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О�ац ср�ско� �озориш�а

Јоаким (Аћим) Вујић (Баја, Мађарска, 20. септембар 
1772 - Београд, 20. новембар 1847), чувени српски књижевник 
и позоришни делатник. Славјанску православну и фрање-
вачку школу учио је у Баји, Малу и Велику гимназију у Новом 
Саду, Калочи и Сегедину. Евангелистички лицеј похађао је 
од 1782. у Пожуну 1 где започиње и студије права, но исписао 
се разочаран у феудално право као присталица Француске 
револуције. Постављен је 1797. за учитеља у Футогу, па у 
Бечеју, где је био до 1801. У Трсту као приватни учитељ 
живи до 1805, у време када је тамо био и Доситеј. Почетком 
1805. штампа своју прву књигу, француску граматику у 
коју је од цензуре скрио и неколико страница о Карађорђу, 
што је први српски текст о Вожду. Штампа и преводе три 
драме. У Пешти 12/24. августа 1813. приређује прву српску 
аматерску позоришну представу, играјући Креш�алицу, 
своју прераду једне драме Аугуста фон Коцебуа.

Преко Новог Сада и Земуна стигао је у Србију 1826. 
Кнез Милош му у Пожаревцу даје налог да пропутује Србију. Боравећи после четвороме-
сечног путовања пола године у Крагујевцу, од почетка августа до краја новембра 1826, 
написао је Пу�ешес�вије �о Сербији 2 и вратио се у Сентандреју. Стално је мењао место 
боравка, да би се у јесен 1834. примирио у Србији. Постаје директор Књажеско-сербског 
театра у Крагујевцу у коме играју ђаци и млађи чиновници. Потом наставља са немирним 
животом; пише Іоакіма Вуича Славено-СербскогЪ Літератора Путешествіє по Унгаріи, 
Валахіи, Молдавіи, Бессарабіи, Херсону и Крыму: во кратцě собственномЪ рукомЪ нěговомЪ 
списано у свято-вознесенскомЪ монастыру Гиржавки, во богохранимой Епархіи Кишинěвской и 
Хотинской у Бессарабіи (У Београду: Печатано При Княжества СербскогЪ КнЬигопечатнЬи, 
1845) (Путешествије по Унгарији, Валахији, Молдавији, Бесарабији, Херсону и Криму, 1845). 
Доспева у Београд где у оскудици живи до смрти.

Број и разнородност његових књига заиста импресионира, али изазива и подозрење 
у озбиљност појединих његових подухвата. Помагали су га, почевши од Кнеза многи, но он 
је све до чега дође користио за издавање својих рукописа. Био је одиста прави полиглота. 
Слављен је као „отац српског позоришта“ јер је, стварајући позоришне трупе аматера где год би 
се дуже задржао, распространио позоришне потребе и навике у српском свету. Крагујевачко 
позориште које је водио било је лични Књажев театар, но ипак значајан као најава будућих 
професионалних и сталних позоришта. Зна се за преко тридесет драма које је унео у нашу 
књижевност – неке је штампао за живота, неке су штампане постхумно, неке изгубљене, а 
неке се и данас чувају као рукописи у Архиву Српске академије наука и уметности.

Био је први странац који је оставио запис о Србији; још 1823. долазио је кнезу Милошу 
да тражи новчану помоћ за штампање свог дела Новејше земљео�исаније цело�а све�а. У 
овом делу, које је изашло из штампе у Будиму 1825, Вујић даје и основне податке о Србији, 
износи запажања о Крагујевцу и Београду.

Своје импресије о Србији Јоаким Вујић детаљније је изнео у свом познатом делу 
Пу�ешес�вије �о Сербији, књ. 1-2 (Београд, Српска књижевна задруга, 1901-1902). Држећи 

1 Данашња Братислава.
2 Вујићево „Путешествије по Драгачеву 1826. године“ објављено је и у часопису Гра�ац год. 

16-17, бр. 85-86 (1988): 5-8, а „Овчарско-кабларски манастири“ у Гра�ац год. 19, бр. 98-99 
(1991): 22-27.

Јоаким Вујић (1772-1847) 
(уље на платну, рад 

Димитрија Аврамовића, 1845)
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се инструкције кнеза Милоша да превасходно опише „древности и реткости“, Вујић је 
обишао више места и оставио карактеристичне записе о њима. У тим белешкама има доста 
грађе за историјску географију. Описивање манастира и других споменика материјалне 
културе заузима значајно место у Вујићевом Пу�ешес�вију. Овај путописац са љубављу 
је посматрао српског сељака, ценио његову простосрдачност, вредноћу и гостоприм-
ство и са оптимизмом оцењивао нове услове за живот у Србији који су наступили после 
ослобођења од Турака. У овом делу има доста етнографских елемената – о народном 
животу, ношњи, обичајима... Вујић је пропутовао кроз Србију 1826, а свој путопис први 
пут објавио у Будиму 1828.“  3

ПУТЕШЕСТВИЈЕ ПО СЕРБИЈИ 4

[…] Чачак. Ова варош лежи 
на прекрасној равници, са сва-
којаким плодородијем и усеви 
посејаној, при реки Морави, 
која от восточне стране ову 
варош облива. Ова варош може 
имати до 120 домова, измежду 
којих понајвише дућани терго-
вачки и мајсторски находе се. 
По пришествију мојему у ову 
варош отидем на квартир код 
бл. г. Василија Поповича, обер-
кнеза, који ме са сваком благо-
учтивостију прими у свој дом. 
А понеже да је било јоште доста 
рано до захожденија солнца, 
тако ја њега учтиво замолим, 
да би ми благоусердствовао таквог човека дати, који би ми у овој вароши 
знао показати различите достопамјатности. И тако он мени определи неког 
чаршинског кнеза, г. Гаврила Пржића, који мене најперво одведе у турску 
џамију. Ово зданије јест доста високо и широко, обаче по мојим осматривању 
симетрије, а наипаче по доказатељству многи достоверни лица, која неке ста-
родревне натписе у камену читали јесу, очевидно доказују да је ово зданије 
јоште пређе неколико стотина година зидао био неки серпски владатељ, име-
нем Срацимир (Сретимир), рождени брат Стефана Немање, краља серпскаго, 
а син Техомила, жупана серпскаго, котораго родословије можно је видити у 

3 Живомир Спасић, Поговор у Прилике у Србији �о� кнезом Милошем �о ње�ове аб�икације 1839. 
�о�ине: �риказ најновијих �о�ађаја, карак�ерис�ика ср�ско� наро�а и �о�о�рафска скица кнеже-
вине, Вилхелм Рихтер, (Крагујевац: Светлост, 1984), 109-128.

4 Пу�ешес�вије �о Сербији о� Јоакима Вујића. Књ. 1 (Београд: Српска књижевна задруга, 
1901), 197-202.

Пу�ешес�вије �о Сербији о� Јоакима Вујића. Књ. 1 и 2 
(Београд: Српска књижевна задруга, 1901, 1902)
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Историји г. архимандрита Рајича у части II., књиги VII, глави II., параграфу 2., 
листу 298., гди при концу овог листа древни серпски рукописни цароставник 
на страни 117. рукописа својего овако говори: [„Ја нађох као најверовније, �а је 
био у Захумљу је�ан �о� закона �рчко�а, који беше о� ро�а цара Конс�ан�ина (но 
о �ом је на�ре� казано), �о имену С�еван, и живљаше вла�ајући у селу именом 
Луца и ро�и сина Љубомира, ко�а кнез захумски �ос�ави �а вла�а у селу Трновцу. 
И ро�и сина Уроша; Урош �ак ро�и Техомила и Чу�омила, а Техомил ро�и Дави�а, 
Срацимира, Првослава и С�евана Немању“]. Обаче по паденију серпског цар-
ства потпала је и ова церква била под власт турску, пак от оног времена она 
непрестано остаје у њеној власти до даљшег провиђенија Божијег, само што 
се неколико пути за време владенија серпског вожда, Г. Петровича, у реченој 
џамији служба Божија служила. – Ја дакле са мојим другом Гавром уђем у 
џамију, јербо је била само претворена, и тамо унутри нисам ништа друго 
видио, него на десној страни неке горе водиме басамаке, на којима намештена 
стоји једна предикалница; доле пак пред ови басамаци лежи једна наопако 

Іоакіма Вуича Славено-Сербскаго Списателя Путешествіе по Сербіи : во кратцѣ собственномъ 
рукомъ нѣговомъ списано у Крагоевцу у Сербїи (У Будиму граду: Печатано у Славено-Сербской 
и восточны прочи языка печатни Кралевскаго Всеучилишта Пештанскаго, 1828), упоредна 

и насловна страна
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прострта јарчија кожа, даље опет от ове леже неколико асура, черги и арара 
прострти, на којима се Турци клањају. – Ми после изиђемо из џамије и пођосмо 
к чаршији, ал ето ти турски муселим, именем Ахмет-баш Чауш, опази нас, пак 
одазва к себи, који нас после почасти са једном кафом и једном лулом дувана. 
Ми му после благодаримо и отидемо дома.

У овој вароши находи се једна наша нова, от плетера и ћерпича сози-
дана церква. Основатељ ове церкве јест био високородни г. Јоан Обренович, 
Јего Књажескаго Сијатељства, Г. Милоша, млађи брат. А храм је церкве свјати 
великомученик Георгиј. Церква унутри јест прекрасно са новим темплом и 
кандили украшена, а певнице с нужнима књигама снабдевене. У истом сокаку, 
от церкве идући к чаршији, јест и једна мала школа са 30 ученика и једним 
учитељем. – Овде, у овом месту, јест и магистрат нахије пожешке са два кнеза 
и једним писаром, у којему канцеларија с протоколи и писмима у добром рас-
положенију находи се, пак овде мала само дела окончавају се, а важна шиљу се 
у Крагујевац к Суду Народном. Равним образом и турски муселим како биров 
овде има своју столицу, који само Турком суди. – Потом следује и двор Јего 
Високородија, г. Василија Поповича, оберкнеза пожешке нахије, који је на једном 
спрату са прекраснима собама и горе са једним лепим и широким диваном. 

Недалеко от ове вароши била је лета 1815., месеца јунија 13-го дне 
страшна баталија между Турчином и Сербљином, у којој турски комендант 
Ћаји-паша погинуо јест, и овде су Сербљи Турке на главу побили и растерали, 
пак от оног времена до данас Сербљем шчастије благопоспешествује, благо-
соизволившу Богу.

Ја код високородног г. Поповича, оберкнеза, учиним моје преношчије, 
пак следујушчи дан, то јест 26-го септем., по совершенију божествене службе 
(јербо је била недеља) и по пријатију обеда благодарим мојему великодушному 
г. домаћину Поповичу, и при отходу мојему била су ту и два његова возљубљена 
сина и наследника, млади господарићи Стефан и Јоан. Тако после добијем 
другог коња и момка, именом Радосава, пак у име Божије кренем се из Чачка 
и на леву руку оставим села, зовома: При�ворица, Бјељина, Парменац, Риђа�е, 
Паковраће, и шчасно дођем у манастир Вове�еније. […]
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Стране 162, 163, 164, 165 на којима је описан Чачак
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У�емељи�ељ независне Кнежевине Србије

Кнез Милош Теодоровић Обреновић 5 (Горња 
Добриња код Пожеге, 18. март 1780 [1783?] - Београд, 26. 
септембар 1860), син Вишње Урошевић (Баба Вишња, ? -18. 
јун 1817) и њеног другог супруга Теодора Михаиловића (? - 
Горња Добриња, 1802), сиромашног сељака из Црногорског 
среза Ужичке нахије. Пре ступања у брак Милошеви родитељи 
Теодор и Вишња већ су имали засноване породице. Теодор 
је пре женидбе са Вишњом био у браку са Горданом, са којом 
је имао три сина, а Вишња је у првом браку била удата за 
Обрена Мартиновића из села Брусница у рудничком крају, са 
којим је родила синове Милана и Јакова, као и ћерку Стану. У 
другом браку Теодора и Вишње рођен је најпре син Милош, 
а касније Јован (Средња Добриња, 1786 [1787?] - Сремски 
Карловци, 22. јануар 1850) 6 и Јеврем (Горња Добриња, 18. 
март 1790 - Марашешти, 8/20. септембар 1856). Милош је 
имао тешко детињство, јер му отац рано умире, па се са 
мајком и два брата нашао у великом сиромаштву.

Године 1805. оженио се Љубицом Вукомановић 
(Срезојевци, 14. јануар 1785 - 14. мај 1843) 7 са којом је 
имао осморо деце.

Био је други врховни вожд од 1815, а кнез Србије од 1817. Године 1830. добија 
достојанство наследног кнеза. Владао је Србијом 1815-1839. и 1858-1860. Учествовао је 
као борац у Првом српском устанку, а због заслуга добија звање војводе, истакавши се у 
борбама код Ужица. Након слома устанка 1813, био је један од малобројних војвода који су 
у тим тешким временима остали у земљи, чиме задобија поверење великог дела народа.

Након краћег времена и појачаног терора Османлија, као изабрани вођа стао је на 
чело Другог српског устанка који је подигао у Такову 1815. Учествовао је у најважнијим 
биткама и лично водио преговоре са Турцима. Склопио је усмени договор са Марашли 
Али-пашом о мешовитој српско-турској управи. За време његове прве владавине, упорном 
дипломатијом, Србија постаје аутономна кнежевина у оквиру Османског царства и укинут 
је феудализам, након чега настаје нови друштвени слој - слободно сељаштво. 

Иако је био неписмен, током његове прве владавине основане су 82 школе, две 
полугимназије, једна гимназија и Лицеум Књажества сербског, који представља темељ 
високог образовања.

5 Милошево презиме било је Теодоровић. Презиме Обреновић преузео је по свом полубрату 
Милану, истакнутом војводи, који је имао велики углед у народу. Међутим, није јасно када је 
Милош почео да користи презиме Обреновић. Претпоставља се после Миланове смрти 1810, 
мада новија открића показују да је још 1808. почео да се потписује као Милош Обреновић.

6 Господар Јованов конак, добро очувано здање балканске оријенталне архитектуре, подигнут 
је 1835. у самом центру Чачка, преко пута Храма Вазнесења Господњег. Данас је у саставу 
Народног музеја у Чачку, у коме се налази стална музејска поставка, везана за Чачак и чачан-
ски крај од праисторије до данас. 

7 Према једном извору из XIX века, Љубица Вукомановић рођена је средином септембра 1788. 
у рудничком селу Царевићи, од племена Вукомановића. Њени родитељи били су Радосав и 
Марија Вукомановић. Главни посредник удаје за Милоша Обреновића био је Никола Милиће-
вић Луњевица који је преговоре око удаје завршио са Миланом Обреновићем, братом кнеза 
Милоша, на четрдесет дана од смрти њеног оца. Кум на венчању 1806. био је Карађорђе, стари 
сват Лазар Мутап, а ручни девер Никола Милићевић Луњевица.

Кнез Милош Теодоровић 
Обрено вић (1780 [1783?]-
1860) (Анастас Јовановић, 
литографија на хартији, 

54 х 36 cm, 1852)
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Када је у Београдском пашалуку и околних шест нахија избио Први српски уста-
нак (14. фебруар 1804 - 7. октобар 1813) као побуна против дахија, устаници предвођени 
вождом Карађорђем успели су да у значајном временском интервалу ослободе пашалук. 
Овај устанак претходио је Другом српском устанку (1815), који је на крају довео до ства-
рања Кнежевине Србије. 

Милош је 1805. на предлог газде Николе Луњевице, добио од Карађорђа војводски 
чин. 8 Уз њега је Милош прошао кроз готово све веће битке у Првом српском устанку. Због 
показане храбрости, Карађорђе му поверава Ужичку нахију на управу и одбрану. После 
пропасти устанка, Милош је био једини од истакнутијих војвода који је остао у Србији. 
Добио је амнестију од Турака и постао обор-кнез Рудничке нахије, а после угушења Хаџи 
Проданове буне, Крагујевачке и Пожешке нахије. 

За празник Цвети, 11/23. априла 1815, у дубини густе и мрачне храстове шуме са 
столетним стаблима, пред скривеном црквом брвнаром у Такову обратио се изабрани 
велики вожд Милош окупљеном народу, попевши се са заставом на камен стожер, са зах-
тевом да се узме оружје у руке узвиком: „Ево мене, а ето вам рата с Турцима!“ Предао је 
заставу Сими Паштрмцу чиме је отпочео Други српски устанак.

Ускоро Турци шаљу значајне снаге из Београда да угуше буне, а устаничка војска 
им креће у сусрет. Две војске судариле су се код Палежа 9 и након борбе устаници односе 
прву победу. Охрабрен победом, Милош се са војском, која је добила велики морални 
подстицај, упутио преко Ваљева, које су претходно ослободили, на фронт код Љубића. 
Срби су били уверени да имају довољно снаге да освоје Чачак. Спустили су се са брда 
Љубића у долину и ту доживели тежак пораз. Велику пометњу у устаничким редовима 
изазвала је и вест о погибији Танаска Рајића, и то поред оних топова које су Срби заробили 
на Палежу. Милош је наредио да се устаници поново повуку на Љубић и ту извршио пре-
груписавање и попуњавање својих снага. У том одлучујућем тренутку, средивши своје 
редове, поново су кренули на Турке, да би у борбама на Западној Морави погинуо главни 
турски заповедник Имшир-паша. Пашина смрт унела је велику панику у турске редове. 
Турци почеше брзо да напуштају борбу и да се предају, након чега су 29. маја напустили 
Чачак. Месец дана потом освојен је, после борбе, и Пожаревац. Милош је био свестан да 
неће моћи да победи надмоћног непријатеља само војним средствима, већ је за то била 
потребна и упорна дипломатска борба. 

Порта је 30. новембра 1830. издала Хатишериф о самоуправи Србије, који је означио 
велики преокрет у развоју Србије. Поред тога, Порта се обавезала да ће вратити и шест 
округа, које је Србија изгубила 1813. У исто време, 1830, издат је и берат којим је кнезу 
Милошу Обреновићу признато наследно кнежевско достојанство у његовој породици.

Током боравка српске делегације у Цариграду, на кнежев позив у Србији су бора-
вили рударски старешина и инжењер барон Сигмунд Аугуст Волфганг Фрајхер фон Хердер 
(1776-1838) 10 са сарадницима из Саксоније, који су вршили теренска испитивања, у пратњи 

8 Звање војводе у устаничкој војсци није представљало феудалну титулу, већ војнички чин у 
рангу данашњег команданта бригаде, који је поред војничких дужности давао овлашћења 
за рад на управним и судским пословима у одређеној области или нахији током рата.

9 На месту бојног поља настао је данашњи град Обреновац.
10 Барон Хердер је у Србију донео поклон збирку од 500 примерака минерала које је сакупио 

по различитим крајевима света, а потом ју је обогатио и узорцима из Србије. Из „баронове 
збирке“ до данас су сачувана 254 узорка која се на прописан начин чувају у збирци Музеја 
Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Барон фон Хердер је током 
истраживања старог рудника гвожђа у селу Рудњаку код Крушевца пронашао зелено-плави 
минерал. По повратку у Фрајберг утврђено је да се ради о новој минералној врсти, која је на 
његов предлог по кнезу Милошу названа милошин. Кнез Милош је за добро одрађен посао на 
терену и поклон - минералошку збирку наградио барона са 1.000 дуката у злату и сабљом 
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члана Совјета Стевана Радичевића, за отварање рудника, изградњу ливнице и рударске 
железнице у Србији.

Кнез Милош преминуо је 14/26. септембра 1860. у својој 80. години, у Двору у Топчи-
дерском парку. Сахрањен је у крипти Саборне цркве Светог Арханђела Михаила у Београду.

Милан Ђ. Милићевић објавио је 1893. књигу Кнез Милош �рича о себи, приређену на 
основу више деценија старог рукописа, према казивањима кнеза Милоша о свом животу 
која је записивао писар. Неколико година Кнежев берберин био је Нићифор Нинковић, 
који је то време описао у својим меоарима Берберин кнеза Милоша: из мемоара Нићифора 
Нинковића (приредио Тома Поповић, Београд, 2016). Лични Кнежев лекар током прве вла-
давине био је Бартоломео Куниберт (1800-1851) који је написао двотомну књигу преведену 
на српски језик, Ср�ски ус�анак и �рва вла�авина Милоша Обреновића: 1804-1850, књ. 1-2 
(Београд, Просвета, 1988).

Осамнаестог августа 2019. свечано је отворена деоница Ауто-пута „Милош Велики“ 
(део Коридора 11), који спаја Обреновац и Љиг, а са раније отвореном деоницом пута Љиг-
Прељина код Чачка чини целину од 103 километра. Овај ауто-пут део је Трансевропске 
магистрале која, пролазећи кроз Србију и Црну Гору, треба да повеже Централну Европу 
и Јадранско море. 

КНЕЗ МИЛОШ ПРИЧА О СЕБИ 11

Љ у б и ћ

Дошавши према Чачку на једно брдо звано Љубић, које је од Чачка удаљено 
три четврти сата, ја дадем начинити овде два као шанчића од прошћа, прућа, 
и грања за заклонити се мало. У то исто време овом паши дође у помоћ паша 
врањевски, и ајан ушћупски с војском. Сад опет нове муке за мене, кад погледам 
спроћу толике силе турске, једно то да нам је мало друштво, а друго оскудност 
велика и у оружју и у џебани: неки је имао пушку, а неки није, а и барута тако, 
и ко га је имао врло га је мало имао. Овде сам морао располагати и пушке и 
барут делити: ко је имао два пиштоља, морао је један дати ономе који нема. 
Овде су и по двојица из једне пушке пуцати морали.

Кад би трећи дан, крене се сва турска сила из Чачка, и дође против нас; 
ударимо се жестоко, и то је читав дан трајало; ја сам овде и последњу кап хра-
брости показати морао, и народ непрестано бодрио и храбрио и у једном и у 
другом шанцу. Овде нам и сам Бог поможе, те толику силу турску одбисмо. Овде 
буде врањевски паша јако рањен у десну ногу, и с многим осталим рањеним и 
изгубљеним Турцима, поврате се натраг у Чачак. На исти начин и код нас буде 
доста рањених и изгубљених.

посебно искованом и украшеном са 108 брилијаната од 20 карата. Ова сабља је постала 
заштитни знак и баштина Хердерових наследника на месту врховног рударског старешине 
Саксоније (више о рударском путовању барона фон Хердера по Србији 1835. године видети 
у: Маријана Матовић, прир., Фра�мен�и о Чачку. 1 (Чачак: Народни музеј, 2019), 45-50).

11 М. [Милан] Ђ. Милићевић, прир. Кнез Милош �рича о себи (Београд: Српска краљевска ака-
демија, 1893), 7-8.
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Кнез Милош �рича о себи: за ш�ам�у �рире�ио М. Ђ. Милићевић (У Београду: У Државној 
штампарији Краљевине Србије, 1893)

Кнез Милош �рича о себи: за ш�ам�у �рире�ио М. Ђ. Милићевић (У Београду: У Државној 
штампарији Краљевине Србије, 1893): „Љубић“, стр. 7-8
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По битци овој, још у истом шанцу, 
добијем писмо од нахије београдске да 
везир подиже и шаље спахије преко Колу-
баре против нас у Палеж. 12 Кад ја ово 
видим, оставим Љубић. У једном шанцу 
поставим Добрачу, а у другом Дринчића, 
и брата мог Јована: да чувају ту позицију, 
а ја зађем по нахији скупљати опет војску, 
и на сусрет спахијама у Палеж похитам. У 
путу нађем се с Гарашанином и Катићем, 
који су такође чету неку имали и с њима 
заједно пређемо преко Колубаре у нахију 
ваљевску, где народ дизати зачнемо. 
Срећом и ови нас послушају и пођу за 
нама, отуд упутимо се право на Палеж. 
Кад виде нахија београдска да људи сви 
к нама иду, сад и они који су скоро сви с 
Аксентијем и Турцима против нас ишли, 
одустану од повиновенија турскога и 
Аксентија, и приме се и они с нама. У 
Палежу спахије су биле у шанцу који ми 
опколимо, и ударали смо се кроз пет дана, 
но они се држе једнако, и кад би шесто вече об ноћ оставише шанац, и утекоше 
преко Колубаре, где се многи од њих и подавише. Овде од њих задобијем један 
топ, и још докажу ми људи, да су један у воду бацили и овај дадем ја извадити 
и окундачити, и сад будем с два топа слабдевен; но ево невоље: да ни барута, 
ни танади, нити пак тобџија имамо. Сад приликом добијем из Немачке до три 
џака барута. 13 Отуда се кренем ка Ваљеву. Овде затекнем Турке у шанцу око 
Куле. Ја с војском мојом станем на пола часа од Куле далеко, и овде преноћим, 
а сутра дан зачнем с њима мало преговора чинити, будући да је и ваљевски 
кнез Петар ту међу Турцима био, понудио сам их да би се предали, да не гину. 
Они се предати не хтедоше, но оставише на промишљење. Кад око половине 
друге ноћи, дође ми мој стражар и јави, да су Турци узели кнеза пред собом и у 
Соко побегли: од сокоске стране било им је отворено да могу бежати. Кад ја ово 
чујем, веома се задовољим и Богу благодарим, и желим да би овим начином сви 
Турци из целе Србије поступили, да се и не бијем ни народа мога губим. Затим 
ја пошљем једну част војске моје за њима да чува да се не би они опет натраг 
вратили, а с другом частију ја пођем ка Чачку. Сада приступи и шабачка нахија 
под моју повелителност. Ја наредбу учиним и тамо, па пут предузмем даље.

12 Старо име Обреновца.
13 Овде нам сада пређу неки Срби из Немачке, који су још од збега Карађорђева тамо заостали. 

И видећи да се против Турака дижемо, и пут нам напредовати зачео, и они сад зажеле прећи 
у отечество, и с нама се помешају.
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У путу писмо добијем да су Турци ови у Чачку опет помоћ добили од паше 
лесковачког, и да су ови на збег наш ударили, који је био код Каблара, и страшно 
поробили. Кад ја дођем к мојима на Љубић, онда сиђем с војском с Љубића доле 
до Мораве, Турцима ближе. Ту начиним шанац на једном броду, а и на другом 
- но овај врло слаб. Трећи дан за тим, Турци се свом силом подигну и од горње 
и од доње стране, пређу Мораву, и ударе грозно на нас. Овој сили турској ми 
нисмо били у стању одолети, и тако нас разбију, шанац онај слабији заузму с 
којим и обадва топа сада задобију. 14 Ово је страшно пораженије било за нас, 
и то тога ради што ми коњаника имали нисмо, а Турци су их имали задоста. 
Онај пак други, тврђи шанац, у ком је Добрача био, заостане. И на њега су Турци 
грозно нападали, но никако га разбити нису могли, него им још на том шанцу 
паша и предводитељ турски погине. Турци се затим опет врате у Чачак, а и 
ми опет на Љубић дођемо.

Овде сам погрешио јако што сам доле силазио, те нисам позицију моју 
сачувао, и ова ме је погрешка скупо стала; али је Турке стало још скупље, 
будући да им је овде паша главу изгубио, а и прочих је довољно число мртвих 

14 Овде је славни муж, изабрани син отечества, капетан Рајић погинуо; не хотећи топове оста-
вити живот је свој дао, и бранећи их, код њих мртав пао...

Кнез Милош у �ричама од Милана Ђ. Милићевића (Београд: Чупићева задужбина, 1891): 
„Лепе Чачанке“, стр. 74-75
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пало. Но и ја сам сад више од половине моје војске лишен, које што је изги-
нуло, а које што се разбегло.

Сад ја опет ударим у врбовку, и скупим нову војску, па се на Љубићу 
улогорим, и сад мислим како да поступим, видећи да је сила турска јака, и не 
може јој се никако досадити: разметнем неке чете око Чачка, те Турцима не дам 
изаћи на поље, нити пак потребне ствари допустим уносити унутра: ни дрва, 
ни хране, ни сена, нити ичега. И кнез драгачевски, Протић, био је с Турцима у 
Чачку. А да се ни из Драгачева не би што њима доносило, отуда сам понајтврђе 
чете поставио. Видећи ово Драгачевци сви одустану од турског повелителства, 
и приђу к мени и са мном стану и они турски противници бити. Не по дугом 
времену, виде Турци да их оскудост у свем притешњава, буду принуђени, једну 
ноћ, узевши са собом Кнеза Аксентија и Кнеза Протића, и са свим својим фами-
лијама преко Драгачева бежати нагну ка Сеници. Кад ја дочујем за то од неких 
мојих чета, устремим се за њима, прешавши Мораву, с четама мојима појурим 
за њима. Они кад пређу планину Јелицу, и у село Ртаре стигну, окрену се бити 
с мојим четницима који су их јурили. Видећи ја ово, позастанем мало, за једно 
два сата, док ми се сва војска прикупи, с којом онда грозно на њих нападнем 
тако да, преко једнога сата и по, ови опет даду леђа и стану бегати, но ја сад 
раздражим се тако да не престанем њих гонити, сећи, и убијати кроз читавих 
шест сата места, до села Краварице све сам их гонио. Овде је заиста мноштво 
Турака изгинуло. Ту ја моја два топа опет повратим, и мноштво робова њихо-
вих ухватим а наше, које су они били повели, све повратим. 15 Сад заповедим 
добош ударати да се наши враћају, и скупивши војску дођемо у Ртаре на конак. 
Ту наредбу учиним да се разапну шатори, којих смо сада задоста имали. Под 
шаторе да се све турско робље стави, и стражу поставим да их чува.

Ту смо преноћили. Сутра дан, разгледам своју војску, и тако се обеселим 
као да сам царску круну получио, видећи како је све украшено, одевено, и у 
свем снабдевено моје војинство тако да готово себи не верујем да је то она моја 
војска која је пре била. Мислио сам: ко је од мене срећнији кад ја видех своје 
људе тако украшене хаљинама, оружјем, и прочим својим украшенијем? Неки 
је сада по четири и по шест малих пушака за појасом носио, и по две или три 
пушке дугачке, сабаља, јатагана, хатова, и рахтова, и прочег сваког украшења. 16 
Овде мени у тал падоше два арапска хата, који су били погинулога паше. Тај дан 
одмах потоварим све турско робље на кола, мушко и женско, мало и велико и 
с мојим једним начелником пошљем без икаког вреда и бесчестија к Турцима 
у Ужице, с писмом мојим у ком су ове речи: „Ево вам шаљем ваше робље, све 
здраво и чесно, јер ја нисам пошао да робим, нити ми вашега робља треба. Ја 
сам устао само слободу за све да тражим.“

15 Ово се прикључило у летње време, око Св. Тројице. Турци су тада, бежећи, све са себе ски-
дали и бацали, само да им је лашње за бежање. Многи су у самим гаћама остали.

16 Српска се војска овде заодела. Многи су Турци пали, а они су с њих мртвих скидали и на 
себе облачили.
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КНЕЗ МИЛОШ У ПРИЧАМА 17

Поред Љубића 1859.

Кнез Милош је, године 1859, путовао по Србији. У његовим путним колима 
био је намештен гипки кревет, у којем је старац, кад му се досади седети, могао 
лежати по вољи. Полазећи из Горњег Милановца у Чачак, ађутант Барловац 
упита кнеза да ли ће седети или лежати у колима?

- Нећу, чиниш 'волико, ни лежати ни седети, него ћу стојати; јер знаш да 
ћемо проћи поред Љубића!

И одиста, кад су стигли на Мораву, уставио је кола, сишао, и сит се нагле-
дао историскога брега, па онда сео на столицу и, окренувши леђа Морави, а 
лице к Љубићу, рекао:

- Хајде, море, вози ти сву ту своју галаму; ја ћу најпосле!
И најпосле се он и превезао преко Мораве у Чачак...

Турци према Љубићу

Године 1859. кнез Милош, идући из Горњег Милановца у Чачак, устави 
се на Морави да се нагледа брда Љубића докле се сва његова пратња превезе 
преко воде. У то време, на десној страни Мораве видео се силни свет, који се 
био слегао да дочека с�аро� �ос�о�ара. Међу тим многим народом виделе су се 
и неке чалме и турска џубета. Кнез упита ађутанта:

- А ко је оно, море, онамо преко Мораве?
- Господару, оно је народ који је изишао да причека вашу светлост.
- Па видим ја народ, него каке су оно турске чалме?
- Дошао је и ужички начелник Жабарац. Са њим су дошли и многи Турци 

из Ужица да вас поздраве!
- Е, 'вала богу! Каки Турци беху некад на овом месту, а каки су сада! 'Вала 

богу и народу! А знам и ови шта ми мисле! Ама нека! 'Вала богу!...

Пошта Љубићу

Находећи се у Чачку 1859, кнез Милош заповеди да му се изнесе најску-
поценија униформа, и њу обуче. Затим припаше ону скупоцену сабљу коју му 
је даровао народ. И униформа и сабља биле су врло тешке за његову старачку 
снагу. Зато ађутант Барловац примети:

- Па тешко је ово, господару!
- Ако ће! Чиниш 'волико, данас према Љубићу није ништа тешко!
И тако, свечано нагиздан, возао се старац улицама чачанским погледајући 

свакичас на историски брег према Чачку.

17 Кнез Милош у �ричама о� М. [Милана] Ђ. Милићевића ([Београд]: Чупићева задужбина, 1891), 
74-75, 158-159. Привезано: Кнез Милош у �ричама: нова збирка, сабрао М. [Милан] Ђ. Милићевић 
([Београд]: Чупићева задужбина, 1900), 74-75, 158-159. Овај адлигат чува се у Легату Миливоја 
и Божидарке Филиповић у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.
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„Ис�орио�раф ср�ски“

Симеон Сима Милутиновић Сарајлија (Сарајево, 
15. октобар 1791 – Београд, 11. јануар 1848), књижевник, 
историчар. Отац му је био сарајевски трговац, пореклом 
из села Рожанства код Ужица. Као осмогодишњак, Сима 
је слушао од свог деде Срдана песме о Краљевићу Марку. 
Крајем октобра 1800. Сарајлијина породица тајно се исе-
лила у Аустрију, а 1801. родитељи га шаљу на школовање 
у Сегедин. Похађао је две године српске, а затим приватне 
латинске школе. Почетком новембра 1804. постаје ђак 
Гимназије у Сремским Карловцима. Код цењеног профе-
сора Кирила Араницког (1762-1825) слушао је хришћанску 
науку, светску историју, географију, аритметику, приро-
допис, антропологију, немачки и латински језик. Због 
„коауторства“ у писању шаљиве пасквиле против митро-
полита Стефана (Стевана) Стратимировића (1757-1836), 
истеран је из гимназије маја 1807. Школовање наставља 
у Земуну, где учи новогрчки језик. У септембру 1809. 
прихвата службу писара Правитељствујушчег совјета. У 
марту 1813. постављен је за учитеља опште историје, земљописа, рачунице и немачког 
језика у првом разреду Велике школе. 

Непосредно пред пропаст устанка придружује се као добровољац чети Зеке 
Буљубаше. Учествује у устаничким бробама против Турака. У септембру постаје писар 
кнеза Јована Обреновића, а крајем 1815. постављен је за чиновника Народне канцеларије. 
Разочаран све већим самовлашћем кнеза Милоша, у јуну 1816. одлази из Србије. Враћа 
се у Београд у јуну 1818, кратко борави у Шапцу, потом одлази у Кишињев (Молдавија). 
Између осталог, водио је интензивну преписку са дипломатским представником кнеза 
Милоша у Русији и агентом у Букурешту, Михаилом Тодоровим Германом (Германовичем, 
око 1780-1840), бугарским трговцем. 18 У октобру 1824. добија новчану помоћ од кнеза 
Милоша за свој књижевни рад. Потом борави у Одеси, Лајпцигу... Први део његовог чуве-
ног спева Сербијанка излази из штампе у Лајпцигу 1826. У априлу 1827. посетио је Гетеа 
у Вајмару. У мају је напустио Лајпциг. Кратко се задржао код Вука у Бечу. Одлази у Нови 
Сад где се дружио са Павлом Шафариком и Георгијем Магарашевићем. 

Крајем септембра тајно одлази у Црну Гору, а почетком октобра постао је секре-
тар црногорског владике и лични наставник будућег владара и песника Петра Другог 
Петровића Његоша. Због дипломатског инцидента 1829. смењен је са дужности секре-
тара и привремено удаљен са владичиног двора. Протеран је из Црне Горе крајем марта 
1831. Од кнеза Милоша је средином децембра 1833. добио звање „историографа српског“. 
Штампање његове Ис�орије Србије забранила је Метернихова тајна полиција у децембру 
1836, а у међувремену забрањена је и у Русији. Кнез Милош је био веома љут на (исти-
нољубивог) аутора Ис�орије Србије, због чега је 6. децембра 1837. издао званичну наредбу 
којом се забрањује уношење ове књиге у Србију, али 27. маја 1838. укида забрану. Као 
уставобранитељ, Сарајлија је 29. октобра 1840. протеран у Видин, али је захваљујући 
кнезу Михаилу 8. јуна 1842. постављен за редовног члана Друштва српске словесности. 
Након драматичних политичких промена у Србији током јесени 1842, кнез Александар 
Карађорђевић поставио га је 7. октобра 1843. за секретара Министарства просвете. 
Крајем јуна 1847. завршио је Тра�е�ију ср�ско� �ос�о�ара и вож�а Карађорђа. 

18 Историјски институт Румунске академије наука (Букурешт), K. Na 76, 1819.

Симеон Сима Милутиновић 
Сарајлија (1791-1848) (уље 

на платну, рад Катарине 
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Сахрањен је 13. јануара 1848. на гробљу цркве Светог Марка, поред гроба Јоакима 
Вујића. Његови посмртни остаци пренети су на београдско Ново гробље 1927. 

ИСТОРИЈА СРБИЈЕ 19

Шта је и како је овда на Чачку било с Турцима и Србима

Оставши на Чачку Јован брат Милошев с војводом рудничке Црне горе 
Милићем Дринчићем и с неколико стотиница Србова у невелику, али приут-
врђенијему шанчићу, чврсто је и бодро чувао себе и своју околину, а све по 
налогу и наставленију брата својега Милоша; но када почеше Турци још при-
долазити у помоћ из другијех именованијех предјела, и побојав се да га ту с 
мало војске затеченог не би обколили, те се измакне с Љубића к рудничкој 
планини поближе, и ту се у једној Дубрави надомак с. Бершића засијече, и до 
три-четири хиљаде војника прикупи, па очекиваше да куда Турци у вилајет 
овоморавски у харање изађу, те да их добро предсрете, и натраг одпрати. Један 
срез драгачевски како се најприје одметнуо био, кад и остали, тако се и сада 
држао, него видећи у Чачку приумложавање Турака сваки дан, а и своје куће 
понајближе турскога домашаја, смисле у своју се највећу и најближу планину 
са свим својим робљем у збјег прикрити, да ту читави и не похарани остану, где 
им се чинило и мањином лакше одбранити мложтву и сили турској, него ли 
у селима разштркани бивши. Тако и учине, и Овчара долину благовештенску 
напуне сву на ниже до Мораве; пак се стану чувати озго брдом од Чачка, него 
их мањина оружје имавши једва би какав одпор и стотини Турака дати могла. 
Турци пак виђевши се јачи, а и дангубити све горе за њих бива, дотрајава им 
захире, чим се они више умложавају; узму још и то за подстрек свој, што су се 
Срби с Љубића измакли, него ли од њихова страха, те науме најприје ударити 
у Овчар на онај збјег, и ту одмах и понајближе свашта жива наћи и у Чачак 
свући. Али да одмаме и другде заварају рудничку хајдучију, која да им тај пос'о 
не смете, и да не притрчи Овчару на помоћ, то пошаљу једну ноћ рано и рано 
преко хиљаду Арнаутије у Овчар с калаузом Петром Илићем кнеза Ђоке Про-
тића гучанскога буљубашом, који су се и оба ту међу Турцима у Чачку затекла; 
него исто јутро у свануће пошљу Турци још и другу малу чету, до сто другова, 
преко Мораве, те ови у прво село Коњевиће како допану, запале га и похарају, 
па брже натраг; и, тако први глас пукне, да је то учињено, у реченоме селу, који 
дође мало доцније и до у логор руднички, те Јован Обреновић као тудашњи 
старјешина подигне све оно своје дружине, и побрза тамо, да им смрси конце, 
и не дадне даље напријед; кад ли ту, али Турци од онога села учинили већ што 
хтјели, и вратили се; осим тога и горе чује ту, т. ј. овчарски збјег, да је разбјен и 
поробјен исти дан око подне, па виђевши да су Турци то пријеваром и хитрином 

19 Сима Милутиновић Сарајлија, Ис�орија Србије: о� �оче�ка 1813е �о конца 1815е �о�ине (Бео-
град: Штампарија Краљевине Србије, 1888), 293-316. 
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докончали, а не могавши им још ништа гомили у Чачку досадити, поврати се 
одатле опет у своју засједу и дубраву, да ишчекује брата и повише дружине. 
Ал' они до под Овчар планину зором изишавши у село Дучеловиће ударе, и 
ту само једнога чоека (именом Ђунисије) заставши салетну га, и пушкама на 
домет, и у достиг убију га; него и те пушке њихове огласе их, те их чују горе 
у Овчару Срби, и нешто их према Турцима изађе, но излете брже и Турци на 
планину и ударе на оно неколико Србова, које и свега триестину оружанијех 
бивши, ласно потисну и разагнају, па у долину се к манастиру Благовјештенија 
свале, и на збјег ударе, те ту по своме обичају Турци фатај и харај, и сијеци 
кога могли, а чељад србска по својој невољи и ужасу бјеж' куд-које у гору, а 
највише их опружи низа долину к Морави, гди се понешто и лађице нахођаше 
од прије; али сад вода у напуну бивши силна и велика лађу је однијела, кад и 
очи је заносила, те мало тко усрне на воду, и тко је, утопио се одмах, тек и то 
за примјер послужи осталоме народу, па окрене брж' нетко путањом и гором 
уз воду у пространу и шумовиту долину Баницу да умакне, а нетко низ воду; 
и Турци забавивши се у долини горје по збјегу пљачкајући док амо к води сиђу, 
мало кога и нађу и стигну, него се упуте за њима уз воду, гди наблизо их бусија 
иза једне грдне стијене дочека, те им одатле Радован Шибинац убије најбољега 
и понајпрвога буљук-башу, и неки се још нарани, те одмах и натраг узмакну 
и врате се Турци, како почеше гинути, пак уз исту долину да приберу стоку и 
остали шићар, и да беже, док их није тко заколио одозго. Тако учине и они неки 
Турци, што су наниже низ Мораву не крај, но гором отрчали, и до над Никољу 
(манастир) доспјевши, али к њој пријећи од силне воде и без лађе не могавши, 
врате се уз планину натраг, те долином и збјежиштем онијем у своје дружтво, 
па на брдо, и опруже к Чачку; него их сад пристигне којеодкуда нешто повише 
Србова, и пристај пушкарајући за њима, те им сву стоку отму, и где кога обране, 
да се и ту преметне, гди га је удрило, а већина их једва и к Чачку доплету, али 
робље сво, које су ту пофатали одведу; тек и овде Турци при своме бежању у 
Чачак, једва којега Србина осмрте, премда их неколцину изране, и под игума-
ном Филимоном троичким, који је млого налијет'о и урињавао, само наране 
доброга му гривца мркова; ово је владике Алахука коњ био, и тај га је калуђер 
украо из ваљевскога шанца, те је на њему побјего, јер је ту и он с владиком у 
мухасеру запао био; у тога је коња била грива силна, густа, дебела, и до под 
копита дугачка, био је и лисаст, и у двије унакрст ноге до кичице путоногаст, 
и великога штркаста узраста; већ ако је некада Ждрал Обилића могао бољи 
а и дичнији бити. Тек их је још и пјешке гонити морао, док и остала му браћа. 
Овако се разпрсне овчарски збјег одатле, али се послије у речену долину Баницу 
млого боље и безопасније завуче и намјести.

Послије тога случаја Јован Обреновић смисли и предузме сваки дан своју 
војску премјештати, да му никако Турци не би сазнати могли ни мјесто логору, 
ни мложтво сабране војске, а ни намјерења и предузимања; с тога истога поми-
цивања и Турци већ не смједну из Чачка никуда понадаље гомилом излазити, да 
онако што учине, као у Овчару, што су се надали свуд с Јованом се тући, за којега 
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већ никако дознати не могаху 
гди је, где ли није. За петнаес и 
више дана тако се ту проведе у 
мигољењу самоме, и у ћутању, 
док једно јутро исти Милош с 
реченом ваљевском војском и са 
два топа освине и нађе се опет на 
Љубићком брду и у своме шанцу, 
одкуда пошаље тај час позив 
брату својему Јовану, који како 
чује, ончас му са свом војском 
придође у помоћ и у дружтво; гди 
не само да онај пређашњи шанац 
приограде и поутврде, него и 
други према њему начине. Тек 
што су се мало прије дошавши 
господар и војска одморнули, па 
тек што су неке наредбе учињене, 
и свакакви разговори започети 
били, али од јако дошавшијех 
бећара неко десетину момчади 
без ичијега знања, и налога сиђу 
низ поље до саме Мораве, и почну 
на Турке пушкарати добрим 
карабинима и што бољим бару-
том, те их тако задиркивајући 
разјаре и уздигну мал' до мало 
на се и на бој; изађу, елем, Турци 
к Морави великим гомилама, и 
уфате по бријегу ријеке са своје 
стране дрвље за бусије, и тако 
бој и ватру развећају и одуље, 
што и Србима попридође у помоћ 
пјешака повише; али Турци не 
хтједну само при томе остати, 
и ту испреко воде се пушка-
рати, него науме огледат' се са 
Србима и на сабљу, те им хат-
лија њихов пријеђе Мораву, па 
уз поље навали, но и србску озго 
од шанца сљегавшу већ у поље 
војску намјери ту и срете, те и 
лупну се колико боље могли, 

Сима Милутиновић Сарајлија, Ис�орија Србије: 
о� �оче�ка 1813е �о конца 1815е �о�ине (Београд: 

Штампарија Краљевине Србије, 1888), стр. 293
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док Турци усрну на воду, те натраг, куда и гди је тко погодио; јер их србска 
сложна и густа ватра ситнога оружја помете и прореди, а грување топова 
које су Срби у поље свезли били, престраши и ужасне их тим већма, што их у 
њих није имало, а у сиротиње већ јесу и грмкају. За њима нагрне преко воде и 
Србаља нешто, а гађајући их све у плећи, дој их у сами Чачак не испрате, па и 
пред вратима им шанца и вароши неколико глава одваливши, те и понајпрви 
то учини Мићић, па врате се опет Срби на своју сјеверну страну Мораве, где 
по бријегу ријеке и заноће, и нешто табље према турскоме шанцу начине, те 
ту своје топове намјесте, при којима и војску ушанчит' се нареде, и Рајић им 
се Карађорђев бивши барјактар за старјешину постави. […] Тај је исти дан и 
главни бој на Чачку догодио се, него да се види шта је и ту, и како је учињено. 
Срби, пошто у врх Чачка према турскоме новоначињеном и великоме шанцу 
намјесто и како могли ушанче и утврде топове своје, тако се и узмакну остали 
с бријега моравскога к брду и својима трима на Љубићу већ ограђенима међу 
то шарамповима, па очекиваху да и Турци на њих ударе и амо пријеђу, него 
Турци то још не хтједну. Но међу тијем Србима је дошла у помоћ и Гружа сва 
под командом Јове Добраче; и хтјевши Турцима одмах и боље притужити, 
одређено буде господаром и војним савјетом и договором, да Гружа сиђе на 
сами бријег Мораве, и на староме броду испод Чачка да начини себи шанац, и 
то за ноћ учине; но сутрадан Турци опазивши то, ни мало им драго не буде што 
им се Срби тако слободно и безбојазно примичу, и слуте их ту до мало са свијех 
страна шанцима оградит' и утијеснити, да им се ваља или у робство преда-
вати, или од оружја србскога или од глади помријети; него ти науме ударати 
на Србе, и бит' се ш њима, док се не разбију или једни ил' други одатле. Тако ти 
једно јутро прије зоре, и мало за поноћи сав турски пјешак дигне се тихо, те по 
далеко ниже Чачка и гружанскога шанца начинивши мост за пјешака пријеђе 
понајлак Мораву на Траваричину броду (такога начина мост зове се: магарац, 
или коза), и у шиб завуче се и приврије до дана и видјела. Тако им пријеђе и 
хатлија, и тако се притаји и прикрије, али још пониже и својега пјешака; пак у 
сами разсвитак удари пјешак њихов на исти гружански шанац силно и нагло и 
одсвудно, а изненадно, него их дочекају и Срби на живу ватру; но док Србима из 
брда у поље, за што је подалеко, стигне помоћ једном и другоме шанцу, турски 
хатлија удари уз поље, као вјетар, и одвоји, па и закружи Гружане од надане им 
и притрчавше помоћи, на које турски пјешак најпре одсвуда свесрдно навали, 
него се и Гружани још боље и чвршће одупру, те им ништа не узмогу, до пуш-
карати се узајамно. […] Мало нешто уграби к топовима у шанац Србаља, него и 
оно узалуд, сами су бранике слабашне оборили прсима, не могавши гомилом 
на малешна и узана врата улазити, и тако простор сами учинивши Турцима, 
пут им и у тај шанац и к топовима отворе, који одмах и улете и све својом 
вихорастом наглошћу без опоравка заплаше и помуте, и тако Срби навале сад 
и по невољи на другу страну истога својега шанца, коју такођер прсима оборе 
и превале, и нагну без обзира у шиб и врбљак; али та шума злосретна и ситна, 
нигди се за што јако и тврдо нема заслонити, а и Турчин пристиго и зајмио 
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по свему шибу и чести као и по равни, те неки негде некога, док у часу преко 
двјеста србскијех глав аодсијеку, и тим више што шанац узму и она обадва 
топа; јер у њему никога одупревша се не нађу, до једнога при топовима Рајића 
(Танасија), који викаше залуд на своју дружину: „Не бјежте, браћо, но удрите, 
од Бога нашли! Како бисте топове своје оставили!? Знате како нам је бреж њих! 
Колико д' нам ваљају свуд и свакада!“ А кад виђе да свак без обзира и куд-ко 
навре, па и он викне још и овако: „А оно ћу ја код њих остати на оба свијета до 
вијека!“ Сам се он што могао бранио, и некога Турчина пушком дугом, а неке 
пиштољма, и ножем, оборио док и они њега предоле и раскину јарни, да му се 
послије и стрва једва мјогло наћи, и познати, као ни већини трага ни побјега. 
Ово је пораженије Србе постигло изненада, или управо рећи, од својега нечувања 
довољно-збиљскога, а не од силе и мложтва и јунаштва турскога; јер је давно и 
зрело речено: „Чувај се, па не бој се!“ Али такоме чему опет тко би се надао кад 
и озбиљом од истога тога Ћехаја-паше, као тупоума и претрома Туркешање, 
којега је дотле сва ваљаност била варати, обећавати, примамљивати, и лагати, 
а да би само језиком и кесом разбио исту србску војску и слогу, и који је баш 
овде исто нападе наредио и руковао; но како се то и по њега свршило, овди ће 
се виђети и објаснити сад за вазда.

Ћехаја-паша је од све своје војске остануо, с неколико хатлија, на својој 
страни Мораве, и отуда доглеђивао плодове своје наредбе и памети. […] 
У тај мах Ћехаја-паша ишчекујући сву своју војску, да се врати, и да јој честита 
срећу, и да јунац'ма привеже афериме, примакне се мало поближе к води и к 
шанцу гружанскоме, па им довикивати стане: „Рајо! Предајте се и смирите, а не 
гините! Никога вас одселе глава забољети неће од Турчина! Ја вам ћефил, и мој 
инсаф и хрз! На мој се врат, и на моју душу ослоните, и послушајте ме, те ми се 
предајте без даљега зла и крвежа!“ […] Ал' му и сада још Васо Томић Книћанин 
су два друга под обалу се шаначну до саме воде у врбље прикривши одвикне 
познавши га да је он Ћехаја-паша: „Хоћемо господару! Хоћемо се предати, а да 
што ћемо, и то најволимо теби; него нам ходи честити пашо ближе и овамо к 
нама, те нас прифати лично!“ Тада и он коњем загази у Мораву, и будући ту 
каменита и плитка, дође до полу ширине њезине, и можда би је и сву прегазио 
до њих самијех, да не пуче по пушка од иста два Срба из врбљака, Васина па 
другара му (двије су пукле, што им трећи није пушке им'о), али га прва у кот-
лац погоди, јер му глава се одмах накриви претурити га, док у то пристигне 
га и друга, те му ногу сломије, и Туркешања срећом србском и озбиљом не 
могавши се ни главом ни ногом држати, стрмоглави само мртав с коња у воду, 
која га занесе и одвезе на ниже, до у један вир а пунан лома, гди га обустави, 
док и остави; а коњ му напне реп, излети из воде, и управ дома у логор турски 
онако празан и без госе. Од истога се догађаја Срби Гружани сад препану, кад 
по шанцу пукне глас, да погибе Ћехаја-паша, и вода га однесе, што помисле 
да ће Турци сад најпре за осветити пашу својега одсвуда и сви навалити а то 
баш на њих, који већ једва још имаду по гдекоји фишек, нити им тко што може 
припомоћи, колико су остали Срби смућени и заплашени тога дана несрећом 
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и својом погибељу, те ти науме и нагну противу воље истога свог старјешине 
из шанца преко поља у брдо Љубићско издријети а к осталој војсци и у тамо-
шње шанце. […] Свак једва чекаше да сване, а да се разбере за пашу, док ал' 
у јутру изашли Турци на обалу моравску, неколицина их па зову: „Хеј Срби! 
Је ли, море, наш паша код вас? Мртав или жив, или макар и глава пашина тамо 
ако је и сама, дајте га нама жива или мртва, а иштите што вам драго!“ Онда се 
Васино дјело засвједочи, и казивање му се повјерује, те и господар заповиди, 
да Турцима одговоре, нека пашу траже у Морави, и тако то чувши Турци отиду 
низ воду, те га одиста у лому нађу, извуку, и у Чачак однесу, па га украј џамије 
закопају. Него амо на Љубићу није имало сада ни пети део Србаља, колико их 
је јуче прије боја било; јер су већина их од јучерашње салауке живи оставши и 
умакавши, одмах у планине и дома нагли бјежати, не смједавши се на Љубић 
ни свратити, то ли обуставити; залуд је њих Милош предусретао, и враћао, 
и кумио их и богорадио, да се ту ш њиме задрже и обуставе, и да ће све боље 
од сада и све сретније бити, кад је Турцима како се чује погинуо и сами паша; 
уз Милоша је овде за народом трчао враћати га и калуђер Враћевшнички 
Мелентије Павловић (родом из с. Врбаве), док и добош један у шумару негде 
нађу побачен, те га Милош брже истоме калуђеру о врат привјеси, рекавши му, 
да барем у њега протандрка што боље може, и та шала не буде узалудна, јер 
се већина их повраћа у шанчеве, и ту се господар и старјешине обрдже; пак се 
придомисле и пошљу одмах агитаторе у нахију и села оближња, те им објаве 
свуда шта је амо и како је, и да су се Турци сви тешко сневесељели, и клонули 
од смрти својега паше, а Срби сви охрабрили, но да и они побјегши опет се у 
војску и међу браћу своју повраћају, како и одпочну, те су долазили, како и 
отишли, брже боље и сами у логор. 

[…] Науме [Турци], дакле, свијећају и закључе прву добру ноћ на своје 
спасеније из Чачка употребити, и к Адем-пашину индату и сенту наперит' 
продријети, а увјерени су, да их мало тко имаде туда предусрести, и мањине се 
не боје, што је разбити могу, а од ове при Чачку Србадије да се ноћом изкрадну; 
јер им се почела пред очима њинима умложавати, те и свако јутро страшнијом 
гомилом освитати, пак ако им се испод жита и мрачином ноћном не измакну, 
а дањом већ никоји Турчин-чоек ни кускуна (подопаш) не износи одатле. - […]

А Турци баш исту ноћ, и по свој прилици пред зору самога Видовадне 
устану на јуначке ноге и крену се добро-рано... из Чачка, но и тако тијо и мукло, 
да и сами свој ход и топот а собом исти они чињаху се не чути, и пођу к Драгачеву 
а уз Јелицу планину, нити би когод од Србаља прије зоре и освитка за њихов 
измак и побјег сазнати могао; него неки чачански варошанин Петар Нешковић 
туфекџија, а тада бивши још и кнез варошки улучи прилику, те се измакне 
из шанца од саме џамије, тумари у мрак баш када су Турци топове кренули и 
повезли, и негде кроз гомиле турскијех војника с лозинком њиховом (курт, т. ј. 
вук, обичнијом у такоме случају, коју су и њему саопштили као кнезу и другу 
својему, који ће без сумње са свом својом кућом и варошју напријед ићи пред, 
истом турском војском, и калаузит' јој), провуче се и утече, и прегазивши полахко 



 29 

Мораву, па у поље Љубићско и у шанац 
србски дотрчи брже. Тај час пријављен и 
пред господара изведен буде, који га позна, 
и упита, која је срећа њега из аждајскијех 
ноката и чељусти спасла и уклонила, и 
шта имаде о њима објавити, те му и он 
каже: „Господару! Оставише Турци Чачак, 
топове најнапријед испратише, па сви за 
њима уз Јелицу одоше, и ја сам се Богом и 
срећом у исти њихов мутљавни полазак 
искрао и побјегао амо, а само да теби кажем 
одмах, шта би од њих, и куда су нагли, пак 
их одпраћај како те Бог учи; него је и моје 
робље и све имућство у њима остало, и 
бит' ће пропало заиста, и све прегоријевам 
лашње, кад сам овди здраво тебе наш'о, и казао ти тај весели глас!“ Милош на 
то скине капу и устане од земље на ноге, па рекне: „О фала и слава теби једини 
који ведриш и облачиш! Кад и то дочекасмо, да и онака сила од оваке сиро-
тиње бјежи!! Нека одлазе и бјеже Турци, куд им драго измеђ нас, био им свуда 
отворен пут, ал' се никада и не обазрели, то ли повратили, док у саму таму и 
за крај свијета не умакли! Одсада ће Бог дати све боље и лашње.“ […] Но, и тако 
једва Турци до у село Ртаре с миром, ал' во их пристигне србски господар са 
свом својом војском; ту старјешине турске стану обустављати наређивати 
и слободити своју војску, да се бију, и да побију и разбију Кауре и хајдучију, 
па да рахатују, и да чине послије што хоће; те и пожуре се ту озбиљом Турци 
неколико топа испалити на Србе, а да их сад и сву њину већину као и ону мало 
прије четицу с пута себи одплаше и уклоне, ал' и она иста четица опет је у своју 
гомилу приступила и смијешала се, па им најпре досађивати почне. […] 

Из села Краварице сва војска србска вративши се натраг, дође на конак 
опет у с. Ртаре, и ту господар одмах пусти викара (телала) у војску своју: „Да 
нитко никаква роба турскога не би куда шћердао, ни сакрио, но да у јутру зором 
свак својега доведе пред чадор његов, и ту да га главној стражи господарској 
преручи; који ли то не би послуш'о, и послије у њега роб се нађе, главом ће сваки 
онај платити!“ И тако ту свеколико робље турско сакупивши, изађе господар, те 
га прегледа свеколико, и распита где што тко је чиј, па им јести даде, и страже 
око њега постави, да им већ нико више од војника не досађује; исто тако и неке 
рањенике турске, као и своје србске пригледа, и заповиди видарима привити, 
пак их уз то и разговори утјешавајући овако: „Муке оваке и безбројна страда-
нија нит је заслужила србска ни турска сиротиња, и ви ћете колико је сутра у 
свој род и мјесто сви одпраћени бити; а ја гоним само зулум и зулумћаре.“ До у 
јутру буду готова носила за рањенике, а женама и дјеци кола, те их све опреми 
ка Ужицу, и ту их као Турке а Турцима поклони и поштено предаде без паре и 
без погодбе икакве, тек из једне свеукупне чоечности, и за божју љубав. Овоме 

Марка Поште Србије, поводом 225 
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се поступку Милошеву не само удиве Турци, него и за веома овезане му се 
припознаду, за које све чује и остала наоколна Турћија, и сами босански везир 
Рушит-паша, истога времена у Босну на максуп преко Сјенице иђавши; те се 
и он тијем као и млоги други Турци веома к Србу и Србинству одобровољи, па 
то послије и дјелом докаже у колико је могао. Одатле пак испративши Милош 
турско робље, врати се са свом војском и топовима опет у Чачак. […]

„Ис�орија ли�ера�уре Сербов“ - не�осе�ну�и сан

Димитрије Момировић Стојановић (Јагодина, 1809 – Београд, 6. фебруар 1854), 
руски чиновник, син лесковачког кнеза Момира Стојановића и Стане - Станике. Унук је 
баш-кнеза Лесковачке казе Стојана кога је убио Шашит-паша. Кнез Момир Стојановић, и 
по преласку у ослобођени (северни) део Србије, задржао је звање кнеза као представник 
лесковачке емиграције. 20

По пропасти Првог српског устанка 1813. породица прелази у Панчево, а 1814. 
у Бесарабију, у Кишињев. Као државни питомац завршио је гимназију у Петрограду 
(1819-1826). Потом је службеник у Руском Министарству просвете и иностраних 
дела (1826-1828), запослен за време 
Руско-турског рата (1828-1829) у Буку-
решту, у канцеларији помоћног управи-
теља Кнежевине Молдавије и Влашке, 
Павела Дмитријевича Кисељева (1788-
1872). Према налогу Кисељева 1830. и 
1831. путовао је у Србију. По повратку у 
Петроград био је секретар колеџа (1831-
1834). Године 1833. састаје се са Петром 
Петровићем Његошем, те под његовим 
утицајем септембра 1834. напушта 
руску службу и одлази на Цетиње, 
одакле се 1835. враћа и борави у Одеси 
(1836-1837). Године 1841. постављен је 
за другог преводиоца српског језика у 
Азијском департману Министарства 
иностраних дела. Године 1845. напушта 
службу и долази у Србију, а 1847. био 
је у Кишињеву и поново у Петрограду 
без службе. Године 1850. прелази у 
Србију и живи повучено у Београду и 
Смедереву. Поред Ис�орије Србије, имао 
је у рукопису Ис�орију Ли�ера�уре 

20 Опширније видети: Владимир Стојан-
чевић, „Лесковачки кнез Момир 
Стојановић и Лесковчани у Првом 
српском устанку“, Лесковачки зборник 
L (2010): [153]-158.

Д. С. Момирович, Краткая Исторıя и Географıя 
Сербıи: съ картою (Санкт Петербург, 1839), 

насловна страна
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Сербов (1838, 1844). Писао је песме (записане у С�оменицу Мине Караџић), и расправе 
из историје књижевности и историје. 

Сарађивао је са Ле�о�исом Ма�ице ср�ске (1837) и листом Северна �чела (Петро-
град, 1848).

Један је од бројних кореспондената Вука Стефановића Караџића и Димитрија 
Фрушића (1790-1838), српског лекара и новинара. Бавио се, између осталог, и књижев-
ношћу: „Из Момировићеве преписке види се да је он показивао знатно интересовање за 
српску литературу, у првоме реду за стваралаштво Вука Караџића које је ревносно пра-
тио и неретко коментарисао, обасипајући нашег великог писца и реформатора углавном 
хвалама. Инспирисан Вуковим делом, желео је да се и он огледа у литерарном стварању.

Велика Момировићева амбиција била је, најпре, да на руском језику сачини Ис�орију 
ср�ске књижевнос�и, да се њоме, уз још неке књиге о Србији, одужи земљи свог порекла. 
Ову замисао наговестио је у писму Вуку од 23. маја 1836. да би две године касније свом 
бечком пријатељу саопштио да је почео да пише Ис�орију ли�ера�уре Сербов у којој би 
највише места дао Јовану Рајићу, Доситеју Обрадовићу, Сими Милутиновићу и самом Вуку. 
Но, чини се да Момировић није макао од почетка. Недостајала му је, очито, грађа о српским 
писцима, литература до које он није могао да дође у Русији. Рачунао је, зато, на Вукову 
помоћ.“  21 Међутим, Вукова издашна помоћ у књигама и брошурама, као и сугестијама како 

21 Душан А. Јањић, „Књижевни рад Димитрија Момировића Стојановића“, Лесковачки зборник 
L (2010): [159]-168. У овом раду аутор упућује и на друге изворе: „О Димитрију Момировићу 

Д. Момирович, Кар�а Србије
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да замашан наум спроведе у дело нису уродили плодом: „Задатак који је себи поставио 
превазилазио је његове снаге и његове способности и књига коју је започео остала је за 
њега недосегнути сан.“ 22 Ипак, Момировић није био лишен књижевног дара, што показује, 
најпре, његова преписка од двадесет осам писама упућених Вуку Караџићу, која има не само 
документарну већ и литерарну вредност, што је сврстава у епистоларни књижевни жанр.

„Треба истаћи да и једина Момировићева штампана књига, објављена 1839. у 
Петрограду, Краткая Исторıя и Географıя Сербıи съ картою, 23 по Стојанчевићу 'једно лепо 
дело' о Србији, представља занимљиво штиво, да је написана једноставним, језгровитим, 

Стојановићу, сину лесковачког кнеза Момира избеглом после пропасти Првог српског 
устанка у Русију, у Кишињев, дужи чланак је објавио Станиша Војиновић у Лесковачком 
зборнику бр. 40 (1985): 393-402). О Момировићу су писали и Јефто М. Миловић („Долазак 
Димитрија Момировића у Црну Гору“, Ис�оријски за�иси (1963): 682-686) и Душан Јањић 
(„Димитрије Момировић - Вуков кореспондент, пореклом из Лесковца“, Наше с�варање, 
бр. 1-2 (2009): 174-181).“

22 Ис�о, 160.
23 Дмитрiй Момировичь, Краткая исторıя и географıя Сербıи: съ картою [Исторія Сербіи: 

1-53; Географія Сербіи: стр. 54-133] (Санкт-Петербургь: Въ Типографіи Карла Крайя, 1839). 
На приложеној карти приказане су и територије Босне, Херцеговине, Црне Горе и делови 
данашње Албаније, Бугарске, Румуније, Мађарске, Словеније и Хрватске. Један примерак 
овог ретког издања чува се у фонду Народне библиотеке Србије. Аутор је ово дело посветио 
руском цару Николају Првом: Его Величеству Государю Императору Николаю Первому: съ 
благоговънiемъ посвящаетъ Дмитрiй Момировичь. Дело је доживело још издања: Дми-
трий Степанович [!] Момирович, Краткая история и география Сербии (Москва: Книга по 
Требованию, [2013]); Д. Момирович, Краткая история и география Сербии (Tbilisi: Tbilisi 
State University, 2013) и друга. 
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али каткад и сликовитим језиком што је приближава књижевности. Управо поједини 
историјски описи у књизи дају сведочанство о пишчевом списатељском дару.“ 24 За рад 
на овом делу, у коме је описан и Чачак, послужила му је, између осталог, и карта Србије 
Адама фон Вајнгартена. 

КРАТКАЯ ИСТОРІЯ И ГЕОГРАФІЯ СЕРБІИ

Главные или Нахiйскiе города:

[…] Чáчакь, на правомъ берегу Западной Моравы, главный городъ Пожег-
ской Нахiи, имѣетъ до 8000 жителей. 25 […]

Главныя же мѣста, производящiя заграничную торговлю и сухимъ путемъ 
и водою суть: Бiьлградъ или Бéоградъ, Семендрiя или Смéдерево, Грáдиште, 
Пóречъ, Милановацъ, Текiя, Адакалé, Клáдово, Нéготинъ, Алéксинацъ, Крýше-
вацъ, Кáрановацъ, Чáчакь, Ужица, Бáчевцы, Звóрникъ, Митровица и Шáбацъ. 26 […]

Дороги въ Сербiи суть слѣдующiя: […] Б. Изъ Ужицы: 1) въ Ниссу или 
Нишъ: одна чрезъ Пожегу, Чачакъ, Карановацъ, Вретеникъ и Крушевацъ; 

24 Ис�о, 161, 162.
25 Дмитрiй Момировичь, Краткая исторıя и географıя Сербıи [Одељак Географıяа Сербıи], 76. 
26 Дмитрiй Момировичь, Краткая исторıя и географıя Сербıи, 86.

Д. С. Момирович, Краткая Исторıя и Географıя Сербıи: съ картою (Санкт Петербург, 1839), 
стране 76, 86, 88 и 93 на којима се помиње Чачак
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а другая изъ Карановца чрезъ Магличъ, Кузникъ, Куршимлiю и Прокуплѣ; 2) 
въ Новипазаръ, а оттуда въ Призренъ и Скутари: одна чрезъ Пожегу, Чачакъ, 
Карановацъ и Магличъ; а другая чрезъ Новаварошъ и Сѣницу. […] 27

Историческiя мѣста: […] Кáрановацъ, Чáчакь и Пóжега: побѣды Сербовъ 
надъ Турками въ 1806, 1809 и 1815 годахъ. […] 28

Је�ан заборављени �есник

Димитрије Петровић (псеудоним Славко Златојевић, Нови Сад, 17/29. фебруар 
1828 - Сремски Карловци, 13/25. децембар 1856), српски књижевник и професор у Гимназији 
у Сремским Карловцима. Отац Михаило био је трговац, а мајку је изгубио у раној младости.

У Новом Саду завршава основну школу и пет разреда гимназије, а у Пешти шести 
разред гимназије и први разред филозофије (седми разред гимназије). У Пожуну 29 зав-
ршава други разред филозофије. У Прагу је уписао медицину, од које одустаје и прелази 
на Политехнику.

У Прагу се упознао са чешким песником и лингвистом Јозефом Јунгманом (1773-
1847), те и сам одлучује да се посвети књижевности. Био је почасни члан Дружине младежи 
српске. Писао је да је српски бољи живот и народни напредак у рукама српске омладине. 
Године 1848. био је посланик на Мајској скупштини у Сремским Карловцима, а током 1849. 
уређивао је лист Данила Медаковића На�ре�ак који је исте године забрањен на захтев 
патријарха Јосифа Рајачића и бана Јосипа Јелачића. Лета 1849. прелази у Србију на позив 
историчара и политичара Јована Гавриловића (1796-1877), који му је понудио посао учи-
теља у Ужицу. Ужице напушта 1850. и враћа се на студије у Праг. Дипломирао је 1852. Исте 
године постављен је за професора математике, физике и природних наука у карловачкој 
Гимназији. Боловао је од туберкулозе, од које и умире.

Свој књижевни рад започео је 1846. објављујући један чланак у чешким новинама. 
Написао је граматику српског језика за Чехе. Дружио се са Бранком Радичевићем, трудећи 
се да иде његовим песничким правцем.

Био је редовни члан Друштва српске словесности од јануара 1855. 
На српском језику објавио је: Гласи ср�ске виле: књи�а за наро� (Карловци, Дана 

Медаковић, 1849), Зла�ијнс�во (Златни Праг, Штампарија синова Богомиља Хазе, 1851), 
Краљо�ворски руко�ис, превод дела чешког филолога Вацлава Ханке (1791-1861) (Златни 
Праг, Штампарија синова Богомиља Хазе, 1851), Барона Л. одъ Бабо Польодѣлство: разделѣно 
на своє месечне раде: кньига за праксисъ польскогъ господарства: Са єдномъ литографи-
раномъ тафломъ и єдномъ таблицомъ (съ немачкогъ превео Д. Петровићъ професоръ у 
Карловцихъ) (Нови Сад, Дан. Медаковић, 1856).

Уређивао је и издавао Ра�ар: новине за господарство, радиностъ, и трговину 
(Карловци, 1855-1856). У листу Јавор (бр. 19, 20, 21, 1892) објављени су делови Дневника 
једног заборављеног песника. 30 

27 Ис�о, 88.
28 Ис�о, 93.
29 Данашња Братислава.
30 Видети: Ср�ска енцикло�е�ија; (http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D0%B4%D0%

B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%
82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B) (преузето 28.09.2019).
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Песник романтичар Славко Златојевић 
пролази кроз Чачак 1850. године 31

Мало је данас оних који знају за име несрећног заборављеног роман-
тичара - песника Славка Златојевића, писца књиге за народ Гласи ср�ске виле 
(1849), песника „Златијнства“ у коме у звезде окива своју љубав, своју Златију. 
А вредан је и заслужан то човек био у своје време: активан учесник чувеног 
Словенског конгреса у Прагу 1848. године, затим преводилац некад слављеног 
Краљевдворског рукописа, један од првих писаца који се одлучно опредељује 
за Вуков језик и правопис, доцније покретач Ра�ара - новина за �ос�о�арс�во, 
ра�инос� и �р�овину, по невољи, после Маџарске буне, сасвим кратко време, два 
месеца, учитељ у Ужицу, а доцније вредан професор математике и природних 
наука у Карловачкој гимназији. „Много хтео, много започео“ али и њега је брзо 
„смртни час омео“. Четири године млађи од Бранка, умире 1856. године у Срем-
ским Карловцима. Као и већина наших романтичара посрбљава своје грађанско 
име: право му је име Димитрије Петровић, његово презиме је упамтио и сав-
ремени му аустриски историчар Др. Шитер који га у једној својој књизи 1852. 
помиње у реду учесника за Аустрију опасног Свесловенског конгреса у Прагу.

Сувишно би било причати под којим се околностима нашао Петровић 
- Златојевић у Србији 1850. и зашто је морао пристати да буде учитељ „прве 
класе“, т. ј. првог разреда, што значи и најмање плаћен учитељ, али ће бити 
занимљиво из његова Дневника саопштити онај одломак који говори о песни-
кову задржавању у Чачку приликом путовања за Ужице.

Забелешке песника Златојевића - Петровића, иако оскудне чињеницама, 
ипак нису без интереса; оне показују како песник-Војвођанин у свом интимном 
бележнику реагује на прве утиске из Србије. Будући историчар из Чачка не би 
требало да мимоиђе и Дневник песника Славка Златојевића.

Ево како бележи своје утиске злосрећни песник: 
30. „На волујским колима ногу пред ногу, све полако труцкајући се 

пошао сам из Београда и дошао у Чачак. У путу свуда врлина свуда милина. 
Испод Београда зазру волови на мојег брата Перу те умал ме не сјурише у 

31 „Дневник једног заборављеног песника: саопштио Дан. А. Живаљевић“ [трећи део], Јавор 
год. XIX, бр. 21 (24. мај 1892): 325-326), преузето из: Чачански �лас, бр. 18 (9. мај 1956): 4-5. 
Текст је приредио Благоје Живковић (Гроцка, 1903 - Београд, 27. август 1983), професор 
књижевности у Учитељској школи и Гимназији у Ужицу. Поред педагошког, бавио се и 
литерарним и истраживачким радом. Објавио је три збирке песама. Објављивао је своје 
прилоге у преко двадесет листова и часописа. Пуних десет година Живковић је стрпљиво, 
зналачки трагао, сакупљао прве документе, записивао, регистровао и објављивао драго-
цене трагове прошлости. Посебно се истакао око организације тек формираног Архивског 
средишта у Титовом Ужицу 1948. године. Први фондови и прве збирке у ужичком Архиву 
и први стручни кораци на обради тих фондова непосредно су дело Благоја Живковића. 
Професионалну службу завршио је у Београду као професор Хемијско-технолошке школе, 
где је 1961. године пензионисан. Преминуо је 1983. године (http://arhivue.org.rs/2015/06/0
8/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%98%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%
B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/) (преузето 28.09.2019).
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неку грдну каљужину. Одмах брат од страха за мном врисну, а волови зазру - 
те да не дотрча кириџија било би свашта од учитеља ужичког. - У путу све и 
по ноћи путовасмо. Ноћу по поноћи у шуми пасао је волове. У лепоти Србије 
радовала се моја душа. На путу отворим Ђурђа Даничића писмо де ми среће 
жели у Ужицама. У путу ме свуда сматраше као рођена Србијанца, а не као 
званичника. Видох свуда народ красан, јуначан и племенит по духу!! У Чачку у 
владичиној кавани наиђох, на чојка каквог нигде несам нашао. Ма�о По�овић 

„Песник романтичар Славко Златојевић пролази кроз Чачак 1850. године“ 
(Чачански �лас, бр. 18 (9. мај 1956), стр. 4-5)
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беше тај чојко сувише поштен. Дуго се разговарах с њиме. Тај ме човек сувише 
штовао. Најпосле - без искања и икаквог говора - пружи ми десетину цванцига 
у зајам. Овака чојка не нађох међ Србима до неког Лекића у Карловцима из 
Перлеза. Бијах у невољи, јер би ми у Ужицама остало само пет цванцика. Мато 
ми помагао, Бог њему помогао да и друге помогне. Мато је поштен: поштење 
се види по делима, залуду сви лепи говори.

Пропутовах Србију једном страном. Видео сам добри свет, красну 
земљу. Видео сам да Србија може велику икономију водити, али да је сада 
свет сасма неук. Шта сам путем приметио надам се да ћу временом за 
се написати. Поред лепи планина и зелени лука најпосле дођем у Ужице 
4 септ. р.

22. Овај дан беше први дан којег пробави с мојим братом Пером у Чачку. 
Већ прво вече а после не видох ништа до неких званичника који пише и једоше. 
Узгред - поред биљежника учитеља мединачког - одем владици у походе. Одох, 
и нађем га у писарници де врља бројанице. У први мах чињаше ми се кака 
стара калуђерина а никако владика: одело му бија просто и горе нег у наших 
игумана. Зарастао беше у коси и бради. Најпосле пољубих тог старца у руку 
кад видох из речи биљежникови да је то владика. Започесмо зборити. Дође 
реч да сам био у Зл. Прагу на сабору, и тако запита ме владика како бија а ја - 
некако добре воље - све му испричах. После дугог причања одох дому. Не бија 
за дуго, ал дође слуга и рече: да ме зове владика. Одох владици с вечера, а он ме 
дочека на чардаку. Владика показа ми брдо „Овчар“ и „Каблар“. Владика показа 
на цркву па рече: њу је зидао Срацимир, брат Симеона и Давида или Завида 
Немање. Она вели турчила се и крстила се. После опет турчила. Црни Ђорђе све 
топом разруши џамију, која беше с оловом узидана. После Ђорђа потурчи се без 
куле. За времена Милошева постаде опет наша. Владика показиваше ми места 
де су Турци страдали за времена Милошева у боју чачанском. Он ми причао 
вас бој: како на реци Морави на броду погибе Чаја паша. Нека два Србина из 

шанца довуку се баш до реке, - кад Турци нагну на 
реку они опале пушке и убију Чаја пашу. Бој беше 
јак, док наши не узмакну у планину а Турци опет 
у Чачак. Сутра дан премишљаху Турци, устраве 
се што погибе паша и науме бежати. Жена - од 
робља преко Мораве - с мачем у руци поткраде се 
и добеже Милошу те јави да ће Турци бегати. Сутра 
дан ударе Срби. Турци збуњени потрче куд камо - 
силни и силни изгибоше. После тога на неколико 
дана жене су Турке које били које гладне хватали 
и доводили својим људима. Ту бија турска пропаст 
а васкрс Српски!! Онда је опремио Милош људе у 
Цариград, и после тога стаде се тврдити српска 
срећа у Србији. - Све овако потање и лепо причао 
ми је владика, да сам га волео слушати. Владика 

Епископ Никифор 
Максимовић (1788-1853)
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се зове Никифор Максимовић. Код владике сам вечерао. У први мах пожалих 
на неки сир који бија прво јело, мишљах биће којешта на вечери. После видох 
да сам лепо вечерао. На вечери поводе реч о војвоцтву [Војводини]. Питао је 
хоћел Срби шта добити? Ја му потање набрајао све што ће добити бар као и 
други народи. И он је лепо разбирао ту ствар али све с тога што вели, Рус неће 
дати да пропанете. Јест - мишљах, ал не смедох му рећи - све је то лепо, али он 
нам хоће добро само ради својег добра. - Из свега видох да је владика човек 
разборит, и рекао бих да ме ни наш владика боље не би примио: јер би мислио 
да несам нико до несретни учитељ и тако би ме презирао!! Само не знам да 
тај владика није ера или геак - па онда оде искреност. Неки ми рекоше да је 
лисац, - можда! али богме он красно говори као канда је 12 [школа] изучио. 
Он ми рече кад ми најпотље на месечини звезде показивао: „Е, сада лаку ноћ 
а бог ће дати те ћемо се више путах у Ужицама виђати.“ У владике попих до 3 
сатљика рујна вина, а све на речи његове „ето и ја пијем од вазда, пак гле како 
сам здрав.“ На то веровах и заборави на бољу образа.

Писао више о� �е�есе� �о�ина

Милан Ђ. Милићевић (Рипањ, Подунавски округ, 
Србија, 4. јун 1831 - Београд, 4. новембар 1908), књижевник, 
педагог, преводилац, историчар и етнолог, пореклом је из 
Старог Влаха. Најраније детињство провео је на селу. Отац 
Јован „Ђак“ (одатле потиче Милићевићево средње слово 
имена) био је учитељ у Рипњу, где је Милан завршио основну 
школу. По завршетку основне школе, будући да је показивао 
бистрину и вољу за учењем, отац га 1845. одводи у Београд, 
где завршава први разред гимназије, а 1846. уписује Бео-
градску богословију, коју успешно окончава 1850. Мада је као 
изузетан ђак изабран да настави школовање у Русији, због 
крхког здравља одустаје од одласка, те са 19 година постаје 
учитељ (1850-1852). Потом гради чиновничку каријеру која 
траје траје 47 година (1852-1899). Као чиновник прошао 
је сву Србију и упознао земљу и народ. Био је практикант 
Окружног суда у Ваљеву, а по премештају у Београд ради 
у Министарству просвете (1852-1855) и Министарству 
унутрашњих дела (1855-1860). Са 29 година постављен 
је за секретара и начелника Кнежеве канцеларије (1860-1861), која је у исто време била и 
Министарство иностраних дела. Потом је био секретар Министарства просвете и надзорник 
школа 18 година (1861-1880), што представља период његовог најплоднијег стваралачког 
рада. Четири године проводи у Министарству унутрашњих послова, најпре као начелник 
Полицијског одељења (1880-1884), а касније као помоћник министра (1884-1886). Управник 
Народне библиотеке је 1886-1897, а каријеру завршава 1899. као члан Државног савета 
(1897-1899). Време од 1899. до смрти 1908. провео је као пензионер.

Био је носилац највиших државних функција, председник и члан бројних коми-
сија, одбора и друштава. 

Милан Ђ. Милићевић 
(1831-1908)
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Милићевићевим напорима покренута је и ојачана делатност многих, за српску и 
словенску културу веома значајних институција – био је доживотни председник Одбора 
Чупићеве задужбине и покретач Го�ишњице Николе Чу�ића (1877). Утемељивач је (1883) 
и председник (1889-1899) Српског арехолошког друштва, члан и председник Коларчеве 
задужбине, један од оснивача и чланова Главног одбора Друштва Светог Саве (1886) и 
оснивач и добротвор Српске књижевне задруге (1892-1893). Изабран је за члана Друштва 
српске словесности (1857), чији је један од оснивача, и Српског ученог друштва (1864), 
Друштва љубитеља руске словесности у Москви (1870), био је члан Царске Академије наука 
у Петрограду (1877), секретар (1889-1895) и председник (1896-1899) Српске Краљевске 
академије наука, почасни члан Матице српске (1892) и других домаћих и иностраних 
научних друштава и удружења.

Носилац је највиших српских, црногорских и руских одликовања и медаља.
Учествовао је у политичком животу као конзервативац и ватрени родољуб. Био је 

један од оснивача Напредне странке.
Сам је научио руски и француски језик. Био је сарадник, уредник и издавач више 

листова и часописа. Писањем се бавио више од педесет година. Почео је у Ср�ским нови-
нама 1851. као дописник из Лешнице, и писао готово до смрти, објавивши више од стотину 
оригиналних дела, превода и близу хиљаду ситних чланака, прича, приповедака, био-
графија, путописа, сећања, дописа, бележака, записа, беседа, етнолошких, географских и 
историјских запажања и поучних, фолклорно интонираних цртица. Његов рад је обиман 
и обухвата више области – историја, географија, етнологија, педагогија, журналистика 
и преводилачка и лепа књижевност. Дао је низ етнолошких студија, као и материјал за 
етнолошка истраживања. 

Из области педагошке књижевности позната је његова приповетка Село Злоселица 
и учи�ељ Миливоје. Најзначајнији су му радови из историје и историјске географије. Међу 
најпознатије радове из историје спадају: Кнез Милош у �ричама и Карађорђе у �овору и �вору, 
мада научна вредност ових радова није велика. Свакако најзначајније дело у овој области му 
је Поменик знамени�их љу�и ср�ско�а наро�а новије�а �оба, са око 180 устаничких биографија.

Србске новине (Београд), год. 29, бр. 108 (15. септембар 1862), стр. 387, 388
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Међу његовим историјско-географским списима најважније дело је Кнежевнина 
Србија (1876) и њен логични продужетак Краљевина Србија (1884), опис целе ондашње 
Србије са топографским подацима, описима старина и локалних предања, изложен по 
окрузима, од села до села, са етнолошким и историјским подацима. Ту је сабрано обиље 
материјала данас драгоценог за историју, историјску географију и етнологију. Кнежевина 
Србија, по обиму материјала који је сакупљен у њој, представља једно од најзначајнијих 
српских научних дела у XIX веку. 32 

ПОДЛИСТАКЬ
(Бележке узъ путъ крозь 5 окружiя у Србiє) 33

У окружɪє чачанско

Оставивши на десао знамениту пештеру х. Проданову а око 5 сатiй 
после подне приспемь у село Гучу у Драгачеву. У красной равници поредъ 
реке Бѣлице начинъна в 1831 год. скровита црквица одъ камена. Ту е и школа 
у коiой се учи 28 ученика.

Од Гуче се сутра данъ, 16 Мая, кренемъ крозъ Драгачево, преко села 
Рогаче и Граба, па преко планине Єлице, одакле се оку представля красна 
долина моравска. Єлица е срећна што се поредь Драгачева пружа те е и у песму 
дошла, а безь тога по своiой висини не мислимь да быти поминяна. Вредно е 
да кажемъ нешто о Єлици изъ времена зулума Турчинъ некiй сврати предъ 
кућу неке старе бабе у селу Краварици и запита е:

- Могу ли, баба, ноћити?
- Можешь, ага, али ти неће быти тако као тамо да одешъ до Єлице, она е 

млада а лепа: како къ иьой дођешь а ты ћешъ руке у недра.
- А е ли млада и лепа, баба?
- Єсте ага, да како! одговори притворно бака.
Радостанъ ага поюри кона а ево за Єлицу пита. Кадъ на Єлицу (планину) 

изиђе, завее ладный северный ветаръ а сладострастанъ Муи съюри обе своје 
руке до лаката у недра и текь се тада сети шта значе бабине речи...

Силазећи сь Єлице пролази се крозъ село Лозницу где су виногради 
млоги Драгачеваца. Лозница се она са свои винограда и у песмама поминѣ, 
као што ћу доцнiе имати прилику казати. Око 6 сатiй приспемь у Чачакь, кои 
е у красной долини на десной обали реке Мораве.

У Чачку найпре пада у очи велика црква са своимъ особитимъ штиломъ. 
Говори се да е то задушбина жупана Страцимира, брата Неманьина и имала е 
чудну судбину: два пута, кажу, была е турска џамiя а трећiй е ово путь како 
се крсть на ньой вѝси. Тако ће већь и остати вавекъ у име Бога. Неразборита 
ревность за лепоту домова Божiй покварила е у млогомъ старый кров вѣзимъ, 

32 Петар В. Крестић, Предговор у Дневник I: (1. јануар 1869-22. се��ембар 1872), Милан Ђ. 
Милићевић (Београд: Радио телевизија Србије; Завод за уџбенике, 2011), [7]-18. 

33 Србске новине, 15. септембар 1862, [387]-388.
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али ипакъ то е зграда таква да 
привлачи пажню путника.

Ч а ч а к ъ е сада окружно 
место; у вћму има 1523 жители.

17. Мая свршiо самъ испите 
и у мужкимь и женскимь школама; 
у првима има 73 ђака, а у другима 
31 ученица.

Сутра данъ, 18. Мая, опро-
стивши се са г. Радойковићемь, 
начелникомъ среза трнавскогь, 
кодъ кога самъ и одсео быо, кре-
немъ се путъ Єжевице спровођенъ г. 
Акс. Мiятовићемъ, писаромъ среза 
трнавскогь. Минувши трнавску 
механу приспемо у село Єжевицу 
предъ само подне. Испитъ у школи, 
у коiой има 17 ученика, свршимь 
одма, па онда разгледамъ црквицу, 
за кою причаю да е задужбина Бана 
Милутина, еднога одь чиновника 
Душановы, кои е у овомъ краю запо-
ведникъ быо а седео е у Пожези. 
Причаю да му е Душань приликомъ 
рата са Бугарскимъ кралѣмъ Мiя-
иломъ (?) рекао: „Чуемъ, Бане, да 
задужбину градишъ?

- Я, одговори Банъ, Светлоти 
царстио, текь сѣежiо неколико камена, и то ми е сва задужбина.“ Одъ тога, 
веле, прозове се та црквица а по ньой и цело село Єжевица. 

У овой црквици имаю два записа. 34 Єданъ е „Достойно естъ“ сво исписано 
у олтару на зиду у своду ƺ ƿ ƺȋ (7117) - 1609 - ; а другiй казуе да е предверiе 
измоловано 1630. год.

Одма надъ црквомь има брдашце окићено краснимь виноградима. То су, 
веле, были банови виногради и то се брдо и данасъ зове „Бановина“.

Народна песма овако прича, да Бань Милутинь, полазећи на войску 
наручуе люби:

„Копай мене деветъ винограда
„У Баньици и у Атеници,
„У Лозници и у Паковраћу

34 Овай последнъiй има у путованю Iоакима Вуића по Србiя преписанъ.

Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија: �ео�рафија - 
оро�рафија - хи�ро�рафија - �о�о�рафија - аркеоло�ија 
- ис�орија - е�но�рафија - с�а�ис�ика - �росве�а - 
кул�ура - у�рава (Београд: Државна штампарија, 1876)
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„Гледай нашу славну задужбину
„Подъ Баньицомъ Є ж е в и ц у цркву.“
Саставши се и видевши ту са честитимь и одличнимь свештеникомь г. 

Вићентиiемъ Поповићемь, кога се лепъ глась водалѣ може чути, и се кренемь 
после подне преко Райца, Премеће и Петнице се сь плюскомь кеше стигнемь 
да конакь у Лазаць. Овде црква и школа (врло слабо и тескобно зданiє) наоде 
се принцезе у зараваньску єдне стране, где имь никако неприличи, и где ће, по 
свой прилици, обоє стати тамо дотле, докле садашнѣ зграде служе, а доцнiе 
ће се морати згоднiє место и за цркву и школу изабрати.

У школи самь нашао само 12 ђака и ньи самь iошъ то вече испитао.
Киша е лила као изь кабла, и самъ пределъ, где смо се мы наодили, быо 

є обавiенъ густомь маглуштиномь.
Ту вечерамо и преноћимо. […]

КНЕЖЕВИНА СРБИЈА II  35

Чачански округ

1 Границе, и планине

Како се звао, у старо време, овај крај који се данас зове чачански окру�, ја 
управо не знам; тек у Карађорђево време он се пише „�ожешка нахија“. Садашње 
име добио је он тек од владе Кнеза Милоша. […]

Чачанском је округу граница: са севера, Морава, па и са запада Моравица 
до Гра�ине, а отален узима једну косу на село Рашчиће, удара испод Лисе на 
место Робају, излази к Чемерну и на Велику Лива�у, све водомеђом до границе 
од Турске, после, границом, с јужне стране, до Рашке, па реком Ибром до испод 
Каоне, а после изађе на десну страну ове реке и удара преко планине Савине 
Тр�езе, па слази, између села Грачаца и Врнаца, у моравску равницу, и онда, 
поред Ново� Села, иде право у реку Мораву. [...]

С�ановници: њихове ис�ориске су�бине – […] У свим ратовима аустриским 
против Турака, у ратовима који су се сматрали као ратови хришћанства про-
тив мухамеданства, чачански је округ имао да sе похвали јунаштвом многих 
својих синова.

Кад је пак, године 1804, устала Шумадија на Турке, Чачани су такође, 
најпре појединце а после сви листом, прихватили своју народну ствар. А после, 
године 1814, Хаџипроданова буна показала је најбоље, колико је њима било 
жао за изгубљеном слободом, и колико им је било мило пустити се у нову, ма 
и очајнију борбу. […]

35 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија: фо�о�и�ско из�ање (Београд: Book & Marso, 2005), 
[644], 676, 677, 678, 679.
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7 Становници
г. Вароши, села, куће 

Варош је 1, у чачанском округу, варошице 2, селâ 138, заселака 102, 
општине 54, а главâ пореских 11.436 (1870).

Чачак, окружна варош, на десној страни Мораве, малко даље од обале, 1 
сат источно од брда Овчара, и од оне клисуре међу тим брдом и Кабларом кроз 
коју се пробија Морава. Не знамо ништа о постању ове вароши нити о њеној 
старој судбини, а ни о имену њеном.

У Чачку има црква која је сад оправљена и дотерана онако како је миловао 
укус данашњих наших архитектонских васпитача, али која је веома стара и 
веома ориђинална. Народно веровање приписује је жупану С�рашимиру, брату 
Немањином. Богомоља ова имала је чудну судбину: два пута је бивала турска 
џамија, и ово је сада трећи пут што се на њој вѝси крст Христов. [...]

Још морамо поменути и то, да се данашњи чачански округ, за времена 
Карађорђева, па и доцније за прве владе Кнеза Милоша, звао нахија �ожешка, 
баш и кад му је управа била у Чачку.

Прича се да су рудничке војводе: Лазар Му�а� и Милић Дринчић, у очи 
Благовести 1805, са 250 Срба удариле на турску војску у Чачку, које је било, 
много више. Бој је трајао читав дан, а после су Турци побегли оставивши Србима 
варош са свим. Од тога доба до 1813, Чачак је био слободан од Турака.

Године 1808, мајор Грамбер�, у свом мемоару о Србији каже: „Tchatchak, 
Bourg et rédoute pour 200 hommes, sur la Morava, dans un terrain choisi, 36 mais 
mal entretenue, 2 bouches à feu ½ ũ.” 

Године 1815, Турци, чим су осетили да ће народно незадовољство да 
добије опасан за њих израз, похитали су да заузму Чачак, као тачку која, с једне 
стране, влада долином моравском, а с друге, може да држи у стези и руднички 
округ на левој страни Мораве, и Драгачево иза Јелице, куда им је била потребна 
свеза са Сеницом и Новим Пазаром. Тако су рачунали вођи најезникâ, а сиро-
тињска је правда другојачије доносила; и Бог је послушао правду. [...] Баш на 
Чачку, и према Чачку на Љубићу, Турци бише поразно надбијени; Ћајапаша 
погибе; војска му се помете, и страда као ретко где дотле.

По прогнању Турака, Чачак видимо одмах као столицу чачанскоме 
округу – дотадашњој „пожешкој нахији“. Године 1831, ту постаје столица 
јепископа ужичке јепархије, и ту остаје до 1854, када је пренета у Карановац, 
где се находи и данас.

Полугимназија је отворена у Чачку још пре 1838, па је 1845. пренета 
у Крагујевац. У Чачку пак отворена је „гимназѝска реалчица“ 1869. са два 
разреда. Сад у том заводу раде 4 наставника, а уче се 64 ученика. […] У Чачку 
има основна мушка школа са 3 учитеља и 150 ученика; и школа женска, са 
2 учитељке и 54 ученице.

36 Кажу да је био око цркве.
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У Чачку су суд и начелништво за цео округ; бригадна команда; пошта; 
телеграф; канцеларија трнавскога среза, и један намесник за црквене управне 
послове. Године 1873, у Чачку је основан фонд за сиромашне и добре ђаке – први 
пример међу нашим варошима. […]

Пре неколико година, у Чачку је отворена и једна пивара, која, не гле-
дајући на добро и обилно вино свуда у околини, ради добро и доноси леп 
приход газди своме.

Научник све�ске ре�у�ације

Стојан Новаковић (Шабац, 1/13. новембар 1842 - 
Ниш, 5/18. фебруар 1915), српски политичар, председник 
Владе Србије, дипломата (посланик на страни), филолог, 
историчар књижевности, хералдичар и председник Српске 
краљевске академије. Рођен је као Коста, али је касније своје 
име посрбио у Стојан. 37 Његова супруга била је Јелена Јела 
(1844—1908), сестра Милана Кујунџића Абердара, ћерка 
Јована Кујунџића „Ваљевца” (1813—1877) и Анастасије 
Насте рођ. Ранковић.

Основну школу и Нижу гимназију завршио је у Шапцу 
као најбољи ученик (1857), Вишу гимназију у Београду 
(1860), а Лицеј (одсек за правне науке) три године касније. 
Године 1865. постављен је за професора гимназије и изабран 
за члана Српског ученог друштва. Исте године основао је 
часопис Вила и уређивао га све време његовог излажења, до 
1868. Од самог почетка прикупљао је и објављивао инфор-
мације о књигама објављеним на српском и хрватском језику или на другим језицима о 
српском народу, или уопште о Словенима. Сву сакупљену грађу о томе објавио је у књизи 
Ср�ска библио�рафија за нову књижевнос� 1741—1867 (Српско учено друштво, Београд, 1869). 
Библиографије је наредних девет година (1868-1876) објављивао за сваку годину посебно 
у Гласнику Ср�ско� учено� �руш�ва. Ово су биле прве библиографије за књиге на српском 
језику и од огромног значаја за каснија истраживања.

Крајем седамдесетих година XIX века написао је Ср�ску �рама�ику за ниже �имназије 
и реалке (у више делова, неколико издања).

37 „У доба одушевљења, кад је повише омладинаца посрбљивало своја имена, и Новаковић је 
своје крштено име Кос�а заменио именом С�ојан. Како је тада још трајала борба о правопис, 
рећи ће Новаковићу његов саученик Радомир Сарановац, познати адвокат у Крагујевцу и 
у Нишу:
 - Зна се добро зашто си променио име!
 - Зато што сам га превео! - каже му Новаковић.
 - А што си узео баш С�ојан!
  - Што тако треба.
 - Није, него зато што у том имену има јо�а (ј) да би само могао пркосити поретку“ 
(Дејан Томић, прир., Знамени�и Срби у ане��о�ама: цве�ник (Нови Сад: Прометеј, 1999), 
148).

Стојан Новаковић (1842-1915)
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Од 1869. био је библиотекар Народне библиотеке, а 1872. професор Велике школе 
(претече данашњег Универзитета). Већ 1873. именован је за министра просвете у влади 
Јована Ристића, да би у том ресору био у укупно три мандата (1873-1875, 1880-1885), у 
конзервативним и доцније напредњачким владама. Као министар просвете спровео је 
реформу средњег образовања чије тековине и данас постоје (поделио је гимназију на 
друштвени и природни смер). 

Године 1875. вратио се у Велику школу да предаје светску и српску књижевност 
и словенску филологију. Као филолог, историчар и библиограф оставио је веома дубок 
траг у српској науци. Премда није, као већина његових савременика из света науке и 
политике, био школован у иностранству, Новаковић је био научник светске репутације, 
цењен као историчар у Бечу, Минхену, Берлину и Паризу. Један од предводника критичке 
школе српске историографије, наметнуо се као водећи српски иторичар серијом значајних 
историјских дела која покривају широк временски распон од средњег века па до историје 
Првог српског устанка.

Припадао је младоконзервативцима који ће 1880. прерасти у Напредну странку, 
коју је основао заједно са Милутином Гарашанином, Миланом Пироћанцем, Чедомиљем 
Мијатовићем и Миланом Ђ. Милићевићем. Вишеструки министар и посланик, залагао се за 
ред, рад и поредак, и просвећене реформе, спроведене радом елите, а уз ослонац на Круну.

Дипломатску каријеру започео је првом мисијом у Цариграду која је трајала седам 
година (1885-1892). По повратку је постао председник Државног савета да би, након три 
године (1895-1896), постао председник једне од дуговечнијих дванаест влада за време 
владавине краља Александра Обреновића. Пад Владе поново га одводи у дипломатију, 
посланик је у Цариграду до 1900, затим краткотрајно у Паризу, па до 1905. у Петрограду, 
где је и пензионисан. То је, ипак, био крај само дипломатске каријере Новаковићеве.

По повратку у земљу, један је од обновитеља Напредне странке која је добила име 
Српска напредна странка. У време Анексионе кризе 1909. бива изабран, упркос малом 
утицају своје странке, за председника Концентрационе владе која је трајала до окончања 
Анексионе кризе, али је остао један од најугледнијих политичара све до своје смрти 5/18. 
фебруара 1915, у јеку Првог светског рата.

Био је и управник Народне библиотеке у Београду (1869-1874). Успео је да се Законом 
из 1870. за Библиотеку обезбеде три обавезна примерка и да се помогне развој школских и 
народних библиотека у унутрашњости. Његовом заслугом је 1881. донет Закон о Народној 
библиотеци и Народном музеју. 

Био је члан првог Одбора Задужбине Николе Чупића, основане 1871, после смрти 
Николе Чупића (1836—1870). Неко време био је њен секретар и четири године председник. 
Године 1877. одлучено је да Задужбина једном годишње издаје свој часопис Го�ишњица 
Николе Чу�ића, где је и Новаковић објавио велики број својих радова. Бавио се и превођењем 
- 1886. превео је на српски језик књигу Гражина 38 највећег пољског песника Адама Миц-
кијевича (1798-1855).

У вези анексије Босне и Херцеговине, за мађарске новине Пес�ер Лој� 39 дао је интервју 
у коме је, између осталог, рекао, а загребачки Србобран превео: „Кад год смо се ми на Бал-
кану макнули, да против очите или крваве неправде штогод за своја национална права 
извојујемо, увијек су се дизали против нас врло гласни приговори, да нарушавамо ред, место 
да чекамо корак Европе и мјесто да се покоравамо интернационалном правном реду. Увијек 
су нас опомињали, да ће се на то наше покоравање вољи Европе, при оштети, која ће нам у 

38 Адам Мицкијевић, Гражина: �ри�ове�ка ли�авска: с био�рафијом �есника, прев. Стојан 
Новаковић (Панчево: Браћа Јовановић, 1886).

39 Pester Lloyd, дневни лист на немачком језику који је излазио у Будимпешти (1854-1945), 
фокусиран „на Мађарску и Источну Европу“. 
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дио пасти, узети у обзир. Ми старији и образованији заиста смо већ осиједили настојећи да 
свом народу утувимо ту европску мудрост. А сад је све то најновијим својевољним нападом 
Аустро-Угарске компромитовано. Дакле више не можемо вјеровати у европски морал...“ 40 

Приликом оснивања Српске краљевске академије 1886. изабран је за једног од 
првих шеснаест редовних чланова - академика, у Oдељењу филозофских наука. Указом 
је 1. фебруара 1906. постављен за председника Академије и на том положају остаје све до 
смрти 1915. Дана 10. септембра 1888. на свечаном скупу у славу Стогодишњице рођења 
Вука Караџића Стојан Новаковић поднео је уводни реферат о задацима Академије у него-
вању српског језика, износећи научно утемељен и стручно образложен предлог за израду 
великог националног речника савременог српског језика.

Био је члан Руске академије наука и Југославенске академије знаности и умјет-
ности у Загребу.

Када је основана Српска књижевна задруга 1892, изабран је за њеног првог председ-
ника, песник Јован Јовановић Змај за потпредседника, док је историчар Љубомир Јовановић 
изабран за секретара. Новаковић је дуги низ година био председник Српске књижевне 
задруге, утицајне националне установе, која је у редовним годишњим колима објављивала 
најбоља дела из српске и преводне књижевности, историје и научно-популарне литературе.

Приредио је Душанов законик (Законик С�ефана Душана цара ср�ско�) на основу 
призренског преписа и штампао га 1870. и 1898. у Београду.

Библиотекарско друштво Србије установило је 1997. годишњу Награду „Стојан 
Новаковић“ која се додељује појединцу или групи аутора за објављено дело из области 
библиотечко-информационе делатности, које представља значајан допринос библиотекар-
ству. Године 2004. установљена је истоимена годишња награда за најбоље основношкол-
ске и средњошколске уџбенике у Србији. У његову част Друштво историчара Србије носи 
назив „Стојан Новаковић“.

Син Стојана Новаковића био је правник и професор Милета Ст. Новаковић, ћерка 
Милица Новаковић (удата Рајковић), а унук филмски режисер Радош Новаковић. 

Од децембра 2017. до марта 2018. у Галерији Српске академије наука и уметности 
била је постављена изложба посвећена Стојану Новаковићу.

Хаџи-Калфа или Ћатиб-Челебија: турски географ XVII века 
о Балканском полуострву 41

Приступна реч

[…] II. Најстарији писац по чисто географској струци, за којега зна турска 
литература, јесте Хаџи-Калфа, 42 како се обично и у европској књижевности 
наводи. Кад сам о њему почео распитивати у Цариграду, говорили су ми 
Турци, да је у њиховим круговима боље познат под именом Ћатиб-Челебије. 
Хаџи-Калфа није управо име, него се калфа зове старешина свакога посла, 
а за њ се зна да је у почетку своје каријере био старешина у некој државној 

40 Србобран, бр 230 (1908).
41 Стојан Новаковић, прир., Хаџи-Калфа или Ћа�иб-Челебија: �урски �ео�раф XVII века о Бал-

канском �олуос�рву (Београд: Српска краљевска академија, 1892). У овој студији Чачак се 
спомиње у ступцима 63, 68, 70, 71, 79, 95, 96, 98, 100, 102.

42 О Хаџи Калфи видети: „Највећи османски енциклопедиста“, у: Маријана Матовић, прир. 
Фра�мен�и о Чачку.1 (Чачак: Народни музеј, 2019), 27-28.
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канцеларији и да се ту одли-
ковао лаким пером. Писао је 
много из струке историјске 
и географске. Умро је 1068 
(1655-56) и сахрањен је у 
Цариграду код Зејрек-џамије, 
за коју се зна да је за хришћан-
ског времена била црква Пан-
дократорова. Уз једну књигу 
Хаџи-Калфе која носи натпис 
Теразије �омоћу којих се може 
изабра�и ш�о је најбоље има 
кратак биографијски запис 
о њему који овде наводим 
у целини. „Писац ове књиге 
зове се Мустафа бен Абдала, 
чувен под именом Хаџи-
Калфе. Међу ученим људима 
добро је познат под именом 
Ћатиб-Челебије. Родио се у 
Цариграду. Отац му је био 
војник, па је и он, по закону, 
ступио у тај ред. Али је још 
и од малена био наклоњен 
науци. Године 1032. (1622-23) 
био је чиновник у анадолском 
рачунском заводу, а године 

1033. (1623-24) учествовао је у рату против Персије. Године 1035. (1625-
26) учествовао је у рату на багдадским странама, и ту је радио у главној 
канцеларији где се пореде преписи. Вођење рачунских књига, посао који 
је другима падао врло тешко, он је вршио с великом лакоћом. Године 1036. 
(1626-27) и године 1037. (1627-1628) био је у опсади Ерзерума, а године 
1038. (1628-29) вратио се с турском војском у Цариград. Тек после тога вре-
мена бацио се на посао књижевнички, а ево како. Једнога дана, пролазећи 
покрај џамије султана Мехмеда, сврати се на чувено у то доба предавање 
Кади-заде-ефендије. Тај је Кади-заде био одличан говорник, и умео је да 
потресе речима. Хаџи-Калфа га је слушао. Кади-заде је говорио о учењу 
свете божије науке, и да треба настати да се отргнемо од незнања. Хаџи-
Калфу тај говор занесе, и он се одлучи с места да се посвети науци. Пошто 
га је на то у неколико и завештање његова оца упућивало, Хаџи-Калфа се 
по тад са свим посвети науци, почне нарочито изучавати граматику и син-
таксу, и стане ићи на предавања поменутога шеиха све докле Хосрев-паша 
није опет пошао у рат на багдадске стране. Од 1039. до 1041. (1629-1630. 

Стојан Новаковић, прир., Хаџи-Калфа или Ћа�иб-Челебија: 
�урски �ео�раф XVII века о Балканском �олуос�рву (Београд: 

Српска краљевска академија, 1892)
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до 1631-1632) пробавио је у том рату, а после се вратио у Цариград, где је 
постао помоћник у школи поменутога шеиха Кади-заде.“ 43 

Од Хаџи-Калфе има више историјских и географских дела. Неки Ита-
лијанац Риналдо Карли превео је на италијански и штампао у Млецима 1697. 
књигу која носи натпис Chronologia historica. Историци наводе и његово неко 
дело о морским ратовима. Најглавније му је дело, по коме је и данас највише 
познат у турској књижевности, Џихан-нума - О�ле�ало све�а. Ту је географски 
опис Азије, с географским картама, историчким прегледима, расправом о 
математици и о елементима Евклидовим. Кад је у првој половини XVII века 
Басмаџи Ибрахим у Цариграду најпре почео штампати турске књиге, и ову 
је Хаџи-Калфину књигу наштампао. Без сумње је Хаџи-Калфа мислио да то 
дело допуни и осталим деловима света, али је с том мишљу и у гроб отишао, 
не извршивши је.

За чудо је да се у турским записима и у турским круговима ништа не 
зна о Хаџи-Калфином делу о Румелији и о Босни, којим се ми баш овде бавимо. 
У предговору к своме издању од 1812. Хамер каже како је у своме вишего-
дишњем бављењу у Цариграду непрестано марљиво распитивао нема ли 
какво турско дело о географији европске Турске, и како је свеколико његово 
распитивање остало узалуд. Најпосле нађе ово дело о Румелији и Босни не у 
Цариграду него у збирци грофа Већеслава Ржевускога у Аустрији. Хамер каже 
да је рукопис који је он ту нашао већином руком самога Хаџи-Калфе писан, 
и да је у њему како горе поменуто Хаџи-Калфино географско дело о Азији, 
што је штампом на свет издано, тако и ово о беглербеглуцима Румелији и 
Босни. Али ово последње није штампом у Турској издано, и Хамер га је из 
оног рукописа Ржевускога на немачки превео и издао 1812. у Бечу. 44

Тражење и распитивање Хамерово, чињено у почетку овога века, и ја сам 
поновио и наставио пре годину две дана - али исто тако без успеха. Чудновата 
је ствар да турски књижевници ништа не знају о овоме делу Хаџи-Калфином. 
То ми је потврдио и један француски оријенталиста који се бави источним 
литературама и историјом. Према томе би изашло да је онај рукопис грофа 
Ржевуског, о коме говори Хамер, јединствен, и да никаквога другог нема. 
Према томе, пошто тај рукопис грофа Ржевуског, барем колико ја знам, није 
издан - Хамеров превод је једини начин да се позна ово дело. А и Хамеров 
превод, штампан само један пут, 1812. године, сад је постао тако редак као 
и рукописи, и имати га могу тек библиотеке. Ја сам бар до ексемплара којим 
се служим дошао тек после тражења од 15 година.

III. Пошто нас географијске белешке Хаџи-Калфине занимају по исто-
ријској страни, за нас би знатно било, кад бисмо могли сазнати откуд су оне 
црпене, или којем времену припадају. 

43 Из поменуте књиге превео ми [Стојану Новаковићу - прим. прир.] с турског Чохаџић.
44 Rumeli und Bosna. Geographisch beschrieben von Mustafa ben Abdalla Hadschi Chalfa. Aus dem 

türkischen übersetzt von Joseph von Hammer (Wien, 1812).
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За изворе ништа се знати не може пошто нити што писац о томе говори, 
нити се с других страна знати може. У Цариграду, као у средишту царства, 
увек је лако било наћи људи са свију страна полуострва, који су податке могли 
казивати или попуњавати. Што се тиче времена, којему белешке припадају, 
ту можемо нешто докучити домишљањем. Ја сам увек мислио да су Турци 
мало уређивали сами, но да су махом придржавали оно што су затекли. Нашао 
сам да то мишљење деле и остали истраживаоци по разним струкама. […] 
Горе је напоменуто, како су Турци имали обичај да свој кадастар врше одмах 
после освојења, и да одмах мрежу своје спахијске војске и спахијских про-
нија рашире поврх освојене земље. У таким приликама се не праве никакве 
административне реформе, него се усваја оно што се затекло. Моја би дакле, 
мисао била, да турска административна подела може принети нешто грађе за 
познање српске административне деобе у време освојења и преласка државе 
из српских у турске руке. […] 

РУМЕЛИЈА И БОСНА
географски опис Мустафе Бен Абдале Хаџи-Калфе

Румелијске земље

Г. Средина Румелије
XXV. Санџак Алаџа-Хисар.

[…] 8. Кузник (Козник), град и село. Около су: Џаџка (Чачак), Алаџа-Хисар 
(Крушевац), Куршумли (Куршумлија).

XXVI. Санџак Семендра. 45

[…] 8. Рудник, на путу београдском, у истој даљини као и Јагодина, само 
лево. Около су Карађофџа (Крагујевац), Џаџка (Чачак), и Ваљево.

9. Џаџка (Чачак), на путу Београдском, на обали Мораве, у истој даљини 
као и Крушевац, само северно. Около су: Ру�ник, Позорофџа (Пожаревац) и 
Козник, 19 дана од Цариграда.

Правац је назначен погрешно. Требало би: јужно (ако је према Београду) 
или западно (ако се гледа од Крушевца). Пожаревац је помешан са Пожегом, 
коју Хаџи-Калфа као што ће се мало ниже видети, зове Поже�аџик.

16. Поже�аџик (Пожега), варошица и кадилук, 20 дана од Цариграда, на 
путу од Београда у Босну. Кадилуци су околни: Узиџа (Ужице) и Џаџка (Чачак).

Поже�аџик (као собаџик и ка�иџик) значило би управо Мала Поже�а. Одмах 
ниже, 17, и писац се сам служи именом Пожега.

45 Смедерево.
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17. Узиџа (Ужице), велика варошица, не далеко од реке Дрине. Около 
су кадилуци: Ру�ник, Поже�а и Чачак. Београд, Ужице и Сарајево чине троу-
гао, и од једног до другог има по три дана. Више�ра� је одавде далеко само 
пола дана. […]

18. Ваљова (Ваљево), друга стација на путу из Београда у Сарајево, 3 
сата од савске обале, 23 дана од Цариграда, у равници, али с једне стране 
опасано бреговима. Около Ваљева су: Чачак, Ру�ник, Бо�ур�лен (Шабац). Река 
Колубра (Колубара) која долази из планина, протиче крај Ваљева и испод 
три дрвена моста утиче у Саву. […] 

Беглербеглук Босна

I. Санџак Босна.

[…] 3. Ис�арифлак (Стари Влах) између Первенек (Брвеника) и Џаџка 
(Чачка); 24 дана од Цариграда.

За Џаџка знамо већ да је Чачак. […] 46

46 У одељку Прилози: I.: Неш�о о �раницама аус�ријске оку�ације о� 1718-1739, аутор бележи: 
„Имајући при руци грађу из које се види шта су управо држали Аустријанци у Србији по 
пожаревачком миру од 1718. године, није ме мрзило да и то прибележим и у неколико 
пречистим, те да додам овој књижици, у којој су и онако старије географијске белешке. 
Ово у толико пре што све те белешке у неку руку припадају истом времену, и понегде 
могу послужити и као објашњење онога што је Хаџи-Калфа обележио.“ Затим цитира 
део оригиналног текста пожаревачког уговора који се тиче граница, где се спомиње и 
Чачак: „[...] et ibi transeundo parvam Moravam juxta citeriorem ripam at Schaback (Чачак) 
et inter Schaback (Чачак) et Bilanam (Бељина код Чачка) per terram ad Bedka (Пећска у 
Азбуковици) procedatur, inde flectendo circa territorium Zozolense (Соко) eatur Bellinam 
(Бељина у Босни) ad ripam Drinae fluori sitam, Belgrado seu Alba Graeca, Parakin, Istalaz, 
Schaback (Чачак), Bedka (Пећска) et Bellina cum antiquis suis territoriis. [...]“ Констатујући 
да су границе овде „врло недовољно означене“, Новаковић даље наводи: „Боље се виде 
на једној онога времена аустријској карти која се налази у оновременој војној архиви и 
која је наштампана у Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs (Abtheilung für Kriegsgeschichte) 
Neue Folge. III Band, Wien 1889. уз чланак: Serbien unter der kaiserlichen Regierung 1717/1739 
Von Official Langer, стр. 155-249. Карта та приложена је поменутој књизи у снимку, и носи 
наслов: Carte von dem Königreich Servien, soweit solches durch Ihro Röm. Kaiserl. und Cathol 
Mayt. Waffen nach der Bataille bey Belgrad 1717 erobert und bey dem Poscharowitzer Frie-
den 1718 von der Ottomanischen Pforte abgetreten worden. Карту је по знању тадашњега 
времена цртао O. F. von Öbschelwiz kays. Ing. Hauptmann. На њој је граница нацртана тако 
да се горе наведени текст уговора може потпуно и разјаснити и у празнинама својим 
попунити.“ Затим су наведена места којима је пролазила аустријска граница, која од 
„леве стране западне Мораве више Маскара (који су и на карти забележени) или још 
боље више Бошњана (који на карти нису забележени). Од те тачке граница иде једнако 
левом страном уз Мораву до ниже Чачка, где опет, као оно при Сталаћу, прелази на десну 
страну Мораве да обухвати Чачак, па после између Чачка и Бељине, прелази Морави на 
леву страну, и иде њоме још мало до ушћа Каменице, којом се пење к северозападу у 
изворни предео Каменице, па више Росића који су записани као село и вис, остављајући 
на северу Дивчибаре. […]“  
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Је�ини војник 
�ре�се�ник Ср�ске краљевске ака�емије

Јован Мишковић (Неготин, 6. јул 1844 – Београд, 
20. август 1908), најсвестранија личност међу српским 
официрима с краја XIX века, потиче из трговачке породице. 
У родном граду завршио је основну школу и полугимназију, 
а пети и шести разред гимназије у Београду, где уписује 
Артиљеријску школу. Студира на Војној академији од 1860, 
чин каплара добија 1861, а Академију завршава са чином 
артиљеријског поручника. Службовао је у Страгарима, 
Горњем Милановцу, Јагодини, Београду и Алексинцу. 

У време Српско-турског рата 1876-1878. био је коман-
дант Чачанске бригаде, потом Ибарске, па Пожаревачке, 
Књажевачке и Тимочке окружне војске. Био је командир 
чете и начелник Штаба Алексиначке војске. Крај рата 
дочекао је као начелник Оперативног одељења Врховне 
команде у Нишу. После рата обавља важне и одговорне 
послове у Врховној команди – био је начелник Штаба 
активне војске (1883), командант Шумадијске дивизије 
(1886), инспектор пешадије (1888), а у два наврата и начелник Главног генералштаба 
(1888, 1893). Oд 1886. био је почасни ађутант краља Милана Обреновића.

Блиставу војничку каријеру пратила су и напредовања, тако да је 1894. стигао до 
генералског чина. Министар Војске је у два наврата - прво у влади Јована Ристића (1878-
1880), па у влади Ђорђа Симића (1896-1897). Био је гувернер малолетног краља Александра 
Првог Обреновића од 1890. до превременог проглашења његовог пунолетства 1893, а 1901. 
именован је за доживотног члана Сената. Са позиција министра војног и рада на различитим 
местима значајно је утицао на реформе које су спровођене на стварању модерне српске војске. 

За свој рад добио је многа домаћа и страна признања и одликовања: Орден Милоша 
Великог првог реда, Орден Белог орла трећег, четвртог и петог реда, Орден Таковског крста 
првог и другог реда, Орден Таковског крста са мачевима другог и трећег реда, Орден Светог 
Саве првог реда, Златну и Сребрну медаљу за храброст, Медаљу за војничке врлине, Спо-
меницу рата за ослобољење и независност 1876-1878, Споменицу на рат 1885-1886; Орден 
Франца Јозефа првог реда (Аустроугарска), Орден Гвоздене круне другог реда (Аустроугар-
ска), Орден Светог Александра првог реда (Бугарска), Орден Светог Станислава са звездом 
другог реда (Русија), Орден Светог Станислава трећег реда (Русија), Орден Меџедије другог 
реда (Турска), Орден Легије части трећег и четвртог реда (Француска), Орден Румунске 
звезде за мачевима трећег реда.

Био је председник испитних комисија за чинове нижих и виших официра свих родова 
војске. Покренуо је војни часопис Ра�ник: лис� за војне науке, новос�и и књижевнос� 1879, 
председавао Црвеним крстом 1896. и Савезом стрељачких дружина. 

Војну каријеру завршава 1897. са чином генерала, бавећи се упоредо и списа-
тељским радом чији га резултати сврставају међу значајне културне посленике Србије 
у другој половини XIX века. За истраживачки и научни рад указана му је част избором 
за редовног члана Српског ученог друштва 1875, а за редовног члана Српске краљевске 
академије 1892. Највећу почаст добио је избором за председника Српске краљевске акаде-
мије 1900, и ову дужност обављао је до краја 1903. Једини је војник на месту председника 
Српске академије наука и уметности од њеног оснивања до данас. Био је и почасни члан 
Српског лекарског друштва, утемељивач Српског археолошког друштва, а од 1896. до 
1898. председник Друштва Црвеног крста.

Јован Мишковић (1844-1908)
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Жеља за истраживачким и списатељским радом јавила се још у време школовања 
када је као питомац Војне школе почео да води белешке са путовања. Априла 1868. као 
штабни потпоручник долази на службу у Горњи Милановац, што ће му омогућити да 
детаљно упозна и проучи Руднички округ. Из Гoрњег Милановца одлази 1873, али тиме 
не престаје његово интересовање за овај крај. Може се сматрати да озбиљан научни рад 
започиње управо објављивањем О�иса Ру�ничко� окру�а у Гласнику Ср�ско� учено� �руш�ва, 
али је ово дело остало незавршено. 47 Ова истраживања објављена су у обимној књизи 
О�ис Ру�ничко� окру�а, коју је приредио Борисав Челиковић (Горњи Милановац, 2007). 
У њој је публикован и рад „Из ратовања Срба с Турцима. II, Бојеви на Љубићу и Чачку 
1815. (с цртежом)”.

Чланке просветног карактера (практична настава историје и географије) објављује 
у часопису Школа: лис� за учи�еље, ро�и�еље и �ецу Милана Ђ. Милићевића (1873, 1875). 
У бројевима 28, 29, 30 и 31 (1873), у наставцима објављује чланак „Борба на Љубићу 1815.: 
(једна лекција из новије српске историје): лак покушај очигледне наставе у историји”.

Мада генерал и председник Српске краљевске академије, Јован Мишковић сачи-
нио је списак књига и уџбеника којима је и даље желео да допуњава своје образовање. 

По образовању и професији војник, у том правцу усмерио је и своја интересовања 
из историје и географије. Објавио је велики број радова из војне географије, историје 
ратова и тактике. Писао је и чланке из ботанике, а такође је објављивао и историјске 
изворе. Његове монографије из историјске географије имају већу вредност него његове 
чисто историјске студије. Највише пажње побуђивала је његова студија о Косовској 
бици, три пута штампана, али и критикована (Љубомир Јовановић, Станоје Станојевић) 
због непотпуности изворне грађе и некритичности. Објавио је око двадесет књига 
и брошура, међу којима су главне: О�ис окру�а Ру�ничко�: с кар�ом и �аблицом слика 
(1872), Пу�овање �о Србији: (�ео�рафијске, војничке и ис�оријске белешке): узе�о највише из 
�у�овања �и�омаца војне ср�ске ака�емије за �о�ине: 1861, 1862 и 1863 (1874), О�ис окру�а 
ру�ничко�: (са сликама и �аблицом �у�них �аљина), књ. 2, То�о�рафија и комуникација 

47 Борисав Челиковић, „Јован Мишковић и његов 'Опис Рудничког округа'“, у О�ис Ру�ничко� 
окру�а, Јован Мишковић (Горњи Милановац: Лио, 2007), 03, 04, 05.

Србија: �оли�ично економни лис�, год. 3, бр. 116 (4/16. октобар 1869): „Значај Чачка, Горњег 
Милановца и Карановца“
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(1875), Хи�ро�рафија: Независне кнежевине Србије: с кар�ама (1880), То�о�рафски речник 
Ја�о�инско� окру�а (1885), Војничка �есмарица (1887), Неки с�ари �ра�ови и њихове околине 
у Краљевини Србији (са Михаилом Ст. Ризнићем, 1887, 1888); Све�и Сава и Ср�ски наро� 
(1888); О развијању врлина у нашем наро�у (посебан отисак из Ра�ника, 1889), Косовска 
би�ка (15. јуна 1389. �о�ине): на �е�с�о�о�ишњем �омену у бео�ра�ској официрској касини 
15. јуна 1889. �о�ине (�оворио Јов. Мишковић) (1889), Ис�оријска кар�а за Би�ку косовску 
[Кар�о�рафска �рађа]: на основу Ки�ер�ове кар�е о� 1881. �о�. (1889), Косовска би�ка 15 
јуна 1389 �о�ине: војно-ис�оријска рас�рава: (с �ве кар�е 4 �лана и 1 цр�ежом) (1890, 
1892); Косовска би�ка: 15. јуна 1389. �о�ине: (о��овор на кри�ику �. Љуб. Јовановића, �роф.) 
(1892), Ср�ска војска и војевање за време ус�анака о� 1804-1815 �о�.: �рис�у�на бесе�а Јов. 
Мишковића, чи�ана на свечаном ску�у Ср�ске краљевске ака�емије наука, 11 �екембра 1894, 
који је својим високим �рисус�вом изволео �очас�вова�и и Ње�ово Величанс�во Краљ 
Алексан�ар I (1895), Кроз Босну, Херце�овину и Боку Ко�орску: (са 14 слика и �ланова) (1897), 
Нас�авни �лан за коњицу (1897), О�ис �ушке бер�анке и њене муниције (1897), Каменички 
бој 19. V 1806 [б. �.], Кар�а Косово� Поља [Кар�о�рафска �рађа] (1900), Гео�рафско-ис�оријске 
слике из Краљевине Србије (1901), Кроки околине Не�о�ина [Кар�о�рафска �рађа] (1904), 
Бео�ра� и околина: �ово�ом с�о�о�ишњице освојења: с је�ном кар�ом у �рило�у и че�ири 
слике у сло�у (1906), Косовска би�ка: 15. јуна 1389. �о�ине: са �ва снимка, је�ном сликом у 
сло�у и �е� кара�а у �рилозима / изра�ио Јов. [Јован] Мишковић ; �о нало�у Уре�ниш�ва 
Ра�ника �о�унио и за ш�ам�у �рире�ио С�. М. (2. изд., 1933), Косовска би�ка 15. јуна 1389. 
�о�ине (1999), Каменички бој (2009)...

Значај Чачка, Горњег Милановца и Карановца 48

Неће бити хрђаво да коју прословим о овим трима важним тачкама на 
јужноме делу наше отаџбине, и да видимо какви међусобни одношај имају и 
какве улоге оне имати могу. Да њихову међусобну вредност оценимо, разгле-
даћемо најпре, како свака од њих стоји у �р�овачком, з�равс�веном и најпосле 
војничком погледу.

I - Тр�овачка вредност свакога места опредељује се најпре месним (гео-
графијским), природним положајем, а после добрим воденим и сувим путовима, 
који га вежу са другим важним трговинским местима.

Што се географијског положаја, у односу на трговину, тиче, најбоље место 
запрема Карановац, затим Чачак, па Горњи Милановац. […]

И Чачак је у доста добром географском положају, јер и он лежи у великој 
долини Западне Мораве, која свачим изобилује, али је утолико од мањега зна-
чаја што није на утоку никакве знатније реке. Ако се некада Морава регулише 
скочиће и вредност Чачка као и Карановца; не успе ли се у томе, онда ће Чачак 
кад тад бити жртва бесне и немилосрдне Мораве, која му са својим бујним 
валима непрекидно прети. […]

II - Сад да видимо какав је њихов значај у з�равс�веноме и укусноме 
обзиру.

48 Јован Мишковић, „Значај Чачка, Горњег Милановца и Карановца“, Србија: �оли�ично економни 
лис�, септембар-октобар 1869, у Борисав Челиковић, прир. О�ис Ру�ничко� окру�а (Горњи 
Милановац: Лио, 2007), [1], 6-8.
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З�равс�вена вредност 
каквога места зависи од његовог 
географијског положаја, и од при-
рода његовога земљишта. Геогра-
фијски положај Чачка, Милановца 
и Карановца видели смо, а сада 
да кажемо који и о самој природи 
земљишта, на коме су ове три 
вароши постављене.

Чачак лежи у равни на 
десној обали Западне Мораве, 2 
сахата испод ждрела, које Овчар и 
Каблар праве, а у подини планине 
Јелице. Ово је место ниско на својој 
релативној висини спрам Мораве. 
Морава спрам Чачка прави једну 
велику окуку (серпентину) у лево 
(према рудничком округу). Ова 
је окука неприродна, јер кад се с' 
Каблара погледа на главни пра-
вац Мораве изнад и испод Чачка, 
онда се види, да би Морава, када 
би се и код Чачка исти правац 
продужио, ишла иза Чачка, и 
тако би он остао на левој обали 
Мораве. Па зато и није никакво 
чудо, што Морава једнако томе 
тежи, куда јој њен главни правац и ниско земљиште доноси. 

Због овакве природе земљишта Чачак исто трпи поплаве од Мораве, а 
дешавало је се, да су и у чамцима по чачанској чаршији пловили. 49 Може се лако 
претпоставити какви се задај и нездрав ваздух у таквоме месту производи, 

49 У сваком скоро чачанском подруму може се наћи доста воде. Да би се од ових поплава Чачак 
сачувао пре годину дана на регулисању Мораве ангажовани су инџинирски капетан г. Приљева 
и руднички инџинир г. Лутман. После тромесечног рада израчуна поменути инџинер да би 
регулисање само неких окука Мораве изнад Чачка коштало за 8000 дуката и обележио је 
био и трасе за ово регулисање. Али Чачани видевши да ће толико коштати, и да ће тај тро-
шак око регулисања, као и исплаћивања земаља приватним људима сама варош морати да 
исплати, окану се тога посла, и сложе се најпосле, да изнад вароши подигну један насип, који 
ће варош од поплаве Моравине заклањати. Али да као неће потпуно у својој намери успети. 
Због честог поплављања Чачка још покојни кнез Милош хтео га је иселити на леву обалу 
Мораве, у узвишеном пољу под брдом Љубићским. Али тврдоглавство и окорела навика на 
све што је старо, стаде томе на пут. Да је се онда ово остварило, данашњи Горњи Милановац 
истина не би постојао, али би место њега и садашњег Чачка поникла једна велика дивна и 
прекрасна трговачка варош на левој обали Мораве. Па и опет најпосле можда ће се морати 
Чачак пресељавати мало више садање вароши негде око села Лознице.

Ра�ник: лис� за војне науке, новос�и и књижевнос�, 
год. 5, св. 1 (јануар 1883): „Из ратовања Срба с Турцима. 

II, Бојеви на Љубићу и Чачку 1815.: (с цртежом)“ 
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пошто толика вода усане и влага се осуши. Онда је Чачак богат са грозницом. 
Када се томе још придодају уски искривудани сокаци, и у опште нерегулисано, 
још од Турака заоставше стање вароши, онда је лако представити, какав је 
здравствени значај Чачка. Чачак ни по укусу нема никаквога значаја због своје 
нерегулисаности. Здања значајних нема никаквих. Једна црква варош украшава.

За око има положај места доста за уживање. Са запада отварају хоризонт 
Овчар са Кабларом и висока карадашка брда. Према северу, у рудничком округу, 
лепо се види Љубић, хисторијски важна тачка и висока и шиљаста брда: Вујан, 
Буковик, Јешевац и Ос�рица. Изнад Чачка надкрилила се Јелица са њеним 
гранама; а низ Мораву губи се поглед у равној долини Моравској; на којој као 
каква змија вијуга Морава. Далеко к истоку, према Карановцу, затварају хори-
зонт с леве - рудничке стране: Ко�леник, а с десне чачанске стране: С�олови 
и Чемерањ. Панорама доста лепа. […]

ПУТОВАЊЕ ПО СРБИЈИ
(географијске, војничке и историјске белешке) 50

V. Са суве границе, преко Ивањице, у Чачак

[…] Из Ивањице за у Чачак идући, пређе се Свјештичка река, која кроз 
село истог имена протиче. Пошто се ова река пређе, путови се деле: и десни 
и леви воде преко села Лисе и Котраже у Чачак. Леви је краћи. Са тога места 
пење се уз брдо Шкрбу (неки веле Мазгит), где се више торента прелазе, који 
са овог брда у Марину реку утичу. После једног сата, пошто се ово брдо пређе, 
терен се спушта, а затим пређе се Марина река. Довде се ишло све десном 
обалом Марине реке, остављајући у десно село Свјештицу, које већим делом 
између Марине и Свјештичке реке лежи. Одма од свршетка Шкрбе почиње 
село Биса, које се читав сат, на обе обале Марине реке, простире. Сад се пређе 
вододелница Марине и Рашчићске реке. У долини Рашчићске реке лежи село 
Рашчићи, више кога села налази се поменута Хаџи Проданова пећина. Прелази 
се брдо Галоњина страна, па се спушта механи у селу Лиси.

Од Ивањице до ове механе има 2 сахата.
Пред Лисом деле се путови: десни, води у село Луке, а леви механи у 

Лиси. И овде се деле путови: десни води у Драгачевски срез, а леви у село 
Котражу. Овај пут води најпре уз брдо, па онда слази у долину (ждрело) потока 
Вучковице, где је и село Вучковица. Ова је низбрдина повелика (нагиб) и дуга. 
Овај се поток више пута прелази; пошто ½ сата овом долином иде, приспева 
се у село Котражу, али се најпре пређе Котрашка река, која је иста Вучковица. 

50 Јован Мишковић, Пу�овање �о Србији: (�ео�рафијске, војничке и ис�оријске белешке): узе�о 
највише из �у�овања �и�омаца војне ср�ске ака�емије за �о�ине: 1861, 1862 и 1863: [�реш�ам�ано 
из Ср�ских новина] (Београд: Државна штампарија, 1874), 42, 43, 44, 45, 46. Опис Чачка и 
околних села датира из 1861. године.
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Код села Вучковице налази се чесма, као и пред Лисом. У Котражи налази се 
општинска кућа. 

Пут је довде рђав, предео покривен и бреговит.
Од Ивањице до Котраже 3 сата. Од Котраже до Пожеге 3 сата. Од Котраже 

до Чачка 5 сати, а преко планине Јелице 4 сата.
Идући у Котражу, близу ње леже села: Карановић и Граница. Из Котраже 

иде се пољем Котрашким на реку Котрашку, па страном до састанка са главним 
путем, који се спушта у село Рти, у долину реке Бјелице, у коју с лева Вучко-
вица утиче. Из обог села пење се уз брдо кроз село Кривачу (механа), оставља 
се лево село Гучево, па се спушта у долину Горачићске речице (Драгачица), и 
после све равницом, кроз саму брезову шуму, у село Горачиће. Од Горачића пење 
се уз Јелицу, готово читав сахат. Пошто се на врх попне, спушта се кроз село 
Лозницу, и даље у Чачак. На Јелици пут има с десне стране јаруштине. Пошто 
се са Јелице на омање брежуљке спусти, има два пута, који оба у Чачак воде.

Од Котраже до Горачића 2 сата. Од Горачића до Чачка 2 сата.
Пут је доста добар. Предео планински, особито Јелица, која је покривена 

шумом, и уз коју пут у окукама води. 
Чачак лежи на десној обали српске Мораве, баш поред саме воде. Осим 

што има сва она надлежатељства, која окружним варошима припадају, у Чачку 
се находи значајна црква, која је неколико пута наизменце у џамију и цркву 
преобраћана. Ту је и гроб крвника српског Ћаја паше, кога је српска рука на онај 
свет оправила, баш онда, кад се он спремао, да Србина нестане, - али се не зна 
где је баш местимице. Према Чачку на левој обали Мораве, у Рудничком округу, 

Пу�овање по Србији: (�ео�рафијске, војничке и ис�оријске белешке): узе�о највише из �у�овања 
�и�омаца војне ср�ске ака�емије за �о�ине: 1861, 1862 и 1863 (У Београду: Штампано у Државној 

штампарији, 1874)
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налази се историјско брдо Љубић, на коме се је 1815. год. под кнезом Милошем 
победоносна битка изборила, која је и Ћаја пашу живота стала, а Србији темељ 
слободе ударила. Ово брдо овлађује Чачком, као и друга околна, на десној 
обали Мораве. Чачак – варош – има вредности нешто само као стратигиска, 
а као тактичка тачка не; у томе смислу претежнији су поменути брежуљци.

VI. Из Чачка, преко Карановца, у Крушевац.

Овим путем, после ½ сата од Чачка, долази се у село Атеницу, које с десне 
стране пута лежи, где се и Атеничка река прелази. Одма затим пређе се и Трна-
вска река, а после ½ сата и река Јежевачка. Ту с десне стране лежи село Заблаће, 
а с леве Јежевица. И село Врба лежи на Јежевичкој реци. Унапред Карановцу 
оставља се у десно село Трнава, а лево Балуга, па се пређе Липничка река, где 
десно лежи село Липница, а лево Кукићи, после ¼ сата дође се Слатинској реци, 
у село Слатину. У Слатини је општинска кућа, а црква и школа је у Јежевици. 
Из Слатине даље прелази се река Мршиначка где се село Мршинци оставља, 
па се пролази кроз село Качулица, које већином с десне стране пута лежи, а с 
леве Горичанци село. На овом месту пређе се Качуличка река. При свршетку 
села Горичанца, а у почетку Самаила, пређе се поток Бели Вир. У самаилу селу 
прелази се поток Грабовац и Колска јаруга, а и Самаилска река. У Самаилу је 
општинска кућа. Из Самаила даље идући Карановцу, прелази се више јаруга, 
па се оставља десно село Буковица, а лево Мрсач, и тек онда преалзи се река 
Мусна, затим остаје лево село Мусна, а десно село Врдила, и приспева се у село 
Чибуковац, прешав Чибуковачку речицу. Из овог села после скоро 1 сахат 
долази се у Карановац.

Пут од Чачка до Карановца врло добар је насип, и води плодном и насеље-
ном долином Моравском. Терен је већином раван и од чести брежуљковат. 

Стране 42, 43, 44, 45, 46 на којима се спомиње Чачак
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Мостови су на свима рекама и потоцима, што се у путу прелазе, врло добри. 
Предео већим делом отворен.

Од Чачка до Слатине 3 сата. Од Слатине до Карановца 4 сахата хода. […] 

Дру�и Обилић

Михаило Ник. Илић (Јагодина, 26. новембар 1845 
- планина Јавор, 5. септембар 1876), мајор, војни писац и 
преводилац, био је син Николе, обућара, и Јелице (рођена 
Ђорђевић). Рано преминули брат Владимир Николић Илић 
био је преводилац са француског и немачког језика. Основну 
школу Михаило похађа у Јагодини (1852-1856), пет разреда 
гимназије у Београду (1856-1861), а затим завршава Артиље-
ријску школу (1861-1866) као питомац VI класе. Пешадијски 
потпоручник постаје 1866, штабски поручник 1870, капетан II 
класе 1874, капетан I класе и мајор 1876. Обављао је дужност 
командира вода до 1868, штабног официра у народној војсци 
Ужичког, односно Рудничког округа до 1874. Био је ађутант 
бригаде стајаће војске (1874-1875), а до почетка рата 1876. 
службовао је на граници на Јавору. Средином 1876. одређен 
је да при штабу Ибарске војске организује мобилизацију, 
а недуго затим врло кратко је обављао дужност команданта Студеничког батаљона 
Чачанске бригаде I класе, односно начелника штаба Ибарске војске. На лични захтев јула 
1876. прво је постао командант Шабачке бригаде I класе, а потом и командант Рудничке 
бригаде I класе. Већ у првим борбама Српско-турског рата 1876. прославио се на Јавору. 
Нарочито се истакао у боју на Чемерници и након жестоких дводневних борби протерао је 
турске снаге са српске територије. Храбро је погинуо са јужне стране српске границе испод 
Јанковог врха, који је добио назив „Илићев крш“, као командант Ужичке бригаде II класе, 
само девет дана од постављења на ту дужност. Тело му је пренето у Београд и сахрањено 
код палилулске цркве, у гробницу коју му је подигла краљица (тада кнегиња) Наталија.

Још за живота био је славна личност у југозападној Србији, о којој су певане песме и 
препричаване анегдоте. Носио је надимке Јаворски јунак и Други Обилић. Преводе и стручне 
чланке објављивао је у часописима Војин (1867-1869), О�аџбина (1875), Гласник Ср�ско� учено� 
�руш�ва (1875) и Ра�ник (1879). Израдио је и карту североисточне Херцеговине (1875). Знао 
је француски, руски и немачки језик. Изабран је за дописног (1870), односно редовног члана 
Српског ученог друштва (1875), на Одсеку природних наука. У браку са Савком (1852-1884), 
ћерком окружног начелника Стевана Недељковића Пироћанца и сестром политичара 
Милана Пироћанца, имао је ћерку Јелену. Основна школа у Кушићима код Ивањице носи 
његово име, као и улице у десетак градова. Његов портрет, рад Стева Тодоровића из 1877, 
чува се у Народном музеју у Београду, а једну приповетку посветио му је и Ђура Јакшић.

Дела: Ис�ориско развиће �ак�ике (Београд, 1876), Ис�ориско развиће коњице (Бео-
град, 1876), Коњичко оружје и с�рема (Београд, 1876), Неш�о о �урској коњици (Београд, 
1876), На�а� аус�ријских улана у би�ци �о� Кус�оцом (Београд, 1876), Из X и XI �ре�авања 
у �ре�у�о�овној школи за ка�ар наро�не �еша�ије (Београд, 1876), О �урској војној снази 
(Београд, 1876), Михаил Иванович Драгомиров, Так�ика за официре �ешачко�а ба�аљона 
(превод са руског) (Београд, 1868), Јохан Георг фон Хан, Пу�овање кроз �оречину Дрине и 
Вар�ара (превод са немачког) (Београд, 1876).

Михаило Ник. Илић 
(1845-1876)
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Моравска клисура међу Овчаром и Кабларом 
са једним планом 51

Кад навале топли летњи дани, кад по доловима и шумама затрепери 
загријани ваздух, - врло често повили жеља у здраву човеку да у прве слободне 
часове јурне кудгод у брда, да се надише свежега ваздуха и да се нагледа лепих 
погледа. Друг је у таквим приликама што и брат. А ја сам у томе био особито 
сретан прошлога лета. Од дужега времена стјаше један мој добар пријатељ у 
врлетима овчарским, и једно он а друго и то да посетим ове усамљене стране, 
где још никад не бијах, у час обрнуло ме је тамо.

Кад се из питомога Чачка, под вече погледа к западу уз лепу Мораву, два 
сахата више затвора се поглед двама високим кликовима. Оба ова, врхасти 
Очар с десне а зупчасти Каблар с леве стране, у модрој вечерњој светлости, 
стоје ка огромни ступови на вратима воденим, одакле се ваља Морава, највећа 
српска вода. Много сам слушао прича о овоме ждрелу, о огромноме стењу што 
затвара водену бразду у уски склоп, о силноме шуштању воде, где се говор 
не чује од шума, о силним самим намастирима, о збеговима старим и о још 
сто других ствари, - доба дође да одем сам тамо те да очима својима видим 
сва чуда од прича.

Мој ме пријатељ чекаше у намастиру Сретењу. До тога намастира иде 
се пуна два сахата главним друмом ужичким, па онда сврће право ка Овчару, 

51 Гласник Ср�ско� учено� �руш�ва. Књ. XLII с је�ним �ланом (Београд:Српско учено друштво, 
1875), [186]-222.

Гласник Ср�ско� учено� �руш�ва. Књ. XLII с је�ним �ланом (Београд: Српско учено друштво, 1875)
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и хвата се винограда паковраћских. После ¾ сахата излази се лошим крчани-
ком на Јелицу под сами Овчар, и још за 1 сахат од прилике, обишав овај врх са 
његове јужне и западне стране, јаком низбрдицом долази се у Сретење, највиши 
намастир у овим врлетима.

Кад човек погледа на место и околину овога намастира, мора се доста 
зачудити што ће он овде. Над њим самим издигле се грозне стене овчарског 
клика, према њему стоје голетне литице кабларске преко Мораве, а испод међу 
обојима, дубоко у јарузи промиче бесна вода - но од ње се ништа не види. За 
лепих дана летњих, овде и може бити ништа не види. За лепих дана летњих, 
овде и може бити што год лепога, што ми варошани обично зовемо, но кад се 
мало заоблачи, кад обузму густе магле све врхове, и кад се стану прегонити 
преко превија - онда је овде одвећ жалосно. А кад настане зима, кад снег и зим-
ска студен и у долинама додија - живот је овде права мука. Ова је непријетност 
у толико силнија у колико ни пун сахат и по одавде, простире се лепа долина, 
пуна живота, која стоји у нај јачој супротности према овоме месту. Сретење је 
сувише само: намастир обичан, неколико ћелијца, један ред од одаја за млађе 
и оставу и једна кула 5-6 m висине - то је све. Нигде у около на пола сахата ван 
зида намастирскога, нема живе душе мирске. Па ипак имаде људи који овака 
места воле. Сретење је подигао један ћудовити калуђер, који је био владика, и 
особито је волео стајати овде. Његова је душа находила забаве у овоме стењу 
њему се допадала тишина. У кули својој прибавио је доста књига, које су 
калуђери писали и он је без сваке сумње читао. 52 А за овакав посао, једини је 
услов после смирене душе још тишина. У самоћи, коју нико (или ретко кад) није 
могао помутити, поникла је и држала се дуго школа нашег првог књижевног 
образовања у народу. Овај утицај намастира био је особито жив за времена 
наше самосталности, а у доба робовања, ова мирна места однеговала су многога 
борца за слободу и многога првиша у народу. Неприступни својим положајем 
намастири, нарочито ови овчарски и кабларски - били су склониште нејачи 
и чељади, док је мушкиње ишло на богазе и заводило душмане у планине. У 
оваквим приликама, колико ли је грозно било кад је се каква чета тајно при-
крала овим збеговима? И данас причају овде међ' овим странама место, где је 
мајка скакала с децом у воду, где је се момак са девојком утопио, где су у стењу 
димом погушени. Несрећни су ал и лепи листови ове историје, што је остала 
забележена на литицама овима. Ал је и красна била улога ових мирних и светих 
људи, којих се нужда народа тицала онда као своја, који су тјешили најслабије 
и који су ишли у бој напоредо са нај јуначнијима! -

Постанак овога намастира стоји у свези са једном значајном успоменом 
из наше историје страдања. Ту су негда можда још од 200 год. стајали остатци 
намастира и место је било пусто. У доба наше борбе са Турцима ове су стране 

52 Некако фатално, у овоме је намастиру и данас један калуђер - мислиоц. Интелигентни игу-
ман Венедик има доиста такву библиотеку од природних и природо-философских студија, 
да би се многи учевњак од заната могао њоме поносити.
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биле још много непознатије и више пута бивали су овде збегови. Но последњи 
пут било је најгоре. У страни под Овчаром па до Мораве био је збег скоро од 
половине Драгачева: но нађе се један Вук Бранковић (имена му не знају а и не 
треба) драгачевски, прокаже турцима и они ударе те утру готово сав несрећни 
збег, које тим што су поубијали, што је од страха у воду поскакало и што су у 
ропство одвели. Но једном делу збега помогло је пожртвовање јунака. Неколико 
њих одважнијих људи, који се ту десише, стало је на пут турцима, и пошто им 
убише двојицу у страни на уској стази (према Преображењу), - остали вратише 
се. Срећан је био збег у шуми у Бањици у потоку изнад бâња јер за њега Турци 
не дознадоше.

И са тога страдања поменути владика обнови старо име намастира 
Сретење.

Из Сретења нема ни пун сахат до на Овчар; дан је био чист и ми се одмах 
решисмо да изађемо горе. У толико је више овај пут био за мене драгоцен, што 
сам већ одавна знао да ћу оданде имати врло широк поглед, што ћу од један 
пут прегледати сву клисуру и што ћу овоме врху измерити анероидом висину. 

Читање најновијег телеграма у салону хотела у Чачку, цртеж Чарлса Робинсона: „Призор у 
соби једне крчме у Чачку, где се наш уметник задржао један сат на путу од Београда у Главни 
штаб српске војске, показује колико жељно људи примају телеграфске и друге вести о свему 
што генерал Черњајев и његови људи раде, покушавају, припремају или преговарају, да би 

нашкодили Турцима“ (The Illustrated London News, 26 Aug. 1876)
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Овчар је мерио још Бује при своме путовању по Србији, али ми се кота његова 
учинила са свим погрешна.

Из намастира полази се за на брег јужно уз један дô преко ливада; после 
неколико минута пењања поглед већ измане изван литица кабларских, и угледа 
се део црногорскога среза ужичкога, а по најпре врх Субјел и после изворни предео 
Скрапежа. За четврт сахата припорита пењања излази се поред калуђерскога 
стана на превију под сами Овчар. Ова лепа раздељица има чудно име Корона.

На поличици 20-30m изнад Короне данас бијаше високо ижђикао јечам, 
но са свога виднога положаја врло је веројетно да је ту негда каква кула била. 
Моме другу то особито у очи падаше. Са овога места види се велики део Дра-
гачева, доста од ужичкога округа, ка граници, Рудник, градић на Субјелу и оба 
градића таорска у врх Скрапежа. Овако је место таман и за поглед и за давање 
знакова - и није чудо што су римљани особито волели овака места; у брдским 
пределима као што је овај, ретко је где врхаста и згодна брда према околини, 
где није стајао какав стари градић. Но душа ваља, ми на Корони не приметисмо 
никаквога старинскога зида.

Са овога лепога места, хвата се поред плота намастирскога уз крш овчарски. 
Гомиле снизатога камена вапнога - то је једини пут за горе; но још има и нешто 
кржљавога чечара и може се прилично обравно обавити, те се са југозападне 
стране излази преко голога крша на раван на врх брда. На тој равници имаде 
побијен дрвени крст, где се за лепих летњих дана искупља младеж те игра и 
весели се. Иначе врх није са свим голетан, но имаде кржљавих и по већих дрвета. 
На самоме врху видесмо некако мекше лиснато камење, а иначе целокупно је 
дебло од белога вапнога камена. Само је са северне и северозападне стране 
т. ј. са клисурске обрасао буковом гором, па веле да по литицама имаде и борова, 
- иначе све три остале стране сама су прљуша и црвена почила врло жалосно 
изгледају. Са обрасле стране на северу, клик се управо до у Мораву спушта: 
ту је непролазна врлет, и причају о грдним жутим змијама са главом као две 
песнице; иначе од звериња имаде и срна. С других страна врх се спушта као 
у полицама (басамацима); источно на Паковраћу и зелене селске винограде, 
јужно на село Дучаловиће, на западној је страни горовити поток Бања, што од 
Марковичке механе и приточица у Дучаловићима од Овчара долази.

Тек кад се на врх измане, онда се види лепо прави положај ове планине. 
Онда се јасно може запазити како је то крајњи пупак великој размеђи са Јанкова 
камена, која двоји воде Иброве од Моравиних. Како се та греда непрекидно 
пружа са границе ужичке, на Великој ливади више Вршбаја мало сврће од 
севернога правца на исток до Кома на Чемерноме, па обрће северо источно до 
испод Каоне, хвата се за релативно ниску превију и одатле обрће се западно 
свом Јелицом планином до на Овчар. Северо западна страна ове планине 
Јелице, пада у Бјелицу, највећу драгачевску реку, а северо источна спушта се 
на друм међу Чачком и Карановцем и с ње полазе многи поточићи, који готово 
напоредо у Мораву ускачу. Овчар са својом грдном релативном висином од 731 
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метра над Моравом стоји међу по највишим 
странама у свој Јелици, а пад му је Морави 
као што је више речено, готово као зид. Но 
овај непрекидни повијарац, као да је још 
ишао и даље одавде, јер да нису кабларске 
литице овде тако страшно водом пролокане 
и тим од Овчара одвојене - то би све била 
иста греда, која готово северно иде по међу 
Каменице и више ситнијих вода моравских, 
те долази до Гојне горе, Зајчице, Субјела у 
ужичкоме округу, па оданде и опет као мало 
залактив иде голим врлетима на Црни врх 
виш Скакаваца, на Плећ, Краљев сто, Маљен 
велики и мали и. т. д. Узгред нека је поменуто 
да се ова свеза врло лепо види са Овчара, и 
да је она у оној греди што у Београд улази.

Дебљина ове кршевите греде код 
Овчара, или управо дужина саме клисуре 
моравске износи до пет сахата а и више 
идући оним завојицама воденим. Гомиле 
стења и тврдих страна започев од Лорета 
виш' Јовићевића кућа у Табановићима с 
једне стране, и крајњега краја Сјекире код 
села Дљина од саставка Бјелице и Мораве, 
непрестано окољавају ову водену бразду, и високе стране као да се надмећу 
преко Мораве једна с другом. На левој страни Орлојевица на десној Сјекира, 
на оној Кијевчица и Каблар на овој Дебела гора пуна горе и овчарски клик. 
И тврдоћа ждрела иде наизменце: у горњем делу од Овчара десна је страна 
тврђа и нераздвојитија: осем Бање воде, коју поменусмо више да од марковичке 
механе долази, - ниједан више поток не просеца овај врлетни зид у свој овој 
самој клисури; док с леве стране на тој дужини, осем некојих ситнијих јаружица 
испод Јеминске стијене, има јако врèло у Јељен долу са Табановића озго из крша, 
има Папратинска ријека, па Тучковска и за њом Асанов поток - међа ужичка и 
рудничка. Од Овчара опет на ниже, десна је страна отворенија а лева тврђа, и 
тек у дно склопа с леве стране ускаче маљенска вода Каменица а с десне мало 
више паковраћски мали поток.

И доиста јесте чудно, кад се са камене анте на врх Овчара погледа, 
како се ломи брза Морава кроз овај јад од препона. Завојнице око намастира 
Јовања, које се из плана лепо виде, јесу урнек планинскога тока. „Морава је 
плаховита“ - па и опет морао је силан број векова проћи док је она са свом 
својом снагом постигла да отвори колико толико удеснијег корита и да остави 
по коју лепу лучицу у Тучкову, што се онако дивно онде у тишку зелени. Па 
и опет то је корито толико извијено да се од Мораве види тек нешто око 
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Благовјештења и Јовања - иначе сав остали ток у клисури ни с ове велике 
висине није у стању да се оком ухвати.

Дуго бих ја овде на овој каменој анти седио, пуштајући стење у Мораву, 
слушао тутњање од пада и гледао сав овај страховити ред од маса и сила, - да 
ме не подсети мој друг и позва да одемо на други крај ове висине. „Погледај 
овамо на овај рај“ рече ми и показа руком на изванредно лепу долину Мора-
вину ка Чачку и Карановцу. „Гледај и помисли само шта би могло од овога 
предела бити, а шта је он данас!“ И доиста! Никад зар човек не може доћи на 
такве мисли о пределу и људима у њему, као кад се испне на какву висину, 
с које од једном савлада даљине, и погледом саставља сва места у њему. 
Са овога клика, поглед се пушта на најдивнију долину на свету, и докле се 
оком може догледати тамо ка југо-истоку све из једна види се широк зелени 
појас од самих гајева и китњастих дрвета. Обе стране долине, која је три и по 
до четир сахата широка, Вујан и Котелник с једне и сва Јелица с друге стране 
- као да су само питоми степени, да поглед још живљим учине. У даљини 
бели се Чачак, а лепи друм Карановцу чисто се може оком обележити, како 
веруга кроз шумарке и зеленило. Бистра велика вода дере овим пољима, те 
призор чини још шаренијим још много интереснијим. Боже мој! На колико 
ли се мисли мора доћи, гледајући све ово! 

Када свуда у около на брдима снег обели, овде у овој долини копнина 
цвета; па и опет човек овде то исто и тако исто ради на усевима, као и у најмрт-
вијим брдима. Никога зар још нема да се што више користи овом питомином. 
У пределу где би свашта готово родити могло, човек је још и сада полу го!

Зелена дрвета, скупа и корисна, што су покрила стотине потока и страна - 
тек толико користи овоме човеку, колико да огрије душе. Толике красне речице 
што од Чачка до Карановца у Мораву ускачу - промичу пољима, али нема руке 
да их обрне и другаче на своју корист - осим да ујма донесу!

С границе наше нема више да прокуца звоно кириџије босанскога - Босна 
је данас од нас веома далеко.

У нашим селима нема неговања свило-буба, нема неговања руже, нема 
ткања или такога чега од цене - данас је крпа туђа све заступила; у нас се само 
од дана до дана живи.

А ено га Чачак бели, кога песма тако лепо пева, колико је данас заостао! 
Као да не мари за успоменама, што он стоји на истоме месту, на коме вредни 
Римљани много срећније живише. По његовој околини наћи ће се и данас још 
доста остатака од шарених ступова и плоча с гробова оних људи, - али као да 
је живим људима још једини понос гробље. Све је то узвик на посао, али посла 
нема. У чаршији чачанској једва се од воде брани; Морава је у неку руку терет 
њој самој. А колико ли је благословена ова вода! У Чачку би могла одјекивати 
песма посленика који коже чини, онога који студеничку и старовлашку вуну 
прерађује, оних - који чоху граде, онога ко свилу израђује, и радило би се сто-
тину других послова, које данас толико плаћамо а које не умемо да урадимо. 
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На место тога у Чачку данас стоје на пијаци кржљаве овце, као и онамо преко 
планине у маленој ужичкој Пожези.

По остатцима, који се на обадва та места и у Пожези и у Чачку наћи могу, 
- лако је закључити да су они некада у римско доба морале бити велике две 
етапе. На први поглед, кад се погледи на карту ових предела, може се одмах 
разумети сва њихова важност географска и топографска. Ови су услови били од 
најпресуднијих у време римско, кад се одређивало какво место за насеље или 
колонију. У наше доба, како још нису свестрано испитана наша места, још се 
није ни одредила њихова односна важност. Но може бити да ће се „старинска“ 
оцена и данас сложити са нашим посматрањима. Римљани освајајући културно 
ове земље, - ишли су из центра у два правца: морем и низ дунавску поречину. 
Дунаво им је било најважнији пут на северној страни, и идући одатле на југ 
- они су експлоатисали понајпре и по правилу све долине од већег значаја. 
У Шумадији наћи ће се више трагова њиховог овде бављења, на долине горње 
Мораве а поглавито Подриње пуно је њихових трагова. 53 Поседавши Дрину, 
њима је ваљало имати саобраћаја и сигурнога пута са Мораве. Тај је додир 
био у крај најзападније тачке Моравине: која је од Чачка до Пожеге образовала 
као крајњи бастијон широке долине. Оба ова места, положена: прво у плодној 
моравској долини, а друго на ушћу широке котлине састављене од многих вода: 
била су средишта власти и културнога рада. У то доба врло је веројетно да је 
било пута директнога из Мораве на Дрину преко Пожеге. Траг се овоме путу 
данас не може разазнати; но по природи земљишта и хорографскога склопа, 
могао бих мислити да је тај пут ишао из Чачка уз Мораву у Пожегу, и одатле 
продужио можда уза Скрапеж. 54 Но можда је се ишло на Ужице које је такође 
као и Каран на Лужници било несумњиво римско насеље. Тек туда преко тих 
крајева ишао је пређе главни саобраћај насеља на Дрини и Морави и насеља 
пут мора Јадранскога. Онда у то доба, бар још до скора памтило се, ишло се у 
Скадар на Васојевиће и преко Гробзезе у врх Лима слазило у Цем за скадарску 
долину. Тада је било без сумње и пута из Карановца уз Ибар, за који пут имаде 
несумњива доказа град Маглич.

Ових путова данас нема, но у њиховоме развићу, осетиће се животна 
снага коју данас остављени крајеви, могу изјавити. Струја са богатога при-
морскога појаса укратиће се и опет са током од Дрине и Мораве - и овај покрст 
биће кадар да донесе среће нашем народу. До тога пак времена, неми тра-
гови римски, који данас вире из њива 55 биће изредна прекора нашем појасу 
и опомињаће га на посао.

Црне су биле мисли ове, и мило ми бијаше, кад се сетих оне изреке 
Струвеове (у његовој Историји света): „Не држим да је земља долина беде, 

53 О овоме биће говора пространијега у „Опису ужич. округа.“
54 О могућности овога пута биће нарочитога говора у „Опису ужич. округа.“
55 У Пожези. Штета што се ове ствари на једну гомилу не скупе. На једноме се у Пожези кава 

туче а други један стоји у блату.
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нити да је она израз божанскога савршенства. Наше данашње доба по свој 
прилици је боље у многоме од старога, - само ми је то једино за муку, што не 
стојимо на оној висини врлина, слободе (ја бих рекао и благостања) за које 
је човештво дорасло.“

Са овога места вратисмо се и опет на рудину код крста. Ово место, тек 4-5` 
више од места одакле Мораву посматрах - може се једино поносити, да се с њега 
свуда у около без сметње у једанпут гледа. 56 Одавде се тек може да оцени само, 
колико је Овчар важан у географскоме и тријангулаторноме одношају Србије.

Докле се оком догледати може свуда у около, нарочито југозападу и југо-
истоку - једино се поглед на брдима зауставља. Овде са југа готово непрекидно 
могу се пратити све широке планине и просеци гранички од Црнога врха виш' 
Бинића, на Радуловац у врх Црне ријеке, Јанков камен, Голију, Ступску чесму, 
Јавор, Чемерницу. Под овим планинама готово напоредо полазе саставци Сту-
денице, Моравице и Ношнице. Са равних и високих планина границе, поглед 
се баца на стеновити Мучањ виш' Катића, на дебелу стену Кукутницу у врх 
малога Ръзава и на сва врхаста и кршевита брда Ариљска до Малича, Остреша 
и Благаје; преко ових још даље, поглед се зауставља на Клекови и Плећи више 
Бијеле ријеке, разпознају се склопови великога Ръзава и код Округлице и види 
се лепо дебло планинско код Бијеле главе, Јасенове и свом Муртеницом. Па се 
распознаје почетак Златибора, како се Чигота за Муртеницу везала, виде се оба 
дебла Чиготина изнад Катушнице, и све ситније и ситније протегао се венац 
до над Чајтину (Градина), па на Подгорину, Груду, Камишину, Препелишта 
- које планине све дотле затварају источну страну Златибора. У сивој одећи 
још се догледају врхови од Јањча више Плоче и од Стоца виш' карауле Штуле, а 
Шарган где излази друм из Ужица за Мокру гору види се као у гомилицама; па 
и опет као нешто пење се венац на велику планину Збориште у врх Таре, која 
као да се дотакла до брда босанских, што се већ једва приметно у Осату виде. 
Одавде се поглед са свим обрће западу: ређају се косе од најближих над Поже-
гом, која се под Лоретом белуца, па даљих ка Трешњици на друму за Ужице, 
Забучје над Ужицом, Поникве код Буквића хана, Кадињача и у около на Јелову 
гору, Дрмановину изнад лепе котлине Сјече ријеке, па свом гредом, која је у 
села замакла на Маковишта до малога Повлена, више Таора. Велики Повлен 
не види се јер је за малим, али се види врхаста Гњила Присјека, Зарошка гора, 
подгорина малога Повлена, извор таорске ријеке и оба града у Таору; виде се у 
низини склопови Кладорубе, а преко њих горе врхасти дреновачки клик, који 
је везат за Букове, где иде друм Ужички за Ваљево, Голетни Козомор до Букова 
као да је ту, тако се лепо виде његове ивице, и камена анта у врх амфитеатра 
скакавачкога, и Црни врх до ње, од кога и опет започиње природа златиборске 
вегетације и стења, и све ближе северу, велика Плећ, а испод врхасти Субјел 
и двоврха Зајчица виш' Гојне горе. Краљев стô домакао је до равнога Маљена 
у врх Томнетина поља. Ријор, Сувобор, Рајац, Острвица и Рудник све се једно 

56 Ваљало би само посећи нешто мало дрвета што погледу сметају.
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за друго нанизало и као да је веома близу. Ка истоку од Вујна види се дивно 
сав протегнути венац до Котелника и Карановца; а и преко овога венца брда 
Гледићска, Дулени а можда и Јуор у доњему Левчу.

Од великих брда на југу, са Црнога врха више Бинића, греда је нераздвојна 
и висока ка Бисер води, Црепуљнику: виде се јасно кршеви Радучела више Сту-
денице, док Чемерно блиско и високо не затвори ту десну страну Студенице 
и поглед се пружа гредом на Борову страну, до Каоне и свом Јелицом. Изнад 
Карановца нагомилале се гомиле Столова а преко њих извирује Студéна и 
Савина Трпеза. Далеко на југоистоку у сивој магли трепери Јастребац изнад 
Рибарске бање. Још су ми говорили да се одавде каткад виде неке снежне горе 
на југу изнад наше границе (? Комови), и још нека врхаста планина северније 
од Јастрепца - Хртањ - које ако би се обистинило, Овчар ће бити једна међу 
најређим тачкама у нашој отаџбини. Но и овако овај је клик на такоме месту за 
Мораву, да се са њега једнога могу врло лако узети правци 2/3 моравина тока: 
од Овчара до Јанкова камена - врèла, и опет од њега па све готово до Сталаћа. 
Цена је дакле ове тачке за овај посао без сваке сумње изванредна. Нека се даду 
ослонци: Авала, Повлен, Овчар, Ком на Чемерноме, Хртањ и још две или три 
тачке у источној Србији, - па би ово 7-8 тачака било довољно да се за њих вежу 
триугли све данашње Србије и да се начини сигурна карта.

Ја сам имао са собом Хосардову ручну бусолу, и ево њоме некојих праваца 
са Овчара, које сам узео што могуће тачније.

Бусолин је круг 4000. […]
Дуго сам ја стајао овде на врху удубљен у мислима; хоризонат преда 

мном чињаше ми се безкрајан, и гледах места где сам проходио. Сунце је јако 
светлило, око мене била је свуда мртва тишина, и само по која мала мушица 
зујала је весело на чистоме зраку... Колико ли се пријетно сећам ових лепих 
часова што проведох овде.

Мој друг бијаше давно већ сишао и нестрпељиво пуцаше својом пушком, 
али се мени није силазило. Дуго сам гледао ове лепе плаве косе и мрке долине, 
док се не реших да најкршнијим делом стране пођем доле; поглед ми се све 
више и више затварао, док на Корони ни половине не имадох га већем. Пола-
гано слазио сам доле, полагано опраштах се са једним по једним брдом под 
Повленом, док ми готово сва не утонуше. Још сам Субјел највише гледао, али 
и њега нестаде ми; жалосне стене кабларске све покрише и сунце у вечерњој 
светлости својој бацило је лада већ свом дубоком клисуром. Још који сахат и 
мртви мрак и тишина завлада у овим тајанственим местима природе.

Доцне у вече разгледах моје висинске белешке и нађох ове однсоне 
висине према Сретењу:

1., Короне 159 m, изнад намастира.
2., Овчар. (крст) 361 m изнад манастира.
Зором 6-ог Августа већ смо били на ногама, и одмах се кренусмо за кли-

суру доле. У почетку идосмо к западу уз брдо оном истом узбрдицом, којом сам 
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у намастир дошао, и после 7-8 минута изађосмо на залактицу високу, где има 
побијен велики крст. Ово се место и зове крст. Одавде се лепо види намастир 
Благовјештење доле поред Мораве.

С крста обрће се на југ и опет друмом и тако иде десетак минута, па се ту 
раставља од крчаника и полази право на ниже преко бујади, па одмах затим 
зађосмо у шуму и њом сиђосмо на једну лепу раванчицу, где излазе два пута 
из села за намастир Тројицу. Од нас до намастира не бијаше ни пуних 200 кор., 
али ми не одосмо тамо, но поред чесмице једне и саме ограде намастирске 
продужисмо даље. Поред нас са западне стране дубоко у долу ималисмо поток 
Бању, а ми кроз дивну намастирску гору силазисмо путем, који је прилично 
изведен и на више места имаде приличних завојица. Но пред сами силазак у 
Мораву, и онога слабога крчаника колскога нестаде, но се једном распутицом 
тако рећи снизасмо доле. - Са Сретења до Тројице има око пола сахата и одавде 
па до Мораве опет не ће бити више.

Ту где смо сишли к Морави, не може се никако рећи да је долина, него 
корито, јер ми одмах с брда сиђосмо на крупан шљунак речни, 300 кор. даље хуји 
преко стења Морава, која ће бити преко 30 кор. широка. С ону страну воде има 
до 3m висок спруд и на њему јове и врбе, а иза, даље и опет корито водено, којим 
Морава пролази кад већа нарасти. Сва ширина пресека међу брдима на томе 
месту, изнеће можда нешто више од 150 корака - дакле по изгледу прилично 
пространо да се вода јако не загуши. Но и опет није тако. Многе кривине врло 
оштре, силно стење у води, спрудови, јове и тишци (нарочито од Преображења 
па скоро до Јовања) - све то чини те за поводња, вода се на местима силно 
издигне. Тако баш на овоме истоме месту, где смо сишли, белешка у стени од 
1864, показује да је вода стајала 5m више изнад данашњега стања воде! Нека се 
помисли само колико је страховита маса водена била у кориту 150m широкоме, 
и сав онај јек и хујање преко ових стена!

Кад сиђосмо у реку чудно нам изгледаше бивак од самих болесника, који 
се онде купају у „бањама овчарским“. Одмах нам изађоше на очи слаби жути 
људи, жене и деца отечени, крастави и погурени. Но нека нико не помисли да је 
то у истини каква на далеко чувена бања, о којој се штогод и са стручне стране 
знаде. Не. С обе стране реке, т. ј. и под Овчаром и под Кабларом овде, где год 
закопаш будаком, свуда у свакој локви завири се топла вода (биће до 290 R.), 
о којој људи држе да је лековита од свакојаких рана, жутице, костобоље, назеба, 
узетости и водене болести. И ту долази свет са свију страна из близа и из 
далека, одакле се још за Овчар знаде, те тражи себи лека. 

Жалосно је ово њихово лечење! Ту је болесни човек толико себи остављен, 
да је грозно погледати како гамиже слаби црв, без изгледа за помоћ. Из оних 
локава, којих ће преко 20 бити само с ове стране (и с оне друге биће скоро 
толико), вири болесник само главом на поље, свом осталом снагом прућио 
се у каљугу. Непосредно изнад себе развукао је чергу, те се крије од жестине 
сунца, која је у подне у овим стенама особито јака. Па није ретко и да по која 
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гуја протрчи поред главе његове, као што се једном несретнику десило пре 
неки дан те му три смоташе се преко трбуха а он као ударен громом излете 
на поље! Око ових рупа стоје гомиле поњава, што су донели собом, те на томе 
ноћу спавају. Нигде туда нема склоништа над главом. Но погрешио сам; у ономе 
спруду с ону страну има као једна стаја благовјештенскога намастира, и у њој 
танким даскама испреграђиване мале одаје. Па шта мислите по што их издаје 
под закуп - по 6 и словом велим по шест гроша 24 сахата! Ето како неки људи 
разумеду хришћанску љубав и великодушије! А како ли је хладно онамо рано 
из јутра и доцне у вече! Страховита промаја дува свим овим ждрелом. Таман 
за болеснике без крова. -

Но то нису све невоље с којима се пате ови јадници. Говорили су ми људи 
да их је само ове године преко хиљаде изређало се на оно мало локава, и да су 
многи доносени у поњави, после недељак дана купања вратили се на својим 
ногама кући; но и многима није помогла. О води овој, која је на вкусу као нешто 
сумпорна и тупа, мисли се да је лековита; но нико није сигуран баш управо од 
чега она лечи. Ту се лечи како који мисли да треба: једни се само купају, други 
је и пију и купају се. Гледао сам их око подне, кад се умире од жеге, да се кувају 
и онако слаби људи. Колико је човек сам себи узрок и срећи и несрећи! Ови исти 
људи могли би удруженом снагом, са мало мрава постићи угодности! А не да 
у свему и за свашта морамо очекивати од „власти.“

Путови су довде такви, да се тешко болестан мора растављати с душом 
док до овамо докапула. Довде се може доћи или „главним“ крчаником од Пожеге 
левом обалом Мораве поред Благовјештења, но он је такав, да је се сам капетан 
пожешки (кад је овуда први с колима хтео проћи) претурио с кола, скрхао руку 
и умал' што није без сина остао. Но и тај пут такав, траје само до Благовјеш-
тења, даље је стаза. А други је пут онај, којим смо ми дошли од Тројица, па се 
донекле на ниже може с муком доћи с колима а од пола пута на рукама снесу 
болесника на воду. - 

Одмах међу овим бањама има брод на Морави, но ретко се ко усуђује да 
пешке пролази, осем мешћана рибара; па и с коњем је доста незгодно проћи 
због великога камења што је под водом, те сирота животиња доста пута кад 
се спотакне до ушију утоне у брзу воду. Мало ниже има вир који траје све до 
према намастиру Преображењу. За нашу срећу ту се десио чун намастирски и 
ми уграбисмо прећи на другу страну.

Прошав међу бање с друге стране, где вираху болесници с главом, пре-
газисмо по шљунку кроз јовово и јасиково шибље и ухватисмо се узбрдице 
којом наскоро дођосмо до намастира Благовјештења. Сви ови намастири, и 
овај и горе оба поменута Сретењски и Тројица, и Преображење и Никоље на 
које ћемо доћи - сви су они једнакога са свим обичнога типа. Мала црквица са 
испалим певницама а код више њих и торњем простим на крају - то им је сав 
крој. Они су сви из доба после пропасти.
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Од Благовјештења иде пут уза страну готово северно, и могло би се одатле 
којекако и колима до Пожеге доћи; но ми не хтедосмо баш одмах крчаником, 
већ обрнусмо управ уз једну прљушасту страну ка брегу што је управ изнад 
намастира. Правац је за горе скоро северозападан; и наш пут био је врло мучна 
стаза; сунце бијаше силно упекло а ми и жедни и гладни гребасмо уза страну 
на сто места зар обилазећи поред грања и трња. Камен је и на овоме брду с ове 
стране некакав цепкав и доста тврд, али с друге северне стране био је једноста-
ван вапни камен. Наш мучни пут за срећу није дуго трајао и ми у јари топлотној 
изађосмо на уски вршак, где нађосмо остатке некакве старе грађевине. Зид је 
био већ са свим зарасао под земљом, и само по тврдоме малтеру и облику врха 
могосмо распознати облик грађевине. То је била усамљена кула једна 4-5 m у 
пречнику и по своме положају на овоме ускоме гребену, то није ништа друго 
било до некаква стражарница. Ова се помисао врло добро слаже са оним што 
доле код бања чусмо, да се близу утока потока Бање налази „бакарна руда“. 
Ми ово душа ваља нисмо видили, но врло смо склони веровати да овде може 
бити каквих руда; но при самоме силаску на бање ми смо приметили гвоздену 
земљу (која се ћа и с друге стране Короне над Дучаловићима опажа); а и на 
самоме овоме брду поред комадића римских земљаних судова наиђосмо на 
парчад од некакве истопине. -

Са овога брда иначе, необично је леп поглед на велики део клисуре; 
оно никако другаче не изгледа, него као каква пирамида, која је само за то 
овде изникла да би изнела све промене у самој клисури. Први зрак суначни 
који се из јутра провуче међ брдима, на ову ће кулу огријати. - Пошав с града 
уским плећима брда у северозападноме правцу, долази се на скоро до над саму 
високу ивицу над Моравом, и вода је овде толико јако у ову страну задрла, 
да поглед одозго тек дохита ону другу страну воде. Морава прави овде око 
брда велики лакат. Озго довде силази готово са севера, а одавде обилази 
у полукругу бањама па исток; и све је у тврдоме склопу. С ону страну воде 
одмах на западној страни извила се висока горовита страна: Дебела гора, а 
кабларске литице стоје одмах према северу. - Кула је (по моме мерењу над 
Моравом) под њом 141 метар.

Са римскога града вратисмо се низа страну, управ на превију, где има 
један пут што одлази уз поток за с. Рошце. Ми одосмо страном кроз гај, а Морава 
нам бијаше дубоко у склопу. Овај је наш пут необично леп и пријетан, само ми 
већ бијасмо уморни и сунце нам јако досађиваше; бадава смо тражили воде 
у поменутоме долу под Кабларом код једне старе чесме. Кад смо били овде, 
Морава нам најдаље стајаше и ми од ње ништа не могосмо видити због горе 
све док не изађосмо у долину, т. ј. скоро пред самим потоком Асановцем. Пут 
је овуда свуда са свим обичан крчаник и на више места пење се и спушта без 
узрока. Пред излазак у долину спушталисмо се 4-50m по степено.

Пошто се пут сиђе Морави, долина се с наше стране шири и тако траје 
на више скоро ¾ сахата. Асановац поток, то је међа рудничкоме и ужичкоме 
округу, и одатле па горе уз Мораву пружа се ужичко сеоце Тучково. Од овога 
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села као и од свију других у овоме крају ретко да се по која кућа с пута види, 
но су сакривене у зеленилу под странама овде онде.

Моравине долине (као што рекосмо) има нешто од Асановца па на више 
до Папратинске ријеке. Ништа лепше не стоји но што су у овим брдима зелене 
луке и гајеви што се дотакли скоро до воде - ово једино изгледа као жива оаза 
у сред пустиње. Свуда око нас испела се брда и стење, а с друге стране воде 
још једнако стоји тврда клисура и вода се скоро нигде не одмиче од брда.  
Ја сам једном пролазио овуда пред залазак сунца, и морам признати да ме 
је управ опчинила лепота и величанственост ове целокупне околине. Кад 
се од тучковске реке зађе у таласаста пољица долине, те се час испне мало 
а час спусти у раван, а час удари поред вратнице какве саме куће из које се 
чује трло, пред тобом на путу очекује те лепи зелени гај већ у мркој вечерњој 
светлости, а иначе свуда у около једине високе стране кабларске литице, 
овчарски стењак и врлетна Сјекира вечерњом румени обојене, а мало даље 
бруји преко стења брза Морава, и доиста је поглед који се не може лако забо-
равити. И ко воли да види шта значи лепота и чаробност у божијој тишини, 
тај нека под лепо летње или јесење вече овуда прође; Тучково и његова поља 
једно је од најлепших села на свој Моравици од Ивањице.

Од ушћа папратинске р. (која је тако исто у склопу као и тучковска), 
нестаје и ове долинице моравине, обе се стране једна другој ближе и пут се 
хвата стране. Ту одмах где полази страном, грдан је стењак над самом Мора-
вом. Ова висока и голетна стена, зове се Плоча, коју овдашњи мешћани врло 
добро знају; до скора још, док није у последње време прокрчен шири колски 
пут, ту је била једна несрећна стаза, којом су се људи са товарним коњима 
пужали изнад саме воде где је и многи главом платио. Причали су ми да 
су туда и ноћу много пута пролазили. Но ни нови крчаник, за кога је преко 
500 дук. плаћено, није са свим без мана. Сам силазак са степе ка папратинској 
реци изведен је доста стрмно, пут иде самом високом ивицом изнад воде, 
а није ограђен.

Но ова Плоча није само с тога важна, што ту мучан пут пролази, она 
је важна и по своме положају према моравином току. Како Морава одозго 
зађе у склоп, правац јој је у главном с. сев. источ., но кад до оне стене и реке 
папратинске дође, - онда тек обрне чисто истоку. Ова стена дакле стоји у врх 
важнога прелома средње Мораве на југо-исток. Ни једне тачке више нема која 
би је преманула на северу.

Пошто се пређе Плоча, пут иде још донекле страном па се спушта 
једноме потоку што из стране иде и прегазив' га иде пристранком према 
Морави, прође - мало попев' се - кроз једну шумицу и опет сиђе у долину на 
врела у селу Јељен долу. Ова бистра водица долази прилично подалеко с брда, 
па сишав' у долину састаје се са обилним кључем воденим, што испод голих 
стена одмах покрај друма избија. Ову воду зову и Бања, што се зими неће да 
замрзне, но није ми познато да ли она од чега лечи.
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Овде код ове воде, има Морава и опет приличну долиницу са ове стране 
(до 100 кор.), но мало после коса се и опет примиче, и пут измане странчицом 
на превој 6-65m висине. С десне стране Мораве дотле све изједна остаје склоп. 
Но кад се после неколико минута изнад саме Мораве сиђе у раван, - теснаца 
већ више нема и с обе стране долина се све више шири, и тако остаје доста 
повисоко од Гугаљске скеле.

Пут за Пожегу иде даље под једном зеленом поличицом изнад њива и 
поља далеко од Мораве, и тек јој се при прелазу једнога потока доста ближи, 
па је после са свим оставља и код Јеминске стијене на раздвој чачанскога пута, 
прилази Скрапежу, који се мало у страни састаје са Ђетињом, која од Ужица 
иде. Ето до овога саставка вода горе зове се Моравица или мала Морава, 
а доле опет непрестано Морава. Иначе о Ђетињи и Скрапежу нека је овде 
узгред поменуто, да је на карти Србије од Бугарскога погрешно стављено да 
оне свака за се ускачу у Мораву. - Од Јеминске стијене па до Пожеге равно је 
и нема више од пола сахата. -

Но да се вратимо и опет на поток Асановац. 57 Кад смо пошли јутрос из 
Сретења, ми смо се зарекли били да сиђемо низ Мораву довде, јер ми је друг 
говорио како је ту наишао на старе рударске рупе где је се лило. И доиста, није 
згорег било што смо ту дошли. Јер осим тога што на рудиници с десне стране 
ушћа потока, избројасмо преко десет топионица, за које је мој друг већ знао 
- ми заинтересовани пођосмо и уза сами поток на више. Лутање наше било је 
успешно, ми наиђосмо још на толико топионица овде онде на рудиницама, и 
шта више бијасмо срећни, те у некојима нађосмо по странама глеђосане исто-
пине. Но немогосмо познати шта је овде ливено ни по величини ових рупа, 
које бијаху до 2m у пречнику 0.6m дубоке, ни по самим парчадима истопине, коју 
смо лупајући каменом са страна обили. Толико само видисмо, да је истопина 
веома лака и порозна, - као да је се лијући особито старало да се метал сасвим 
излије. То нас у један пут наведе да мислимо, да се ту није какав благородан 
метал вадио..... Но да се тачно провиди све ово, вредно би било кад би који 
од наших стручњака прошао овуда нарочито овога ради. Пошто смо дуго по 
највећој жеги по стењу загледали, - махну смо се празна посла, сувише што 
смо врло лако могли нагазити на каквога шарана, којих овде много имаде. 

Враћајући се са Асановца истим путем ка Бањи, бијасмо већ доста уморни; 
било је већ један сахат по подне и сунце је необично жегло. Но нама је још 
много жалије било, што о старим топионицама не могосмо више дознати. Нама 
ништа друго не остајаше до једино то закључење, да је се овде некад, по свој 
прилици у римско доба, метал некакав вадио, и да су тај посао можда и доцнији 
становници продужили. А и онамо доле код бања веле да има руда. - У једноме 
тренутку изгледаше нам као да гледасмо робље римско како у овој клисури 

57 Према ушћу овога потока на оној страни Мораве има пећина једна у стењу под Сјекиром; 
у њој је био збег српски, који су Турци димом угушили. С тога је то место прозвато Стена 
Кађеница.
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разређено овде онде руде копа, - а на врх куле старе стоји бујни римски војник 
у шлему са стрелом, копљем и мачем, те гледа на све стране ждрелом. Ово је 
била посада послу, а израђени метал носио је се у Пожегу, богату колонију 
њихову; но пут није ишао онда преко Плоче, он је можда ишао много ниже од 
данашњега друма, можда луком поред Мораве, која је онда била ту, но коју је 
временом вода однела. Нама се чињаше да чујемо живота у овој самој клисури, 
и као да нам долазаше до уха јаук оних, који су овде морали да раде.

Удубљени у оваке мисли сиђемо се и опет до бања; но чунић бијаше 
спуштен доста пониско испод стене, под намастир Преображење, где је био сабор. 
Дуго смо чекали овде и довикивали, док се најзад не реших да сам одем по чун. 
До тамо има с бање само једна стаза, која иде непрестано страном изнад Мораве. 
Путић је овај за неукога толико страшан, да су неки добили грозницу, који су 
се случајно овуда усудили. У почетку и није такав, јер је то обична распутица 
страном кроз церак, но мало после долази се на једну као стакло глатку стену, 
која право у Мораву пада. На њој имају само два загребата угнућа, где се нога 
тура, али мало несретнији окрет у равнотежи и до Мораве нема стајања. Кад 
сам ја пошао тамо, одмах још у почетку сретох једнога сељака са женом и они 
ме одвраћаху да тамо не идем, као да је веома опасно; но ја бијах још више 
утврђен у мојој намери, кад помислих како је могла она жена проћи. Стену 
прођох сретно, а тако и остали део стазе, која није тако дугачка; но на послетку 
и ове стазе која веругаше међу стењем изнад воде (где сам се наизменце морао 
хватати за гране и жиле од дрвета, те се преко ронљивога наноса пребацати) 
нестаде, и преда мном стајаше ракљаста грана овлаш прислоњена у стени, и 
њом сам се морао озго спустити као по степенима, док сиђох у точило, што је 
над самом рудином поред Мораве. 58

Возар је био у колу, и пошто га послах ка чунићу за мога друга, сам одох 
ка гомили чисто одевена света, да гледам.

Ја сам више пута био на сабору у Карану близу Ужица, но ми се никад није 
допало; ова ме је прилика овде у толико више интересовала сад, што сам мислио 
да ћу међу овим стенама видити више заосталога старинскога типа весеља. 
Но и ту сам се преварио. Ја сам све рад био наићи где год на онакав сабор, каквог 
га код Раванице сликају, са гусларом и слушаоцима, но рекао бих овде је тога 
нестало. Бар ја гуслара не видех, а и име за овај скуп изгубило је се, то се за данас 
зове „вашар“ или „вајшир.“ Младеж кицошки одевена, искупила се овде онде 
у гомилице око свирача са свирајком, и игра наизменце готово једну те једну 
игру. Момци иначе угледни, одевени у чохани јелек, са кошуљом варошком, 
доколеницама чоханим и подвезама од вуне са пуно шљока и џиџуљица, у 
многоме немају онога мушкога држања, каквог сам видио на прилику на врх 
Бријача, код старовлашких делија са малим пушкама и ножем. Момак овде 
још само носи ножић искићен о дугоме сарачу, који му до испод колена удара. 

58 Стаза од Преображења до Никоља по стењу, слична је овој коју сам описао, само је много 
дужа и као што веле још опаснија. Но мешћани и мушко и женско у опанцима трче обадвема.
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Па нема ни силаја за појасом, без кога граничар „не може да се опаше“. Иначе 
већ се често виде по ваљевски дугачке кошуље скоро до чланака напред 
затегнуте, које, као и дугачке ишаране кићанке, новим весом често златним 
гајтанићем оперваженим, са шалом обмотаним око врата (у сред лета!) - доста 
неугодно изгледа. Душа ваља нисам видио овде амбреле, коју весео момак 
држи у колу разапета над његовом јараницом као у Гор. Милановцу о вашару. 
Па нигде нисам видио ни да се момци ръву, скачу или бацају камена - све ово 
као да је почело са свим да излази из обичаја, сад се махом само игра; то се 
још по највише задржало код граничне момчади у Староме Влаху. 

И на ношњи женскиња опажа се утицај моравске копнине. Обично око 
Ужица још носи женскиње једну врсту укусних зубуна извезених шљокама 
лепше можда него и у којем другоме крају где се ово одело још одржало. Но овде 
је се та одећа доста проредила и махом је женскиње у јелеку од „ћитабије“; па 
и оне сукње које саме од вуне или „вунице“ изаткају, овде су већим талом при 
дну у около „златном или сребрном пантљиком“ оперважене.

И на говору опажа се неке мале разлике у ових мораваца од осталих, 
који на горњим водама живе. Ја сам ћа у Папратишту (папратинска р.) чуо реч 
миʹцко (за мало мàено у Стар. вл.) исто као у мораваца код Рибара у Белици 30 
сахата низ Мораву ниже. Како је акцентерија иукус гибак! То као да иде много 
пута једном долином, исто као што извесни ветрови њом владају. А Морава 
нарочито се у томе одликује. Причао ми је један Јасеновчанин (у Дајићима) 
у врх Моравице под Гужваром и Голијом „Еве господине, ниђе нê ћеш моћи 
виђêти свугдјер на овијем рјекàма што су у около, да роди кукỳруз као на овŷ 
нашу воду (Моравицу). Е неако не знâм, вјетрôм ли чијем ли, тек у нас је вôђе 
(овде) жупнѝје, и ако смô ми баш под сâму Голѝју.“ 59

У гомили веселих играча код једне мјешине видох и оца игумана, где му пишу.
У томе је стигао и мој друг, и ми мало после превезосмо се изнад једне 

вршке на другу страну. Вршака ових имаде овуда на спрудовима Моравиним 
на више места; то су с обе стране реке започете бране од камена и коља па 
поведене попреко низ воду, док се обе стране не приближе од прилике до на 
2′, и ту сад утврде у врху вршку од танкога прућа или често и кош где им риба 
застаје. Овим бранама вршке служе се мешћани те прелазе на другу страну, 
као што смо их многе видели прелазити враћајући се са сабора.

Прешав на другу страну, ваљало нам је издржати још један мучан део 
пута до нашега стана у Сретењу. Већ је било 3 сахата после по дне, сунце је 
пекло као што сам Бог хоће, а намастир је био 371 метар у вертикалноме правцу! 
Из најпре се полази страном, но после одмах прелази не може бити прапори-
тијом стазом преко једнога удоља (ово иде од Короне) и стране, те се хвата 
управ уз косу кроз букову гору. Дуго смо гребали уза страну, док једва стигосмо 
до стења што је баш до намастира, а после већ стигосмо и у сами намастир. -

59 О ношњи, говору, укусу, обичајима и осталим карактерним одликама становника Ужичкога 
округа, биће једна нарочита упоредна глава у опису тога округа, који је за штампу спреман.
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Још нам је остало да прођемо последњим делом клисуре, за то сутра рано 
и опет сиђосмо се истом мучном стазом, којом смо се синоћ вратили, и дођосмо 
до бања. Јутрос је било доста хладно, а особито доле, и ми имадосмо прилике 
још једном видети несрећне болеснике како дрхћу на студени јесењој. Сунце 
ће овде тек око 8 сах. изгријати. 

Ми само стадосмо ту тек за који час, и одмах се кренусмо низ клисуру 
десном страном, и то већ једним познатим делом путање. Морава је онде доста 
у разљевици, а с ону другу страну бијаше намастир Преображење, и стење 
изнад њега; ове стене одмах испод намастира са свим долазе до воде и тако 
остаје све до над сами намастир Никоље. С ове пак стране, стена још не бијаше 
тако у маси, и ми могосмо приличан део проћи стазом кроз гору и пропланке; 
особито што прођосмо једним лепим пристранком. Но све ово није могло дуго 
трајати, јер ми већ бијасмо под Овчаром, који је управ Морави пришао, то одмах 
после онога пристранка ударисмо у непролазан зид. Стене с обе стране Мораве 
изравњаше се једне према другима, река узимље један правац, и колико се оком 
догледати могаше низ воду, - поглед бијаше по дубокоме виру међу зеленим 
литицама. За нашу срећу ми смо се још синоћ сетили овоме јаду, те смо пору-
чили у Никоље по њихов чунић, да нас овим делом провезе; и доиста, таман 
ми до вира, а и чунић стаде на крај, и ми одмах уседосмо унутра.

Овај чунић, то ти је једна 2' дебела и 8' дугачка буква, па издубљена 
тако, да је на горњем делу отвор ужи од пречника; дно је равно, стражњи део 
зарубљен, а само на предњем делу нешто мало у врх изведено. У опште цела 
ова превозна справа у пресеку своме изгледа као стакло какво, у кога је дно 
развратасто а врх му је одбијен. У чунићу није било много места, па и опет 
могосмо чучнути нас двоје (јер се не сме стајати, да се не преврати) и још с оба 
краја по један момак са дугачком мотком.

Док човек иде на својим ногама уз оне високе стране и док из једна брише 
с чела грашке од умора - дотле му није до шале и слабо се још на што сећа у томе 
часу; али чим се макар и најмање разузури, чим престане дувања - одмах све 
добре воље у овој красној здравини. Нама у овоме ускоме кориту, међ великим 
стенама са обадве стране изгледаше као да се возимо по Боспору на каквоме 
лакоме кајику грчкоме. Вода је била тиха, и моткама од 10' дужине на више места 
не могосмо дна наћи. Лепо нам бијаше слушати тихо запљускивање српске воде, 
које још много интересније бијаше што смо стојали у овој чудној околини. сунце 
још не бијаше огријало водом, но га гледасмо на високим странама око нас, а по 
који зелени џбунић прирастао за голу стену, бацаше дуге сенке по странама. 
Колико ли смо и колико лепих и зелених месташаца угледали у овим гомилама 
од стења - али залуд кад није снаге ни с које стране до тамо догамизати! Окољени 
овако огромним стењем, дубоко утонули међу горама, паде ми на ум она прича 
Агасисова о славноме саксонскоме геологу Буху, из доба кад њих двоје бијаху у 
„швајцарскоме друштву развића наука“ на источноме крају женевскога острва. 
Док се сва остала дружина шаљаше и смејаше, овај чудни човек стајаше замишљен 
и непомичан пред дубоком клисуром, којом Рона продире из унутрашњости 
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Алпа; дуго је он тако стајао дивећи се тој страшној сцени, па најзад скину капу 
с главе и с поштовањем поклони се оним горама. Јер доиста овака околина и 
величанствена снага мора да заустави и најнеосетнију душу!

До намастира има до 600 кор. са стене и ми се овако возисмо скоро ¼ 
сахата, вода је тихо текла и по силним матицама судећи ту није било ниједнога 
плиткога места. Кад је по дуже без кише, овде се вода необично избистри и по 
казивању момчади што нас возаху, може се с чунића гледати на дно вирова, 
којих овде имаде и сврх пет човечијих бојева. Иначе ширина све Мораве овде 
т. ј. од литице до литице изнеће до 60 корака. Још су нам наши возари причали 
о многој риби што је овде имаде и о силним дивљим пловкама, које ту зими 
падају. По свему дакле нама се на овој Морави све допадаше.

Ми управисмо нашим чунићем под намастир, који је на самој поуздигну-
тој обали с леве стране, јер смо хтели да захвалимо игуману што нам је послао 
људе да нас превезу. И овај је намастир као и они други, и ми не задржавајући се 
уз пут прођосмо кроз чисту авлију пред кујну иза цркве, где нађосмо игумана, 
који нас лепо предусрете. Док смо ту седили разгледасмо свуда у около овом 
чистом околином. И ако су стене и литице ту већ са обадве стране одмакле - 
ми могосмо разгледати сву страхоту од точила и висине, која се са врх Овчара 
право у воду спуштају. По странама горе било је по где где угусто букове шуме, 
а по најстрашнијим одсецима и стењу могао се опазити по који борић. Но то 
је све високо било. Од сад па ниже настаје сићушна косица с десне стране, и 
на њој провириваше зелена трава; но кабларски ужаси не виђаху се више са 
нашега седишта. Око нас близу било је све питомо; на рудиници напред извио 
се један лепи бор, који је игуман присадио мала; у другоме крају према цркви 
стајаше чардак, а пред њим шетаху се гуске са издигнутим шијама; нас служаху 
ракијом а добри проседи игуман приповедаше нам о многоме послу што га 
имаде са великим имањем намастирским, које је распрострто и с друге стране 
Мораве, о парохији огромној која се пружа ћа до Пријељине, о друму колскоме, 
којим се из села доћи може, о ћуприји на потоку, о звону што га је, чини ми се, 
неко поклонио. Још нам причаше добри игуман како је библиотека његовога 
намастира имала једну књигу „муамедлију“ у којој су побележене све приче, 
веровања и обреди турскога закона, како то наши потурчени Срби верују; но 
да је ту интересну књигу присвојио један прото, и сад вели да је изгубио. Штета 
што је тако, јер оваке књиге имају много више цене за књижевност него ли и 
за кога појединога човека. -

Ми се опростисмо са нашим игуманом, који нас нуђаше да на ручак оста-
немо, и прођосмо још једном мимо цркве. Кад ме на један пут мој друг повуче 
за рукав, „Стој, погледај оне сироте свеце како чисто моле да им се скине онај 
леп са очију“. Тек тад угледах око западних врата с поља на зиду лепе свети-
тељске слике из средњега века и бијаше ми жао, што су новим лепом онако 
замрљане. Оне су иконе доиста лепше и укусније него што сам игде у новијим 
црквама видио невеште светитељске слике од наших назови молера. Ми смо 
били при путу, а и нисмо људи од тога посла, али доиста би вредно било да који 
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од наших зналаца те гране прође овим намастирима само овога ради; он би 
нашао лепих слика, и ако би га интересовало и занимљивих црквених службе-
них књига, писаних дивно руком пре 150 до 200 и више година, са љубопитним 
додатцима на крају о догађајима хисторијским из доба пишчева; као што смо 
видели горе у сретенској библиотеци у једној књизи белешку из прошлога 
столећа о земљотресу, глади, војни и т. д. па и у грађевинама ових намастира 
стручњак би веројетно нашао интересних појединости, које за собом повлаче 
читав низ мисли.....

Ми смо још једном пребродили преко Мораве, и ухватисмо се лепе руди-
нице, која се већ с десне стране појавила. Правац нашега пута остао је и даље 
онај исти, којим смо и чуном пловили т. ј. управ северо-источан. Мало под виром 
видисмо намастирску вршку и прудове, и по где-где кроз грање угледасмо с 
ону страну крчаник за намастир. А с наше стране поред пута наиђосмо и опет 
на више онаквих рупа, какве смо на Асановцу гледали, но ни у којој не видесмо 
трага од истопине.

У место путање међу страшним стењем, сад смо ишли широком зеленом 
луком преко десет минута, и чисто нам се разгали она једноставност изван 
које не могасмо главом никуд извирити. За тим се одвојисмо од Мораве и јед-
ним степеном (до 50m) изађосмо у леп и обраван кљун моравин, - један међу 
најинтересантнијима на читавој овој страни. Ова просторија готово је сва јед-
ноставан шљивак нам. Никоља, и малене ове воћке, већ се бијаху испреламале 
од тешкога рода. Ми овим шљиваком прођосмо приличан део пута, и бијаше 
нам у толико пријетнији када и опет приђосмо Морави и идућ поред вирова 
њених на југо-запад, имадосмо Овчар и Каблар управо пред нама. Одмах преко 
Мораве стајао је један клик непосредно истурен с брда с ону страну у нови 
кључ. Зеленило свуда бијаше још весело, долина се све више узила, и тице 
прелетаху с једне стране Мораве на другу. У овакој околини и пуној дивљачи 
сваки би ловцем постао. А што причају још да зими падају дивље пловке овде. 
А и риба свакад и до воље.

Наша путања и опет постаде права стаза, ми се обрнусмо југо-источно 
и идосмо управ поред Мораве под пустом страном. Само преко Мораве као да 
има више равничице и ми приметисмо звиждукање некога што дрва сецијаше. 
Дошав на крајњу ивицу овога правца, и опет стајасмо на према се једноме нама-
стиру - Јовању. То је малена грађевина на самој обали, и као што веле била је до 
скора остављена, али ју је један побожан старац калуђер обновио и пропојао. 
Гора бијаше до самога намастира додала и ми гледасмо уза страну на кик изнад 
самога намастира. Ово брдо, које данас пусто стоји као што до скора и светиња 
под њиме, било је некада чувено - јер је на њему кула у којој је радила штам-
парија намастира овчарских и кабларских! Ту се штампале црквене и друге 
књиге, као што веле да је одатле и једно јеванђеље. Кад сам за ово дознао, одмах 
ми некако другаче, живље бијаше у овој пустој клисури. Овде у самоћи, и ако 
тако спутној мислило је се и радило на образовању; просвета и памет и овде 
ми изгледаше, као да је се још једино у брдима смела да чује и гаји. Само место 
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и чињеница ова, већ у напред може да исприча неколико главних момената 
прошлога живота. Сила је материјална била одгоњена из жупа и тишака, тамо 
су дошли други елементи - самосталној души и памети, коју није могла више 
да брани физичка снага, - остадоше још само врлети! -

Код Јовања Морава и опет залакћује, но овога пута скоро на север; пра-
вац је преко ¼ дугачак, но ми од један пут могосмо прегледати сву ду његову. 
Путања је била уска, изнад нас стајаше исто припорито осоје, но мало после 
већ је обравније, и ми обрнусмо уза странчицу, те поред цигле једне кућице, 
прве коју на свему путу овде видесмо, изманусмо на прокоп превоја; па са 
овога брдашка лошим и урвинастим крчаником обрнусмо поново ка Морави 
и њеноме новоме великоме кључу - на југо-исток. Испод нас мало у страни 
стајаше и опет једна кућа, а одмах испод њене ограде спрудови и крупан шљунак 
моравин. Брда с ону страну, нешто питомија изнад куле Јовањске (ту имају и 
2-3 кућице), у полукругу заобилазе Мораву и стрмо се спуштају у воду. На овој 
страни, стране су се нешто одвојиле, и пружа се лепи обраван пристранак. Из 
Мораве и опет мало одвојисмо уз неприметни степенак и одосмо путићем међу 
њивама - оставив Мораву да обиђе сва брда у около. На том путу прођосмо 
и опет међу неколико живе куће људске. То су већ биле од Паковраћа и њих 
неколико туна у томе кључу зову се Заграђе. Но још није био крај клисури! 
Из лепога и пространога пристранка на једанпут приђосмо и опет Морави у 
строго југо-западноме правцу, и путања наша веругаше испод брда у сред мртве 
клисуре.... Колико смо се били сневесели, толико је већ био свршетак близу. У 
једанпут обрнусмо на југо-исток, мало ниже приметисмо на води две вршке, 
преко воде на ниској косици две лепе кућице, децу са буцама за воду и модру 
даљину низ Мораву, коју више никаква коса не затвараше.... Ту седосмо, те се 
одморисмо, гледајући у обе вршке на води, од којих по казивању њихов газда 
има годишње 100 дук. прихода!

Подне је било већ у велико превалило, жега је јако пекла, и ми похитасмо 
да што пре изађемо међу живе људе. Ми смо још ишли путањом, но се брда одми-
цахусве више од Мораве, и после неколико минута зађосмо у лепу пољаницу и 
један родом обложени шљивак. Одмах иза тога дођосмо до опалога намастира 
Ваведења. 60 Ова грађевина баш ми изгледаше као мртво тело мртваца, она је 
до пре неколико година била жива, у њој се певало и молило, - сад је преко 
средине препукла и камен по камен, страна по страна опада. -

Као оно што смирени син пустиње, који је се из далеке арапске земље 
уканио да се поклони светој Аламбри, на поласку умива се на бистрој води 
градској, - тако и ми сиђосмо последњи пут на Мораву да руке у воду умочимо. 
Ми смо с њоме три дана проживили, ми се клањамо њеној снази, која је међу 
најогромнијим странама ископала највеће дубине, ми се дивимо копнини и 
њеној историји. Али као да нам је и она хтела последње збогом још другаче рећи!

60 Казивали су ми да је био још један намастир под Овчаром - Вазнесење, но он је давно опустио 
и стоји негде у страни међу Јовањем и Ваведењем.
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На самој обали њеној, неколико корака над ушћем паковраћскога потока, 
ми наиђосмо на читаву страну ослонца старога каменога моста. Зид је 2·5 m 

широк но је поводњима доста излокан; али је и данас још толико цео да се 
може јасно разазнати како је то била јака грађевина. У зиду су до 1·2m дугачке 
и преко 0·7 m широке тесане плоче од пешчаног камена. Висина биће и сад на 
2 m. Никаквога више знака од даљих ослонаца није било ни у Морави нити 
могосмо видити што на оној страни.

Ова мртва грађевина у овој околини млого нас је зачудила. Ми смо је 
обилазили са сваке стране, али из ње ништа не говораше. Нико нам не умеде 
рећи, кад је она прављена, ко ју је градио, и за што, кад овде данас нема ни трага 
ни од каква важнија пута? И зар је се могла правити овака тврда грађевина 
на месту спутноме, куда мало ко пролази? - Загонетна су била ова питања, и 
нама још једном у маху прође кроз главу читав живот ове клисуре, која је данас 
толико пуста. Оне рупе у Асановцу и под Никољем, она кула изнад Благовјеш-
тења, она штампарија изнад Јовања и овај мост - то бијаху четири чињенице 
из прошлости ове клисуре, - оне су нам чињаше нам се много говориле, но 
ми мало разумевасмо и бијасмо збуњени. Нама је изгледало да смо ми били у 
некаквоме мисирскоме храму, мумије су из свију гробова поустајале, а црвени, 
зелени и жути хијероглифи гамизаху свуда око нас, но ми нисмо умели читати. 
У једноме тренутку просину нам нада, да ће се испунити и ове загонетне стране 
својим објашњењима, али то време некако нам чудно далеко изгледаше. Кад се 
овим клисурама запуши димњак справе, која тавнине буши, када по жељезним 
мостовима буде пролетала српска локомотива с мора на Мораву, кад се захоре 
високе литице од звука парнога - онда изгледаше нам да ће нам неко читати 
преведену на наш језик ову старинску историју. Тек кад се испуне све маште 
наше са Овчара, кад се саставе радне снаге све данас разметуте и потлачене 
сиротиње раје, - тек тада доћиће у маси наши испитивачи, који ће по дебљини 
талога бројати године прошлости око немих споменика.

Уз овај опис ево некојих кота висинских, које сам измерио Најхеферовим 
холостеричким анероидом № 38082. 

Узимајући за основ коту Хердерову за Ужице која је 406·1m = 1252′ пар. 
над морем, добио сам помоћу релативнога сравњивања ове апсолутне висине 
у метрима:
          МЕТАРА   ПАР СТОПА

  1. Пожега на пијаци.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   289·4 = 890
 Тако је и по рускоме мерењу
 149 тоаза.
  2. Морава на Гугаљској скели (под
 Јеминском ст.).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   270·7
  3. Морава на бањама међу Овчаром
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 и Кабларом   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   229·0
 Ова ми је кота несигурна испала
 но ја сам је аналогијом добио.
  4. На Морави у Чачку, водомер 0º
 код моста   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   197·7
  5. Владичина кав. у Чачку 61

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    202·9
  6. Паковраћ. механа (Глишов хан).   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   381·0
  7. Највиши паковр. виноград 62

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    557·7 = 1716
  8. Крст на крчанику управ над
 Сретењем   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   666·7
  9. Сретење нам. у авлији намастир-
 ској   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   600·3
10.  Корона превија   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   759·2
11.  Овчар врх 63

   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    961·1 = 2968·6
12.  Каблар, Чорт (врх највиши)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   872·7 = 2720
  За ову коту нисам сигуран, јер
  кад сам једном тамо проходио, 
  била је јака киша и магла.
13.  Кад друм ужички из равни од
  Паковраће изађе на Јелицу  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   521·3
14.  Тројица намастир у авлији  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   460·0
15.  Намастир Благовјештење, на бу-
  нару    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   275·7
16.  Кула стара изнад Благовјештења  .   .   .   .   .   .   .   .   .   374·3
17.  Превија на друму изнад Благо-
  вјештења под кулом ст.    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   335·5
18.  Морава на утоку Асановца (не-
  сигурна) .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    264·0
19.  Брђанска мех. (на путу Гор. Ми-
  ланов.) у дно клисуре деспот .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    210·8
20.  Гор. Милановац, мој стан   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   286·2 = 880

Гор. Милановац, 31. 12. 1873. 

61 По Хердеру 271·2m ; по Буу 168·9′. Држим да су обе коте погрешне. Нарочито по Хердеру Чачак 
према Пожези. 

62 По висини могло би вино родити у Ужицу, Ђетињом доњом и скоро свим Скрапежом до Сјече 
ријеке. Данас се мисли да тамо не може бити винограда.

63 По Буу ова је кота 1400! А Каблар опет по њему 1920′. Каблар је међу тим нижи доста од 
Овчара.
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Кроз Чачак, �а ш�а Бо� �а

Лазар К. Савићевић (? - ?), потпуковник српске војске у Првом светском рату. 64 

ИЗ РОПСТВА У СЛОБОДУ
Аутографске белешке 65

VII. Кроз Чачак и даље.

Ускоро ми смо журно пешачили кроз брђанску клисуру, а кад смо стигли 
код познате Луњевичеве чесме, напијемо се воде и у близини исте простремо 
ћебад, па полежемо. Ту станемо до 2 часа по поноћи, када се дигнемо и напорно 
продужимо даље. 

У свануће стигнемо у Пријељину и ту одлучимо да идемо право друмом, 
не обилазећи преко шума и поља, и да прођемо кроз Чачак, па шта Бог да!

Дошав на мост на Морави, који је пред самом вароши и са кога се ступа 
у саму варош, угледамо на њему три стражара: један је био на улазу, други на 
средини, а трећи на изласку са моста. Нису ваљда имали поверења један у 
другога! Мост је био пола дрвен, пола гвозден, јер су наши при повлачењу, тај 
део што је сада био дрвен, бацили у ваздух.

Мало смо се колебали, али се већ није имало куд – морали смо на мост. Из 
искуства знао сам, да кад хоћу да останем незапажен, да треба да поздравим 
оштрим војничким поздравом тако, да онај кога поздрављам буде просто премлаћен 

64 Није се могло доћи до ближих биографских података о аутору.
65 Потпуковник Савићевић, У Србији (Београд: Штампарија „Балкан“, [б. г.]), 39-40; привезано 

као адлигат са делима истог аутора: У ро�с�ву, У Румунији и Русији, Црвена �ржава. Наслов 
на хрпту је Све�ски ра�, а књига се чува у фонду Легата Миливоја и Божидарке Филиповић 
у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.

Потпуковник 
Лазар К. 
Савићевић, Из 
ро�с�ва у слобо�у: 
ау�обио�рафске 
белешке (Београд: 
Штампарија 
Балкан, [б. г.])
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толиком бојажљивошћу и толиким респектом, који му се указује. Поздрављени 
буде тада тако изненадно погођен, да му не остаје (бар из каваљерства) ништа 
дуго, него да отпоздрави и гордо окрене главу у страну. Тако, дакле, поступимо 
наилазећи на првог стражара. Начинили смо се нешто налик на шкартове: отром-
бољили се, зинули, али кад му се приближисмо, чисто преплашено подигосмо 
руке и одсечно га поздрависмо. То му се допаде и он нам рече немачки:

„Сервус, другови!“ па се окрете на другу страну и пљуцну. 
Тако прођемо и поред друге двојице стражара, који такође беху побеђени 

нашом строго војничком понизношћу. Да су нас мало боље загледали, приме-
тили би, да је сваки од нас друкчије био одевен и да нам је физиономија у опште 
била интелигентна. Нарочито су могла да им падну у очи наша ћебад, јер је 
на Јефтићу било цивилно пругасто ћебе од камилине длаке, а на мени црвено 
као вампир, које ми је дао газда Маринко. Била су увијена онако, као што их 
увијају наши трећепозивци, па још везана неким канапом!...

На излазу са моста била је стражара, пред којом је седела цела стража. 
И она нас је без речи пропустила. То нас окуражи и ми у такт-маршу прођосмо 
кроз Чачак, све средином улице. Пред једном кафаном седело је неколико Чачана, 
од којих један рече:

Какве ли су ово сојтарије?!
Заустависмо се тек код 

варошкога гробља, до којега 
се долази кад се прође скроз 
кроз целу варош. Ту на гробљу 
склонимо се под један велики 
орах, да преданимо, па пред 
ноћ да кренемо даље. Врућина 
је била врло јака, те смо били 
принуђени, да с времена на 
време мењамо место и идемо 
за ораховом сенком.

У сами сутон кренемо за 
Краљево кроз села, што су на 
десној страни друма, да бисмо 
се навратили у село Драгчиће, 
где смо по препоруци резерв-
ног коњичког официра Дукића 
имали да свратимо на одмор 
или код његове куће, или код 
његовог пријатеља Војислава 
Милутиновића, који је тада био 
председник општине.

Промакавши Заблаће, у 
коме је железничка станица, Стране 39, 40, 41, 42 и 43 о проласку кроз Чачак
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свратимо у један заб ран да преноћимо. Заву чемо се под једно дрво, обрасло 
у шипраг, и том се приликом добро избодемо. Око 2 часа по поноћи пробу-
дила нас јака јутарња хладноћа (били смо без шињела), те тако наставимо 
свој пут. Ове ноћи падале су многе звезде, као и ранијих ноћи, за све време 
нашег кретања. Веровали смо, да су то наше звезде пратилице и да њихово 
падање означава наше бегство, као што то и народ верује, да је увек побегао 
неки затвореник кад би пала нека звезда. Да би затвореник побегао, народ 
вели да треба рећи: „За грм, друже!“ Али ми нисмо могли знати, да ли је ко 
тако шапутао за наш рачун. […]

Ин�елек�уалац бри�ке речи

Ђура Врбавац (Брђани код Горњег Милановца, 
1854 - Београд, 26. август 1928), професор и писац. Прву 
мушку гиманзију завршио је у Београду, уживајући једно 
време државну стипендију. Дипломирао је на Филозоф-
ском факултету у Београду. Школовао се и почео да ради 
под именом Ђорђе, које је касније променио у Ђура. Био 
је прво заступник директора, а затим директор и про-
фесор српског језика (1879-1886) у Гиманзији у Горњем 
Милановцу, професор у Чачку и Крагујевцу (1886-1891), 
Јагодини (1891-1894), Смедереву (1894-1896), Неготину 
(1896-1912) и Пљевљима (1924). Први светски рат провео 
је у Горњем Милановцу као пензионер.

Био је интелектуалац који је свој патриотизам 
исказивао бритком речју, па је због тога долазио у сукоб 
са аустроугарским окупатором и са нашом влашћу, због 
чега је и хапшен. Писао је књиге из историје српског 
народа и о манастирима, које су имале и по више издања.

Објавио је дела: О важнос�и наших манас�ира у сре�њем веку (Крагујевац, 1898), 
О важнос�и сре�њевековних вла�алачких за�ужбина за нашу наро�нос�, веру, књижевнос� и 
�росве�у (3. прерађено и проширено издање, Крагујевац, 1899), Немањићи и Обреновићи или 
У�оређење �ва све�ла �ерио�а из наше �рошлос�и (Крагујевац, 1899), Немањићи и Обреновићи 
или У�оређење �ва све�ла �ерио�а из наше �рошлос�и (2. проширено издање, Крагујевац, 
1900), Немањићи и Обреновићи или У�оређење �ва све�ла �ерио�а из наше �рошлос�и: са 
сликама вла�алаца из Дома Немањића и Обреновића (3. издање, Београд, 1900), Немањићи 
и Обреновићи или У�оређење �ва све�ла �ерио�а из наше �рошлос�и: са сликама Њихових 
Величанс�ава и вла�алаца из Дома Немањића и Обреновића (4. издање, Крагујевац, 1900), 
Немањићи и Обреновићи или У�оређење �ва све�ла �ерио�а из наше �рошлос�и: са сликама 
Њихових Величанс�ава и вла�алаца из Дома Немањића и Обреновића (4. издање, Београд, 
1900), Никола Милићевић Луњевица: са сликом ([Београд], 1901), Никола Милићевић Луње-
вица: са сликом (4. прерађено издање, Пожаревац, 1902), Никола Милићевић-Луњевица: са 
сликама (прерађено и увећано издање, [Београд], 1903), За�ужбине ср�ских вла�алаца у 
сре�њем веку и њин значај (Смедерево,1906), За�ужбине наших вла�алаца у сре�њем веку 
и њин значај (Неготин, [б. г.]), Никола Милићевић Луњевица (фототипско издање из 1902, 
Горњи Милановац, 2009).

Ђура Врбавац (1854-1928)



 84 

Пре осам година!
Eпизода за време окупације 66

Октобар 25, пре осам година, био је један од најрадоснијих дана за Чачак 
и околину, чије је становништво много пропатило за време аустро-угарске оку-
пације, колико због грубости и охолости самог непријатеља, толико, нажалост, 
и због небратског понашања понеких и међу нама самима.

После пробоја Солунског фронта, наша је војска тако брзо напредовала, 
да је у овом времену већ била на Ибарском путу ближе Краљеву, а извидница 
у Краљеву и на путу за Чачак. Ово брзо напредовање толико је запрепастило 
непријатеља, да се повлачио тако нагло и у нереду, као да је изгубио главу, те 
му се отуда и могло тако што десити, да је у крајњој пометњи заборавио своју 
�уковску зас�аву у олтару Чачанске цркве, стародревне задужбине Страцимира 
Немањића, па и овај колико интересантан толико за „храбру“ царску војску и 
жалостан догађај:

У селу Слатини, недалеко од Чачка, а на путу Краљево-Чачак, непријатељ 
је имао своје велико слагалиште: жита, заплењене стоке, пекмеза и око два 
милиона килограма сена. Да не би све ово дошло у наше руке, наређено је, да се 
сено при повлачењу спали, а остало пребаци на леву обалу Мораве, па и даље 
под заштитом топова са Љубићског брда. Лепо и китњасто наређење доиста, 
а и лепа и жеља, али је случајно остала само као жеља – наређење није извр-
шено из простих разлога: што је код непријатеља тада била овладала велика 
пометеност и једина жеља, да се само што пре пребаци на леву обалу Мораве 
и дочепа брда и клисура, повлачећи се брзо и у нереду северу.

66 Криминална библио�ека год. 3, св. 18 (1926): 481-482.

Грађани Чачка прослављају ослобођење града (октобар 1918)
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Предвече 24. и ноћу 25. октобра нечујно је непријатељ евакуисао целу 
десну обалу Мораве, а да би поправио тешку погрешку због слагалишта у Сла-
тини, наређено је још увече једном одреду жандармерије, који се још једино 
од непријатељске војске те ноћи налазио у Чачку, да пред зору оде у Слатину 
и наређење изврши. Сретним случајем за ово је наређење сазнао председник 
општине, који је 24. био у Чачку да штогод сазна о нашој војсци и увече се 
вратио, па смисли са виђеним својим људима један духовит и лукав план да 
непријатељу подвали и депо сачува, што је заиста и постигао на овај доста 
досетљив начин:

Позвао је једну сиротну, али врло слободну и отреситу девојчицу и нареди 
јој да се у расвит дана нађе на путу за Чачак недалеко од Слатине, и кад угледа 
да иду неки војници из Чачка, да им пође у сусрет, па ако би је што запитали, 
научио је како да им одговори, и она у свему по упуству поступи.

У зору 25. октобра, кад је била подоста од села одмакла, примети она да се 
диже велики вихор прашине над путом идући Чачку, а одмах се за тим појави и 
један одред жандарма-коњаника. Ова одважна девојчица, чим угледа, пође им у 
сусрет као замишљена и снуждена, а коњаници су на знак старешине успорили 
ход, и кад су били према њој, командир мало застане и упита је: „одакле је и 
куда иде?“ – Она му бојажљиво одговори да је из Слатине, и као сирота иде у 
Чачак код неке рођаке да је послушава.

„Пре осам година!: епизода за време окупације“ (Криминална библио�ека, год. 3, св. 18, 15. 
новембар 1926, стр. 481-482)
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- Да ниси видела тамо какве људе, које не познајеш и нису из твог села? 
запита је командир.

- Пошла сам рано, још је био мрак и нисам ништа видела, а синоћ у сумрак 
били су неки људи на брду више села, а неки и испод села у кукурузима, а да 
ли су и сад тамо – не знам...

Командир одреда чим је ово чуо рече нешто војницима, што ја нисам 
разумела и они се окретоше одмах и у касу одјурише Чачку, а ја сам још мало 
ишла и затим се вратила у село, - причала је девојчица кмету по свом повратку.

И тако је овом лукавом досетком непријатељу вешто подваљено, слага-
лиште спасено, а држава сачувана огромне штете.

Ово овако нагло повлачење непријатеља радосно је поздрављено, 
а нарочито се овај напаћени народ обрадовао кад је 25. октобра изјутра видео 
да се у Чачку не само не примећује ниједан непријатељски војник, већ се шта 
више чује да наши долазе. И доиста, ова наша мила прижељкивања убрзо 
постадоше стварност.

Пред подне 25. октобра дошао је у Чачак први српски официр, поручник 
г. Митар М. Вукићевић, сада мајор Краљеве Гарде са 12 коњаника, одушевљено 
поздрављен. Напаћени и измучени народ овог краја био је до суза потрешен, 
кад је у својој средини после трогодишњег ропства видео наше војнике и 
свога официра, као првог гласника наше слободе и ослобођења Отаџбине, те 
овацијама, поздравима и клицању сакупљеног народа није било краја...

Још при улазу у Чачак, г. Вукићевић је одредио по два коњаника лево и 
десно да прокрстаре улицама; образуовао је затим патроле од поузданих грађана, 
којима су били придати и коњаници са задатком: да крстаре десном обалом 
Мораве, пажљиво мотрећи и на леву њену страну, где су се на Љубићском брду 
још налазили непријатељски топови са упереним цевима на Чачак.

Поручник г. Вукићевић, који нас је својим доласком не само охрабрио и 
улио нам непоколебљиву веру у наше ослобођење, несумњиво је својим брзим 
доласком своје извиднице много допринео онако наглом повлачењу неприја-
теља, те тако олакшао извршење задатка, да се сачува Слатинско слагалиште.

Из Чачка је г. Вукићевић отпутовао за Пожегу и Ужице, обавештавајући у 
пролазу народ о скором доласку наше војске. У Пожези као и у Чачку поставио је 
патроле, и при поласку за Ужице повео са собом оно неколико непријатељских 
војника и официра што су се ту затекли, па их са онима из Ужица спровео са шест 
својих коњаника у Чачак, пошто их је из опрезности претресао, не остављајући 
им ни перореза у џепу, а да их још заплаши, у присуству њиховом издао је 
наређење војницима да пуцају чим ма шта сумњиво код њих примете. У овој 
је групи било 15 официра разног ранга и 115 подофицира и војника. Одатле је 
у истом циљу отишао у Вишеград.

После три дана, док се још нису стишала наша узбуђена срца од велике 
раздраганости и среће због епохалног догађаја: замене ропства милом слобо-
дом, били смо поново обрадовани доласком у нашу средину прослављеног и 
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славом овенчаног Војводе Степе Степановића. Дошао је своме дому, где су га 
жељно очекивали супруга и кћер, да их после тако дугог растанка види и загрли.

Долазак у Чачак омиљеног Војводе достојно је манифестован од цело-
купног грађанства, па из околних села слегао се силан народ да га види и 
поздрави. И при доласку, а и увече 28. октобра одушевљено је поздрављан 
и приређене су му од стране грађанства велике манифестације, нарочито 
је те вечери био френетички од народа поздрављен, и радосним усклицима 
није било краја, кад је пред стотинама гледалаца спаљена она у олтару цркве 
заборављена Аустро-угарска пуковска застава, чиме је у неколико дата сатис-
факција намученом народу за многа недела учињена од непријатељске стране 
за време саме окупације.

Лепо је казано: „Ко мачем сече, од мача ће и погинути.“

Изузе�ан �ознавалац �росве�них �рилика 
и наро�но� језика

Сретен Ж. Пашић (Кораћица на Космају, 3. новембар 1858 - Београд, 20. септембар 
1909), професор и публициста, одличан познавалац просветних прилика и стања у школству 
рудничко-таковског краја. Основну школу завршио је у Кораћици, а Гимназију и Велику 
школу (Одсек историјско-филолошки) у Београду. Био је практикант Главне контроле, 
потом професор, директор и надзорник основних школа, професор у алексиначкој Гим-
назији, чачанској Гимназији (1880-1882, 1885-1887), јагодинској Гимназији и београдској 
Реалци, као и директор гимназија у Смедереву, Нишу, Параћину и Београду, где је био 
управитељ Више женске школе (1900-1909) и Женске учитељске школе када је отворена 
(1900). Предавао је српски и словенски језик, географију, српску историју и краснопис. 

Бавио се тешком атлетиком, значајно доприносећи пропагирању телесног васпи-
тања у школама и ширењу гимнастике у грађанству. Важио је за изузетног познаваоца 
народног језика, народне поезије и гуслара, а био је и певач народних песама. О школи и 
просвети (нарочито настави матерњег језика и естетичког васпитања) имао је напредна 
схватања која је врло речито бранио у ужим круговима, али од којих је само мањи део 
ставио на хартију. Засебно су му штампани радови: Ср�ска чи�анка за сре�ње школе, I (са 
Миланом Шевићем, Београд, 1894, 1897, 1902, 1906), Како нас �еца уче: неколико искрених 
речи ро�и�ељима и учи�ељима (Београд, 1902), Ко је крив?: мрвице са школске �р�езе. Прва 
�ре�рш� (Београд, 1902, 1907), Кроз Ру�нички окру�: �у�ничке ус�омене (Сремски Карловци, 
1903), Кроз Ру�нички Окру�: �у�о�исна �роза (Београд, 1903), објављена и као брошура Кроз 
Ру�нички Окру�: за�иси школско� на�зорника (Карловци, 1904), Гимнас�ика и јуначке и�ре: �о 
нашим и �уђим изворима и �о својем искус�ву (Београд, 1904), Шума�инче, �риче за о�раслу 
мла�еж (Београд, 1909). У Ле�о�ису Ма�ице ср�ске (1909) 67 изашао је његов чланак „Сте-
ван Сремац у другарским успоменама“, док је више његових чланака растурено у разним 
публикацијама. 

Као надзорник основних школа описао је своје путовање по чачанском крају у 
пролеће 1899. године. Овај опис први пут је објављен у часопису Бранково коло 1903.

67 Ле�о�ис Ма�ице ср�ске год. 85, књ. 257=5 (1909): [17]-32.
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Чачак на измаку XIX века 68

[…] Први �ан, 27. а�рила 1899. �. Чачак - Пријељина - Брђани - Г. Милановац.
Освануо је леп и ведар пролећни дан. Жени кажем да ћу с доктором до 

Г. Милановца, где ћу најмити коња. Међутим ја сам пошао сâм и пешке. Кад сам 
био на мосту преко Мораве откуцавало је на кули Срацимирове цркве шест 
часова. Ишао сам полаганo, држећи се савета лекарева и размишљао: шта ћу 
радити ако на путу изнемогнем? Све једно: биће за дан два смеха - па ће се на 
томе и проћи. Што рекао онај: „Нисам ни ја из Сарајева!“

Кад сам се попео на Љубић, куда ме је водио пут Пријељинској школи, 
застао сам да се одморим и да се нагледам лепоте ових предела, који су негда 
намамили Срацимира да у њима подигне за�ужбину, а мене да кроза њих 
пешачим и... да се лечим.

Преда мном се, поребарке, пружила планина Јелица; десно су се уздизали 
Овчар и Каблар; лево Столови, а у даљини су се губили огранци Копаоникови: 
оштри врхови Кремића планине. Све је преда мном било одевено у раскошно 
зеленило, а Западна се Морава сјајила и просецала ову плодну раван, коју су 
населила многа села и два града: Чачак и Краљево. И нехотице се овде, на овом 
месту, ређају посматраоцу смесе у неколико векова: ту је Страцимиров Гра�ац; 
онамо, испод Столова, Жича; овде Љубић, а за два часа од њега - Таково: све места 
достојна да их Србин полази онако, као што је Мојсије полазио брдо Хорив...

Него, да се прођем ових размишљања: нико ми неће веровати да се, 
пешачећи преко Љубића, може уживати. То ми неће, шале, признати ни један 
од оних многих Срба, који су ове лепоте посматрали кроз прозоре од арњева... 
Али ће ми веровати они који желе, као што сам и ја негда желео да видим и да 
прођем ове крајеве, вероваће ми мла�и Срби. Њих ради ја ово говорим и тврдо 
се надам да их неће бити ни једнога који не би пожелео да буде на моме месту.

Стајао сам и гледао мој драги Чачак, као да се с њиме за навек праштам. 
Ко зна! […] Стојао сам и гледао место у којем сам пре двадесет година сањао 
да постанем �ру�и Даничић! Данас после двадесет година несуђени Даничић 
прелази пешке поред српских пандура, који заједечени на хитрим коњићима 
очекују да им се први јави гломазни пролазник у швапским хаљинама. Тако 
је то у ака�емији живо�а, кад нисам могао задобити место у ака�емији наука... 
У овој �о�ежој школи, у школи живота, ја још нисам ни матуре положио...

С овога места Чачак личи на просуту кутију шећера. Међу свима кућама 
високо се уздижу округла кубета на цркви Срацимировој и два висока димњака: 
један на млину Ф. Крена и други на млину П. Николића и дружине. 

Кренова пивара, поред које је и парни млин, везана је за име преду-
зимљива Немца, Фердинанда Крена. Овај тихи и смишљени човек дошао је у 
Србију пре педесет година као сиромашни качар. Како се разумевао по мало 

68 Сретен Ж. Пашић, Кроз Ру�нички окру�: �у�ничке ус�омене [прештампано из „Бранкова Кола“ 
за год. 1903] (Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 1903), 10-15, 86-87.
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и у варењу пива отпочне и тај занат. 
Пиво је у почетку варио у котлу, док 
није дотерао до велике парне пиваре. 

И ако је у околини изобила 
изврснога јеличког вина и драгачев-
ске шљивовице - опет за то пиво, као 
новина, брзо узме мах и Крен се почне 
нагло богатити. Поред пива отпочне 
овај практични дошљак трговати и 
с вином и ракијом, а ови су артикли 
до окупације Босне на јако извожени 
били. Само никако није хтео трговати 
ни са живим малом, ни са шљивама. 
Веле да је то само једанпут огледао, 
па се добро опекао.

Па ипак: при свој бистрини и 
вредноћи овога човека темељ његову 
напредовању није био на њему, него 
на његовој жени. Док су жене наших 
трговаца и чиновника, са златним и 
бисерним тепелуцима; у атласним 
и кадифеним либадетима и свиле-
ним фнстанима излазиле на пиво и 
на игранке по гостионицама - његова скромна Францишка стајала би поред 
огњишта и спремала би вечеру за своју породицу и за многобројну послугу. Она 
је сама неговала поврће, сама га заливала; она је све домаће послове отправљала 
и сву зимницу спремала сама. Са сусеткама је живела као са сестрама и тако 
је, дружећи се радо с њима, научила лепо српски да је милина било чути ову 
рођену Немицу како лепо говори јужним наречјем. Сиротиња ју је јако волела, 
јер је ова добра жена била права сиро�ињска мајка […]

Док је стигла конкуренција од млађих Чачана, Крен је већ био милионар и 
није са завишћу гледао како се поред њега подиже нова ком�анија, састављена 
од три млађа чачанска трговца. Кад га је један простодушни сељак из Дра-
гачева, који је код њега млео, запитао зашто пиштаљка на новом млину јаче 
свира, одговорио му је у шали: „Зато што ја овде дувам сâм, па још овако стар 
и слаб, а тамо дувају �ројица млади' и здрави'...“ Лепа шала, која у исто време 
значи: на млађима све� ос�аје...

*
Чачак је чувен и са своје пијаце, на коју се сваке суботе стиче сва око-

лина од неколико часова даљине. Богатије, по разноликости, пијаце у Србији 
нема. Све намирнице овде се могу добити у свако доба године. И сиромашни 
практиканат, као и богати трговац могу се суботом снабдети са сваковрсним 
потребама. Ту је брашна пшенична и кукурузна у торбицама и у врећама; 

Сретен Ж. Пашић, Кроз Ру�нички окру�: �у�ничке 
ус�омене [прештампано из „Бранкова Кола“ за год. 
1903] (Сремски Карловци: Српска манастирска 

штампарија, 1903)
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сланине, суха меса и масти у лонцима и у ћуповима; разноврснога варива, 
особито граха; меда и разнога воћа, а нарочито изврсних јабука; ракије и 
вина у малим фучицама и у великим бурадма; сира и кајмака; луча и катрана; 
разних израђевина од дрвета и земље: чутура, столица, сланица, црепуља 
и грнчарије; разне живине и стоке. Као ређи производ у нас може се добити 
и кес�ења (питомог), које роди у Трнави. Похвално је што се на овој пијаци 
виђају и отменије домаћице из околине, како саме продају и мере сир и кај-
мак. Није никакава реткост видети међу њима и по коју попадију. Жене из 
брдских крајева долазе обично на коњма.

Живост чачанске пијаце показује да Чачак с правом може погледати на 
своју будућност. Ову наду ојачавају још и државне установе, као: владичанска 
столица, духовни суд, гимназија, окружни суд, окружно начелство и среска 
канцеларија. Скоро је подигнута у њему и велика касарна, у којој ће се моћи 
сместити батаљон војника. Све ове установе на једноме месту показују тежњу 
да се од Чачка створи средиште за овај крај […]

*
Че�рнаес�и �ан, 14. маја. Чачак-Марковица-Тијање-Гуча.
После тродневнога бављења у Чачку пошао сам у Драгачево. Кад сам 

изашао из Чачка сунце се још није било родило. Ваздух је био миран и небо 
ведро; пријатна хладовина мајскога јутра и певање славуја у Бељинској шумици 
давали су особиту драж мојему пешачењу, којега у овој лепоти не бих заме-
нио никаквим другим саобраћајним средством. С десне стране хучи Морава 
ронећи плодну равницу између Чачка и Јелице; с леве стране уздиже се Јелица 
са својим питомим подножјем, на којем су засађени многобројни воћњаци и 
виногради. Узаном равницом пружиле се њиве засејане кукурузом. Али сам 
на све ове лепоте заборавио кад сам више Кренове леднице у Бељини застао 
да чујем певање многобројних славуја. Толико много славуја на једном месту 
нисам чуо никада. Све мелодије које ови недостижни виртуози изводе чуле су 
се овде уједан мах. Како бих желео да наставници �рже �ре�авања о славују на 
оваквом месту, а не као што то сада чине између четири зида и међу друговима, 
који држе заоштрене писаљке да бележе критике на предавање збуњенога 
колеге. Та славуј заслужује да га походимо у његову двору: само је ту он прави 
уметник, који се с дивљењем и с дубоким ћутањем слуша и не кри�икује... […]

У�ле�ни бо�ословски �исац и �рофесор

Павле Н. Швабић (Божурња код Тополе, 25. новембар 1861 - Београд, 17. август 1926), 
црквени писац, професор Богословије. 69 Основну школу завршио је у Тополи, нижу гимназију 
и Богословију у Београду, а Духовну академију у Петрограду. Kao свршени богослов, био је 

69 Радомир В. Поповић, Извори за црквену ис�орију (Београд: Центар за хришћанске студије, 2006), 
36. Видети и: Прилози био�рафијама архиман�ри�а Кирила Јовичића (1837-1908) и �рофесора 
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учитељ у Врчину (Београдски округ) 
школске1883/1884. Из Врчина је пре-
мештен у Тополу, где је био учитељ од 
1884. до 1886. Школске  1885/1886. 
био је и управитељ ове школе. 70 
У време пописа 1885. у Тополи је 
уписано самачко домаћинство учи-
теља Павла Швабића који је стар 23 
године. 71 Године 1886. био је деловођа 
тополског Друштва Црвеног крста. 
По сопственој молби, разрешен је 
учитељске дужности, те напушта 
Тополу по§сле завршене 1885/1886. 
У периоду од 1887. до 1892. наставио 
је изучавање богословских наука у 
Русији, у Санкт Петербургу, где је 
завршио Духовну академију. 72 Од 
1892. до 1911. био је професор Бого-
словије у Београду.

До 1893. био је гимназијски 
наставник, а затим до 1924. про-
фесор у Богословији Светог Саве у 
Београду. Од 1924. до 1926. био је 
начелник Министарства вера. Објавио 
је више чланака из црквене историје 
Београдске митрополије у Гласнику 
Православне Цркве (Београд). Главни 
су му радови: К �и�ању о ав�ономији ср�ске цркве (1903), Манас�ир Суково (1902), Ан�им, 
ми�ро�оли� бео�ра�ски (1903), Герасим Домнин, ми�ро�оли� шабачки (1906), О �ос�анку 
бео�ра�ске Бо�ословије (1903). Школски су му уџбеници: Ис�орија хришћанске цркве: за ученике 
Бо�ословије, књ. 1 и 2 (1894, 1908), Ис�орија хришћанске цркве за ученике и ученице сре�њих 
школа (1912), Ис�орија ср�ске цркве: за ученике и ученице сре�њих школа (1922), Ис�орија 
хришћанске и ср�ске цркве: за ученике и ученице сре�њих школа (1925, 1927). 

Предавао је историју хришћанства, историју Српске цркве, руски језик, црквено 
појање, канонско право и омилитику. 73 Године 1911. био је и професор хришћанске науке 
у приватној женској гимназији у Београду. 74 Превео је Смирновљев уџбеник Ис�орија 
хришћанске цркве и написао уџбенике: Ис�орија Хришћанске цркве, књ. I (Београд 1894), 

Бо�ословије Павла Швабића (1861-1926): у�ле�не црквене личнос�и из Шума�ије, http://www.
eparhija-sumadijska.org.rs/download/Mart2017/jovicic_svabic.pdf (преузето 14.12.2019).

70 Кален�ар са шема�измом Краљевине Србије 1883-1890 (Београд : Краљевско-српска државна 
штампарија, 1883-1890).

71 Архив Србије, Пописне књиге, Попис домаћинстава за 1885, Округ крагујевачки, Срез јасе-
нички за Тополу (Књига бр. 203).

72 Радомир В. Поповић, Извори за црквену ис�орију (Београд : Р. В. Поповић, 2001).
73 Државни кален�ар Краљевине Србије (Београд: Државна штампарија Краљевине Србије, 

1895-1903, 1906, 1911).
74 Државни кален�ар Краљевине Србије, 1911.

Катедрална црква у Чачку, стари изглед



 92 

Ис�орија Ср�ске цркве за ученике и ученице сре�њих школа, књ. II (Београд, 1901) и Ис�орија 
ср�ске цркве за ученике и ученице сре�њих школа (1922). Писао је чланке у црквеној штампи. 75

Павле Швабић вршио је дужност надзорника основних школа на Западном Врачару и 
у Грочанском срезу школске 1905/1906, у Јадарском срезу школске 1906/1907. и у Источном 
Врачару и Колубарском срезу школске 1907/1908. 76 Са својим ученицима прошао је кроз 
Чачак 1909. на путу за овчарско-кабларске манастире.

Угледни богословски писац и професор Павле Н. Швабић умро је у Београду 1926, 
у шездесет петој години живота. 77 

Чачак и његове знаменитости 78

[…] Сумрак се већ хватао, а ми смо се приближавали чачанском мосту 
на Морави, где нас је пресрела гомилица чачанских гимназиста, који су нас 
поздравили добродошлицом и известили, да нам је преноћиште спремљено 
у црквеној кући, у коју кад стигосмо нађемо: председника чачанске општине 
г. Веселина Милекића трговца, В. Белопавлића, Ђукнића и друге свештенике, 
којима много дугујемо за предусретљивост и српско гостољубље.

Пошто смо преноћили у црквеној кући и рано устали, одмах смо, по 
доручку, настали да разгледамо Чачак и његове знаменитости. Само се по 
себи разуме, да смо, пре свега, разгледали цркву старога Градца, задужбниу 
Страцимира, брата Немањина. Њена спољашњост и унутрашњост учинила 
је на ђаке силан утисак, а особито кад им је казано, да су је Турци неколико 
пута преобраћали у џамију, а Срби у цркву. Објаснивши им, при том, шта 
од храма припада најстаријем добу, а шта је доцније дозидано, прегледали 
смо св. сасуде и натписе на њима. Пред црквом су ученици отпевали: Тебе, 
Бо�а, хвалимъ и још неколико црквених, родољубивих песама, па смо се 
кренули даље те разгледали: стару и нову епископију, конак „господара 
Јована“, место на коме је ископано старинско звоно „градачке“ цркве, о коме 
је, у своје време, писао г. Новаковић, а које је, својим натписом дало ново 
откриће за Историју овога места и предела. Крај конака „господар Јована“ и 
„старе епископије“ упознати су ученици са кратком биографијом Нићифора 
Максимовића, бившег епископа ове епархије (од августа 1831. до фебруара 
1853. г.), и оном значајном свађом између Јована и Нићифора, која се зачела 
у самој цркви, а услед које је је Нићифор морао побећи у Црну Гору, с тим, да 
ће ученици више чути и о томе и о Нићифору уопште кад дођемо у његову 
задужбину, кабларски манастир Сретење, у коме је умро и сахрањен. За 
овим смо прошли уздуж и попреко цео Чачак, те разгледали остале чачанске 
грађевине: школе, начелство, касарну, пољопривредну башту итд., па смо 

75 Поповић, Извори за црквену ис�орију.
76 Државни кален�ар Краљевине Србије (1906, 1907).
77 Поповић, Извори за црквену ис�орију.
78 Павле Швабић, „Богословска екскурзија: путне белешке Павла Швабића проф. Богословије“, 

Гласник �равославне цркве год. 10, бр. 22-24 (1909): 260, 261, 262.
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се кренули за кабларско-овчарске манастире. На овом путу пратио нас је до 
ваведења чачански свештеник г. Веља Белопавлић.

Пред полазак из Чачка за овчарски манастир Ваведење ученици отпе-
ваше у порти чачанске цркве неколико црквених и патриотских песама 
тако лепо и складно, да је цела црквена порта била окружена гомилом 
радозналих грађана. А певање ученичко толико се допало слушаоцима, да 
су нас и свештеници и грађани одмах почели молити да одложимо одлазак 
до сутра, или бар да се из Ваведења поново вратимо у Чачак, те да наши 
ученици узму учешће у концерту, који су Чачани, спремали да дају у истој 
порти, надајући се да ће концерт испасти много боље ако успевају наши 
ђаци, са којима се месни хор не може мерити. А да би нас убедили да треба 
да учествујемо у томе концерту, истицали су како саму сврху због које се 
даје концерт, тако и морални интерес наше школе и богословске омладине, 
као певача, који су стекли одличан глас, а поврх тога нудили су нам знатну 
новчану награду и велику част. Но ми, на жалост, нисмо могли ни одложити 
пут, ни обећати да ћемо се вратити због концерта, пошто нисмо знали тачно 
растојање овчарско-кабларских манастира, а поврх тога нашли смо, да не 
би могли учествовати у концерту ни због тога, што немамо овлашћење од 
својих претпостављених власти.

Захвални свештенству и грађанима чачанским на предусретљивости 
и лепом одзиву о песми наших ученика, ми смо искрено зажалили што нам 
прилике нису допустиле, да се одазовемо жељи наших чачанских домаћина. […]

Павле Швабић, „Богословска екскурзија: путне белешке Павла Швабића проф. Богословије“, 
Гласник �равославне цркве год. 10, бр. 22-24 (1909), стр. 260, 261, 262
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ПРЕГЛЕД ЦРКВЕ ЕПАРХИЈЕ ЖИЧКЕ 
О ЧАЧАНСКИМ ГОДИНАМА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 79

Цела 2006. година, везана за неколико вели-
ких јубилеја, протекла је у духу сећања на највећег 
српског духовника XX века - Светог Владику Нико-
лаја жичког и охридског (Лелић код Ваљева, 23. 
децембар 1880/5. јануар 1881 - Саут Канан, Пен-
силванија, САД, 5/18. март 1956). Један од највећих 
беседника у историји српске цркве, најзначајнији 
српски богослов, црквени писац и мислилац, дво-
струки доктор наука (теологије и филозофије) чија 
сабрана дела броје преко 12.000 страна, песник, 
мисионар, добротвор и задужбинар, почасни доктор 
Глазговског и Колумбијског универзитета, свакако 
је најеминентнији православни владика XX века, 
чувен широм православног и целог хришћанског 
света. Овај текст је кратко подсећање на јединствену личност и неизбрисиве 
трагове Владике Николаја у духовном животу Чачка, некадашњем седишту 
његове прве, Жичке епархије (1919-1920), као и приказ Владикиних посета 
Чачку кроз писање Пре�ле�а цркве Е�архије жичке. 80

Тим поводом (125-годишњица рођења, 50-годишњица престављења и 
15-годишњица преноса моштију Светог Владике Николаја жичког и охридског 
и 800-годишњица манастира Жиче, прве српске архиепископије), Владики 
Николају у част и спомен, Глас библио�еке бр. 13 објавио је 2006. пригодан текст 
који открива мање познате податке о чачанским годинама Владике Николаја 
(јун 1919 – децембар 1920). 81

После Првог светског рата, 1919, Свети Владика Николај Велимировић 
хиротонисан је за Епископа жичког и то на седамстогодишњицу хиротоније 
Светог Саве за Архиепископа српског. Стога је 2019. година двоструко јубиларна 
- навршило се сто година (1919-2019) од доласка Владике Николаја у Чачак, 
седиште његове прве епархије у коме данас једна улица носи његово име, и 

79 Видети: Маријана Матовић, „Чачанске године Светог Владике Николаја“, Глас библио�еке, 
бр. 13 (2006): 91-92.

80 Тим поводом, Владики Николају у част и спомен, Глас библио�еке бр. 13 (2006) објавио је 
пригодан текст Маријане Матовић „Чачанске године Светог Владике Николаја“ који открива 
многе, мало познате податке о Чачку као првој епископији Владике Николаја (јун 1919 – 
децембар 1920).

81 Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у Чачку укључила се у национално обележа-
вање 2006. године, посвећене трострукој годишњици Светог Владике Николаја и прослави 
осам векова манастира Жиче, организовањем изложбе и Духовне академије Завеш�ање 
за вечнос�: Све�и Вла�ика Николај у �уховној ис�орији Срба, одржане у Чачку 22. децембра 
2006. Ова манифестација наишла је на велико интересовање јавности.

Владика Николај (1881-
1956), највећи српски 

духовник XX века
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осам стотина година аутокефалности Српске пра-
вославне цркве и хиротоније Светог Саве за првог 
српског архиепископа (1219-2019). 

Чачак је град са богатом духовном историјом, 
јер већ средином XV века постаје седиште Мора-
вичке митрополије која је из Ариља премештена у 
Чачак, тадашњи Градац. Као развијен центар, у два 
наврата је седиште Жичке епархије – 1886-1890. 
и 1898-1934, те се у њему налазила и канцеларија 
Духовног суда Епархије жичке. Месечни лист 
Пре�ле�, као �олуслужбени ор�ан свеш�енс�ва Жичке 
е�архије, покренут је 1. августа 1919. са благословом 
Епископа жичког, такође у Чачку, где је излазио 
до краја 1934, када је седиште Жичке епархије 
премештено у Краљево, где је Пре�ле� наставио са 
излажењем до краја 1938, променивши име у Жички 
бла�овесник. Уз лист је покренута и Жичка библи-

отека Све�и Лазар која је постојала до 1941, а најплоднији период постојања 
ових издања везан је управо за столовање Владике Николаја у Чачку.

Тадашња штампа у Србији известила је о хиротонији г. др Николаја 
Велимировића за Епископа жичког, извршену 5/18. маја 1919. у Саборној 
цркви у Београду, као „једном од најепохалнијих догађаја у последње доба 
наше Цркве“. Уз друге значајне личности, као гост у Владикиној пратњи био 
је и његов сарадник Михаило Пупин, почасни конзул Србије за САД и Канаду. 

Устоличење Д-ра Николаја, епископа жичког

„20 јуна т. г. [1919] приспео је у Чачак нови епископ жички г. Д-р Николај 
Велимировић. Маса света изашла је до моста на Морави и очекивала је тога 
дана његов долазак. Тачно у пола шест часова стигао је епископ г. Николај.

При ступању у Чачак председник општине, г. Јован Михајиловић, поздра-
вио га је овим речима:

Ваше Преосвеш�енс�во!
Дочекујући Вас са �рађанс�вом �ра�а Чачка �ри уласку у Вашу рези�енцију, 

ја, као �ре�се�ник о�ш�ине чачанске, �ре све�а молим за Ваш све�и бла�ослов и 
искрено и ср�ачно Вас �оз�рављам са речима:

Добро нам �ошли!
После �уних шес� �о�ина ми ви�имо у својој сре�ини Архи�ас�ира сво�а и 

наша срца �уна су среће и за�овољс�ва, ш�о је су�бина о�ре�ила нашем �ра�у 
�акву ре�ку час�, �а баш Ви заузме�е вла�ичанску с�олицу Све�о�а Саве.

Дос�ојно с�е сву�а нашу земљу зас�у�али и у нашој Цркви све�лили својим 
ра�ом, а наша је �вр�а вера, �а ће�е и у бу�уће, са �омоћу Божијом, корача�и 

Фотографија јеромонаха 
Николаја Велимировића у 
албуму Џона Фротингама, 

смештена у групу 
фотографија чланова Војне 

мисије (Harris & Ewing 
photo studio,Washington)
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ис�им �у�ем на �обро и корис� наше �роширене 
О�аџбине и за �ре�орођај наше Цркве.

Знај�е и �о, �а ће Ваша �ас�ва увек са 
Вама би�и и �ома�а�и Вас у сваком �елу, јер се 
�оносимо, ш�о нам Ви �ос�а�ос�е Духовни Вођ.

Молим Вас, �а уђе�е у наш �ра�, ��е Вас 
ра�осно очекујемо са узвиком:

Живео нам мно�а ле�а!
После поздравног говора г. епископ је 

пошао у варош а са њим и господа: Министар 
Вера Г. Алауповић, 82 изасланик двора мајор 
Г. Стефановић, изасланик Св. Архијерејског 
Сабора прота Мих. Поповић, Андрија Протић 
народ. посланик, а сем њих као гости у пратњи 
господа: професор Мих. Пупин, 83 Д-р Јањић, 
Д-р Рошу, Гавра Милошевић суд. дух. суда, 
Валеријан Прибићевић, Коста Јовановић инжињ. и Стева Аћимовић адвокат 
из Београда. Улазили су у варош кроз редове ђака основних школа, гимназије 
и раденичке женске школе, многобројног грађанства обојег пола. Са саборне 
чачанске цркве брујала су звона одушевљене поздраве свом новом Архипастиру.

При улазу у цркву сачекало је месно свештенство свог архијереја, а затим 
је у цркви свршено кратко молепствије.

У цркви је свечано извршен чин устоличења. Министар Вера г. Алауповић 
је са амвона прочитао указ Њ. В. Краља о постављању епископа г. жичког Д-ра 
Николаја, а прота Мих. Поповић – прочитао је грамату Св. Арх. Сабора, којим се 
посвећени епископ г. Николај утврђује на жичку епархију. И по прочитавању 
предао ју је г. Николају. И г. Министар и г. прота Мића поздрављени су бурним 
узвицима... Потом је Срета Ј. Михајиловић својим дивним говором поздравио 
новог архијереја у име свештенства и народа.

У 8 часова у вече био је банкет у сали хотела „Крен“. За време обеда нови 
епископ је напио здравицу Њ. В. Краљу Петру I. Његов говор, саслушан са 
нарочитом пажњом – поздрављен је бурним узвицима: „Живео Краљ“. Затим 
је директор чачанске гимназије г. Урош Кубуровић у име грађанства и свих 
просветних радника наздравио новом епископу Д-ру Николају, и његов говор, 

82 Др Тугомир Алауповић (Долац крај Травника, 18. август 1870 - Загреб, 9. април 1958), књи-
жевник и политичар, студирао је славистику у Загребу и Бечу, где је положио докторат код 
Ватрослава Јагића. Године 1918. улази у владу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца као 
министар вера, а затим постаје државни саветник. Био је омиљени професор Иву Андрићу, 
коме је у сарајевској Великој гимназији предавао хрватскосрпски језик. 

83 Михаило Пупин, који је специјално за ту прилику допутовао из Америке, издао је у Лондону 
веома лепо илустровано дело Владике Николаја на енглеском језику: Serbian Orthodox Church, 
edited by Michael J. Pupin; with an introduction by Thomas Graham Jackson (London: J. Murray, 
1918) (South Slav Monuments; 1).

Михаило И. Пупин (1854-1935), 1916. 
(Library of Congress, Washington)
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пун озбиљних мисли које прожимају једног 
дугогодишњег просветног радника, примљен 
је са највећим допадањем.

Г. Жив. Алексић, свешт. поздравио је у 
име грађанства Министра Вера г. Т. Алаупо-
вића, нашта је г. Министар наздравио српском 
народу указујући путеве, којим треба ићи 
у будућности.

Г. Пупин, проф. из Америке једним 
симпатичним говором изнео је Чачанима 
шта мисле и како Американци о вери у Бога, 
о Србији и српском народу.

Сутра дан је била свечана архијереј. 
служба. Хор ученика-ца одговарао је, а црква 
је била пуна света који је жељно очекивао 
реч новог епископа.

Говор новог епископа био је тако силан, 
какав се до сада није чуо под сводовима храма чачанског и његове речи оста-
виле су неизгладиви утисак на душе присутних.

Тако је извршено устоличење новог епископа Д-.ра Николаја на жичку 
епархију.“ 84

Посе�а �. Е�иско�ова у вароши - „Одмах по своме доласку у Чачак, 
г. епископ је посетио овд. гимназијски колегијум и ученике гимназије, и при-
суствовао је неколиким предавањима. Идућег дана посетио је команданта 
места, општински суд града Чачка, где га је цео Одбор општински сачекао. 
Затим је посетио основну школу где је се задржао дуже у учитељском коле-
гијуму; а за тим су деца певала песме. Свуда је г. епископ говорио прикладне 
говоре и поучавао“. 85

Канонска визи�ација 86 - Њ. Преосвештенство Епископ Жички Г. Нико-
лај посетио је цркву миоковачку у ср. љубићском 16. јуна т. г., где је и служио 
архијерејску службу уз асистенцију више свештеника.

При улазу у храм г. епископа поздравио је свештеник Алекса Поповић. 
У цркви, пред масом света г. епископ је држао популаран говор. После подне 
био је концерат ђака основне миоковачке школе, који је посетио и г. епископ. 
Г. епископа је поздравио лепим говором там. учитељ г. Вујовић, рез. официр, а 
затим је у пољу пред сакупљеним светом г. епископ говорио.

84 Редовна рубрика „Службени део“, Пре�ле�: �олуслужбени ор�ан свеш�енс�ва Жичке е�архије 
(Чачак) год. 1, бр. 1 (август 1919): 4-6.

85 Пре�ле�, 7.
86 Тада је у Епархији жичкој било 95 парохијских цркава и 12 манастира.

Владика Николај, хирото ни сан 1919. у 
Саборној цркви у Београду за епископа 
жичког у Чачку, тадашњем седишту 

Жичке епархије
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Г. Епископ је у месецу јуну посетио даље цркве у Краљеву, Трстенику, 
Врби, Заблаћу, Самаилима, Гор. Милановцу и Мајдану. Од манастира посетио је 
све манастире овчарско-кабларске, Љубостињу, Жичу и Враћевшницу. О овим 
посетама донећемо извештај у идућем броју. 87

Тамо-амо �о е�архији - �риликом Г. Е�иско�ове канонске �осе�е црк-
вама 88 - Ре�овна бо�ослужења. У катедралној цркви у Чачку врше се посведневно 
јутрења и вечерња богослужења. Уобичајено је, да се на службама, по прочитању 
Јеванђеља, текст Јеванђеља одмах тумачи народу, мисао по мисао. Народ ово 
много цени и воли. - Како нам је лепо поп Веља данас тумачио Јеванђеље! вели 
једна госпођа. И додаје: ах, кад би то могло да буде сваке недеље!

А за што не може?
Посведневна богослужења морају се вршити по свима манастирима и 

варошким црквама, без обзира, има ли кога у цркви. Пре свега, црква је увек 
пуна невидљивих, блажених духова. А ми верујемо, да видљива и невидљива 
црква чине једну целину. А осим тога, свештеник треба да се моли Богу усрдно 
баш онда, када у цркви нема народа. Он има да се моли Богу за оне, који нису 
могли или нису хтели доћи. Богу се приноси молитва, а не народу. Не може, 
дакле, црква бити празна, кад је Бог у њој.

Захвалнос� 89 - Управа школе заблаћске у срезу трнавском благодари 
Њ. П. Епископу Жичком Г. Николају на учињеном поклону у књигама, ђацима 
основне школе заблаћске. 

Црква у Чачку 90 - Поред осталих славних задужбина побожних и 
племенитих владаоца из лозе Немањића, остала је и данас постоји црква у 
Чачку, подигнута у XII веку, од Страцимира, брата Немањина. По историјским 
напоменама и старимн повељама помиње се жупан Страцимир као оснивач 
Богородичина манастира у Градцу на западној Морави, те је несумњиво, да је 
чачанска црква то исто што и Богородичин манастир.

У недостатку довољних историјских података, не зна се ништа подроб-
није о животу и приликама ове цркве после њеног оснивања, - док по народном 
предању посвећена је била Успенију Пресвете Богородице и звала се „Црква 
Градачка“.

За време дуге борбе и инвазије Турака на Балкан и у Европу, српски 
народ и његова територија, кроз векове беху на првом ударцу, због чега поред 
ругих и „црква градачка“ би судбине: да од Турака у два пута буде претворена у 
џамију. Не зна се када је ово извршено, но ослобођење Србије 1815. год. затекло 
ју је као џамију. Тек 1834. год. за време епископа жичког Никифора, би понова 

87 Пре�ле�, 10.
88 Пре�ле� год. 1, бр. 2 (септембар 1919): 41-42.
89 Пре�ле� год. 1, бр. 3 (октобар 1919): 74.
90 Пре�ле� год. 1, бр. 4 (новембар 1919): 122-123.
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освећена за хришћански храм и посвећена Вазнесењу Господњем и тај празник 
прославља и данас као своју храмовну славу.

Првобитна основа цркве није била ова која данас постоји, јер је данашња 
црква знатно већа од првобитне „градачке цркве“. Управо олтар и средина 
цркве су из старине као и велико овално кубе, које је 1879. године препокривено 
масивним бакарним таблама и уздиже се изнад старог дела цркве. Други део 
садање цркве чачанске, који се састоји из једне препрате и два висока звоника 
- торња, назидан је на првобитну основу око 1859. године.

Према томе данашња чачанска црква, доправљена и проширена, веома 
је лепа и импозантна, колико својом архаичношћу, толико и унутрашњим 
склопом, просторношћу и што је веома акустична. У стилу је византиском. 
Живопис је новијег доба, обновљен у времену епископа Саве Дечанца, када су и 
знатније оправке на цркви учињене, због чега су сви трагови старог живописа 
и мозаика, који су постојали - сада уништени.

Спољашњост цркве знатно је запуштена и оштећена у времену окупа-
ције. Нарочито при скидању звона од Аустријанаца, искварени су и руинирани 
звоници и зидови.

Но ипак овај дивни споменик славних Немањића, њихове захвалности 
Богу и љубави према своме роду и поред толиких векова и бурних времена, 
очуван је и до данашњег дана, те и сада служи као саборна чачанска црква, 
благодарећи труду и усрђу добрих и побожних Хришћана, који се у њој Богу 
моле, као и ревносном заузимању њених свештеника и тутора.

Д. Мијат. 91 

Американска мисија у Чачку 92 - Наша епархија је почаствована једном 
великом мисијом из Новога Света. Под вођством г. Дохерти-а, бив. пуковника, 93 
дошла је и у Чачку се настанила мисија од 25 лица, мушких и женских. Међу 
овима је само једна Енглескиња, г-ђа Тоб, која је већ годинама радила за наш 
народ и учествовала у великом одступању преко Албаније; - остали су сви из 
Америке. Мисија ће се ускоро повећати на 50 лица.

Ко шаље ову мисију? Амерички Релиф-Комитет из Њујорка, који је био 
главним центром у Америци за помоћ Србији у време рата. Тај исти комитет 
жели, да и сада, када је рат свршен, помогне нашој земљи да се опорави од 
тешких рана и невоља. 

Шта је задатак ове мисије? На првом месту да прикупи децу погинулих 
ратника у један Институт у Чачку, да их очува, подигне и васпита. До сада је 
већ примљено у овај завод око 100 деце. Но непрестано придолазе нова. Мисија 

91 Драгомир Мијатовић, свештеник, секретар Жич. Дух. суда.
92 Пре�ле� год. 1, бр. 5 (децембар 1919): 146-148.
93 Вилијам Доерти, први наименовани комисионар, познати стручњак за заштиту деце, био 

је и комисионар добротворних друштава у Њујорку, у администрацији мајора Мичела.
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се нада, да ће бити у стању, да прими до 500 деце. Биће отворене нарочите 
школе, пољопривредне и занатлиске, у којима ће се одраслија деца учити по 
неком корисном послу.

Деца са даром за науку, упућиваће се доцније на више школовање. Осим 
овога, мисија ће отворити неколико центара Здравља за прву лекарску помоћ и 
деци и одраслима, но првенствено деци. Такав један Центар Здравља отворен 
је већ у Чачку 15. новембра т. г. Но ускоро ће бити отворени слични центри у 
Гучи, Ивањици и Ушћу.

Колико је ово велико и благотворно дело не може се описати ономе, ко 
се не потруди до бивше касарне у Чачку и својим очима не види.

Каква је част учињена најсиромашнијој деци, иначе - без овога - осуђеној 
на најчемернију егзистенцију! Но заиста заслужена част, - заслужена муком и 
жртвом њихових пострадалих родитеља. 

Та сирочад се сада држе чистије, хране, одевају, уче, васпитавају и 
забављају боље од многе и многе богаташке деце.

Сви чланови мисије су пуни одушевљења према нашем народу и пуни 
добре воље да нас помогну. Па је ред, да и ми њих помогнемо свом снагом, да 
њихов боравак међу нама буде угодан и њихово хумано подузеће успешно. Сам 
састав мисије од људи и жена способних и на сличном послу раније одликова-
них - професора, директора разних училишта, доктора, књижевника, економа, 
инжињера и болничарки, довољна су гарантија колико озбиљности толико и 
успешности започетог посла.

Зато се препоручује свештеницима ове епархије, да сирочад својих паро-
хија прибележе, и пријаву за њихов пријем пошаљу преко окружног начелника 
у Чачак. Такође препоручује им се, да где год се какав корисан рад ове мисије 
буде отворио, помогну га срдачно.

Хвала нека је Америци. Нарочито нека је хвала Релиф-Комитету у Њујорку, 
који је ову мисију послао. Своје највеће ратно дело показала је Америка у Фран-
цуској. Изгледа, да ће своје највеће дело у миру Америка показати у Србији.

Све чланове мисије ми поздрављамо с дубоком благодарношћу за отпо-
чето дело, пуно пожртвовања с њихове стране, и пуно најбољих изгледа за 
спасење и обновљење наше омладине.

Добро нам дошли!
Нека вас прати Божји благослов, племенита децо Америке! И нека Бог 

милостиви крунише ваш рад жељеним успехом.“
Разно из живо�а и књи�а 94 - Освећење амбуланте. У суботу 

14. новембра т. год. отворена је амбулантна болница у Чачку Американске Мисије 
у којој ће наћи прву помоћ и бесплатно лечење поглавито сиротиња, а затим и 
тренутну помоћ свакоме у случају нужде. При овоме акту отварања присуствовао 
је Њ. П. Епископ Жички г. Д-р Николај, који је прикладном речи на енглеском 

94 Пре�ле� год. 1, бр. 5 (децембар 1919): 157-158.
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језику изјавио захвалност Американској Мисији на овоме доброчинству нашем 
народу, коме је тек сада после рата потребна помоћ наших пријатеља. Главни 
шеф Мисије Американске, генерал Дохерти изјавио је жељу, да ова свечаност 
буде отворена црквеним чином, те је извршено водоосвећење са молитвом за 
овакве случајеве, која је са клечањем свих присутних изговорена. У присуству 
одабраног грађанства обојег пола града Чачка и представника свих установа, 
у својој речи г. Дохерти, нарочито је истакао ову мисао: „Мени је мило што смо 
почели овај посао са молитвом Богу, јер знам из искуства, �а само оно �ело 
на�ре�ује, које се моли�вом �очиње и које Бо� бла�ослови”. Окружни начелник 
г. Симић ванредно је лепо поздравио Американце рекавши: „Као птице долетели 
су преко Атлантског Океана к нама. Они су могли остати у својој земљи, где им 
је угодније живети и одмарати се од ратних напора, но они су ос�авили своју 
у�о�нос� и заборавили свој умор и �ошли су ов�е, �а �омо�ну нашој сиро�ињи.“ 
Шеф мисије г. Дохерти је такође говорио о доброј вољи Американаца да укажу 
помоћ нашем народу. После свршеног чина Американци су изјавили жељу, те 
су се сликали сви гости. На водоосвећењу одговарао је добровољни чачански 
певачки хор. У вече је била вечера у дому Американске мисије на коју су били 
позвати као гости из Чачка Њ. П. г. Епископ, председник Жич. Дух. Суда прота 
г. Милићевић и начелник округа чачанског г. Симић.“

Обзнана 95 - Канцеларија „Друштва за Заштиту Деце“ у Чачку, отпочела 
је рад у згради Американског Центра Здравља, Хајдук Вељкова улица бр. 14. 
Ово друштво радиће у потпуној сугласности, и уз сарадњу Окружног Одбора 
за Заштиту Деце и чланица Женске Подружине у Чачку. Канцеларија ће бити 
отворена сваког дана од 9 до 12 сати. У свима случајевима где то буде потребно 
указиваће се напуштеној деци обилна помоћ. 

Траже се �омови за сироча�. 96 - Американској Мисији у Чачку познат 
је један број сирочади, за које се траже подесни фамилијарни домови. Та деца 
су мушкарци и девојчице између 2 и 10 �о�ина.

Мисија апелује на најбољи српски свет да прими ту децу у своје куће као 
чланове своје породице, и да им тиме даде преимућство да постану лојални 
грађани, који треба да попуне места херојских људи и жена палих у овоме рату:

Ко буде хтео да прими једно од ове деце, као своје, или узети га код своје 
куће, нека се ради даљних података писмено или лично обрати Канцеларији 
Заштите Деце у згради Американског Центра Здравља у улици Хајдук Вељка 
бр. 14 Чачак.

Разно из живо�а и књи�а 97 - Из Овчарске Бање. Њ. Преосв. Господин 
Епископ Николај посетио је 28 јуна, т. г. овчарску бању и болеснике у њој, и 

95 Пре�ле� год. 2, бр. 2 (фебруар 1920), унутр. стр. задње кор.
96 Ис�о.
97 Пре�ле� год. 2, бр. 7-8 (јул-август 1920): 244.



 102 

том приликом сиротнијим болесницима који су на лечењу у бањи 98 подељено 
је 635 динара као поклон родољубивог Србина из Америке г. Симе Протића. 

Истог дана, Г. Епископ је у пратњи неколико чланова Американске Мисије 
из Чачка, посетио манастир Благовештење и том приликом чланови Америчке 
Мисије са г. Кингсберием 99 на челу уписали су у књигу да поклањају манастиру 
Благовештењу једно звоно, што је манастир био од стране Аустријанаца опљач-
кан за време окупације и звоно однето.

О�ворен манас�ир 100 - Манастир Јовање је поново прорадио. За привре-
меног настојатеља манастира Св. Јовања постављен је архимандрит Пахомије, 
руски избеглица. За сабрата манастира Благовештења постављен је такође Рус 
- јерођакон Варнава. Манастир Враћевшница добила је новог монаха Доси�еја, 
досадањег искушеника.

Свеш�еницима Жичке Е�архије. 101 - На конференцији редакционог 
одбора „Прегледа“, одржатој у месецу новембру 1920 г. у Чачку, одлучено је, да 

98 Поред тога, Владика је у Овчарској Бањи подигао дом за бесплатно становање сиромашних 
болесника који се овде лече. 

99 Џон Адамс Кингсбери (John Adams Kingsbury, Хортон (Канзас), САД, 30. август 1876 - 3. август 
1956), социјални радник и професор, дипломирао је на Универзитету Висконсин крајем 
1906, а 1909. и на Универзитету Колумбија. Године 1908. био је помоћни секретар Удружења 
за хуманитарну помоћ Државе Њујорк, члан више организација и генерални директор 
Њујоршког Удружења за побољшање живота сиромашних, повереник разних добротвор-
нихудружења... Изузетно активан на хуманитарном пољу, од 1920. до 1921. борави у Србији 
као председник Извршног одбора Америчког друштва за заштиту српске деце (детаљније 
видети у: Коо�ера�ивна реконс�рукција: Извеш�ај о ра�у у Србији Америчко� �руш�ва за    
заш�и�у ср�ске �еце (New York: Serbian child Welfare Asociation of America, [19??])).

100 Пре�ле� год. 2, бр. 9 (септембар-децембар 1920): 259.
101 Пре�ле� (Ужице) год. 3, бр. 1 (јануар 1921): [17].

Социјални реформатор Аме-
рике Џон Адамс Кингсбери 
(1876-1956), члан Америчко-

југо словенског друштва 
Плоча на згради Дома здравља у Прањанима код Чачка 

који је подигао Џон Кингсбери 
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се редакција листа премести у Ужицу, где се и лист штампа. Промена у уред-
ништву и власништву дошла је са разлога техничке природе. 102

Службени део - Премештаји: 103 Његова светост Патријарх Српске Пра-
вославне Цркве актом ПБр. 245 од 29.-XI, 12. децембра 1920 год. доставио је 
следеће: Његово Преосвештенство Г. Епископ Николај постављен је за Епископа 
Охридске Епархије, а за Епископа Жичког постављен је г. Јефрем, досадањи 
Епископ Шабачки.

Његово Преосвештенство Господин Јефрем примио је своју дужност. […]
До�ис из манас�ира Бла�овеш�ења 104 - У манастиру Благовештењу 

у Овчарско-Кабларској Клисури, одржана је конференција свих старешина 
манастира Епархије Жичке на дан 26. августа до 8 септембра ове године. 
Ову је конференцију сазвао Његово Преосвештенство-Администратор 
Епархије Жичке Господин Д-р Николај, ради упознавања са старешинама 
и приликама у манастирима.

*
„Духовни концера�. – 24 фебруара �. 

�. о�ржан је у Чачку �уховни све�осавски 
концера� са врло о�абраним �ро�рамом. На 
концер�у је [о Све�ом Сави] �оворио Пре-
освећени вла�ика Др. Николај, �ре� �уном 
салом слушаоца. Преосвећени � е�иско� 
с�и�ао је �о�а �ана рано у Чачак и служио 
архијерејску ли�ур�ију, �оворио у саборној 
цркви, �рисус�вовао освећењу �омаћичке 
школе и �ом �риликом �оворио и о�е� у вече 
на концер�у. Најле�ши у�исак је ос�авио 
ко� �рађанс�ва �ра�а Чачка, а нарочи�о 
својом �осе�ом Дому С�араца и С�арица. 
Из Чачка Преосвећени је �ошао у Краљево, 
а о�а�ле вра�ио се у Срем. Карловце“. 105 

*

102 Од броја 8 (август 1921) Пре�ле� поново излази у Чачку, а штампа се у Штампарији Стевана 
Матића.

103 Пре�ле� год. 3, бр. 2 (фебруар 1921): 18.
104 Пре�ле� (Чачак) год. 16, бр. 10 (октобар 1934) :278.
105 Пре�ле� (Краљево) год. 17, бр. 2-3 (фебруар-март 1935): 78. Заједница дома и школе чачан-

ске Гимназије приредила је за грађанство 24. фебруара 1935. у свечаној сали Гимназије 
духовну академију поводом 700-годишњице смрти Светог Саве (1235-1935). Богат програм 
свечаности састојао се из 16 тачака, а у музичком делу наступали су руски и ђачки хор.
Копија плаката за духовну академију (63 х 46 cm, жуте боје), штампаног у Штампарији 
Стевана Матића у Чачку, чува се у Завичајном одељењу Градске библиотеке „Владислав 
Петковић Дис“, а била је изложена на изложби Завеш�ање за вечнос� (2007). 

Српски комитет за помоћ мења име 
(The Scarsdale Inquirer, Volume 1, 
Number 13, 7 February 1920, p. 3)
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Јануара 1937. године код цркве чачанске 106 „отворено је и отпочело 
свој рад Дечије Хранилиште у коме се свакодневно прехрањују и васпитавају 
дошколска најсиромашнија деца града Чачка. 

Хранилиште је подигнуто иницијативом и материјалним средствима 
Епископа Жичког Господина Др Николаја, а издржава се добровољним при-
лозима манастира, цркава и племенитих људи“. 107 У хранилишту се тада 
прехрањивало и васпитавало преко 30 сиромашне деце, али се тај број непре-
стано повећавао, јер су пристизале „нове пријаве у истини сиромашне деце, 
које треба потпомоћи и сачувати да не пропадну, већ да временом постану 
добри синови своје отаџбине“.

Исте године Братство Св. Јована Милостивог приређује „Дан размишљања 
о судбини Европе“, са преподневним молитвеним састанком у Дечијем храни-
лишту за сва околна братства Православне народне хришћанске заједнице. 
Програм састанка предвиђао је: 1. Присуствовање на јутрењи и св. литургији у 
чачанској цркви. На св. литургији био је предвиђен говор или Њ. Пр. Епископа 
Николаја или синђела г. Јована Рапајића; 2. После св. литургије парастос у цркви 
поводом скоро преминулог игумана Атанасија, старешине ман. Св. Тројице; 
3. По свршеном парастосу молитвени састанак у Дечијем хранилишту, где ће се 
прво одржати комеморација поводом смрти игумана Атанасија. На молитвеном 
састанку говор Њ. Пр. Епископа Николаја, свештеника и мисионара Народне 
хришћанске заједнице, затим духовне песме и рецитације. 

У 16 часова после подне одржано је предавање у сали хотела „Српски 
краљ“ на коме је говорио наш чувени мислилац и беседник, синђел г. Јован 
Рапајић, уредник „Мисионара“ из Крагујевца, на тему „Карактер и судбина 
европске културе“. Сутрадан је у организацији Заједнице дома и школе у 19.15 
часова увече, у сали Гимназије одржано предавање г. Јована Рапајића на тему 
„Наша средњевековна култура“. 108 

У јуну те године „на С�асов�анској ли�ији у Чачку и �ру�о� �ана Духова 
на ли�ији у Краљеву учес�вовао је Њ. П. Е�иско� Жички Гос�о�ин Николај. На 
ли�ијама у оба мес�а учес�вовале су и све месне влас�и, школе и у�ружења. 

106 Рођени Чачани, који су као сиромашна деца за време Другог светског рата ишли у Дечије 
хранилиште, сећају се да се оно налазило иза чачанске цркве, на месту где је данас зграда 
Општинског и Окружног суда.

107 Део оригиналног рукописа молбе архијерејског намесника среза трнавског, свештеника 
Милована Милутиновића, датиране са 23. јануара 1937. �о�., којом се Градско поглаварство 
у Чачку моли „да изволи у свој буџет за 1937/38. год. унети једну повећу суму на име своје 
помоћи Дечијем Хранилишту у Чачку, овој у суштини сада најхуманијој и најплеменитијој 
установи која постоји у Чачку“. Овај документ чува се у Међуопштинском историјском 
архиву у Чачку.

108 Копија плаката за овај програм чува се у Завичајном одељењу Градске библиотеке „Владис-
лав Петковић Дис“. Поред ових драгоцених података, на плакату се може прочитати и да 
„Гос�о�ин Ра�ајић важи као најбољи �ознавалац савремених �роблема. Он не конс�а�ује само 
чињенице из евро�ско� хаоса, не�о и �аје је�ан о�ређен �ефини�иван су� �о свима нај�ежим 
савременим �и�ањима, која с�рахови�о муче и највеће умове све�а – у�врђује �ија�нозу и �аје 
лек“. 
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Дивне бесе�е које је Преосвећени �ом �риликом из�оворио, на�ојиле су верне 
новом љубављу за веру и у�вр�иле их у о�ромном значају и великој моћи заје�-
ничке моли�ве �ре� Гос�о�ом.

У оба мес�а �ре�с�авници �ра�а �о�ло су �оз�равили Преосвећено� као 
неуморно� �јела�еља у вино�ра�у Гос�о�њем и �ожелели му �у� живо�, на �онос 
и корис� Ср�ске �равославне цркве, којој �ако �ре�ано и несебично служи.“ 109

Половином октобра исте године чачанска Гимназија свечано је просла-
вила стогодишњицу постојања уз присуство многих угледних званица. Том 
приликом у Чачак је краљевским возом допутовао и Епископ жички Николај са 
петнаестак свештеника. Сутрадан је у препуној чачанској цркви, пред око 2000 
душа, Епископ служио архијерејску службу уз пратњу великог броја овдашњих 
и околних свештеника. Након одржане литургије Епископ је одржао са црквеног 
амвона пригодан говор, рекавши, поред осталог: „Данас чачанска гимназија 
прослављава стогодишњицу од њеног оснивања и ја нећу да се дотакнем суд-
боносних догађаја у земљи због навале црне интернационале на светосавску 
православну цркву, зато вас позивам да се уједините, заборавите своје туге 
и болове и будете радосни ових дана славља велике просветне установе у 
Чачку, чија се дивна зграда налази преко пута овог храма и која улива у срца 
присутних поштовање, понос и победу српског народа.“ 110

109 Пре�ле� год. 19, бр. 7 (јул 1937): 23.
110 Из Извештаја Начелства среза трнавског од 18. октобра 1937. год., Краљевској банској 

управи у Сарајеву о прослави стогодишњице Чачанске гимназије (Јасминка Кнежевић, прир., 

Дечије хранилиште у Чачку, отворено јануара 1937.
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У школским Извеш-
тајима чачанске Гимназије 
из 30-тих и 40-тих година 20. 
века у списковима уџбеника 
употребљаваних у току школ-
ске године на првом месту 
били су уџбеници за верона-
уку, а међу темама за писмене 
задатке из српског језика биле 
су и мисли Епископа Николаја: 
„Ви�ов�ан је најис�акну�ији 
�ан у нашој ис�орији. Он је је�на 
о�ромна висина, са које се �а 
�ре�ле�а�и сва наша ис�орија 
уназа� и уна�ре�“ (1928/29, 
1939/40); „Човек онолико љу�и 
вре�и, колико је �уђих живо�а 
�роживео“ (1931/32). 111

Половином априла 
1938. године Владика Николај 
дошао је у званичну посету 
Чачку о чему је грађанство 
Чачка и околине обавештено 
плакатима. У 17 часова, након 
завршене литије, црква је одржала вечерње на којој је пред око 100 лица Епи-
скоп Николај говорио о значају Врбице за хришћанство, а нарочито за српство. 

Сутрадан у 6 часова епископ је у чачанској цркви служио јутарњу, а од 
9 часова и Свету литургију, заједно са чачанским свештенством. Било је при-
сутно око 400 лица која су слушала Николајев говор о значају дана Цвети за 
хришћанство, а нарочито за српство. По одржаној литургији освећена је црквена 
реликвија „барјак крсташ“, донет из једног од околних манастира.

Истог дана у 15 часова одржан је духовни концерт у Соколском дому 
пред око 600 присутних, чија је главна тачка био Епископов говор „о посрну-
лом моралу код човечанства, о наглом наоружању последњих година, о успеху 
науке, која на жалост служи циљевима наоружања и уништавања људи“. 112 

„Прослава стогодишњице чачанске Гимназије“, Изворник: �рађа Међуо�ш�инско� ис�оријско� 
архива (Чачак), бр. 13 (1997): 103-109).

111 Извештаји чачанске Гимназије за школску 1928-29, 1929-30, 1930-31, касније Државне 
реалне гимназије, за 1935-36, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35. и 1939-40. чувају се у 
Легату Миливоја и Божидарке Филиповић у Соби легата Градске библиотеке „Владислав 
Петковић Дис“.

112 Из извештаја Начелства среза трнавског у Чачку Краљевској банској управи Дринске бано-
вине у Сарајеву, од 18. априла 1938, о званичној посети Чачку Епископа жичког Др. Николаја 

Владика Николај на литији у Чачку (1938)

Владика Николај са народом
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Иначе, Владика Николај је од 1939. године почео снажно да подржава Соколе, 
подсећајући своје свештенство да, попут Сокола, уложе више енергије у рад 
са народом.

По завршеном духовном концерту епископ Др. Николај је у 21.30 часова 
уз пратњу свештенства отпутовао у Краљево. 

На дан 12. јуна 1938. године црква мрчајевачка прославила је своју хра-
мовну славу Св. Петра и Павла: „Службу Божју служио је Њ. Преосвештенство 
Епископ Жички Госп. Др. Николај, па је потом осветио ново подигнути паро-
хиски дом, пререзао славски колач, и пред црквом одржао проповед. У својој 
проповеди Њ. Преосвештенство говорило је о призивању апостола Св. Петра и 
Павла, о веровању у Бога и веровању Богу. Опширно је објаснио разлику између 
вере у Бога и верујем Богу. […] После ручка Њ. Преосвештенство отпутовало је 
за Чачак. Код цркве је било присутно око 1200 лица“. 113

Следеће, 1939. године Владика Николај освештао је земљиште у Остри 
на коме је планирана градња цркве посвећене Светој Петки. Био је обезбеђен 
и материјал, али је радове на храму прекинуо рат.

Обнова и подизање 
овчарско-кабларских манастира

Посебно је значајна улога Владике Николаја и Богомољачког покрета у 
обнови старих и подизању нових манастира Српске Свете горе у периоду од 
1934. до 1941. године: „Са бла�ословом Ње�ово� Преосвеш�енс�ва Е�иско�а Жичко� 

(Горан Давидовић, Милош Тимотијевић, Осве�љавање ис�ине: �окумен�а за �оли�ичку и 
војну ис�орију Чачка. Књ. 1, 1938-1941 (Чачак: Народни музеј: Међуопштински историјски 
архив; Краљево: Народни музеј, 2006), 20-22.

113 Из извештаја Начелства среза љубићког у Прељини Министарству унутрашњих послова, 
од 13. јула 1938, о прослави црквене славе у Мрчајевцима, у Давидовић и Тимотијевић, 
Осве�љавање ис�ине: �окумен�а за �оли�ичку и војну ис�орију Чачка. Књ. 1, 1938-1941, 29.

Време (Београд), год. XX, бр. 
6726, 15. октобар 1940, стр. 5

Владика Николај на освећењу овчарско-кабларског 
манастира Преображење (14. октобар 1940)
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Гос�о�ина Николаја образован је у Чачку 
О�бор за обнову Овчарско-Кабларских 
манас�ира и �ру�их националних све�иња.

Циљ је О�бора �а у овој клисури 
обнови све манас�ире и �ру�е нацио-
налне све�иње, које су вековима биле 
за�уш�ене и о� нас заборављене, �е �а 
о� ове најле�ше клисуре наше �ре�ра�не 
Србије с�вори Ср�ску Св. Гору, која ће за 
све нас, а нарочи�о с�ранце би�и је�но 
о� најле�ших и најин�ересан�них �ури-
с�ичких мес�а. 

На овај начин, наш �ра� Чачак 
�обиће мно�о како у моралном �ако и у 
ма�еријалном �о�ле�у. Но �а се изве�е све 
ш�о је �ре�виђено у Овчарско-Кабларској 
клисури, �о�ребне су велике ма�еријалне 
жр�ве. […]“  114

Овај Одбор образован је 1936. 
године, након што је 1934. поново наста-
њено Јовање, обновљено Вазнесење, 

Света Тројица, подигнуто Савиње, Илиње и ново Преображење. Подигнут је 
још један нов манастир – Успење: „Народу је било добро познато да Владика 
Николај подиже нове и обнавља старе манастире, па му је давао и слао помоћ 
у новцу и материјалу, ово још више због тога што је Владика био познат по 
томе што је био омиљен у народу. Тако је Владика успевао у сваком раду око 
подизања и обнављања манастира“.

 Јулски број Пре�ле�а из 1937. године доноси текст О освећењу обновљено� 
манас�ира Св. Тројице у Овчару: „Пре 45 година манастир Св. Тројица испод 
Овчара, услед напуклости зидова, престао је да ради и 45 година у овој 
нашој светињи није служена св. Литургија нити су узношене топле молитве 
Свевишњем Творцу.

Но, Божјом помоћу, јер без ње ништа не бива, трудом и радом старешине 
манастира Сретења и осталих дародаваца, обновљен је манастир Св. Тројица 
и ове године на први дан Духова освећен од стране Преосвећеног Епископа 
Жичког Господина Николаја. […] 

114 Молба, датирана са 23. јануар 1937. �о�ине, којом архијерејски намесник среза трнавског, 
свештеник Милован Милутиновић, „најле�ше моли Гра�. По�лаварс�во �а у свој буџе� за 
1937/38. �о�. унесе је�ну суму новца на име �омоћи за обнову Овчар. Каблар. манас�ира и �ру�их 
националних све�иња“. Оригинални документ чува се у Међуопштинском историјском 
архиву у Чачку.

Плакат за изложбу Маријане Матовић и 
Духовну академију Завеш�ање за вечнос�
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Пред мноштвом побожних хришћана од 5-6000 душа изговорио је дивну 
беседу, у којој је поред осталога рекао:

„[…] Прошле �о�ине ми смо образовали О�бор за обнову Овчарско-Кабларских 
манас�ира и �рошле �о�ине ус�ело се је �а се �о�и�не сиро�ни �ом у Овчарској Бањи; 
с �омоћу Божјом �о�и�ну� је конак у манас�иру Јовању, а �о�ово је и обновљење 
манас�ира Св. Вознесење.

Ако Бо� �а у овој клисури обновиће се и ос�али манас�ири који ће као 
нека�а у �уном сјају слави�и Гос�о�а јер ��е је Бо� и Божја �омоћ �у све брзо 
и лако бива. […]“

По завршетку беседе, коју је народ са највећом пажњом и задовољством 
саслушао, Преосвећени је кропио народ освећеном водицом, а свештенство 
са члановима хришћанских братстава за сво време певало је побожне песме.

После заједничког ручка са народом […], Преосвећени се вратио у Чачак, 
а одатле у своју резиденцију Краљево, испраћен свечано од свештенства и 
народа. […]“ 115

Након три године, у пећини Кађеници, која је преуређена, очишћена и са 
проширеним улазом, сакупљене су кости настрадалих и смештене у два велика 
камена саркофага. Изнад њих је постављен велики крст са распећем, чираци 
и кандила. Када су радови завршени 13. октобра 1940. године, приређена је 
велика свечаност, а Владика Николај је освештао Збег-пећину, одржавши опело 
над костима после 130 година. Сутрадан, на Покров Пресвете Богородице, 
освећено је ново Преображење. 116

Велика обнова овчарско-кабларских манастира из 40-тих година XX века 
створила је просторну структуру манастира која постоји и данас. 117 

Владика Николај и после свог упокојења духовно мисионари у свом 
народу. 118

115 Пре�ле� (Краљево) год. 19, бр. 7 (јул 1937): 24-25.
116 Фотографија Владике Николаја окруженог свештенством и народом, снимљена на освећењу 

манастира Преображење 14. октобра 1940. године, власништво је манастира Преображење.
117 Детаљније о улози Владике Николаја у обнови манастира Српске Свете Горе видети и у: 

Делфина Рајић, Милош Тимотијевић, Манас�ири Овчарско-кабларске клисуре (Чачак: Народни 
музеј, 2004), 63-68, 70, 121, 124, 140, 144, 176-177, 179-180, 184, 191, 225-226, 229, 262, 284.

118 Уз дозволу Светог Синода Српске православне цркве и благослов епископа шабачко-ваљев-
ског Лаврентија, у пратњи владике Атанасија, 18. децембра, на Светог Саву Освећеног, 
уочи Светог Николе 2002, из родног Лелића кренуле су свете мошти Владике Николаја пут 
жичког храма где су боравиле до Божића. На путу од Лелића према Краљеву прво и једино 
било је тросатно задржавање у чачанској цркви, на општу радост верника, у граду који је 
Владика много волео.
Некада су се у саставу Легата Миливоја и Божидарке Филиповић налазила и дела Владике 
Николаја: Бесе�е �о� Гором (Београд: С. Б. Цвијановић, 1912), Речи о Свечовеку (Београд: 
С. Б. Цвијановић, 1920) и студија Рели�ија Ње�ошева: са ликом Ње�ошевим (Београд: С. Б. 
Цвијановић, 1921), а данас се чувају још само две периодичне публикације из пера Светог 
Владике: Жива црква: не�ељни �ласник словенско� хришћанс�ва, св. 2 и 4 (Њујорк: [б.и.], 1915).
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Великан ср�ске и све�ске археоло�ије

Милоје М. Васић (Велико Градиште, 3. септембар 
1869 — Београд, 4. новембар 1956), великан српске и свет-
ске археологије, професор на Београдском универзитету 
и члан Српске академије наука и уметности. Одрастао је у 
невеликој породици, јер је од једанаесторо деце само троје, 
син Милоје и две кћерке, преживело године раног детињ-
ства. Сину јединцу посвећена је посебна пажња; добио је 
све што је могла да пружи једна имућнија српска грађанска 
породица средином XIX века - најстрожије патријархално 
васпитање и највише образовање у престоници. 

Класичну филологију и историју на Великој школи 
у Београду завршио је 1892. Славну прошлост Србије 
наслућивао је из археолошке грађе коју су прикупили 
пионири српске археологије Јован Стерија Поповић, Јанко 
Шафарик, Феликс Каниц, Драгутин Милутиновић и Михаило 
Валтровић, а сâмо интересовање за старине подстицала су археолошка богатства терена 
на коме је одрастао: долине златоносног Пека, самог Великог Градишта (римски Pincum) и 
оближњег Старог Костолца (римски Viminacium). После завршених студија кратко време 
био је наставник Гимназије у Великом Градишту и Неготину, а већ 1895. Михаило Вал-
тровић, водећи археолог и историчар уметности у тадашњој Србији, изабрао га је за свог 
сарадника у Народном муеју у Београду и издејствовао му за наредне године стипендију 
за студије археологије у Берлину.То су биле заслужене награде за велики труд и изузетни 
таленат које је Васић испољио у своје прве две археолошке студије о римским градовима 
на тлу Србије - Pincum или Велико Гра�иш�е (1894) и Колонија Виминацијум (1895).

Студирао је археологију у Берлину (1896-1898) и Минхену, где је 1899. код немачког 
професора Адолфа Фуртвенглера (Adolf Furtwängler, 30. јун 1853 – 10. октобар 1907), тада 
најугледнијег и најутицајнијег стручњака за класичну археологију, предавача, историчара 
уметности и директора музеја одбранио своју докторску тезу Die Fackel in Kultus und Kunst 
der Griechen (Бакља у кул�у и уме�нос�и Грчке). Исте године вратио се у Србију где је пре-
давао у Великој школи и на Филозофском факултету (1899-1941). Ово раздобље означава 
апогеј Васићевог стваралаштва. Он нема такмаца међу археолозима у осталим балканским 
земљама и њему широм отварају врата водећи светски археолошки часописи у Бечу, Бер-
лину, Паризу и Лондону.Његова теренска истраживања представљају у методолошком 
смислу узоре које је и данас тешко превазићи. Поједини Васићеви радови из тог раздобља, 
на пример Прилози ка решавању �ројанских �роблема (1906), још су актуелни.

У младости се бавио и ликовном критиком, па 1904. организује и Прву југословенску 
уметничку изложбу. Од исте године предавао је археологију на Филозофском факултету, 
а изабран је и за доцента. 1906. примио је од Валтровића дужност „чувара“ Народног музеја 
(до 1914). Његова студија С�ара ср�ска налазиш�а у Србији (1906) обележава датум рађања 
словенске и старосрпске археологије. Резултати истраживања, објављени у студијама 
Прилози решавању �ројанских �роблема (1906), Жу�о бр�о (1907) и Гра�ац (1911), значајни 
су јер су у њима постављени темељи археолошке науке у Србији. 

У 1908. отпочиње и своје животно дело - систематско ископавање и проучавање 
праисторијског насеља у „ненадмашној Винчи“, једном од највећих археолошких открића 
у првој половини XX века, која по значају и атрактивности не заостаје за открићима која 
су приближно у исто време постигнута на Криту и у Египту, у Долини краљева. Нека своја 
археолошка истраживања радио је уз финансијску помоћ Руског царског археолошког 

Милоје М. Васић (1869-1956)
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института у Цариграду. На основу ископавања праисторијског локалитета у Винчи дошао 
је до закључка да подунавска култура потиче из Средоземља (Егејска култура) и предње 
Азије, а не из нордијских земаља. Ратови 1912. и 1913. нису ометали радове у Винчи, а ни 
проучавање нађених предмета.

Током Првог светског рата Васић је емотивно коначно прекинуо све своје везе са 
германским светом, односно немачком и аустријском археологијом, а догађаји у 1917. 
одвојили су га од Русије и срушили све његове идеје о словенској заједници и препороду 
словенске културе. После рата био је занесен идејом југословенства, па је све своје снаге 
ставио у службу националног уједињења, али је већ тридесетих година схватио њену 
нереалност. 

Ванредни професор постао је 1920, а од 1922. био је редовни професор све до пен-
зионисања 1939.

У 1924. Васић је поново у Винчи. Да би наставио проучавање, он је 1929. опет прихва-
тио помоћ са стране, овог пута од Енглеза сер Чарлса Хајда (Sir Charles Hyde, 1876-1942), 
новинског магната и мецене, богатог колекционара из Бирмингема, филантропа и архе-
олошког ентузијасте. Већ после три године појавио се први том његовог монументалног 
дела Преис�ориска Винча.

У периоду од 1932. до 1936. резултате својих обимних истраживања објавио је у 
монографији Преис�ориска Винча у четири тома. За живота је објавио преко 200 научних 
радова и сматра се оцем модерне српске археологије и једним од најистакнутијих српских 
представника хуманистичких наука. Руководио је археолошким семинаром (1903-1939) 
и био уредник С�аринара (1922-1939). По завршетку Другог светског рата поново се 
активирао као редовни професор (1947-1955) и учествовао у организовању Археолошког 
института. Бавио се и преводилачким радом (Саломон Ренак, А�оло, 1929). 

Готово сви који су радили и који данас раде на пољу археологије у Србији непосредни 
су или посредни Васићеви ученици, међу којима и чувени српски археолог, културни 
антрополог, професор Универзитета и академик Драгослав Срејовић (1931-1996). 

Дописни члан Одељења друштвених наука Српске академије наука и уметности 
постао је 18. марта 1948, а редовни члан 27. маја 1952. Убројан је у сто најзнаменитијих 
Срба у истоименој књизи (прво издање, Београд, Нови Сад, 1993), која је до сада дожи-
вела неколико издања (друго издање 2001, прво издање на енглеском језику 2004, треће 
допуњено и измењено издање 2009, четврто издање 2011). 

Одликован је Орденом Светог Саве четвртог степена (1904) и Орденом Светог Саве 
трећег степена (1924).

У Великом Градишту, родном месту овог знаменитог професора, 20. априла 2007. 
испред великоградиштанске Гимназије постављена је његова спомен-биста. Основна 
школа „Милоје Васић” у Калуђерици носи његово име.

Радоје, звоноливац из XV века

Наш непрежаљени Стојан Новаковић публиковао је у „Гласнику Ученог 
Друштва“ књига XLI, 1875., један мали чланак под насловом „Градачка звона.“

Ту видимо да су 1. септембра 1875., копајући темељ за ново окружно 
начелство у Чачку (стари Градац), нађена три звона. Та звона су лежала у 
дубини 1 м. 20. У њиховом суседству, пронађени су остаци слабих зидова који 
нису могли послужити као темељ ни за једну зграду, због њихове танкоће.

Звона су имала дугуљаст облик. Најтеже је имало 182 кгр. 40, средње 78 
кгр., а најмање је било тешко само 15 кгр. 20. Делови звона који нису били од 
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бронзе, били су изедени од рђе. Највеће и 
средње звоно имали су потписе на старом 
српском језику, а најмање је имало само 
један крст. Ћирилска слова и крст били 
су изрезани у рељефу.

Натпис на највећем звону је гласио: 
„Ово звоно прилаже његова светост градачки 
митрополит, Нићифор, Пресветој Градачкој 
Богородици која је чинила чудеса, за време 
православног господара деспота Ђурђа.“

Натпис на средњем звону био је овај: 
„Ово звоно приложи његова светост митро-
полит градачки, Нићифор, године 1454. 
Радоје звоноливац.“

Новаковић је ова звона приписивао 
старој градачкој цркви, коју је подигао Стра-
цимир, брат Стевана Немање, цркви чије 
је место сада одређено открићем и прона-
ласком ових звона.

Ова била су сачувана од 1875.-1914. у Народном музеју у Београду, одакле су 
пренета у унутрашњост земље. У 1915, непријатељ заузимајући земљу, докопао их 
се и њихова судбина сад нам је непозната. Пре но што су пренета ван Београда, ова 
звона су много интересовала српске научењаке који, не могући додати никакво 
обавештење поводом њих, задовољаваху се Новаковићевим индикацијама.

Натписи на звонима, означујући да су била приложена 1454., именују три 
личности: деспота Ђурђа Бранковића, митрополита Нићифора и, најзад, Радоја, 
звоноливца. Нас највише интересује Радоје звоноливац. И, ако бисмо хтели 
строго ићи за усвојеном методом, не бисмо могли додати ничега позитивног 
професионалној личности Радојевој, у недостатку обавештења која би нам 
могла дати документа архива односећа се најпре на звона, затим на градачку 
цркву, и, најзад, на историју заната у старој Србији. Не треба ни настојати на 
томе да се у Србији пронађу таква документа, имајући у виду искушења кроз 
која је земља прошла од почетка XV века па све до наших дана. Али ипак не 
треба ни очајавати, јер у много сличних случајева, треба претпоставити да 
архиве суседних вароши и држава, срећнији у том погледу од намучене Србије, 
чувају драгоцена документа која нам могу дати обавештења о личностима и 
фактима која су у питању. Такав је случај и са звоноливцем Радојем. Ми ћемо 
га испитати са свом потребном резервом.

Ј. Гелцих 119 публиковао је чланак о „ливцима у Дубровачкој републици.“ 
- Између осталих бронзоливаца XV века у Дубровнику, Гелцих наводи, према 

119 Јосип Јелчић (Giuseppe Gelcich, Јозеф Гелцих, Јосип Гелцих, Котор, 26. новембар 1849 - Горица, 
4. фебруар 1925), историчар. Након завршене гимназије у Дубровнику 1869, кратко службовао 
у лучком поглаварству. Потом у Грацу дипломирао историју, географију и италијански језик. 

Звона са средњовековне цркве у Чачку, 
нађена приликом копања темеља за 
ново окружно начелство, половина XV 

века (Народни музеј Чачак)
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сенатским протоколима ове вароши, извесног Радоја „мајстора топовског 
барута“ (magister pulveris a bombardis et alliarum rerum), који дође у Дубровник, 
како вели Гелцих, вероватно из суседне Босне. На другом једном месту Гелцих 
износи да је казанџија Радоје понудио републици, крајем 1461., четрдесет и 
једну „спингарду“ (мали ручни, носећи топови), изливене, веће од пушчаних 
цеви и које се пуниле оловом.

Године 1464. Дубровачка Република била је веома заузета да усаврши 
своје наоружање. И међу осталим пушкарима тога доба, сусреће се, у Дубров-
нику, тај исти Радоје који се овога пута презива Милишић, и његов брат Миха-
ило, обадвојица казанџије. Другог фебруара 1468., Радоје и његов брат били 
су званично овлашћени да раде за Републику и њихова имена се сусрећу у 
многобројним актима све до 1488. Још се сусреће Радоје Милишић, 17. марта 
1484., као „званични заступник главног мајстора за топове и за топовски барут“ 
(condenarium assunto pro magistro bombardorum et pulveris).

Данас, пошто смо лишени могућности да истражујемо по дубровачким 
архивама, то је све што можемо рећи о Радоју Милишићу из Дубровника. 
За моменат, то је довољно. Друга истраживања су резервисана за бољу будућност. 
Прво питање које се намеће, то је питање које се тиче приближавања личности 
Радоја градачког звоноливца и личности Радоја Милишића из Дубровника. 
Које су околности које нас, на првом месту, овлашћују да приближимо једну 
другој ове две личности, затим да закључимо, према датима, да је то једна 
иста личност? Ево их.

На првом месту то је дугуљаст облик градачких звона, тако карактери-
стичан за то доба. У овом случају веома је интересантно констатовати да се 
у Спљету, нашло у трговачком промету 1894., једно мало звоно истог облика, 
које датира из 1415., - Ова индикација већ нас овлашћује да претпоставимо да 
је градачки звоноливац имао професионалних веза са далматинским ливцима.

Ипак, постоји још једна друга индикација која упућује наша истражи-
вања ка Далмацији или боље рећи ка јадранском приморју, и која ће још боље 
припомоћи да познамо градачког звоноливца. То је потпис мајстор Радојев на 
средњем градачком звону. То је важан факат, јер се врло ретко налазе потписи 
на старим споменицима српске цивилизације. Како, дакле, да се објасни Радојев 

Бавио се историјом, архивистиком, палеографијом и епиграфиком, те је 1881. именован као 
први конзерватор за дубровачко и которско подручје, а 1885. поверена му је дужност инвента-
рисања и чувања грађе Дубровачког архива. Највећи део разноврсног научног интересовања 
посветио је културној, политичкој и поморској прошлости Боке которске, Дубровника и 
источнојадранске обале. Због изузетног научног доприноса био је цењен у стручним круго-
вима, примљен у многа аустријска и италијанска научна друштва, а 1893. изабран за дописног 
члана Југославенске академије знаности и умјетности. Осим инвентара Дубровачког архива, 
све је радове објавио на италијанском језику, потписујући се италијанизованим презименом. 
Једна од истраживачких тема његовог обимног опуса били су и дубровачки ливци топова и 
звона (Jelčić, Josip (Gelcich, Gelčić, Gjelcich, Đelčić; Giuseppe) [аутор одреднице Стјепан Ћосић, 
2005], у Hrvatski biografski leksikon. 6, I-Kal (Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 2005) 
(http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=8400) (приступљено 13.09.2019).
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потпис на овом звону и каква је његова важност? Потписивање на својим 
делима није било уобичајено ни код византинских ни код старих српских 
мајстора који су нам, већином, остали непознати. Напротив, у то доба, то је 
обичај, скоро обавезан, код западних мајстора, подразумевајући ту и Италију. 
Исти факат констатујемо код старих далматинских споменика и споменика 
на целом источном јадранском приморју, па ма које народности био мајстор 
који је потписивао.

Један класичан пример те врсте, у старој српској уметности, јесте потпис 
Виде, дечанског неимара, који се чита на цркви, коју је подигао Стеван Дечански, 
краљ српски. И, тачно, тај Виде био је пореклом из Котора, краљевске вароши. 
Он је био, у исто време, калуђер. На тај начин потпис на градачком звону чини 
нас обазривијим односно сазнања професионалне личности нашег мајстора. 
Самим потписом, он стаје у ред поред мајстора из јадранског приморја. Кад не 
би био пореклом из Дубровника, где га нализмо после његове активности у 
Градцу, ми смо, при свем томе, овлашћени да закључимо да је он радио било 
у Дубровнику, било у некој другој вароши јадранског приморја, пре но што ће 
доћи у Градац. И, пошто допуштамо да је Ј. Гелцих имао јаких разлога да тврди 
да Радоје није био из Дубровника, остаје нам само један закључак поводом 
тога: Радоје није био пореклом из Дубровника, али је научио свој занат у при-
морској вароши, и врло вероватно баш у самоме Дубровнику, где се научио да 
потписује своје радове. […] 120

(2)

Ипак, Гелцих цитира један случај који, за нашу студију, има велику важ-
ност. Говорећи о активности Паскала де Микелс „Дубровчанина“ пореклом из 
Флоренције, Гелцих нас информише о инсталацији једне бакрене ковнице коју 
је засновао Паскал на реци Омбла.

Ова ковница почела је да ради, под управом једног Италијана, октобра 
1511., и, ускоро, исковала је 10.000 фунти сировог рудничког бакра (rame crudio 
di Rudnik), кога је затим Паскал продао државном дубровачком депоу. Руднички 
рудници добро су нам познати. Они се налазе у Србији, северно од Западне 
Мораве, недалеко од вароши Чачка, старог Градца, где су пронађена звона 
о којима смо већ говорили. Иста планина Рудник постала је славна српском 
победом, задобијеном над Аустро-Мађарима новембра 1914. […] 

Наведена факта помажу нам да замислимо веома активну размену 
између Дубровника с једне стране и Рудника с друге. Није чудо што се у то 
доба сусрећу у Србији дубровачки трговци и занатлије који марљиво посећују 
српске панађуре, који су се обично одржавали поред рудника, славних цркава 
и манастира, и ту мењали своју робу за сировине. […]

120 Први део текста у Пре�ле� Цркве Е�архије жичке (Чачак) год. III, бр. 11-12 (нов.-дец. 1921): 
178, 179, 180, 181, 182. Испод текста записано је „Шабац“ [није јасно да ли као место писања 
текста или превођења - прим. прир.], а рад је са француског превео Мих. Д. Милинковић, 
професор.  
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После свега овога што смо рекли до сад, појава звоноливца, мајстор 
Радоја Милишића, у Градцу, није нам никако загонетка и непојмљива. Јер, било 
да је дошао у Рудник да се снабде потребним материјалом за свој занат, било 
да су по њега поручили дубровачки колони у Руднику, било, најзад, да је био 
при пролазу у Градцу, он је имао прилике да се у њему заустави и да изврши 
поруку митрополита Нићифора колико се односи на градачка звона. Близина 
Рудничких бакрених рудника омогућила је његов задатак. 

Велика тежина звона која, да су била израђена на другом месту, морала би 
бити пренета на коњима, јер у то доба у Србији није било колских путева. - као 
и српски језик и ћириловска слова на натпису говоре да су звона израђена ту, 
на лицу места, у Градцу. Из овога не излази да се Радоје Милишић настанио у 
Градцу и да је ту било му седиште. За активност једног таквог мајстора, Градац 
је пружао веома ограничен домен. А пошто налазимо Радоја, после седам година, 
у Дубровнику, можемо претпоставити да је он путовао из Дубровника и да је 
у Градцу био у пролазу. Пошто се на Руднику налазила дубровачка колонија 
и католичке цркве, допуштено нам је да претпоставимо да је њихова порука 
довела Радоја Милишића из Дубровника на Рудник и у Градац. Радоје је могао 
становати у Дубровнику и ту радити свој посао, а не бити одатле пореклом. 
Довољно се познаје начин којим су занатлије, странци по пореклу, постајали 
грађани средњевековних вароши. Треба запамтити да је Радоје играо: и ако 
је био странац по пореклу, и у самом Дубровнику знатну улогу, благодарећи 
својим великим професионалним способностима. […] 121 

Ислеђивање убис�ава и разбојниш�ава у чачанском крају

Јован Јоца Спиридоновић (? - ?), начелник среза љубићког. 122

ЛАЗАР
Разбојник из околине Чачка 123

Месеца јуна 1911 године, по Петровдану, добих премештај из Лознице за 
начелника среза љубићког. Тај премештај не беше ми по вољи, али по предаји 
дужности кренух за Прељину, где је канцеларија среза љубићког, и тамо од 
чиновника чух, да у срезу нема хајдука, али да су убиства и разбојништва врло 
честа и да за последњих 3-4 године има извршених 15-20 убистава и разбој-
ништава, чији извршиоци до данас нису пронађени.

121 Други део текста у Пре�ле�: �олуслужбени ор�ан Свеш�енс�ва Жичке Е�архије (Чачак) год. 
IV, бр. 1-2 (фебруар 1922): 199, 200, 202, 203.

122 Није се могло доћи до ближих биографских података о аутору.
123 Криминална библио�ека: ли�ерарно-забавни часо�ис (Београд) год. 1, бр 10 (15. јул 1924): 

237-[240].



 116 

По пријему дужности кретох у срез, да обиђем општине, прегледам рад 
у општинским судовима и упознам са општинским часницима, учитељима и 
свештеницима и виђеним грађанима, и од њих прикупим податке о приликама 
у срезу. Оно што од њих дознадох, не беше ни мало ружичасто. Са свих страна 
чух само жалбе на несигурност у срезу и на разузданост младежи. И не прође 
ни десетак дана, пошто се по свршеном обиласку среза вратих у Прељину, када 
ме једно јутро рано пробуди жандарм и предаде акт суда општине љубићске, 
којим ме суд извештава, да је у селу Љубићу, прошле ноћи извршено двогубо 
убиство над Милутином Илићем и његовом женом Станицом, али да се не зна 
ко је то дело извршио, нити су лешеви убијених пронађени. Обукох се на брзу 
руку и са писаром Чедом и једним жандармом пођох у Љубић. У општинској 
судници затекох већ председника општине и деловођу и са њима одосмо кући 
Милутиновој.

Милутинова кућа лежала је на самом улазу у село, поред друма, који 
кроз село пролази за Чачак и Г. Милановац. Пред кућом беше искупљено доста 
радознала света, који је овај случај коментарисао на свој начин. 

Кућа беше мала, ограда око ње разваљена, а двориште обрасло у трави 
и корову и одаваше сиротињу и нерадника. Имала је само два одељења, кујну 
и собу, управо собицу, јер у њој сем кревета на ногарима, расклиматана сто-
лица, клупе и шареног сандука, ништа друго више од ствари није било, нити 
би могло да стане. Клупа беше преврнута, поњава са кревета изгажена и са 
крвавим мрљама, лежала је на поду. На сламљачи беше читава локва усирене 
крви, а тако и на неколико места на земљаном поду. Једини прозор на собици 
беше разбијен. Сандук под прозором нађосмо закључан и по тежини могло се 
закључити, да је пун ствари. Пошто кључ од сандука не нађасмо ни у соби ни 
у кујни, наредих жандарму да га силом отвори и он тесаком одвали катанац. 
У њему беше до врха нагомилано лепо сложених ствари и по томе се видело, да 
га убице нису отварали, нити ствари дирали. Од самих собних врата, па преко 
целе кујне по земљаном поду, виделе су се крваве широке пруге до изласка 
из куће, а пред кућним вратима, на неколико места, било је такође крвавих 
трагова. И у кујни и у соби на поду, било је више нејасних отисака од опанака. 
Но даље од кућњег прага не беше апсолутно никаквих трагова, ма да смо целу 
околину пажљиво прегледали.

По ономе што смо нашли било је јасно, да убиства нису извршена из кори-
стољубља, већ из освете или каквог другог разлога, и да су се жртве браниле 
и пошто су савладане и побијене, да су убице њихове лешеве по поду вукли, до 
кућњих врата и негде однели, јер их у околини куће нисмо нашли. 

Распитах се код првих комшија, њихових познаника и сељака, да ли су 
Милутин и Станица живели са киме у завади, да ли је ко што у очи тога дана, те 
ноћи или ујутру што сумњиво приметио, ко им је у томе времену од познатих у 
кућу долазио, а нарочито да ли је ко од непознатих људи преноћио, но ништа не 
могадох дознати. Од општинских часника дознадох само да је Милутин био на 



 117 

робији због опасне крађе, 
да је био слаб радник, но да 
код њега ништа сумњиво 
није примећено, од када се 
са робије вратио.

Пошто заврших 
увиђај и саставих запис-
ник о нађеном стању, 
пођосмо да прегледамо 
рукавац Мораве, који је на 
20 минута од куће проти-
цао, јер је било вероватније 
да су лешеви пре у рука-
вац но у Мораву бачени, 
пошто је рукавац и ближи 
и за то згоднији био. У то 
време рукавац је био пун 
воде, а обе обале обрасле у 
густ шипраг. После дужег 
времена, на једном месту 
наиђосмо на угажену 
траву и у шибљу крај 
воде поломљено грање. 
Како је трава била још јако 

полегла, а одломци грана свежи, било је јасно, да је неки пре кратког времена 
до воде долазио, с тога наредих, да се на томе месту прегледа корито и заиста 
људи извукоше лешеве Милутина и Станице, чија су тела била избодена ноже-
вима. Оба длана на Милутиновим рукама била су исечена, по чему се видело 
да се бранио и за нож рукама хватао. 

Поапсих неколико сумњивих лица, но како противу њих не могадох 
добавити ниједан даљи основ, то их морадох пустити. Трагање продужих, али 
без успеха и ко зна када би кривци били пронађени, да ми сам случај у томе 
не поможе.

На месец дана после тога случаја, пођох у општину Брђанску, да свршим 
извесан посао. Пред самим селом под рудом пуче осовина на колима, те кола 
и служитеља оставих, а ја пођох пешке уз брдо. Кад прођох прве сеоске куће, 
из једне изађе млада жена са ведрицама, те је запитах, ко би могао да оправи 
кола. Она ми рече, да има један мајстор у селу и да ће ме тамо одвести, јер и 
њу ту пут води. У разговору са њом дознадох, да није удата, већ да живи код 
неког Лазара, сељака из истога села, који ништа од имања нема, јер је продато 
за кривичне трошкове његовога оца, те је у великом забрану код Прељине 
начинио колибу и тако живи. Даље дознадох, да се зове Мара, да је из добре 
и могућне куће и да код Лазара није отишла што је хтела, већ што је морала.

Почетак извештаја Јована Спиридоновића о ислеђивању 
разбојника Лазара из околине Чачка
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Мара беше млада, лепа и развијена, слободна и отресита жена, зато ми 
је изгледало чудно, да се није удала, кад вели да је из добре куће, већ пошла за 
човека кога не воле - под морање, а који при томе нигде ништа нема. Зато почех 
даље да је испитујем, али ми она не хтеде ништа више рећи. У том бесмо већ 
стигли до коларове куће, те се опрости и оде. Колару рекох где су остала кола 
и шта треба да оправи, а ја пођох судници. Пошто сврших посао ради кога сам 
дошао, запитах председника шта зна о Мари и њеној фамилији, какав је човек 
Лазар и зашто је Мара оставила кућу свога оца и отишла у Лазареву колибу. 
Од њега дознадох, да је Мара заиста од добре и имућне фамилије и да је Лазар 
из истог села, али пошто ништа од имања нема, а неће да ради, да је напустио 
село и отишао у забран код Прељине, те ту начинио колибу и ту сада живи, но 
од чега то нико не зна. Распитујући се даље, јер ме је Лазар све више интере-
совао, дознадох, да му је отац био хајдучки јатак, да је на робији умро, а све му 
имање продато за кривичне трошкове, као и да је и Лазар веома опасан, те га 
се и због тога цела општина плаши. Председник ми рече даље, да је пре три 
године Лазар бацио око на Мару и једно вече дошао њеној кући са два друга, 
наоружан и под претњом да ће је убити ако не пође са њиме, а да ће побити и 
укућане ако га туже и одвоје. Знајући, да је Лазар опасан човек и да би претњу 
извршио, ћутали су, надајући се, да ће Лазара приволети да дође у њихову 
кућу и на имање, и са Маром се венчати, али он за то није хтео ни да чује, - те 
са њоме и данас невенчано живи.

Свештеник, коме је ова ствар била позната, покушао је да их раздвоји 
или натера да се венчају, а када није успео запретио је, да ће га тужити среској 
власти, али му је још те ноћи запаљено сено. Знајући, да је то Лазарево дело и 
да је у стању да га сачека и убије, оставио га је и он на миру. Пошто се известих, 
где од прилике лежи Лазарева колиба, вратих се у Прељину.

После 2-3 дана пођох у забран и да не би пало у очи, узех пушку и пове-
дох пса. Забран је велики, обрастао старом буковом и растовом шумом и како 
у близини није било кућа нити кога села, био је веома згодан за склониште 
човека као што је Лазар. У средини забрана наиђох на ниску, блатом облепљену 
и неокречену кућицу и како сам већ чуо да сем Лазареве куће, друге у забрану 
нема, то испалих пушку, као да нешто ловим, како би изгледало да сам слу-
чајно наишао. Одмах по пуцњу изађе Мара да види ко пуца. Јавих јој се и после 
поздрава позва ме да уђем у кућу. Пошто седох запитах је где је Лазар, јер не бих 
волео да ме затекне и што посумња и када рече, пре три дана негде отишао, но 
не зна где, ни када ће се вратити, ја почех разговор о обичним стварима. Док је 
Мара кувала кафу, скренух разговор на њену фамилију. Запитах је зашто се не 
венча са Лазаром, кад већ живе заједно и кад има родитеље и доста имања, те 
би за њих било места. Најзад напоменух, да би Лазар као млад човек требао да 
замени њенога оца, који је већ стар и за рад неспособан и прихвати имање, пошто 
мушке деце нема. После нешто устезања она признаде, да га је њен отац више 
пута звао, а да Лазар за то није хтео ни да чује; да су се због тога завадили и да 
је хтела да га остави и оде родитељима, но када је хтела да изађе из забрана, 



 119 

да је на њу пуцао и убио би је, да се одмах није вратила. Тада јој рекох да знам 
целу историју о њеном одвођењу и да ћу јој помоћи да се њега отресе, ако она 
то жели, јер је штета да она и млада и лепа и из добре куће, живи код таквог 
човека. Напоменух јој да нема чега да се плаши и да за овај наш разговор нико 
неће дознати, нити она треба да о овоме ма коме прича.

Пошто сва радосна изјави, да би била срећна, када би се њега ослободила, 
ја почех да је испитујем, шта ради Лазар и од чега живи, кад чујем да никакова 
имања нема; са киме се дружи, да ли ноћу где иде и ко му долази. Она ми рече, 
да Лазар никакав посао не ради, но да често или сам или са неким људима, 
са пушком оде од куће и по неколико дана не дође, а када год се врати, она 
примети да има новаца. Даље ми рече, да му често ноћу долазе нека непозната 
лица и изазивају га да изађе из куће и да је једном приликом приметила, да 
су та лица била наоружана пушкама и да их је било тројица, а од познатих да 
му најчешће долазе Радован Илић и његов зет Стеван Прокић из Мијоковаца.

На питање, када су последњи пут долазили, Мара ми одговори, да су 
долазили од прилике пре месец дана, ноћу: куцали на прозор и Лазара изазвали, 
и када се вратио у кућу да је био љут, обукао се, узео пушку и негде отишао и 
када се пред зору вратио, да је из куће изнео крчаг са водом и пред кућом прао 
руке и у кући их обрисао пешкиром.

На моје питање, да ли познаје Милутина Илића из Љубића и његову жену 
Станицу, Мара рече да их познаје, јер је и Милутин неколико пута долазио са 
Радованом и Стеваном код Лазара и да је сутра дан, када је Лазар дошао кући 
пред зору и руке прао, чула, да су Милутин и Станица убијени. Најзад упитах 
Мару, да ли је тога јутра ма шта сумњиво приметила на Лазару или на његовом 
оделу, рече да није, али се само сећа, да је Лазар то јутро дуго спавао и да је 
хтела да му очисти опанке, јер су били блатњави, али није могла, јер су били 
мокри те их је изнела пред кућу да се суше, чудећи се где је то био, када ни те 
ноћи ни пре тога није било кише.

Сада сам имао довољно основа за притворење Лазарево и вођење даље 
истраге, али нисам хтео да хитам, с тога само рекох Мари, да Лазару не помиње 
да сам долазио и замолио је да ме извести, ако што сумњиво код њега примети.

Вративши се у канцеларији претурих кривичне контролнике за последњих 
пет година и нађох, да је Лазар 1908 год. одговарао за убијство Гаврила Панте-
лића, дућанџије из Коњевића, али да је истрага прекинута. Наредих да ми се 
нађу акта по томе делу и из њих видех, да је Гаврило једне ноћи враћајући се 
колима из Чачка у село, убијен из пушке, у забрану, кроз који пут за село пролази, 
и коњи су га мртвог довезли у село пред кућу. Као извршилац овога дела био је 
осумњичен Лазар, али пошто су Радован Илић и Стеван Прокић посведочили, 
да је Лазар тога дана био са њима у лову и те ноћи код Радована ноћио, то је 
над њим прекинута истрага, јер противу њега других основа није било.

Прође неколико дана но Мара не дође, те се реших једне вечери, да сутра 
дан опет одем у забран. Те вечери задржах се нешто дуже у кафани, и таман 
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дођох кући и хтедох да легнем, кад неко куцну у прозор. Брзо обукох блузу 
и изађох пред кућу, али не видех никога, но када зађох за кућу видех да код 
бунара стоји неко. Приђох и познадох Мару. Запитах је шта има ново и она ми 
рече, да су пре пола сата дошли код Лазара, Радован и Стеван, оба наоружана 
пушкама и са Лазаром нешто шапутали, те је и он узео пушку и са њима оти-
шао не казавши јој куда, а она да није смела да изађе и види на коју су страну 
отишли, али је дознала, да се сигурно за 2-3 дана неће вратити, јер се обично 
толико задржи и кад се врати, увек ноћу дође. Заблагодарим јој и рекох, да се 
врати кући, али да пази да је ко не примети, зато да не иде друмом, већ преко 
њива и ливада.

Те ноћи ништа нисам предузимао, а сутра у вече, када се добро смркло, 
узедох писара и са два жандарма и једним служитељем пођох преко њива у 
забран. Уз пут им саопштих, где и зашто идемо и издадох наређења шта има 
да се ради. Како је забран готово сав од старих и дебелих букава, згодних за 
заклон, то распоредих људе и остасмо да чекамо. Већ поче зора да свиће а Лазар 
се не врати, зато напустисмо забран и вратисмо се у Прељину.

Људе пустих да се испавају, јер нам је требало опет да дежурамо и када се 
спусти ноћ, кренусмо истим путем у забран и заузесмо бусије. Ноћ беше облачна 
а помрчина таква, да се прст пред оком није видео; једино се назирала светлост 
од уврнуте лампе у кући Лазаревој. Дуго смо стајали у заклонима. По моме 
рачуну била је прошла поноћ, јер због јаке помрчине није вредело вадити сат, 
јер ништа не бих видео и већ сам почео сумњати да ће Лазар доћи, кад приме-
тих неко светлуцање, које се примицало. У први мах помислих да је свитац, јер 
нисам чуо никакав шум, но после кратког времена чух пуцкарање и кораке. Још 
нисам могао никога да приметим, али се видело светлуцање цигаре, а за тим 
се указа човек, кога због помрчине не могадох добро видети, нити приметити 
да ли је наоружан. Дрво иза кога сам стојао било је на 3-4 корака пред кућом, 
остала иза којих су стајали писар са два жандарма и служитељем мало даље.

(Свршиће се у идућем броју)

(2)  124

Мој поднаредник Милан, стајао је иза кућњег зида, близу врата. То лице 
дође до куће, баци цигару и куцну на прозор. Мара одшкрину прозор и запита 
ко је? на шта дошљак одговори: ја сам, Лазар, отвори и пође ка вратима. Чим 
је дошао до врата, поднаредник скочи и дохвати Лазара с леђа, обргливши га 
рукама. Прискочисмо и ми и везасмо га, тако, да је ствар била готова, када је 
Мара врата отворила.

Да не би пало Лазару што у очи, наредих и Мари да се одмах спреми 
и са нама пође. Када изађосмо на друм, послах писара са поднаредником и 

124 Криминална библио�ека год. 1, бр 11 (1. август 1924): 255-258.
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жандармима да ухвате и доведу Радована и Стевана, а ја се са служитељем, 
Лазаром и Маром вратих у Прељину. Чим дођох у канцеларију, осмотрих Лазара. 
Изненадила ме је његова спољашњост. Мислио сам да ћу видети неко гадно и 
одвратно лице, међутим имао сам пред собом вижљива младића, са финим више 
женским но правим мушким ликом, укусно одевеног у сељачко одело и фесом 
са дугачком кићанком на глави, какав обично носе хајдуци. Претресох Лазара 
и код њега нађох: 2 велика и 6 малих дуката и 2.000 динара у банкнотама.

Позвах из кафане присутне грађане и целе ноћи га испитивах, али не 
хтеде рећи од куда му новац, тврдећи само да је његов, нити где је био. Око 9 
сати ујутру писар доведе Радована и Стевана, који одрицаху да су били где 
прошле ноћи. Претресом њихових кућа такође је нађено нешто новца и они 
тврђаху, да је њихов. Саслушах Мару и она изјави све оно, што је мени усмено 
рекла.

Пошто је за притвор било довољно основа, то донесох решење о стављању 
под истрагу сву тројицу, а Мару пустих кући. 

Како у срезу не беше извршена последњих дана никакава крађа, раз-
бојништво ни убиство, а било је јасно, да је Лазар са друштвом некога опљач-
као, то послах распис у околне срезове и очекујући извештај наизменично са 
писаром свакодневно саслушавах сву тројицу, али Лазару не говорих ништа о 
Мариној изјави, нити га саслушавах за убијство Милутина и Станице. То сам 
оставио за доцније. Знајући да са Лазаром не могу учинити ништа на груб 
начин, поступао сам са њим врло пријатно, при саслушању га увек нудио 
кафом и цигаретама, да бих задобио његово поверење.

Једнога дана добих извештаје из разних срезова, да ни тамо последњих 
дана није извршено никаково кривично дело. Тада се реших да пробам други 
начин, да од Лазара добијем признање и наредих писару шта да ради. То после 
подне изведох Лазара из затвора и пошто поручих кафу и за мене и за њега и 
запалисмо цигаре почех га саслушавати и саветовати да призна, јер ћу добити 
извештај од полиц. власти где је дело извршено и шта је од новца однешено. 
Лазар само ћуташње и пушаше, а по њему приметих да се ломи. У тај мах 
утрча писар и саопшти ми, да су Радован и Стеван све признали и позва ме у 
његову канцеларију. Ја рекох да ћу сада доћи, а када се окретох Лазару који 
беше пребледео рекох му:

- Ето, видиш Лазаре, да се ништа не да сакрити. Ја сам тебе сматрао за 
куражна човека, који је у стању и да изврши неко дело, али који има куражи 
да призна, нарочито кад признање свакоме служи као олакшица.

Лазар се беше замислио али ми ништа не одговори. Да не бих ствар 
покварио ја не хтедох даље наваљивати, већ га вратих у затвор. После једнога 
сата понова га извидох рекох му, да су Радован и Стеван признали да су они 
са њиме убили Милутина и Станицу и бацили у Моравац и позвах га да ми и 
он исприча како су то дело извршили, али он кратко изјави да то није истина, 
да он то дело није извршио, да су то учинили Радован и Стеван сами.
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- Па добро Лазаре, кад велиш да ниси то дело извршио, где си те ноћи 
био? - рекох му и упрех поглед у њега.

- Био сам кући. - рече Лазар. То може потврдити и Мара.
- Добро Лазаре, а да ли си се налазио тога дана са Радованом и Стеваном.
- Нисам их тога дана видео.
Тада му прочитах саслушање Марино и рекох му:
Право кажу Радован и Стеван, да си кукавица, да умеш да убијаш и пљач-

каш, а немаш куражи да признаш кривицу.
Када ово рекох, јурну му крв у лице, скочи и рече:
- Нисам кукавица, већ су они мекушци, а ја ћу вам рећи све шта смо где 

учинили.
Одмах позвах присутне грађане, направих записник и почех га саслушавати.
Лазар тада изјави, да је имао дружину у којој су били поред Радована и 

Стевана и убијени Милутин и убијени Гаврило Пантелић, са којима је вршио 
убијства и разбојништва у срезу љубићском, а нарочито у драгачевском, руд-
ничком и ужичком.

Гаврило је као дућанџија примао и продавао крадено платно и друге 
ствари, а чешће и лично учествовао у извршењу дела. 1908. год. извршили 
су једно разбојништво у срезу драгачевском и опљачкане ствари Гаврило је 
продао и новац себи задржао. Око тога су се завадили и када је Гаврило почео 
претити да ће их одати, Лазар га је једне ноћи сачекао, када се колима враћао 
из Чачка и једним метком из пушке убио.

Окружна болница у Чачку (1910)

Добровољни болнички курс (1909)

 Лекари и особље Болнице у Чачку (1910)

Болница у Чачку (1909)
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Исто тако признао је, да је у друштву са Радованом и Стеваном убио 
Милутина и Станицу, јер су се завадили при подели пљачке, изнели из куће и 
бацили у Моравац.

Сем тога признаде, да је у срезу љубићском извршио још два убиства и 
четири разбојништва, а 6 убистава и 10 разбојништва у срезовима драгачев-
ском и рудничком, а последње у срезу ужичком, где су отели дукате и новац 
који је код њега нађен.

Радован и Стеван не хтедоше ништа признати, па и на суочењу са Лаза-
ром остадоше при изјави, да са њима никада никаково казнимо дело нису 
извршили. Па не хтедоше признати ни онда, када нас је Лазар водио на лице 
места и описао, како су које убиство и разбојништво извршили, где је ко од 
њих стајао и какву је улогу вршио.

Због тога, што је било више дела и извршених у више срезова, истрага је 
дуго вођена и најзад Првостепени суд у Гор. Милановцу донео пресуду, којом 
се Лазар осуђује на смрт, а Радован и Стеван по 20 год. робије.

Лазар је потпуно мирно саслушао пресуду. Истина поднео је молбу за 
помиловање, али је био миран и хладан и када сам му саопштио, да је молба 
одбијена.

После три дана позвао сам свештеника, који је над њим извршио опело, 
пошто га је причестио, а после два дана решио сам, да над њим извршим смртну 
пресуду. У очи самога стрељања саопштио сам то и Лазару и по обичају питао 
га шта жели да му учиним.

Рече ми да би желео да види Мару и ја послах да је зову. Она се беше 
вратила својим родитељима, али је служитељ не нађе кући, јер беше отишла 
у неко село на заветину.

Лазару беше жао што не може да је види, и мени беше криво, јер сам био 
радознао да видим какав ће растанак бити међу њима.

Тога дана био сам узнемирен и беше ми се одбила воља за јелом, док је 
Лазар слатко ручао и вечерао, све што сам по његовој жељи поручио из кафане, 
као да сутра дан неће изгубити он живот, већ неки други.

Те ноћи нисам могао склопити очи, те два три пута обиђох апсане. Увек 
затекох Лазара да спава као заклан. У 4 часа ујутру уђох код Лазара и пробудих 
га. Он скочи и кад виде мене рече:

- Шта, зар је већ време? - а за тим се уми и узе огледалце да се чешља 
удешава бркове. Дадох му цигарету и наредих да му донесу кафу и кад је попи, 
ја га запитах, да ли би што јео и пио. Сад рече да би могао једну ћулбастију и 
мало вина, ја наредих да му се донесе.

Јео је, да му је све пуцало за ушима и пошто попи вино, наредих да му се 
скину окови и мету лисице на руке, а кључ метнух у џеп. 

Кола су била већ спремна. У прва седе Лазар, у друга ја са писаром и 
поднаредником. Одмах по изласку из Прељине Лазар поче да пева, а жан-
дарми му помогаху. Имао је леп и пријатан глас и певао је тако, као да иде 



 124 

на свадбу, а не у смрт. Рачунао сам да пева од муке и да вара страх, али се 
преварих. Тек што прођосмо Љубић, стадоше њихова кола и ми притерасмо 
наша, да видимо шта се десило. Лазар ми рече, да један жандарм из њего-
вих кола не уме да пева, те им само квари песму и замоли ме да пређе у моја 
кола, а поднаредник да пређе код њега да басира. Рекох поднареднику да 
пређе и продужисмо пут. Лазар је имао не само добар глас, већ је знао лепе 
ствари и тако су певали целим путем, па и кроз забран до самога места, где 
је стрељање требало да се изврши. Место сам одредио онде, где се Лазар 
прикрио и одакле је пуцао на Гаврила.

И ако је било тек пет часова у јутру, ипак се беше скупила маса света из 
Чачка из околних села. Рака је била ископана и колац побијен, и свештеник 
дошао, с тога наредих писару да прочита пресуду. За време читања пресуде 
Првостепеног, Апелационог и Касационог Суда, што је подуже трајало, посматрао 
сам Лазара, јер сам мислио да ће у последњем тренутку изгубити храброст. 
Он на читање пресуде није обраћао пажњу, као да се све то није њега тицало, већ 
се својски забављао са неким девојкама, свакако из његовога села, које су близу 
њега стајале, смејао се и задиркивао их да су сви у близини почели да се смеју.

Пошто је писар свршио читање пресуде, ја одржах присутнима један 
пригодан говор, саветујући народ да се клони казнимих дела. За тим приђох 
Лазару и рекох:

- Хајде Лазаре, време је.
Тада свештеник приђе и поднесе му крст те га пољуби.
Баш сте се решили да ме упљескате! - рече Лазар смешећи се и пружи 

руке да му скинем лисице.
Завукох руку у џеп да извадим кључ и отворим лисице, али кључа не нађох, 

претурих све џепове, но нигде га не беше. Мислио сам да је испао у колима, те 
рекох једном жандарму да га потражи, али га ни он не нађе.

У близини не беше ковача да му их скине, а да се враћам у Прељину није 
било могуће, зато рекох Лазару:

- Шта да ти радим Лазаре, кад кључа нема, морамо ствар да свршимо овако. 
У осталом један ти је рачун, а отишао на онај свет са лисицама или без лисица.

- Е, јесам малерозан човек, - рече Лазар. Био сам сигуран да ћу подвалити 
Св. Петру и ући у рај, а овако бош посла. Чим ме Св. Петар види са лисицама на 
рукама, с врата ће викнути: марш вуцибатино, ти си неки сигуран штих, кад 
те ни са онога света нису смели пустити без лисица; па поче да се смеје и цела 
маса света удари у један луди смех.

Највише се смејао поп, који је требао да буде присутан стрељању. И када 
се мало свет примири, жандарми поведоше Лазара ка раки. Он у њу лако скочи 
и жандари га привезаше за колац. Тада и ја уђох у раку и запитах Лазара, да 
ми каже ако има што, на последњем часу. Он рече, да има још два убијства, 
извршена у срезу ужичком, али да је то било давно и да не зна како се зову та 
села, где је дела извршио, нити како се зову та лица која је убио и опљачкао...
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Пошто изађох из раке, рекох жандарму да му веже очи, али Лазар не 
даде, рекавши:

- Хоћу још мало да гледам ону женскадију, а ни ја нисам везивао никоме 
очи када сам убијао!

Таман сам командовао жандармима готовс и нишан, а Лазар викну попу:
- Попе, за оно запаљено сено, послаћу ти паре, упутницом са онога света!...
Засмејаше се сви присутни и на команду пали, грмну плотун и тело 

Лазарево обеси се о уже. Пошто приђох и видех да још није мртав, наредих да 
испале још две пушке, па га за тим одвезасмо и затрпасмо. 

Тако заврши живот један окорео зликовац, али ретко хладнокрван човек, 
који је поред свих грехова био симпатичан.

Физикус Окру�а чачанско�

Др Алекса М. Стојковић (? - ?), физикус Округа нишког, пређашњи физикус Округа 
ужичког и чачанског. Године 1906. на дужности окружног физикуса заменио је остарелог и 
болесног др Јарослава Кужеља: 125 „Очигледно, његова запажања и оцене су погледи новог, 
млађег лекара, жељног афирмације и политичког угледа. На стање у болници сви су се 
почели жалити, нарочито против болничара. […] Због тескобе и тешких услова, болес-
ници нису раздвајани, у одељењима је било чак и мушкараца и жена, код деце оболеле 
од шарлаха боравили су родитељи, па су одлазили и у варош. Тим поводом, др Стојковић 
каже да је у 'Чачку била права изложба заразних болести'. 

Нови окружни физикус и управник болнице извршио је читаву малу револуцију 
у болници. Избацио је сувишне кревете да би собе учинио чистијим и са више ваздуха 
и светлости. Тада је у чачанској болници било свега 87 постеља. Он је тај број свео на 64, 
прокламујући начело да 'лечење у будућности има да буде на дому и ту треба стварати 
услове за негу и оздрављење болесника.' Његова парола је постала била и то да 'болнице 
треба оставити само сиротињи, а иоле имућнији морају још док су здрави спремити где 
ће лежати и неговати се у болести, изузев кад се мора у болници.'

Против реформи др Стојковића у Чачку се била подигла велика галама, нарочито 
због враћања кућама оних болесника којима, по његовом мишљењу, болничко лечење 
није неопходно. […] Чврст режим др Стојковића, упркос негодовању, одржан је. Није више 
било препуних болесничких соба, нити лежања по поду, боравак родбине код болесника 
дозвољаван је само код тешко оболелих. Лекови су набављани из војног слагалишта, из 
дрогерија, или непосредно из хемијских фабрика, па су, затим, справљани у болници под 
контролом лекара. […]

Године 1909, пре завршетка изградње нове болнице, др Алекса Стојковић одлази 
и Чачак остаје без окружног физикуса. За управника болнице нешто касније постављен је 

125 Др Стеван Тренчин(и), хирург из Аустрије, касније физикус Округа чачанског, војнички 
лекар и апотекар, први је 1860. навео податак о постојању болнице у Чачку. Године 1881. на 
дан 31. јула, од старог, већ изнемоглог др Стевана Тренчин(иј)а, дужност физикуса округа 
чачанског преузео је др Јарослав Кужељ (Најсорген код Броумова, граница између Чешке 
и Шлезије, 23. децембар 1846 – Загреб, 1928). 
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др Михаило Радовић, бечки ђак, који је и извршио пресељење болесника из старих зграда 
у Палилулама.“ 126

Објавио је неколико дела из области медицине: Ш�а веле научари? (са Светозаром 
П. Јаношевићем, Београд: Парна штампарија задруге штампарских раденика, 1882), 
Наро�но з�равље у окру�у ужичком за 1901 �о�ину: �о службеним �о�ацима и со�с�веним 
�осма�рањима (Београд: „Доситије Обрадовић“, 1903), Је�на хи�ијенска екскурзија: белешке 
са �у�овања кроз Аус�ро-У�арску у Ав�ус�у и Се��ембру 1903 �о�ине (као физикус Округа 
ужичког) (Београд: „Доситије Обрадовић“, 1904), Про�ив шарлаха: (начин и мере за суз-
бијање �е болес�и и за �ре�охрану о� ис�е) ([Ужице]: Санитетски одељак Начелства округа 
ужичког, 1906), Је�ан �о�ле� на сани�арне �рилике у Окру�у чачанском: у �о�. 1905, 1906 и 
1907. (Београд: Нова штампарија „Давидовић“, 1910), Наро�но з�равље у окру�у ужичком 
за 1901 �о�ину: �о службеним �о�ацима и со�с�веним �осма�рањима (фототипско издање, 
Ужице: Историјски архив, 1994).

„На годишњем скупу Српског лекарског друштва у Београду 1911. године група 
лекара (Павле Јефтић, Алекса Стојковић, Михајло Петровић, Ева Хаљецка, Јован Богдано-
вић, Добривоје Гер. Поповић) предложила је да се 'установе пододбори Српског лекарског 
друштва у окружним варошима – камен темељац за будућу зграду наше организације'.“ 127

126 Мирослав Миле Мојсиловић, Радован М. Маринковић, З�равс�во чачанско� краја (Чачак: 
Чачански глас, 1979), 83,84, 85; Радован М. Маринковић, Мирослав Миле Мојсиловић, Нада 
Лазовић, Моно�рафија 150 �о�ина чачанске болнице (Чачак: Српско лекарско друштво, Под-
ружница, 2018), 19.
„Наставак рата са Турском 1878. на источним границама Србије и ослобођење Нишког, 
Пиротског, Врањског и Топличког округа захтевало је велике људске и материјалне жртве 
за и онако економски слабу Србију тог времена. Ипак, нађене су могућности да се услови 
за болнички прихват рањених и болесних побољшају колико-толико изналажењем боље 
и веће зграде за болницу у Чачку. Извршено је пресељење из куће Милоша Игњатовића, 
из 'сокака идући ка старој цркви на крају чаршије' [Обилићева улица - прим. прир.] и 
болница је смештена у новозакупљеној згради Фердинанда Крена у Палилулама (Улица 
Ратка Митровића [данашња Улица Војводе Степе] између бр. 79 и 81 - прим. аутора) у 
којој је остала све до изградње новог болничког објекта 1910. године“ (Маринковић, 
Мојсиловић, Лазовић, Моно�рафија 150 �о�ина чачанске болнице, 19).

127 Владимир Станојевић, „Стварање лекарског кадра у Србији: Оснивање Српског лекарског 
друштва и рад до обуставе у Другом светском рату“, у С�оменица 1872-1972 ( Београд: Српско 
лекарско друштво, 1972) , 6-21.

Прва државна чачанска Болница (Улица 
Обилићева број 39)

Место где се некада налазила чачанска Болница 
(Улица Војводе Степе између бројева 79 и 81)
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ЈЕДАН ПОГЛЕД НА 
САНИТАРНЕ ПРИЛИКЕ У ОКРУГУ ЧАЧАНСКОМ

у год. 1905, 1906 и 1907. 128

[…] Међутим Чачак се по лепоти своје околине, на обали Мораве, која тек 
поред њега престаје бити планинска река, заштићен од јачих ветрова, осун-
чен врло издашно са свију страна и цео дан, у богатом крају, може рачунати у 
најсрећније вароши Србије и може да постане врло здраво место. Али наравно 
то не зависи само од воље и жеље појединаца; Чачак није стара трговачка 
варош; у њему има мало грађана, чији су очеви и дедови родили се и живели 
ту. Тек од пре 30 година варош је почела живље напредовати и јачала је махом 
досељавањем са села. Нови грађани су још сељаци; они су понели собом са 
села све своје навике; сад треба бар 2-3 генерације да прођу, док се у њиховој 
средини не одомаћи прави градски дух, одвратност према нечистоти и отмена 
потреба чистоте. […]

У 1907 год. решили су чачански грађани да се задуже код Управе Фон-
дова ради унапређења вароши. Зајам је требао изнети око 250.000 динара. [...]

Пијаћа вода. Чачак лежи у низини, у потпуној равници, пре двајестак 
година било је у њему доста надземне воде у облику бара и лупњача; јача 
атмосферска вода кишнијих година и без излива Мораве плавила је мести-
мице читаве улице; на пр. 1868 год. ишло се цркви још уз брдо, а улица је била 
потопљена. Где је сад Касина била је баруштина, циганска мала била је увек 
поплављена. Наступна грозница давила је грађанство, нарочито децу. Блата је 
увек било сувише, отуда можда и само име Чачак, јер једна слична турска реч 
значи ону укопину у блату, коју оставља траг копита, који је у блатном месту 
дубок и траје целе године. Тако је у Бечу питао један Србин мухамеданац из 
Босне чачанског лекара Dr. К. С. Ристића: „јели велико блато код вас“, кад му 
је доктор казао да је из Чачка. […]

Чачани пију бунарску воду из шмркова, бунара и ђерама. Подземна вода 
је плитка, јавља се већ на 2-3 метру, местимице и плиће. И ако чачанско песко-
вито и шљуначно земљиште претставља добар филтар, ипак је подземна вода у 
гушће насељеном делу вароши већ загађена и за пиће неупотребљива. На пери-
ферији варошкој, нарочито у улицама Сарајевској и Ивањичкој, као и у Чајиру 
иза начелства бунарске воде су још врло добре; оне долазе падином јеличком и 
том им је према Морави све јачи. Тако је при грађењу тумбаса моравског моста 
куљала хладна подземна вода од палилулске стране до подлоге, коју чини 
плава ума; тада се местимице показала оскудица воде у оближњим бунарима. 
При сушним годинама бунари омање јако водом у Сарајевској улици, па неки и 
пресуше. Чачак је сад сваким даном у све већој опасности због загађења пијаће 
воде; отуда сад питање о довођењу чисте воде у варош постаје све акутније. […]

128 Алекса М. Стојковић, Је�ан �о�ле� на сани�арне �рилике у Окру�у чачанском: у �о�. 1905, 1906 
и 1907. (Београд: Нова штампарија „Давидовић“, 1910).
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Школе. Гимназиска зграда је стара и тескобна, нема пространо двориште 
за ђаке; учионице су једва за половину садањег броја ученика; такви локали без 
игралишта директно шкоде здрављу и наставника и ђака. Из Окружног приреза 
скупљено је око сто хиљада динара, али се натеже са решењем о грађењу нове 
зграде на плацу код поште, јер окружне скупштине вотирају мале суме у својим 
предрачунима за тај циљ. Основна школа је смештена у новој згради пре неколико 
година, али већ сада једва задовољава потребу у просторијама; две учионице 
нису довољно осунчене. Двориште је релативно мало и деца немају ни довољног 
ни повољног простора за игре, одморе и гимнастику. Сале за гимнастику нема. У 
дечијим игралиштима постоји у опште оскудица у Чачку, ма да то треба да буде 
је�на од првих хигијенских брига школске општине. Чачански ученици играју у 
прашини, по сокацима, а то је опасно по здравље. Деци треба подесно земљиште 
код расадника и начелства и да се нарочито уреди за такве циљеве. […] 129

Највећи ср�ски коме�ио�раф, 
заче�ник ре�орике у Србији и �и�лома�а

Бранислав Нушић (крштено име Алкибијад Нуша, 
Београд, 8. октобар 1864 - Београд, 19. јануар 1938), српски 
књижевник, писац романа, драма, прича и есеја, комедио-
граф, зачетник реторике у Србији и истакнути фотограф 
аматер. Такође је радио као новинар и дипломата. Водио 
је порекло из трговачке породице, од оца Георгијаса Ђорђа 
Нуше, који је по мајци носио цинцарско, а по оцу арбанашко 
порекло из области Пелагоније, и мајке Љубице, рођене 
Каснар, пореклом по женској линији из српске породице 
Каблиновић из Брчког.

Основну школу и нижу гимназију завршио је у Сме-
дереву (1870-1877), а по повратку у Београд наставља гим-
назијско школовање до 1882, када је у лето окончао реалну 
гимназију. Тада и започиње интензиван књижевни рад, тако 
што је у сомборском листу Голуб објавио прве песме (1880), 
а већ наредне године и први прозни рад „Мој анђео“. Иза 
тога постаје члан ђачке литерарне дружине „Нада“ у Првој београдској гимназији, постаје 
сарадник листова Невен и Ћоса, један је од оснивача и сауредника листа Ср�че, објављује 
шаљиву причу „Фрак“, а одмах за њом и шаљиву игру „Риђа брада“. Као гимназијалац, Нушић 
је уз своје крштено име и презиме почео да потписује и српско име Бранислав.

Од 1882. студирао је правне науке у Београду, а школску 1884/85. провео је на Правном 
факултету у Грацу. У том периоду интензивно се бави књижевним радом и новинарством, 
живи боемским животом по београдским кафанама, а нарочито се ангажује у разним сту-
дентским дружинама: „Побратимство“, „Уједињена омладина“, „Србадија“. У јесен 1883. 
написао је прву своју велику комедију Наро�ни �осланик, која ће упркос повољним судовима 

129 Алекса М. Стојковић, Је�ан �о�ле� на сани�арне �рилике у Окру�у чачанском: у �о�. 1905, 1906 
и 1907., 172, 173, 174, 175, 176, 177.

Бранислав Нушић 
(1864-1938)
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бити постављена на сцену Народног позоришта у Београду тек 1896. Учествује 1885. као 
добовољац у Српско-бугарском рату, а као сведочење о тој трагичној политичкој и војничкој 
авантури краља Милана оставио је и збирку При�ове�ке је�но� ка�лара (1886, 1895). У то 
време дефинитивно је посрбио име и презиме и почео да се потписује као Бранислав Нушић. 
Објавио је 1887. у Новом бео�ра�ском �невнику песму „Погреб два раба“, под псеудонимом 
„Гасарче“, због које је осуђен на две године затвора за „увреду краља Милана“. Одлежао је 
у пожаревачком затвору 1888. три месеца и десет дана, остатак казне је био помилован. У 
затвору је написао комедију Про�екција и дневничке записе под насловом Лис�ићи.

После помиловања и изласка из затвора добија државну службу у Министарству 
иностраних дела. Пред публиком Народног позоришта у Београду изведена је 30. марта 
1889. прва премијера његове комедије Про�екција. У децембру исте године унапређен је за 
писара Конзулата у Скопљу и тада почиње његова дипломатска каријера, током које је до 
1900. радио као писар, вицеконзул или конзул у више градова (Приштина, Битољ, Солун, 
Серез). Непосредно пред добијање указа о постављењу за српског конзула у Приштини, 
упознаје шеснаестогодишњу Даринку Ђорђевић, која је дошла у Битољ у госте код свога 
ујака, српског конзула Димитрија Бодија. Из тог сусрета родила се љубав на први поглед, а 
затим и свадба 5. јуна 1893. У конзулском раздобљу, поред бројних других текстова, напи-
сао је збирку идиличних прича Рамазанске вечери (1898, 1922), драму Кнез Иво о� Семберије 
(1900), као и три путописно-етнографске књиге: Крај обала Охри�ско� језера (1894), Косово, 
о�ис земље и наро�а (1902) и С Косова на сиње море (1902).

По окончању дипломатске каријере ради као драматург или директор у Народном 
позоришту у Београду (1900-1903), Новом Саду (1903-1905), Скопљу (1913-1915, 1918) и 
Сарајеву (1925-1928). У том раздобљу написао је више драма: Тако је морало би�и, Љиљан 
и Оморика, Рас�ко Немањић, Пучина, Јесења киша, Данак у крви, Иза божјих леђа итд. Објавио 
је комедије Обичан човек (1900), Шо�енхауер (1900), те збирку хумористичко-сатиричних 
Десе� �рича (1901), као и хумористички роман О�ш�инско �е�е (1902). 

После Мајског преврата 1903. смењен је са места управника Народног позоришта у 
Београду, а средином септембра је пензионисан, да би убрзо иза тога, средином децембра, 
био изабран за управника Српског народног позоришта у Новом Саду, где остаје до јесени 
1905. Након тога се враћа у Београд и са глумцем Михаилом Сретеновићем оснива „Мало 
позориште“, намењено деци и са децом као глумцима. У том периоду у листу Поли�ика 
интензивно пише шаљиви фељтон Бен Акиба (1905-1910), а као најважније комедије из тог 
раздобља издвајају се Све� (1906) и Пу� око све�а (1911).

Предводник је антиаустријских демонстрација у Београду због анексије Босне и 
Херцеговине 1908, а тим поводом је за само једну ноћ написао историјски комад Хаџи Лоја, 
који је постављен на сцену Народног позоришта у Београду 9. децембра.

Половином октобра 1915. доживљава велику породичну трагедију - гине му син 
Страхиња Бан као добровољац српске војске на пожаревачком фронту. Убрзо иза тога, 
принуђен је да крене у повлачење са српском војском и долази најпре у Приштину, где му 
је умро („пресвиснуо од туге“ за унуком Баном) отац Ђорђе Нуша, а затим креће у даље 
повлачење преко Призрена и Пећи у Црну Гору. Крајем децембра неколико дана проводи са 
породицом на Цетињу, а затим одлази у Улцињ, одакле је у јануару 1916. отпловио лађом у 
Француску (надомак Марсеља), да би у емиграцији остао све до краја Првог светског рата 
(у Марсељу, Ници, Паризу, у варошици Барбаст у Гаскоњи, потом у Женеви). Одмах после 
пробоја Солунског фронта и ослобођења Србије у јесен 1918, Нушић је преко Италије дошао 
лађом у Дубровник, одатле преко Сарајева у Београд. Убрзо се запутио у Скопље на своје 
старо место управника Народног позоришта.

Објавио је 1921. у Бечу књигу аутобиографско-мемоарских записа о повлачењу српске 
војске и народа 1915. преко Албаније, под насловом Деве�с�о �е�наес�а - �ра�е�ија је�но� 
наро�а. Књигу је посветио погинулом сину Страхињи Бану.
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Крајем маја 1923. изведена је на сцени Народног позоришта у Београду премијера 
комедије Сумњиво лице, после читавих тридесет шест година од настанка прве њене верзије 
(1887). Објавио је 1924. шаљиви роман Ау�обио�рафија. Разочаран што није био изабран у 
Српску Краљевску академију наука, Нушић је на лето отишао у пензију, чврсто решен да 
се у потпуности посвети књижевном раду.

Догађаје описане у Деве�с�о �е�наес�ој драмски је обрадио у комаду Велика не�еља, 
који је премијерно изведен на сцени Народног позоришта у Сарајеву (1925). Исте године на 
сцени Народног позоришта у Сарајеву изведена је трагедија Томаи�а, која је била написана 
још 1923. „за 21 дан“, како је то био записао Нушић. У Сарајеву је за кратко време урадио 
више малих комичних сцена (Мува, Миш, Ду�ме, Кирија, Чвор, Кијавица, Detto), написао је и 
два мала драмска комада: Леилеи ка�р и Сев�ах. На сцени Народног позоришта у Сарајеву 
у току 1927. изведена су три Нушићева комада: драма Књи�а �ру�а, комедија О�асна и�ра и 
„драмска бајка у три слике“ Вечнос�.

Крајем априла 1928. напушта место управника Народног позоришта у Сарајеву и 
враћа се у Београд, где је постављен за библиотекара Народне скупштине, да би убрзо 
иза тога био дефинитивно пензионисан. У завршној деценији живота, написао је нека од 
најбољих својих дела: комедије Гос�ођа минис�арка (1929), Мис�ер Долар (1932), Бео�ра� 
нека� и са� (1933), Ожалошћена �оро�ица (1934), Ујеж (1935), Др (1936), Покојник (1937); 
хумористички роман за децу Хај�уци (1934) итд. У том раздобљу хонорарно је предавао 
реторику у Војној академији (школска 1930/1931) и написао уџбеник Ре�орика (1934). 
Крајем 1933. напокон је изабран у чланство Српске Краљевске академије наука, а у издању 
„Геце Кона“ из Београда од 1931. почињу. да излазе његова Сабрана �ела у 25 књига (издање 
је завршено 1936. године).

У среду, 19. јануара 1938, после краће болести умро је у Београду у 74. години 
живота. Иза његове смрти на сцени Народног позоришта у Београду постављена је 
недовршена комедија Влас� (1939). Такође, 1990. на сцени „Бојан Ступица“ у Београду, 
изведена је комедија Не очајавај�е ника�, коју је Нушић написао у егзилу у Француској у 
току Првог светског рата. 130

Једна борба 131

У Гучу, на Бјелици, под Јелицом планином, стиже 17. октобра с вечери 
једна батерија, пред којом је јахао официр снажних плећа и препланула лица, а 
оштрих и тврдих црта као од бронзе саливених. Дан се већ био увелико гасио, 
дућани и радње ове мале варошице били су већ затворени и свако се повукао 
у своју кућу. Кад гломазни топовски точкови затандркаше мртвом чаршијом, 
узнемири се забачена паланка и наста узбуђење међу њеним грађанима. 
Батерија прође и изби на други крај варошице, официр заустави на једној 

130 Горан Максимовић, „Белешка о писцу“, у Бранислав Нушић, Деве�с�о �е�наес�а: �ра�е�ија 
је�но� наро�а, прир. Горан Максимовић (Београд: Службени гласник, 2018), [552]-556.

131 Branislav Nušić, Devetsto petnaesta: tragedija jednog naroda, prir. Vojislav Đurić, ur. Ljubiša Mano-
jlović (Beograd: Jež, 1958), 116-[143]. Причу Је�на борба Нушић је забележио према казивању 
једног официра, учесника у борби на Чачку, у причи После�ња на�а: „Официр тад поче да 
ми казује о борби на Чачку. Казивао је много и ја, вероватно, нисам упамтио све. Ипак сам 
сутрадан забележио датуме и поједина места. Из тих мојих бележака и из памћења, колико 
сам га сачувао, ја данас препричавам то казивање, препричавам га својим речима. Официрево 
казивање је било можда природније и једноставније, али сам ја целину сачувао у сећању и 
казујем је онако како сам је сачувао.“
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чистини поворку, нареди вољно и све 
остало за одмориште, те сјаха с коња 
и предаде га посилном.

Одмах настаде у батерији жив 
покрет момчади, која поскака са 
седишта и предузе све да припреми 
за одмор. Једни пођоше по сено и дрва, 
други узеше да стоварују каре, трећи 
да побијају коље за које ће везати стоку, 
а четврти пођоше до реке по воду, да 
оперу топовске точкове и поскидају 
са њих дебело блато, које су понели 
са друма од Ариља, одакле су јутрос 
кренули. Уморни волови, који вуку ову 
батерију, ослобођени јарма, узеше да 
дрхћу очекујући да им се положи храна. 
А официр, пошто је још неке наредбе 
издао, крете натраг у варошицу да 
потражи телеграф.

То је била свега једна пољска 
позицијска батерија Дринске дивизије, 
која стиже отуд са Дрине, са Суве горе. 

Када је 27. септембра непријатељ, после вишедневне борбе, прешао Дрину, 
батерија је ова добила наредбу да се одмах повуче на Добрун-Вардиште, 
одакле је преко Шаргана стигла у Ужице. Непријатељ је тада већ дубоко 
био ушао у Србију, те се морало и даље одступати, од Ужица на Пожегу, па у 
Ариље, а одатле на Гучу.

Официр оборене главе, а забачене капе изнад чела, лагано корача некал-
дрмисаном, оцедитом улицом варошице, не обзирући се на радознале погледе 
преплашених становника, до којих, преко високе Јелице, једва да допре из Чачка 
каква вест о ситуацији у земљи, те које долазак једне батерије са Дрине чак 
овамо у срцу Шумадије испуњава тешком бригом и слутњом.

Полицијски писар, који се придружио капетану и коначару, један улопан 
и неизбријан срески тип, покушао је успут и да постави погдекоје питање, 
али је капетан само одмахнуо руком не одговарајући му. Писар, видећи да на 
питања не добија одговоре, узе непитан сам да прича шта зна, шта је чуо, шта 
је допрло до Гуче.

- Овамо не ваља. Званично ништа немамо, ал' тако кажу. Веле, непријатељ 
је кренуо из Ваљева, слази преко Трбушана и Љубића. Слали смо коњаника, 
а разговарали смо и преко телеграфа са Чачком. Имам и једно писмо од мога 
колеге, послао ми по мом коњанику, вели: ми евакуишемо. То још пре три дана, 
а од тада не знам како је. Немамо никаквих вести.

Деве�с�о �е�наес�а: �ра�е�ија је�но� наро�а 
(Београд: Службени гласник, 2018)
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Капетан, нерасположен да се упусти у разговор, саслушао је све ове 
вести које, ма колико биле и непоуздане, ипак дају нешто података да се 
ситуација може бар наслућивати. Он је, размишљајући о добивеним вестима, 
одбио онај један проценат који војници увек приписују вести и изишло 
му је отприлике да се борбе воде вероватно негде око Ваљева, рецимо: на 
положајима изнад Ваљева. Највише још што би се могло дозволити, ако су 
Аустријанци једновремено сишли и Колубаром и Јадром преко Осечине, било 
би то да је и Ваљево пало. Према томе, капетан је срачунао да ће у Гучи завр-
шити своје одступање и ту сачекати наредбе које ће гласити да са батеријом 
крене на тај нови фронт. 

Преплављен тим мислима и не слушајући даља казивања писарева, који 
је тапкао за њим по блату, капетан се уврати у среску зграду, из чијег је зида 
истицао читав сноп жица који је прихватао један дирек побијен испред зграде. 
У телеграфској станици затече он телеграфисткињу, која је беспослена читала 
неки стари број београдских новина. Он нареди да потражи везу и распита 
где се налази команда Ужичке војске. Седе затим и написа телеграм којим 
извештава команданта да се налази у Гучи и остави потпоручника да чека 
везу и испошље телеграм, а он оде да потражи мало одмора.

Прихватио се у кафани где му је спремљен конак, па се затим повукао 
у собу и убрзо, уморан, легао. Била је већ прошла поноћ кад на капетанова 
врата неко закуца, најпре тихо, а затим јаче. Био је то потпоручник, који је 
довео собом једног ордонанса. Капетан, још довољно неодморен и неиспаван, 
седе на кревет и припали свећу у ниском лименом свећњаку. Ордонанс, који 
са потпоручником уђе у собу, предаде му једну малу коверту, коју капетан 
хитно отвори и принесе лист хартије свећи. Прелете га једанпут и двапут, па, 
не говорећи ни речи, потписа завој и врати га ордонансу, који салутира и оде. 
Капетан се диже са постеље и рече потпоручнику, који је остао у соби:

- Идите одмах, избудите људство.
- Покрет? - учини потпоручник изненађен, јер он још није био ни легао 

да се одмори.
- Покрет! - одговори капетан суво.
- Хитан? - пита даље потпоручник.
- Одмах, још ноћас!
- На коју страну?
- Видећемо, казаћу!
- Стока је преморена! - усуди се да примети потпоручник.
- Знам! Учините као што сам вам наредио! - одговори капетан и окрете се 

буновном и дремовном посилном, који је упао у собу, те му нареди да поскида 
с чизама колико-толико синоћно блато и спреми остали пртљаг.

Потпоручник салутира и оде, а мало затим, док се капетан још навлачио 
и опремао, писну трубни знак тамо крај реке и пресече ноћну тишину која је 
лежала над паланчицом.
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Кад је већ навукао шињел и опасао револвер, он узе још једном наредбу 
која је лежала на сточићу да је понова прочита. Наредба је била од команданта 
Ужичке војске; у њој му се наређује да одмах крене за Чачак и да гледа да се 
пробије кроз варош, иначе му је батерија изгубљена, јер је Чачак пред падом.

- Ипак, она синоћна обавештења писарева нису била нетачна! - сину кроз 
главу капетану, стрпа наредбу у џеп од шињела и натуче капу на незачешљану 
главу, па пође кроз ноћ телеграфу да потражи Чачак, те да распита каква је 
ситуација тамо, не би ли сазнао није ли већ доцкан кренути на ту страну. 

Телеграфисткиња, која је спавала на кревету за дежурне, диже се и поче 
ударати у апарат тражећи Чачак, али се отуд нико не одазва.

- Не одзива се? - упита капетан нестрпљиво.
- Од синоћ се, господине, не одзива. Звала сам неколико пута. Мора да су 

наши већ напустили телеграф и непријатељ ваљда...
- Биће да се воде борбе, па је линија заузета! - пресече је капетан, не 

желећи јој дозволити да каже оно што је и сам у том тренутку помислио и што 
му је новом и тешком бригом осенчило чело.

Он пође нагло из телеграфа и упути се тамо где је батерија била већ 
сва на ногама и у покрету спремајући се за полазак. Замало и он узјаха коња, 
а момци седоше на своја седишта. 

За ноћи батерија је прешла драгачевску равницу, од Гуче до Јелице, 
а са зором се већ пела уз Јелицу, те кад освоји дан, она се поче спуштати ка 
Чачку. Претпостављајући да непријатељ мора бити негде у близини, капе-
тан, јашући далеко испред батерије, учетворостручи пажњу. Он још од ране 
зоре посла у извидницу једнога поднаредника са два војника, који далеко 
измакоше и требали су се већ вратити. Под њим се развила серпентинска 
џада, која обавија као змија Јелицу, те је далеко под собом могао сагледати 
делове друма, што му је олакшавало да са извесним поуздањем креће напред, 
прибојавајући се ипак изненађења на превојима, утолико пре што на овоме 
стрмоме путу не би могао са батеријом оперисати, нити би је на ускоме друму 
могао окренути за повратак, нити би је преморена стока могла узнети натраг 
на Јелицу, са које се спушта.

Једног тренутказаустави капетан батерију и изјаха напред до једнога 
завоја, са којега се далеко догледа повијена пантљика јеличкога друма и, тамо 
под Јелицом, Чачак који броји последње сате своје слободе. Далеко под собом 
спази капетан на догледу извесно кретање. Њега такну нешто, али, кад понова 
загледа, познаде по броју људи да се то његова извидница враћа, те јој похита 
у сусрет. Поднаредник, који је слазио чак до Чачка, рапортира капетану да су 
јуче још Чачак напустиле све наше власти и да су обе ћуприје на Морави бачене 
у ваздух. Непријатељ још није ушао, али се зна да слази с Љубића и укопава 
се с оне друге стране Мораве. Варош је спремна за предају и очекује се улазак 
непријатеља свакога часа. Опасност је велика за батерију да настави пут за 
Чачак, јер може непријатеља затећи у вароши.
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Саслушавши овај рапорт, капетан се за тренутак размисли, па ободе 
коња и хитно се врати батерији, те издаде наређење, да се журно креће ка 
Чачку не би ли се уграбило проћи кроз варош пре но што би непријатељушао 
и заробио батерију. И мада је стока већ била потпуно клонула од силног 
умора, пут који је био стрм и под ногом олакша те батерија живље крете.

Било је десет и пô часова пре подне 18. октобра, на сам дан Светога 
Луке, када ова батерија наиђе Иван(њ?)ичким сокаком на чачанску калдрму 
и капетан на коњу пред њом. У вароши тишина, мртвило. Из кућерака са 
застртим прозорима провирују преплашене очи становника, који су се 
већ предали судбини те су још ради само да виде како изгледа та њихова 
судбина. Са погдекоје капије извирује женско чељаде, људи су се извесно 
повукли у куће, јер нису ради у првим тренуцима уласка непријатељске 
војске појављивати се. На једној кућици већ виси бели барјачић, а пред кућом 
остарија жена престрављено погледа непријатеља кога очекује. Загледа се 
добро и кад у војницима позна своје, српске војнике, она се преобрази изне-
нађењем и осети се срамна, те грчевито здера бели барјачић с мотке и утрча 
у кућу, одакле мало час покуљаше читаве гомиле жена и деце, радознало и 
са усхићењем посматрајући српску војску коју нису очекивали. Мало даље, 
опет пред вратима једне кућице, жена спазила српску војску и српског офи-
цира, па стидно сакрила за леђа бело барјаче и сикирче којим је требала 
да га прикуца на капији. Капетан спази, боно га текну и узвикну јој с коња:

- Зар није, сестро, рано да дижеш тај срамни барјак?
Она постиђено баци барјак и сикирче и побеже у кућу.
То све на уласку у варош, међу првим кућама. Кад батерија уђе мало 

дубље, сагледа капетан тек праву слику једне вароши у агонији.
Чачак је тада крцао од избеглица и све то, престрављено и забринуто, 

сабрано у гомилице стојало је пред дућанима, пред кућама, помирено са 
судбином, шапћући међу собом са извесним узбуђењем изазваним непо-
знавањем опасности која се приближује. Што дубље средини вароши, беле 
заставе све чешће, нарочито на угледним кућама. На општини такође бела 
застава и под овом сабрао се нарочити одбор грађана који је образован да 
изврши предају вароши. Као нарочиту значку лојалности и готовости на 
предају, сваки је од ових одборника носио још омотану, на левом рукаву, и 
једну белу врпцу.

Светина на улици и пред општином, заједно са овим белим одбором, 
очекујући са извесним неодређеним страхом, слутњом и немилим предо-
сећањем улазак непријатељске војске, који има да означи почетак робовања, 
са нескривеним изненађењем предусрете српског официра са батеријом. На 
лицима свих било је исписано питање: „Откуд ти?“ Што је капетан ближе 
прилазио белој општинској застави и престрављеној гомили, сабраној под 
њом, изненађење се ово претвараше у праву запрепашћеност. Измирено 
већ са предајом, измирено већ са робовањем, становништво је, готово са 
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негодовањем, пресретало однекуда залуталу српску батерију, која ће навући 
борбу и са њом гнев непријатеља, смрт и разор вароши.

Капетан је осетио то негодовање у погледу светине и одбора, и у души 
му то изазва бону одвратност и плануше му образи срџбом. Он напусти бате-
рију, те ова настави пут калдрмом, а притера коња пред општинску зграду.

- Шта је то? - грмну капетан с коња сакупљеним одборницима са белом 
траком око рукава. 

Нико му ни реч не одговори.
- Ко обеси ту срамну заставу? - грмну капетан и потера коња у саму 

гомилу.
Одборници се згледаше међу собом и председник њихов приђе капетану 

љубазно:
- Ми, господине капетане, очекујемо непријатеља сваки час...
- Скидај то! - прекиде га капетан. - Зар не видиш да су оно тамо српски 

војници, зар не видиш да сам ја српски официр; зар ти хоћеш да ја српску вој-
ску, макар и у одступању, проводим под белим заставама?

- Молим лепо! - узе председник белога одбора опет да се објасни. - Ми 
смо напуштени и ми имамо право да се сами опредељујемо према даљој својој 
судбини.

- Опредељујте се кад више ниједног српског војника не буде у вароши. 
Док сам ја овде, још нисте робови; имате кад то да будете. Наређујем да се 
беле заставе скину!

- Ја мислим...
Он не изговори реч, јер капетан плану и спусти руку на револвер и 

пригушеним гласом цикну:
- Скидај или...
Бела застава паде са општинске куће, поскидаше се и са осталих кућа 

улицом којом ће последња српска батерија проћи. Капетан ободе коња и 
похита за батеријом.

Али малочашњи случај није био и последњи који је капетановој узбуђе-
ној души нанео бол при напуштању већ изгубљене и злој судбини остављене 
вароши. Маса света, међу њима највише избеглица из других места, а међу 
овима велики број појединаца и читавих породица које су га познавале, 
опкољавале су га, заустављале му коња и, сузним очима и узбуђеним гласом, 
који је дрхтао и грцао, засипале га питањима: одакле иде; иде ли још војске; 
има ли какве наде?

Капетан хтеде да не одговори, или бар да прикрије истину, али гомила 
из његовог устезања и снебивања познаде истину и то га нагна да јој је призна.

- Ово је последња наша батерија. Измичем журно да не будем пресе-
чен - али, да би их и утешио, он додаде - ипак, чим ухватим тамо положаје, 
зауставићу се!
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Место утехе, та изјава капетанова изазва још већи страх код светине.
- Не тамо, не над Чачком. Идите даље, што даље, капетане. Бомбардоваће 

нас, уништиће нас!
Капетан им обећава и његов коњ раскрчује гомилу, те полази путем ван 

Чачка, којим његова батерија већ измиче. Али на крају су тамо, ван вароши, још 
и касарне, које су претворене у болнице, претоварене рањеницима, који су се 
начетили на прозоре и измилели испред болнице, па довикују отуд:

- Одакле, господине капетане? Куда, господине капетане? Је ли далеко 
непријатељ, господине капетане? Хоћете ли примити борбу, господине капетане?

Капетан одмахује главом и окреће главу да не види ово несрећно будуће 
робље, међу којима има можда и његових другова, и удара мамузу у слабине 
коњу не би ли што пре стигао батерију која је већ измакла друмом.

Испред трнавске механе више Чачка изиђе водник пред капетана и 
саопшти му да је стока толико малаксала да већ посрће и пада. Месец дана 
та стока, неисхрањена, без одмора, тегли од Дрине до Чачка. Капетан нареди 
да се ту, код трнавске механе, изнад самог Чачка, остане на одмору, али пред 
подне већ он доби извештај да се непријатељ брзим маршем спушта ка Чачку, 
и нареди брзо кретање, јер ту, на трнавској механи, и кад би могао са цигло 
једном батеријом да прими борбу, не би то учинио ради вароши и онога света 
који га је молио и коме је дао реч да ће избећи борбу изнад саме вароши.

Мада је друм био закрчен бегунцима и старцима из трећег позива, 
који су се распрштали још испред Чачка, код села Трбушана, ипак се пред 
батеријом свуд отварао пут и она је лагано измицала ка селу Јежевици. 
Посматрајући старце из трећега позива како гегуцају каљавим друмом, 
капетан поуми у једноме тренутку да их прибере око своје батерије, за случај 
да буде принуђен примити борбу, али, видећи их онако изнурене и немоћне, 
одустаде од те намере утолико пре што код села Јежевице натрапа однекуд 
на један полу-ескадрон коњице трећег позива, са резервним капетаном као 
командиром. Капетан одмах стави овај полу-ескадрон под своју команду и 
истури га испред непријатеља.

У само подне патроле овога ескадрона јавише капетану да је непријатељ 
ушао у Чачак и креће даље да гони његову батерију. У исто време стиже капе-
тану и глас да се негде на друму, идући Краљеву, налази још једна батерија 
дебанжова и један вод крупових топова, којим командује један доцент уни-
верзитета, резервни капетан. Капетан разасла коњанике, поручујући овима 
да застану где су, и да се постарају добити везу са њим, а сам одмах крете ка 
селу Слатини, сад већ са намером да се ту задржи, па да у име божје и борбу 
прими, осећајући се сад већ толико јачи или бар не више усамљен.

Да би се могао за борбу припремити, капетан нареди патролама да по 
друмовима почну збирати растурену пешадију, па чак и оне трећепозивце које 
је малочас запостављао; и настаде да се одмах веже телефоном са Краљевом, 
не би ли ма с ким, ма с којом командом добио везу.
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Мало час и телефон зазврча. Капетан је тражио Краљево да пита где 
се налази штаб Прве армије. Телефон му донесе вест да се штаб Прве армије 
налази у Витановцу, и он запрепашћено испусти слушалицу.

- Дакле, на левој обали Мораве? То значи да војвода Мишић ни појма нема 
да је непријатељ изманеврисао клисуру Овчара и Каблара и да је заузео Чачак.

- Тражи хитно армијски штаб! - дрекну он на подофицира телефонисту.
Телефон је очајно зврчао, телефониста је чинио све могуће покушаје и 

напоре, али је до те везе немогуће било доћи. Свакога часа јављале су се ненад-
лежне команде, војне станице, или су се укрштали разни гласови, разна брујања 
и телефониста је уморан прекидао везу, да мучан посао изнова почне. Капетан 
је нестрпљиво ходао, пушећи грчевито и нервозно цигарету за цигаретом и 
псујући телефон и онога ко га је измислио.

После читавог сата напора, телефониста клонуло испусти слушалицу 
на колено.

- Не може се добити веза, господине капетане!
- Тражи! - дрекну овај. - Мораш је добити, по цену живота је мораш добити!
Нов сат напора, укрштања разних гласова, јављања ненадлежних команда 

и, најзад, капетан чу где телефониста неколико пута понови:
- Је л' то штаб? Ало, је л' то штаб Прве армије?
- Је ли? - учини капетан и у једном скоку нађе се крај телефона те зграби 

слушалицу.
- Ало! Ало! - наслони капетан слушалицу на уста и на уво. - Ало! Је л' то 

штаб Прве армије? Овде командир пољске батерије Дринске дивизије, капе-
тан... Ало, јест! Молим, саопштите господину начелнику штаба да се, са једном 
пољском позицијском батеријом Дринске дивизије, налазим на Слатини више 
Чачка; да се у мојој околини и у вези са мном налазе... - и капетан настави цео 
рапорт о двема батеријама, о ескадрону коњице, о расутој пешадији, за коју је 
издао наредбу да се прибере и заврши овим: - Ја сам јутрос у десет и по часова 
прошао кроз Чачак и уставио се овде; непријатељ је ушао у Чачак у само подне 
и наставио пут за мном. 

- Како, како, поновите - дрекну глас из Армије.
- Непријатељ је ушао у Чачак у само подне и наставио...
- То је немогуће! - пресече му реч глас из Армије.
- То је могуће и тако је! - одговори капетан.
- Остани на телефону! - наређује глас и прекида говор.
Јасно је било да је глас о паду Чачка морао изазвати запрепашћење у 

Армији, која се још налазила на левој обали Мораве. Мало час јави се на теле-
фону сам начелник штаба и капетан понови вест о паду Чачка.

- Ама, јеси ли ти луд, знаш ли шта говориш? - зграњава се на телефону 
начелник.
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- Нисам луд, господине пуковниче, говорим вам само оно што поуздано 
знам и што је тачно и молим вас лепо да о томе одмах обавестите господина 
војводу и издате ми потребна наређења.

- Останите на телефону, зваћу самога војводу.
Одиста, мало час, јави се сам војвода Мишић.
- Је ли тачна вест, капетане, да је Чачак од подне у непријатељским рукама? 

- запита војвода, који је капетана лично познавао и знао га из борби које су се 
1914. године водиле код Прибоја у Санџаку, на Црноме врху, на Гласинцу код 
Побраца и пред Сарајевом. Када му капетан поузданим гласом понови све што 
је раније рекао, војвода му нареди да понови рапост о стању ствари и о сна-
гама којима располаже, а кад то изврши, зазвони кроз телефонску слушалицу 
војводин одлучан глас:

- У моје име стави под команду све што ти до руку дође. Остани ту где 
си и, - ни стопу даље! Прими борбу и употреби све да непријатеља задржиш. 
Само преко тебе мртвога сме непријатељ даље!

- Учинићу све што наређујете, господине војводо! - одговори капетан. - 
Али се бојим, нећу моћи задржати непријатеља; недовољне су ми снаге којима 
располажем, а нарочито немам пешадије!

- Држи се како знаш и умеш! - одговори војвода. - Ако си ти онај стари, 
одржаћеш се. Шаљем ти у помоћ најбољи пук пешадије, а послаћу, ако треба, 
и целу дивизију. Само, непријатељ ни стопе даље, разумеш ли?

- Разумем, господине војводо!
Кад се одвоји од телефона, капетан се живо даде на посао. Прегледа 

најпре околину села, изабра положај код слатинског гробља и нареди да се 
ту пласирају топови; прибране делове пешадије истури напред пут Трнаве, 
према непријатељу, а посла ордонанса са потребним наредбама и саопштењима 
круповој и дебанжовој батерији.

Мало затим стиже и коњаник оздо из Трнаве и саопшти капетану да је 
коњица већ у контакту са непријатељем, ту око трнавске механе, и да се ту 
зауставило непријатељско наступање, јер је ноћ већ настала. 

Наста ноћ мрачна и облачна. Војници наложише ватру у заклонима, како 
се не би открили непријатељу, а капетан се повуче у слатинску школу, коју је 
одредио за свој штаб и у коју су се прибрали и болесници.

Тек што се забринути капетан посади, да се одмори, премишљајући о 
сутрашњем тешкоме дану и борби која му предстоји, а дојури један подофицир 
и рапортира му да се друмом чује брз ход коњице.

- Којим друмом? - скочи капетан.
- Из Краљева.
Капетан се умири, али ипак пође напоље, јер мада отуд не може доћи 

непријатељ, ко зна да не буде какве заблуде.
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Друмом је стизала наша коњица, као што је капетан и предвиђао. То је 
одељење које је лично војвода Мишић упутио, да се увери о стању ствари и, 
како вођа одељења у рапорту изјави, да се у невољи нађе. Капетан задржа ово 
одељење да преноћи у селу, те да ујутру начини распоред са њима.

Сутра освану деветнаести октобар, суморан и влажан. Небо хладно 
и мрачно као чело злочинчево. Из мочвара испарава влага и чисто натапа душу 
зловољом. Не мили ти се дан, не мили ти живот. Бива да се у борби таквих дана 
са већим самоодрицањем иде у смрт но иначе.

Патроле јављају да је већ са првим сванућем, доле код трнавске механе, 
отпочело чаркање. Плане овде или онде пушка са непријатељске стране, 
а одговара јој наша. Кад дан мало више освоји, поче и чешћа чарка, те глас 
пушчане праске допире чак до слатинских положаја.

Капетан узјаха коња и пође предњим, истуреним деловима своје мало-
бројне војске, да осмотри непријатеља и да учини потребне измене у распо-
реду, и охрабри оне којима је намењено да приме први судар са непријатељем. 
За капетаном крете и оно одељење коњице што је синоћ у мрак стигло.

На Јежевици с једне и друге стране друма полегли по земљи старци из 
трећег позива и оно војника што су их патроле јуче прибрале; полегли по јару-
гама, по кукурузу или похватали заклонита места и бусије, зид, дрво и камен, 
и мирно и одмерено одговарају на пушчане поздраве са непријатељске стране. 
Ни непријатељ још није био отворио живу ватру, желећи вероватно најпре да 
одмери снагу нашу или очекујући придолазак својих трупа. Командир истурених 
одељења изађе капетану на рапорт и саопшти му бројно стање прикупљене 
пешадије, као и синоћно и јутрошње кретање непријатеља. Капетан нареди 
да се војници, расути по њивама, приберу што тешње и да најогорченије бране 
друм којим ће непријатељ наступати. Нареди још и чешћу паљбу, како би 
непријатељ добио утисак да је овде већи број војске.

- Из Армије имамо наредбу да изгинемо сви! - додаде мирно капетан на 
завршетку својих наредаба. - Разумете ли?

- Разумем! - одговори млади резервни официр и затресе му се рука, коју 
је дигао да салутира.

Мада их је, приликом овога разговора, поздравило неколико пушчаних 
зрна, која им прохујаше око глава, и капетан и млади официр остадоше рав-
нодушни, навикнути већ на такве поздраве. По свршеним наредбама капетан 
крете међу војнике.

- Можеш ли, стари? - довикује чичици који је полегао иза једног бусена.
- Морам, господине! - одговара чича.
- А умеш ли да гађаш?
- Знаш како је, господине. Прислоним пушку уз образ, па на једно око 

зажмурим, а на ово друго не видим; ал' опет, зрно оде тамо међу њих, па ако 
погоди кога, добро, а ако не погоди, толико му чини.
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Другог чичицу нађе капетан у једној јаружици. Развио на земљу прљав 
пешкирић па једе сир и хлеб и пуца. Поједе залогај, па узме пушку и испали је. 

- Ручаш, чича?
- Па да се прихватим, господине. Од ране зоре нисам окусио.
- Ако, ако, прихвати се.
- А знаш како је, не ваља са празним трбухом ни на онај свет отићи.
- Само чувај пушку! - вели капетан.
- Хоћу, господине, и она мене чува! - додаје чича.
На капетановим уснама развуче се благ, али и болан осмех. Њему падоше 

на памет синоћне речи војводине: „Ако си ти онај стари, одржаћеш се!“ С чим 
ће се и с ким одржати? - питао се капетан сам у себи - зар са овим доброћуд-
ним чичицама, чији животи не доприносе успеху, већ само пењу број жртава? 
Тешило га је оно нешто мало војника, колико их је сагледао, и мало младих 
Црногораца, које је он собом чак са Дрине повео. Али је, према извештајима које 
је већ имао о снази непријатељевој, увиђао како је све то не само недовољно 
но управо бедно.

Капетан застаде мало на месту обузет тим мислима, па се на један мах 
трже и ободе коња да пође даље, али у томе спази друмом из Слатине ордонанса, 
који је журио к њему. Капетан притеже дизгине и коњ остаде у месту. Ордонанс 
му јави да су у Слатину стигли неки официри који га траже.

- Из штаба ваљда? - поуми капетан и ободе сад понова коња, те се 
у два-три скока дохвати друма па се галопом упути Слатини. Из далека, 
с друма још, догледа он пред слатинском механом једну гомилицу официра 
и коња које су сеизи водили друмом. Кад се приближи мало гомили, познаде 
он међу официрима уочљиву фигуру команданта Седмог пука првог позива. 
Кад приђе још ближе, виде да се није преварио и јасно виде пуковниково 
црном машћу обојено лице, његове пуне црне бркове и топао смех очију. 
Он нагло сјаха и готово притрча гомили из које му је пуковник већ пружао 
пријатељски руку.

- Шта је овде? - предусрете га пуковник.
Капетан укратко и брзо изговори свој рапорт о јучерашњем и данашњем 

дану, о величини својих трупа и о ситуацији на Јежевици, одакле је овога тре-
нутка стигао, не кријући ни своју бригу за исход борбе.

- Не брини! - утеши га пуковник. - Стиже ти помоћ.
- Ко? - запита капетан готово усхићено, иако је већ по присуству пуков-

никову и његових официра слутио.
- Ми. Седми пук првога позива.
- Цео пук? - понови капетан сав срећан, јер му стиже читав пук најбоље 

војске.
Са капетанова лица ишчезе домалочашња брига и очи му засветлише 

задовољством и поуздањем.
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Пуковник узе команду у своје руке и ту, пред слатинском механом, 
отпоче одмах саветовање. Знајући да собом води један одморан и прекаљен 
пук, пуковник одмах нареди да се не чека напад непријатељев, већ да се он, 
и то што пре, нападне. Он изврши одмах распоред и издаде све потребне 
наредбе. Челни батаљон, који је дотле већ стигао, одређен је одмах у претход-
ницу, а капетанова батерија, која је била постављена код слатинског гробља, 
у састав претходнице. Пред подне стигли су већ и остали батаљони и одмах 
им издате потребне наредбе.

Кад је превалило подне, претходница са батеријом крете ка Јежевици 
у сусрет непријатељу, и чим му стиже на доглед, између Слатине и Јежевице, 
отпоче пушкарање. Пушкарање ово није више било оно старачко пушкарање 
уз залогај хлеба, паљба је била у самом почетку већ жива и оштра.

Борба почиње.
- Биће меса! - вели пуковник своме ађутанту, посматрајући развијање 

претходнице и предосећајући озбиљност борбе.
Дугим ратничким животом развио се у наших ратника један инстинкт, 

једно предосећање. Као што морнар по лепоме и сунчаноме дану, кад никакав 
покрет у атмосфери не прети променом, предосећа буру, тако и ратник, после 
првих пушчаних поздрава са непријатељем, предосећа хоће ли бити борбе или 
ће се остати на обичном пушкарању.

Пушчана ватра све јача и гушћа. Већ први рањеници падају и повлаче се 
ка Слатини. Топови још ћуте, јер су на друму, у маршевном поретку, очекујући 
наредбу да се развију. Непријатељ већ осећа да према њему није синоћна војска, 
а Београђани да је ова, у низу њихових славних борби, можда и последња. Њихов 
их је понос водио у ову борбу са нарочитим расположењем да даду мушки 
отпор, те натерају непријатеља да заплаче над својом победом.

И борба поче да расте, да се пење и да бива све огорченија, те предњи наши 
почеше да потискују предње непријатељске делове, а за њима се и батерија 
помиче све до првих јежевичких кућа. Нови положаји, које би заузимали наши, 
били су посејани безбројним лешинама наших стараца. Читава их је чета синоћ 
изгинула. Та чета, из Ужичке војске, упућена је била доцкан синоћ са Јелице 
капетану у помоћ, али, рђаво вођена, залутала је у непријатељске редове, те 
их ови скоро све побили, а мали остатак заробили. На овим положајима борба 
настаје још огорченија, јер непријатељ као да се, потиснут, дочепао сад бољих 
позиција но што их је малопре имао, а батерија још ћути прикована на друму 
у маршевној колони, немајући ни лево ни десно простора да се развије. Паљба 
већ густа као киша и читави млазеви танади засипају батерију. Осећа се да се 
непријатељ дочепао бољега положаја од наших. 

- Ово бије изблиза? - узвикује капетан.
- Изблиза, господине капетане! - одговара поднаредник са предњег топа.
- Ама, одакле, побогу, где се скрио?
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Узеше сви да осматрају по правцу и по звуку. Капетан спази први како са 
звонаре јежевичке цркве лије киша танади. Он нареди да се челни топ скине, 
намести и, не говорећи ни речи да је пронашао заседу, он темпира топ на сто 
метара пред устима, а зрна се расуше као картеч. Један метак, други и трећи је 
већ био довољан да непријатељска заседа на јежевичкој цркви ућути.

Топовски меци, у тако непосредној близини пешадије, учинише да се 
борба на један мах освежи. Пешаци дигоше главе и нарастоше им срца, те викну 
неко међ' њима: „Брже, људи, ево нам стигоше топови!“ 

Сви поскочише вољни за јуриш, очекујући нетремице команду и осврћући 
се за собом одакле би им ова имала доћи. Али пуковник обустави даљу борбу, 
јер је ноћ већ била пала, па се не може знати где се може наићи на непријатеља, 
а нарочито што су се борбе водиле преко самих шљивика, те ко зна где се по 
врзинама може скрити непријатељ. 

Прекидајући борбу, пуковник наређује да свако остане на своме месту, 
да задржи свој положај, како би, чим зора сване, могли наставити борбу. И тако 
је готово цео фронт ту ноћ провео на мртвој стражи, а одмах, непосредно иза 
мртве страже, на двеста до триста метара пред непријатељем, шест топова 
положених цеви, спремљених за картечку ватру, стоје мирно и непомично, као 
гвоздена стража која бди над уморним пешацима.

Ватре се нису смеле ложити, али се мало и спавало. Све је било на опрезу, 
тим пре што је изгледало као да има некога покрета код непријатеља.

Пуковник са својим штабом заноћио је у Јежевици, у сеоској школи, где 
је велики део ноћи провео у разговору о сутрашњем дану, придремао мало 
обучен и оружан и још далеко пре зоре кренуо на положаје.

Са првом зором планула је и прва пушка и она откри да непријатељ 
није остао на положајима на којима је био синоћ кад се борба завршила. Он 
се повукао на јежевичку косу, и то је био онај ноћашњи покрет непријатељев 
који су наше страже запазиле. Наши су отпоздравили непријатељев пушчани 
поздрав, али, према наредби пуковниковој, са извесном уздржљивошћу, све 
док дан мало не освоји. Чим се раздани, наши осуше учестану и снажну ватру, 
тако да је непријатељ брзо отеран и са те косе, коју заузе батерија и построји 
се у једном шљиваку близу друма... По истој коси, лево од друма идући Чачку, 
постројавају се одмах и остали топови, два пољска брзометна, који су дошли са 
Седмим пуком, шест пољских дебанжових и два крупова. Тако се јежевишком 
косом поставила батерија, која је сад већ бројала шеснаест топова...

На тај начин, наши су већ били спремни да приме и већу борбу, која се 
одиста од тога часа и развија.

Као да се и непријатељ на новоме положају више прибрао, јер наша 
пешадија, потискујући га, сад већ наилази на јачи отпор. Митраљези грокћу 
са свих страна и сеју смрт, а пушчана ватра се укршта и пламти цео фронт. 
Развија се смртоносна борба. Сад већ и топови улазе у дејство, те се разлеже 
грмљавина, од које задрхта Чачак и преплашено становништво у њему. 
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Да би сузбио дејство наше артиљерије, непријатељ извлачи два тешка, велика 
калибра топа, код барутног магацина, више Чачка, и, вешто скривен туче отуд 
нашу артиљерију. После неколико хитаца, непријатељски топови нађоше мету 
и тачном ватром засуше два наша брзометна топа, тако да они намах заћуташе 
да не би били уништени.

Пуковник, командант Седмога пука, који се налазио међу својим пешацима, 
пожури ка топовима који су заћутали. Он узе и сам, са командиром брзометне 
батерије, да осматра одакле их то туку непријатељски вешто скривени топови.

- Са оне косе, али су тако скривени да не могу да их нађем! - вели капетан, 
командир брзометних.

- Морамо их наћи, иначе ће нас покосити! - одговара пуковник, а утом 
груну, недалеко на десном крилу, где су пољски топови.

- Бог и душа, овај их је нашао! - узвикну пуковник и крену тамо ка поља-
цима. Утом застења кроз ваздух и тресну, а земља, коју диже тешко разорно 
зрно, и дим, који се разви из експлозије, зави пуковника и његове пратиоце. 
Капетан пољске батерије, који је био на своме левоме крилу, претрну и потрча 
месту где је мислио да прихвати мртвога пуковника, али се дотле, из разређеног 
дима, помоли пуковникова симпатична фигура.

- Спасавајте се, овамо, ближе овамо! - виче капетан.
Али пуковник, смешећи се, мирно остаје на месту, истреса руком земљу 

која му запала око врата и обзире се око себе:
- Добро је, вели, сви смо на броју!
Затим приђе пољској батерији.
- Нађе ли их? - пита капетана.
- Ено их код барутног магацина.
- Удри!
И капетан проконтролиса најпре још једном топове, па распали једно за 

другим. Затреска тамо граната, диже се земља увис и - непријатељска батерија 
ућута, ниједним се метком више не одазва.

- Умуче! - кликну капетан.
- Пролајаће он опет! - одговори пуковник, уверен да је нађени непријатељ 

спустио своје батерије са виса, на коме је био, да потражи нов положај и пожури 
пешадији да са њоме искористи ову артиљеријску паузу.

Поштеђена артиљеријске ватре, за време док је непријатељ тражио нове 
положаје, а оскољена пуковниковим присуством, пешадија груну јаче напред, 
потисну снажно непријатеља и заузе трнавску механу и положаје око ње. Утом 
се понова јави грмљавином непријатељски топ. Нађе нашу пољску батерију и 
убаци у њу неколико тешких зрна.

- Одакле бије? - виче капетан да би надвикао тресак.
- Не знам, господине капетане! - одговара водник.
- Гледај, пази!
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Сви обратише пажњу на ону страну одакле ватра бљује.
- Ено, рикну! - и сви спазише како сину ватра.
- Ено их, тамо су! - кликну капетан.
Водник узе брзо да удешава топ да би ућуткао непријатеља.
- Шта ћеш? - пита га капетан.
- Да бијем! - одговори водник.
- Чекај, не жури!
- Сатреће нас.
- Чекај, не смемо га тући.
Капетан се предомишљао. Непријатељ је спустио батерију с виса код 

барутног магацина и поставио је код касарне. Касарне су претворене у болнице 
и препуне су наших рањеника. То су они несрећници што су се јуче, када је 
капетан излазио са батеријом из Чачка, начетили били на касрнске прозоре и 
очајно посматрали одступање последње српске батерије и боно узвикивали: 
„Има ли какве наде?“

Тући непријатељску батерију, која се иза болнице сакрила, значило би 
изложити ватри из српских топова српске рањенике. Ко је тај који би хтео и 
смео тај злочин повући на своју душу? Ко је тај коме не би душа заиграла, а 
рука задрхтала при помисли да палећи топ шаље зрно које ће покосити читаве 
чете рањених бораца и другова својих?

А непријатељска батерија бије, бије сад бешње но ма кад досад, јер се 
осећа заклоњена, јер зна да јој српски топови не смеју, тамо где је, бацити своје 
ватрене отпоздраве. Непријатељска зрна једно за другим падају међу наше и 
косе, а наши трпе и ћуте и - размишљају.

Најзад, капетан плану.
- Удрите, па шта бог да! Али, чекај, на сваки топ официр, сам официр 

да контролише и да нишани. Животом плаћа ко удари у болницу. Четворе 
очи отварајте.

Сад капетан полеже по једноме топу, одмери, нанишани и... пуче. Опалки 
и други и трећи. Ниједан метак не очеша зидове болничке и сваки нађе бате-
рију непријатељску. Ућута на један мах непријатељ, нађен и изненађен овако 
дрским гађањем.

- Браво! - кликну капетан похваљујући и ободравајући своје официре и 
војнике.

Одмах настаде живља и пешачка борба. Пуковник зашао лично кроз 
редове бораца и храбри их и упућује:

- Живље, живље! Ено ћемо доживети и ту бруку да артиљерија прави 
јуриш, а ми да трчимо за њом. Дижи главу, дижи, не бије свако зрно. 'Ајде, 'ајде, 
децо, нек осети непријатељ с ким има посла!

Непријатељ, који је испред Чачка, код Трбушана, имао ону олаку борбу са 
трећепозивцима, није се никад надао оваквом отпору. То се изненађење јасно 
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опажало у непријатељским редовима, у којима се, при сваком налету наше 
пешадије, осећала малодушност.

- Шваба је мислио да јевтино узме Чачак. Треба да плати, је ли, момче? - 
довикује пуковник једноме рањенику који гегуца друмом натраг ка Слатини.

- Платио је, вала, господине пуковниче. Чекај док се преброји па ће видети.
- Мислиш, изгинуло их доста? - наставља пуковник.
- Таман толико колико да се покају што су натрчали на нас! - одговара 

ребрећи се Београђанин.
- И право је, момче, они су дошли да отимају туђе, ми бранимо своје.
У том часу непријатељ поче да се колеба и пуковник то запази, па пожури 

опет предњим редовима, који су стопу по стопу напредовали, сејући пред 
собом смрт. Непријатељ узмиче, остављајући за собом своје мртве и рањене. 
Што даље наши напредују, све више мртвих и рањених. Крај друма, у јарцима, 
по шљивацима, по врзинама. Мртви покрили својим плавим шињелима поља 
и удолице, па изгледа као да су раскинута парчад облака попадала на земљу; 
рањени се вуку по земљи као глисте, запомажући и лелечући да се дочепају 
друма, надајући се да ће ту бити лакше нађени те однети на превијалиште и 
у болнице. Међу мртвима и наши трећепозивци, они несрећници што су тако 
скупо искупили своју старост и невештину. Пуковник пролази крај мртвих и 
рањених, немајући времена да се обазире на њихово запомагање и жури ка 
првим редовима, са којима затим чини нов притисак на непријатеља, тако да 
га већ сатерује у Чачак.

Утом непријатељска батерија понова загрокта из близине. Сви се згледаше. 
Одакле то сад? Сви нетремице почеше посматрати и пратити сваки метак, не 
би ли опазили где је непријатељ сад поставио топове. А ти топови све јачом 
ватром засипају наше положаје.

- Туче из вароши! - дрекну капетан.
- Јесте, ено га тамо негде око цркве.
Сви клонуше пред овим сазнањем. Ко сме да туче у варош, у српску варош, 

пуну народа и пуну избегле сиротиње, међу коју се непријатељ кукавички 
завукао. Мора се ћутати, мора се трпети, мора се скрштених руку стојати и 
као мртва чета чекати ударце. А кад би само и са тога места била одагната 
непријатељска батерија, ми би још вечерас ушли у Чачак, ослободили га, и 
ослободили би страха и трепета хиљадама мајки које стрепе за децу своју и 
хиљадама деце која вриште од страха на крилима мајки својих. Беле заставе, које 
сад већ извесно ките цео Чачак, попадале би још једном под српском војском, а 
непријатељ, пребачен преко Мораве, зауставио би своје надирање и задуго би 
се предомишљао пре но што би пошао још једном да прелази ту реку.

Премишљајући о томе, стојећи међу својим топовима непомично, иако 
изложен непријатељској непрекидној ватри, капетану се оно зујање картеча 
чинило као зврјање телефона и чинило му се као да чује глас војводин, отуд 
из Витановаца: „Да, да, то сам од тебе очекивао; ти си онај стари!“



 146 

Он се одједном прену, окрете се око себе и виде мртву и нему батерију 
своју, виде забринуте друговесвоје и војнике своје, и виде пустош коју разорно 
зрно непријатељско још једнако чини.

- Кад бих могао бар само један метак да бацим, тај један метак донео 
би ослобођење Чачка, тај један метак ослободио би и читаву Армију, која 
је одсечена с оне стране Мораве, која мора бити заробљена ако ми овде не 
успемо! - размишљао је капетан у себи и та је мисао почела све више и више 
да га обухвата и осваја.

- И ако погине ко од наших тамо, погинуће их пет, шест и десет, а спашће 
се двадесет хиљада робова у Чачку, спашће се Армија, штаб, част српске војске 
и... ко зна какав све обрт може настати, ко зна не би ли се још могла поновитит 
прошлогодишња церска историја са Поћореком, и још једном славом покрити 
српска војска и вали те славе заљуљати велике европске фронтове и повести 
војске одлучним и пресудним биткама.

Капетану не измаче у мислима ни околност да је наредбу за ову борбу 
издао војвода Мишић, онај исти који је прошле године издао наредбу за насту-
пање; да ће победу ову, ако се данас извојује, прихватити сам војвода Мишић и 
из ње развити велики један историјски чин, који је њему његова срећна звезда 
наменила да још једном понови.

И све то можда зависи од једног јединог топовског метка. Од једног метка 
одиста, јер пешадија је већ на ивицама вароши, а артиљерија је непријатељска 
већ трипут досад умакла чим је првим зрном била нађена, те би сад то поновила, 
а чим би то било, пешадија би налетела на Чачак; непријатељ, код којег се већ 
осећа велика поколебаност, био би пребачен преко Мораве и ствари би неми-
новно узеле ток који је капетан, поплављен непријатељском ватром, замишљао.

- И све то можда зависи од једног јединог топовског метка! - шаптао је 
капетан у себи.

- А жртве, ако их буде? - тргао би се у том размишљању, али се понова 
охрабрио. - Опростиће жртве пред величином успеха.

Капетан опет диже главу те погледа око себе. Непријатељско је зрно 
сипало огањ и косило. Капетан срете погледом младога водника, који је иза 
свога топа стајао и немо гледао смрт око себе.

- Господине потпоручниче! - изусти капетан гласом у коме није било 
онога његовога свагдашњега поуздања.

- Заповедајте, господине капетане! - одазва се млади потпоручник.
- Ви лично нанишаните, разумете ли, ви лично... добро промерите...
- Разумем, господине капетане! - одговори млади потпоручник и очевидно 

му се бледило разли лицем, а усне грчевито задрхташе.
Младић приђе топу и узе оком тражити непријатељску батерију.
Он поче окретати ручицу, завртањ, поче подешавати, нишанити и, најзад, 

још блеђи но раније, приђе капетану.
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- Готово је, господине, капетане!
- Да проконтролишем! - и капетан приђе топу те се увери да је одлично 

наперен тамо одакле бљује непријатељска ватра. Он одмаче од топа и, пре но 
што би изрекао судбоносну наредбу, њему још једном задрхта срце. У једном 
магновењу прелетеше му пред очима све добре и зле последице о којима је већ 
досад размишљао. Али најзад стеже срце и наредба паде:

- Пали!
Млади потпоручник узе нешто да се маје око топа и не изврши наредбу.
Капетан га изненађено погледа.
- Шта је?
Потпоручник приђе блед капетану и речи му задрхташе у грлу:
- Господине капетане! Топ је наперен, нишан утврђен и ја бих вас молио 

наредите да ко други опали.
- Зашто? - запита капетан невојнички, готово благим гласом, осећајући 

и сам тежину ситуације.
- Тамо, баш у близини цркве, налазе се као избеглице моја мајка и две 

сестре, - одговори потпоручник потресним гласом. - Немам снаге да их својом 
руком убијем.

Капетану се на један мах замути поглед. Њему изиђоше пред очи његова 
дечица, која се налазе као избеглице недалеко одавде у Краљеву, и која, и не 
знајући да је он овде, а слушајући тресак његових топова, који у Краљеву јасно 
одјекује, извесно сад дршћу и стрепе. 

Капетан се сети да он одиста, ни по цену највећег успеха, не сме српским 
топом разнети тело ниједног српског невиног детета ни одузети живот ма јед-
ној српској мајци. И он клону савладан једним тешким болом и једном боном 
резигнацијом.

Топ оста наперен, али не опали.
Те ноћи стиже наредба да се - због успеха непријатеља на другој страни - 

не наставља борба, већ да се војска повуче. Целе је ноћи лила киша, а у мочарну 
зору почело је повлачење. Непријатељ, који је поуздано рачунао да сутрашњега 
дана мора напустити Чачак, да'ну душом и пође да побере и покопа своје мртве 
који су покрили друмове и положаје.

Поговор 132

Странци су писали врло много о трагедији српскога народа деветсто 
петнаесте године, ми смо тек врло мало, те ће ова књига бити први већи напис 
о томе догађају. У описима је странаца више посматрања и саучешћа, у нашима 
мора бити више осећања и бола. Ми смо подносили, они су само посматрали. 

132 Бранислав Нушић, Деве�с�о �е�наес�а: �ра�е�ија је�но� наро�а, прир. Горан Максимовић 
(Београд: Службени гласник, 2018), [518]-519.
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Ако су, којим удесом, и поделили тешку судбину одступања са нама, они су 
поднели само физичке, али не и душевне тегобе. У томе би имала и бити раз-
лика између књига које су они написали и оних које ми будемо писали, те и 
ове коју подносим читаоцима.

Мада је ова књига доиста опсежна, ја нисам ни помишљао њоме обухва-
тити целокупну трагедију деветсто петнаесте године. Бележио сам, опажао 
и саосећао само у појавама које су се збивале око мене или допрле до мене јер, 
учесник и сȃм у великој невољи, нисам ни могао даље догледати. Моја књига 
завршава у Пећи, јер се ту завршава и трагедија народа.

Одатле даље настају трагедије појединаца, од којих свака за се заслужује 
по једну оволику књигу.

Ја ову књигу не сматрам као готово дело о великоме догађају, те се чак 
и побојавам да није нешто претенциозан наслов који сам јој дао. На томе делу, 
које ће се несумњиво једнога дана јавити, било као историја, било као прича 
или еп, мораће и време и много руку сарађивати и ја, нудећи овим само део 
грађе, могу бити задовољан ако кадгод будем сматран сарадником на томе 
великоме делу, које ће изложити све оне натчовечанске напоре и све велике 
патње српскога народа.

Мар�а 1920. �о�ине
Бео�ра�       Писац

Су�ија Духовно� су�а, 
хумани�арни и кул�урни �ре�алац

Прота Радомир Кречковић (Ужице, 1875 – 1935) 
рођен је у угледној породици. По завршетку Богословије 
у Београду рукоположен је за ђакона и постављен на 
службу у ужичкој цркви, где је провео пет година, радећи 
истовремено и као вероучитељ у Гимназији. Тада је добио 
свештенички чин и самосталну службу у Каменици пожеш-
кој. За време Првог светског рата интерниран је заједно 
са сином у нежидерски логор. После рата, на наговор 
владике Николаја Велимировића, прелази 1920. у Чачак 
за судију Духовног суда. Од тада, па све до смрти, његов 
живот се одликује непрекидним хуманитарним радом. 
Основао је друштво Сиромашни малишан, које је помогло 
многима, сиромашнима и болеснима. Поред тога, оставио 
је значајан траг у култури града тако што је све до 1930. 
уређивао Православни кален�ар Све�и Лазар, сарађивао у 
часописима Пре�ле� цркве е�архије жичке и Поле�. Објавио 
је монографије Манас�ир Никоље (Сремски Карловци, 
1930), Манас�ир Враћевшница (Сремски Карловци, 1932), 

Прота Радомир Кречковић 
(1875-1935)
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О усиновљењу (Чачак, 1930). Према писању Властимира Матића, Кречковић је „пред 
последње изборе за Народну скупштину 1927. покренуо лист Село, који је после неко-
лико бројева обустављен.“ 133 

О прошлости Чачка 134

[…] Није дакле искључено да је и данашњи Чачак, или бар његова најближа 
околина, био за прва четири века насеље Римских колонис�а. Разлога за ову 
претпоставку имамо у чињеници што је у непосредној близини Чачка, у селу 
Јездини нађено римских споменика, где се на њиховим натписима спомиње 
осма �обровољачка кохор�а (cohors VIII voluntariorum), која се често спомиње 
у римској Далмацији, која се је на истоку простирала дубоко у пређашњу 
Краљевину Србију „обухватајући Чачак, па можда и Рудник.“ 135 Према овоме 
чачанска област припадала је по административној подели освојених земаља 
у Далмацију (у римском смислу).

Поред овога и Феликс Каниц, у својој књизи Краљевина Србија (I. св. стр. 
535 - Лајпциг) вели: „да је ова варош - Чачак - била једна важна раскрсница 
римске друмске мреже на Морави.“ […]

Ну и ако су нам овако оскудни подаци о прошлости Чачка све до друге 
половине дванајестог века, ипак има нешто што можемо сасвим поуздано рећи, 
а то је, �а се је Чачак у �ванајес�ом веку називао Гра�ац на Морави.

По опису Константина Порфирогенита, Срби се јављају први пут 822. 
године у франачким аналима „и то као силан народ, који држи велики део 
Далмације“ (“Sorabi, guae nation magnam Dalmatiae partem obtinere dicitur”). 136

По описивању цара Константина, област првобитних Срба обухватала је 
крајеве на Лиму и Горњој Дрини заједно са Пивом и Таром, долину Ибра и �орњи 
�ок За�а�не Мораве, а у ову област, поред осталих места, која се спомињу после 
1200. године, спада и Гра�ац (са�ањи Чачак) на За�а�ној Морави. 137 То име Градац 
налазимо све до коначне пропасти србије1459. год., а тада се је исто изгубило и 
појавило средином седамнаестог века ново име Чачак, које помиње француски 
посланик де Хеа де Курмнен, а нешто мало доцније и име „Џаџак“ које помиње 
турски географ Хаџи Калфа или Ћатиб Челебија (1656). 138 […]

133 Марија Орбовић, Поле�: (1924 – 1926) (Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић 
Дис“, 2009), 115-116.

134 Радомир Кречковић, „О прошлости Чачка“, у Поле� књ. II, бр. 8, 9, 10 (1925): 264, 265, 268, 
269, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282-285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297.

135 Константин Јиречек, Ис�орија Срба. Св. 3, (Кул�урна ис�орија. Део 1) (Београд: Г. Кон, 
1923), 23.

136 Јиречек, Ис�орија Срба. Св. 3, (Кул�урна ис�орија. Део 1), 86.
137 Јиречек, Ис�орија Срба. Св. 3, (Кул�урна ис�орија. Део 1), 87.
138 Радомир М. Илић, Чачак у �рошлос�и: (из Извеш�аја Чачанске �имназије за 1904-5 �о�.) [Све�о-

савска бесе�а] (Чачак: Штампарија Стевана Матића, 1905).
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После коначне пропасти српске државе и онако нејасна историја Градца 
овде се са свим прекида, па и само његово име губи, да се доцније скоро после 
два века - у половини XVII - појави под новим именом „Џаџка“, када га турски 
писац Хаџи Калфа помиње само као место, које се налази на путу београдском, 
„на обали Мораве“ „у истој даљини као и Крушевац, само северно. Около су 
(кадилуци) Рудник, Пожега, Козник и Стари Влах (Историвлах) 19 дана од 
Цариграда.“ Нешто мало раније (1626) Чачак први пут спомиње француски 
посланик де Хеа де Курмен, који је као посланик француског краља Луја XIII 
путовао из Дубровника за Нови Пазар, и у своме извештају вели: „На пет сати 
пута од Новог Пазара прелази се на једној скели река Ибар, која се улива у 
Мораву близу (!) једног старог града именом Чачка (Zazac)“. 139

За време турске управе више нигде не налазимо никаквог споменика о 
Градцу свакако због тога, што је за то време постао са свим мала и незнатна 
паланчица, па можда и село, ако су га Турци разрушили, а народ се склонио у 
шуму. Тада је вероватно и манастир Моравски Градац, садања црква чачанска 
претворен у турску џамију. Највероватније ће бити, да су Турци у XV веку 
Градац порушили, а оно народа, што је било у њему да се раселило и побегло 
у шуму, а можда су и Турци после тога оснивали ново насеље коме су дали, 
свакако турско име Џаџка - Чачак. Да је ова претпоставка доста вероватна 
и могућа налазимо доказа у томе, што је Чачак обележио Граф Најперг 1718. 
год., као напуштено село без и једног становника, као што ћемо то мало 
доцније видети. У овом тамном и дугом периоду грубе и назадне владавине 
турске над Србијом, од 1459. - 1717. године, дакле за време од 258 година 
„Градац на Морави“, не само да губи своју физиономију и културу, већ губи 
и своје лепо српско име и појављује се у XVII веку ново по пореклу свакако 
турско име Чачак. […]

Дру�и ус�анак 1815. �о�. - Бојеви око Чачка. - Чачак у ослобођеној Србији

Несумљиво је, да је у целокупној историји Чачка најзнаменитија, како 
по Чачак, тако и по целу Србију као и династију Обреновића, 1815. година, јер 
је те године постављен темељ сјајнијој народној будућности и дому народне 
династије Обреновића, победом српских сељака Рудничана и Гружана, и 
беспримерним јунаштвом Танаска Рајића у боју на Љубићу, јуна месеца 1815. 
године, када је побеђена много већа турска војска Ћехаја (Ћаја) паше, који 
је и сам у том боју погинуо и Чачак од Турака ослобођен. […]

После изгнанства Турака из Чачка, ускоро је закључено усмено примирје 
између Кнеза Милоша и Марашли Али паше. У том времену, 19. децембра, 
1815. год. изабрани су први нахиски кнезови. Први нахиски Кнез нахије 

139 Радомир М. Илић, Чачак у �рошлос�и, 9.
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пожешке био је Радосав Јелачанин, 140 из Карановца, а Чачак постаје столица 
чачанском округу, тадањој нахији пожешкој. 141

[…] Септембра 25. 1826. год. посетио је Чачак Јоаким Вујић, у чијим пут-
ничким белешкама налазимо први пут опис Чачка. Из њих видимо да је у Чачку 
тада било до 120 домова и то већином дућана трговачких и мајсторских. Том 
приликом Вујић је посетио ондашњу турску џамију (садашњу цркву) и о тој 
својој посети пише: „... ја дакле с мојим другом Гавром уђем у џамију, јербо је 
била само притворена и тамо унутра нисам ништа друго видео, него на десној 
страни неке горе водиме басамаке, на којима намештена стоји једна предикал-
ница; доле пак пред ови басамаци лежи једна наопако прострта јарчија кожа, 
даље опет от ове леже неколико асура, черги и арара прострти, на којима се 
Турци клањају.“ 142 […]

Осим Вујића, Чачак је посетио новембра 1829. г., пруски официр Ото 
Дубислав Пирх, у чијим путним белешкама налазимо такође описан Чачак. […]

Свакако биће да је Пирх одсео за време свога бављења у Чачку, код неког 
богатог трговца чачанског, или би добили са свим погрешну слику о Чачку и 
његовим становницима из тога доба, ако би се ослонили само на његов извештај. 
Ми имамо међутим са свим поуздане податке о Чачку из овог као и доцнијег 
доба од човека који је и сада жив, коме има сада седамдесет и две године, а то 
је прота Сретен Михаиловић из Чачка, који је у својим забелешкама писао на 
основу казивања његових родитеља и других старијих људи и по свом соп-
ственом сазнању: „Моја пок. нана (мајка, звао сам је наном) причала ми је, да у 
Чачку није било ни пет кућа под ћерамидом, када је она дошла у Чачак (а то је 
могло бити око 1840. год.) но су све биле под кровином. На кућама није било 
стаклених прозора сем на конаку владичином и Господар Јовановом, а на свима 
осталим кућама на прозорима су била ћерчива облепљена хартијом.“ Па и сам 
прота памти „када у Чачку није било ни 20 кућа са стакленим прозорима, но 
прозори облепљени са хартијом - 'пенчерлијом', у коју се углави по једно парче 
стакла колико длан, те да би у соби имало више светлости.“

Вујић нам помиње само трговачке и мајсторске дућане али нам ни он 
ни Пирх не кажу ништа какве су радње биле у Чачку у то доба, чиме се у њима 
трговало и шта се у занатлијским радњама израђивало, каквих је заната било. 
Ради потпуности опет ћемо се послужити забелешкама проте Сретена. Прота 
вели: „Дућани су били начињени сви од дасака са ћепенцима, који се подигну 
те дућане са њима затворе, а када их спусте на два коца, која су била побијена 
пред дућаном онда је дућан отворен и на ћепенку седи газда са момцима те 

140 Мита Петровић, Финансије и ус�анове обновљене Србије: �о 1842. 1, С је�ним �о�ле�ом на ранији 
ис�ориски развој финансиско� уређења у Србији (Београд: Државна штампарија Краљевине 
Србије, 1901), 605.

141 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија: �ео�рафија-оро�рафија-хи�ро�рафија-�о�о�рафија-ар-
кеоло�ија-ис�орија-е�но�рафија -с�а�ис�ика-�росве�а-кул�ура-у�рава. 1 (Београд: Државна 
штампарија, 1876), 678.

142 Јоаким Вујић, Пу�ешес�вије �о Сербији. Књ. 1 (Београд: Српска књижевна задруга, 1901),199-200.
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шију, и пазарују са муштеријама који не улазе у дућан, но стоје напољу пред 
ћепенком и газда, или момак скидају са рафова еспап и показују муштеријама 
на ћепенку. У тим дућанима продавао се еспап а радио и занат. Занати су у то 
време били врло слаби и са незнатним капиталом, и налазили су се у то време 
у са свим примитивном стању. Од свију заната најважнији су били опанчари 
и ковачи. 143 Поред ових заната били су још: абаџијски, терзијски, кујунџијски, 
самарџијски, мунџијски, фурунџијски (пекарски) и т. д.“ У оно доба, вели прота 
Сретен: „Није било засебних мануфактурних радњи, ни колонијалних, ни ста-
кларских, ни гвожђарских но су терзије и абаџије држале у својим дућанима 
по мало: шећера и кафе и пиринча и соли и зејтина, стакларије и гвожђарије, 
лонаца и конаца и хартије и мастила и плајвазова, гушчих пера и лењира, 
шамија и фесова, чивита и крмеза, чоје и флапера, подвеза и чешљева, мерџана, 
ђинђува, урочака и т. д. Од сваког помало. И сав еспап из највеће трговине, у 
то време, могао се натоварити на двоја рабаџијска кола. Трговци су ишли за 
еспап на коњима. Договоре се њих пет-шест па се заједнички крену у Београд. 
У ћемере ушију по педесет, шесет или сто дуката па их опашу око себе; у тор-
бама понесу за јело и пиће, а у теркије вежу кабанице, на случај рђава времена 
(тад ни људи ни жене нису носили амреле, нити их је било). Кад су путовали 
носили су кабаницу да се бране од кише а и од хладноће; (а од сунца с еније 
нико ни заштићивао) па се тако крену на пут... Кад накупују све што им треба, 
онда купе сандуке, два или четири, према количини купљеног еспапа, па у 
њих упакују, и по кириџијама испошљу. Који је шиљао по два товара у четири 
сандука, тај је већ био велики газда.“

„Онда није било хотела ни гостионица каквих данас има, па ни кафана, 
но су биле механе од ћерпића покривене већином шиндром са високим кровом, 
који је са свим отворен, то јест није било тавана но је све била шупљина од пода 
до крова, а на крову направљена је једна велика баџа, кроз коју је дим излазио, 
јер је на средини механе ложена ватра, око које су гости седели те се грејали 
кад је хладно, а на тој ватри готовило се јело, кувала се кафа и т. д. У једном делу 
механе била је начињена пећ у којој се пекао хлеб, лепиње, сомун, боцмани и 
чурек, тако се онда звали, а пекло се и печење. Најглавније механе - анови у то 
време у Чачку били су: 'Владичин ан', где је сада [тј. касније у односу на време 
о коме пише прота Сретен Михајловић] гостионица манастира Сретење, преко 
пута гимназије; 'Сокића ан' где је сад гостионица 'Драгачево' у улици Краља 
Александра; 'Сатарин ан' на малом пијацу и т. д.“

„Сем механа било је и кафана у којима се искључиво продавала кафа и 
пиће: вино и ракија, а пива тада није било. У кафане су долазили само чарши-
лије а ређе по који сељак. Ту седне на клупу или душему - столица није било 
- поручи кафу, и спреми чибук. Са кафом момак понесе у малим машицама и 
жишку, коју метне на лулу, напуњену већ дуваном и тако чаршилија, срчући 
кафу из вилџана - шољица није било - и пушећи 'тутун' ужива. Осветлење за 

143 Мита Петровић, Финансије и ус�анове обновљене Србије: �о 1842. 1, 356.
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механе, кафане и куће биле су лојане свеће, које су куповали од мунџија или 
су их сами правили; а за обичну послугу да се посветли у кући, механи, под-
руму и т. д., употребљавао се луч. Петролеума није било, ни свећа 'миликерц'. 
По кафанама се налазио по који самоук берберин који је ту, у кафани: бријао, 
шишао, зубе вадио и т. д. Својих засебних радњи нису имали.”

„Улице су биле криве и већином некалдрмисане, а и које су биле калдрми-
сане, калдрма је била да те Бог сачува, неравна и косо начињена, те је средином 
био олук за воду. Куће нису биле на улицама, но унутра у дворишту - авлијама, 
а дворишта су била заграђена прошћем, обично доста високим и са великим 
јаким капијама. Све двориште имало је башту и ту испред куће цветњак, а 
позади куће поврће и воће. Ретко која кућа да није имала по једну и више крава.”

„Кућа се састојала из куће - данас предсобља - и собе једне, две или 
више. У кући се налазило огњиште, где се ложила ватра и готовило јело; наћве 
у којима се месио хлеб и долап у коме је било смештено кујинско посуђе: 
неколико ћаса, калајлија, санова, чинија, тањирићи од дрвета, дрвене кашике, 
и код неког по која зарђала виљушка. У собама се преко дан седело и радило ако 
је кишно и хладно, а лети када је лепо време, седело се и радило на пољу или 
по зградама, вајатима, чардацима, којих је било уза сваку кућу. У собама није 
било ни кревета ни столова ни столица, но су подови били застрти поњавама 
или чергама а около зидова поређани јастуци који се положе, кад какав гост 
дође, да на њега седне. Спаваће хаљине, постеља, душек, јорган, губер, поњаве, 
ћилими то се све савије у једно ћоше од собе преко дан, а у вече се простре по 
поду и полежу сви кућани једно до другог.

„Храна је била; сир, кајмак, млеко, јаја, кисео купус са пастрмом и сланином, 
пасуљ са пастрмом и сланином, чорба од живине или паприкаш, то је обично 
бивало о већим празницима, а каткад куповало се и говеђине, која је тад била 
грош ока (0.20 дин. 1180 гр.). За децу и млађе за доручак, хлеба и сира, попаре, 
кавурме, подгријаних чварака, сока и т. д. То је била храна за време мрска, 
а посних дана: пасуљ са луком, купус с пиринчом, расола, роткве, празилука 
или ког другог лука. Хлеб кукурузан - проја, која се код куће умеси и у црепуљи 
испече, на кућњем огњишту или у пекарници, а боље газде и господа куповали 
су о празнику и чурек (хлеб од пшеничног брашна). Пошто је свака кућа имала 
стоке то се смок није ни куповао, а на пијаци сир и кајмак били су јевтино: сир 
грош ока, а кајмак три гроша ока.”

„Људи су носили радних дана сукнене чакшире и гуњче, памуклију 
или сукнени копоран, појас, по појасу кожни силави, а за силавом нож, а ко је 
био дуванџија он је имао и мале машице за жишку. Празником који су боље 
газде, носили су чоане чакшире, од плаве, зелене или црне чоје, а од такве 
чоје и ћурче. И чакшире и ћурче опшивени су и извезени свиленим гајта-
нима, а на великим пачалуцима, поред гајтана имало је и срме. Зими одозго 
су облачили чохано џубе са гајтанима и кићанкама постављено лисичином. 
Обували су опанке, јеменије, плитке ципеле и цокуле. На глави су носили 
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црвене фесове са кићанком или без кићанке. Мушкарци су носили лети 
кошуљу и гаће, дизлуке (доколенице) и горе фермен, а носили су и антерије 
преклапаче од ћитабије, богатији зими и џубенце. Жене су носиле сукње 
вунене или памучне, које су саме ткале, а горе рекле, ђечерме, такође од вуне 
или памучне тканине или сукна, све домаћа рукотворина. 'Празнично', или 
тако звано 'стојеће' руво, били су: фистани од вунене или свилене материје, 
око појаса свилен бојадер који се спуштао до земље, горе либаде од чоје или 
кадифе везено срмом, на глави фес са кићанком од свиле, а богатије су имале 
пушћул, то је велика кићанка на фесу од саме срме. Зими су и жене носиле, 
разуме се богатије, велика џубета (бунде) извезена срмом и постављена 
лисичином. Обувале су радним даном налуле, неки су их звали и нануле, не 
знам које је правилније. То је била обућа од дрвета, управо једна дашчица 
на форму стопала, која је напред и позади подигнута од земље за 3-4 цм. 
а одозго дође једна кожа два-три сантима широка, у коју се завуку прсти од 
ноге. Ове нануле обично су се носиле на босим ногама. Празником су обувале 
плитке ципеле или јеменије, а богатије носиле су зими и чизме од сактијана 
црвеног. Деца женска а и мушка док су мала носила су сукње, а горе реклице 
и једна од других разликовала су се по томе, што су се мушка деца шишала а 
женска носиле кикице - витице. Женска деца обувала су нануле или плитке 
ципеле а мушкарци опанке или цокуле. Женска деца ишла су гологлава 
а мушкарци су носили фесове са кићанком или без кићанке. […]

У овом времену није се ни могло мислити на какву озбиљну трговину, 
не само у Чачку него ни у целој Србији, јер је крајем 1827. год. уведена нова 
„објавна такса“ за дозволу трговања по земљи и ван исте. […]

У 1831. години Чачак постаје столица епископа ужичког Нићифора Мак-
симовића, и катедрала беше му „стара црква“, која је онда била у самој вароши, 
јер је варош била нешто јужније, а садања црква тада је још била турска џамија 
и била је ван вароши, као што вели Пирх. 144 […]

Те исте 1830 год. налазимо у главном изводу „прихода и расхода“ народног 
приреза нов назив: нахија чачанска, у место пожешка са окрузима: чачанским 
рудничким и студеничким. У 1834. год. име нахија замењено је са именом округ, 
и тако је Чачак тек 1834. год. добио част, да се по његовом имену прозове и цео 
округ чачански. 145 […]

У Чачку је седео Јован Обреновић звани „Господар Јован“. Као старешина 
рудничке нахије седео је у Брусници, а када је доцније постао старешина нахије 
рудничке, ужичке и пожешке преселио се у Чачак. Доцније добио је титулу 
губернатора, ђенерал-мајора, док најзад 1834. год. марта месеца кнез Милош 
није поделио Србију на пет великих сердарстава, када је Чачак постао столица 

144 Ото Дубислав плем. Пирх, Пу�овање �о Србији у �о�ини 1829 (Београд: Штампарија Д. Дими-
тријевића, 1900), 142.

145 Расписом Народног Суда Српског од 9. фебруара 1834. год. да се нахија пожешка зове округом 
чачанским (Д-р Мих. Гавриловић „Милош Обреновић“ I. стр. 60).
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Великог Сердара Рашког, под чијом је влашћу био округ старовлашки, ужички, 
чачански и руднички. Први велики сердар рашки био је Господар Јован чији 
је двор био зграда у којој су данас [тј. у време проте Сретена Михајловића] 
смештене канцеларије овдашње жандармеријске команде.

Године 1835. после обнародовања Сретењског Устава, Србија је подељена 
на четири војне области на место великих сердарства и Господар Јован тада 
постане дивизиони генерал и командант моравско-подрински. […]

У 1834. год. установљена је прва пошта у Чачку. […]
Двор епископа ужичког Нићифора био је на месту где се сада подиже нова 

зграда гимназије; по облику био је налик на двор Господара Јована, садашњу 
жандармеријску команду, само доста већи. Двор епископа довршен је 1837. 
год., јер видимо да је 3. јуна исте године на подизање епископске куће у Чачку 
издато из државне касе 20.000. 10 гроша. 146

Да поменемо још и то да је полугимназија отворена у Чачку 1838 год. па 
је 1845 премештена у Крагујевац; 1869 отворена је „гимназијска реалчица“ са 
два разреда, четири наставника и 64 ученика. 147

Тековине новог времена:

а) Прива�не. […] Видели смо да пре сто година, па и много доцније, пре 
40-50 година није имало засебних трговина са мануфактурном робом, засебних 
са гвожђарском, стакларском, колонијалном и другом робом, већ су терзије 
и абаџије држале по мало: шећера, кафе, пиринча, стакларије, гвожђарије, 
шамија и фесова, чивита и крмеза и т. д. Међутим, данас имамо засебних 
радњи за колонијал, („Чачанска Извозна и Увозна Банка“, Х. Аћимовић и Кº од 
већих), засебних радњи за мануфактуру са најмодернијом и најлуксузнијом 
робом из те бранше („Чачанска Извозна и Увозна Банка“, М. Терзић, Плавшић 
и Огњановић, Ристовић и Васовић и др.). Док је пре 50 година сматрао се за 
великог газду трговац који дотера два товара робе (четири сандука на два 
коња), дотле данас фирме јачег капитала добављају робу вагонима; док је у 
оно време сматрао се као велики газда који је имао 200-300 дуката, дотле 
данас биланс једне веће трговачке куће у Чачку износи више него што је био 
државни буџет у оно време. […]

Умешност, солидност и трговачка спрема чачанских трговаца с једне 
и богата и јединствена околина Чачка и велика вредноћа околних становника 
- сељака с друге стране, створиле су од Чачка велики економски, привредни и 
трговачки центар у овом делу Србије. Чачак је нарочито чувен извозом сувих 
шљива и ракије. (Велике извозничке фирме: Мајданац, Брковић и Продановић, 
Лујо Хирт, Н. Перишић, Чеда Солујић и синовац и т. д.). […]

146 Мита Петровић, Финансије и ус�анове обновљене Србије: �о 1842. 1, 802.
147 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија.
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Прву примитивну пивару основао је још 1860. год. угледни грађанин 
чачански пок. Фердинанд Крен индустријалац из Чачка, а 1884. год. подигао 
је парну пивару и млин. […]

Колико је развијена приватна иницијатива грађана чачанских поред 
побројеног нека нам послуже за доказ и многобројни домови чачанских грађана 
подигнути по свима прописима јавне хигијене ради њиховог и њихових поро-
дица бољег и удобнијег живота. Данас и најбеднији грађанин чачански не лежи 
на земљи већ спава у кревету; при обеду служи се виљушком и т. д. а имућнији 
су одавно избацили из својих домова просте кревете, већ имају плехане или 
дрвене са „федер-мадрацима“; није ретка кућа са фотељама, канабетима и 
отоманима, а изгледа невероватно али истина је, да данас у Чачку имамо и 
четрнаест - клавира! Е, па дотле, а куда ћеш више?! […]

в) Државне. На првом месту долази велелепна зграда основне школе, 
нова, недовршена гимназија, војна касарна и обласна болница. Све су ове 
зграде подигнуте за последњих 25 година по свима прописима јавне хигијене. 
За овим нови мост гвоздене конструкције на Морави за кола и пешаке; па 
железнички мост на истој реци и железничка станица. Све ове јавне грађевине 
показују ипак доста прилично старање и државе за благостање, напредак 
и лепоту овога града. Нарочито морамо истаћи провођење железничке 
пруге кроз Чачак и везивање истог са главном железничком артеријом 
Београд-Ниш, а доцније 1912. год. Скопље-Ђевђелија-Солун; затим везивање 
Чачка 1920. год. преко Милановца са Младеновцем, Ваљевом и Забрежјем и 
најзад најглавнија веза железничка Чачак-Сарајево направили су од Чачка 
не само веома важно трговачко место већ и стратегијско, јер је на овај начин 
постао важна раскрсница железничких путева: за Босну и јадранску желез-
ницу, Београд и Ваљево, Скопље и Солун. Још му остаје невезан Санџак са 
железницом, што би у интересу економског подизања тога краја као и јавне 
безбедности у истом било неопходно. […]

31. Јануара 1925. г.   Рад. Кречковић, прота
у Чачку            Судија Жичког Духовног Суда

Учи�ељ, �рофесор, 
�ре�се�ник Наро�но� универзи�е�а у Сарајеву

Стеван Стево Марковић (Слуњ, Кордун, 8. јануар 1876 - Београд, 15. јануар 1941), 
учитељ, директор школе, стручни писац. Завршио је Српску учитељску школу у Карловцу 
1895. Радио је као српски учитељ у Сарајеву, а после положеног испита за грађанске 
школе изабран је и за учитеља Српске више девојачке школе. Од 1902. до 1917. био је 
наставник Учитељске школе у Сарајеву. У том периоду стекао је гимназијску и универ-
зитетску диплому. Студирао је у Бечу и Загребу, где је 1917. положио професорски испит. 
За време Првог светског рата, са Учитељском школом премештен је у Дервенту, а одатле 
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у Прву гимназију у Сарајево, где је дочекао ослобођење. После ослобођења постављен је 
за директора Женске учитељске школе у Сарајеву и на том положају (осим кратког пре-
кида) остаје до пензионисања 1937. Током 1924-1925. био је начелник основне наставе у 
Министарству просвете у Београду. Активно је сарађивао у раду српских и југословенских 
културно-просветних и стручних удружења. Помогао је оснивање и био први председник 
Народног универзитета у Сарајеву. Био је председник Комисије за учитељске испите, 
затим Професорског друштва у Сарајеву (после 1918) и Обласног подмлатка Црвеног крста, 
жупски просветар Југословенског сокола, члан Одбора Југословенско-чехословачке лиге, 
донатор Призренске богословије.

Објављивао је културно-просветне и стручне чланке у Босанској вили, Србобрану и 
Гласнику Ју�ословенско� �рофесорско� �руш�ва. 148 Са Оскаром Шварцом објавио је приручник 
Хи�ијена за учи�ељске и с�ручне школе у Краљевини Ју�ославији (1932). Проучавао је и исто-
рију Срба у Аустроугарској. После ослобођења био је члан Акционог одбора Националне 
демократске странке која је 1919. у Сарајеву покушала да окупи Србе, Хрвате и Муслимане, 
али без успеха. Сахрањен је у Београду.

Носилац је Ордена Светог Саве трећег и другог степена, Ордена Белог орла и чешког 
Белог лава.

Дела: Пу� у Чачак, војво�и С�е�и С�е�ановићу (Сарајево, 1920), Сеобе Срба у земље 
аус�ријских ћесара и њихове борбе за о�с�анак, I-II (Сарајево, 1927), „Iz uspomena Sarajeva 
i Bosne na Vojvodu Stepu“ (С�оменица Војво�е С�е�е С�е�ановића (Београд: Народна 
одбрана, 1930), 123-128).

ПУТ У ЧАЧАК
Војводи Степи Степановићу 149

На дан годишњице ослобођења и свечаног уласка ослободилачке српске 
војске у град Сарајево, одржао је градски Општински Одбор свечану сједницу, 
из које је поднио адресу благодарности неумрлом славом овјенчаном ср�ском 
Војво�и С�е�и С�е�ановићу, на најску�оцјенијем �ару свије�а - Слобо�и.

У истој одборској сједници изабрат је једногласно са највећим оду-
шевљењем, вијековима очекивани Војво�а јунака, �очасним �рађанином �ра�а 
Сарајева. 

Ко се још не сјећа оног свечаног момента, кад је предсједник градске 
Општине госп. Аристотел Петровић, у присуству многобројног грађанства 
пред Конаком, поздравио Војводу као почасног грађанина, предавши му адресу 
благодарног Сарајева, како је осјетљиво дирнут Војвода пољубио предсједника 
уз ријечи: „Љубећи Вас, љубим цело Сарајево!“

Војвода је нагло послије тога напустио Сарајево, на опћу жалост Сарајлија, 
и отишао је к својима у Чачак.

148 Стеван Марковић, „Неколико утисака с пута кроз Јужну Србију“, у Гласник Професорско�а 
�руш�ва, књ. 5, св. 4 (1925): [313]-320.

149 Стево Марковић, Пу� у Чачак: војво�и С�е�и С�е�ановићу (Сарајево: Земаљска штампарија 
у Сарајеву, 1920).
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Градски одбор дао је за спомен Војводи израдити диплому почасног 
грађанина. Диплому је израдио наш умјетник госп. Швракић, а била је изложена 
у радњи г. Дм. Кочовића. Мотив на дипломи је Градска Вијећница са источним 
дијелом Сарајева, гдје доминира касарна Војводе Степе, затим Миљацка до 
Латинске - Принципове ћуприје, са обалом Војводе Степе, куда је Војвода про-
водио своје осамљене, скромне дневне шетње. 

Испод слике је златним словима овај натпис:
„Своме �очасном �рађанину, славном Војво�и херојске ср�ске војске, Осло-

бо�и�ељу С�е�и С�е�ановићу на �о�ишњицу сво�а ослобођења“

 Бла�о�арно Сарајево
    6. новембра 1919. 

Предсједник Општине:
А. Петровић.

Према закључку Општинског Одбора, да двојица општинских одборника 
однесу у Чачак и лично предаду диплому нашем дичном Војводи, паде у дио 
тај часни задатак мени и госп. Фехиму Кафадаревићу. Па сма�рам за у�о�ну 
�ужнос�, �а о нашем �у�у и �овјереној нам мисији кажем коју.

Пођосмо возом у сриједу 4. фебруара у 6 сати са Бистрика према Вишеграду, 
гдје стигосмо у подне, те морадосмо чекати воз за Вардиште до 18 сати. […]

Сутра-дан у четвртак кренусмо аутомобилом команданта II. Армијске 
Области Ђенерала госп. Терзића, 150 који је дотле транспортован жељезницом, 
а кретао је послом за Горњи Милановац, те смо дозволом ђенераловом и ми том 
приликом удесили наш пут за Чачак. Путовање аутом бијаше изјутра због сту-
дени мало неугодно, но пошто дан бијаше сунчан, зато је послије било ванредно 
угодно. Крај кроз који пролазисмо припада зони оливинско-серпентинској, а 
маслинасто-зелени и шарени серпентин најјаче избија на планини, која због 
тога доби право име Шарган. Ми смо га упамтили, јер због леда под његовим 
врхом застаде нам ауто, те морадосмо пјешке на врх му изаћи.

Настависмо пут кроз крај, који се зове Рујно, превалисмо села Кремну, 
па Биоску и упутисмо се према Ужицу.

Географско-теренска конфигурација, размјештај и градња кућа, народна 
ношња и типови, све је потпуно исто, као и у нас - наравно, осим менталитета 
развијаног у слободној политичко-социјалној средини. […]

У тим мислима стигосмо око подне у Ужице, лијепо уређену и чисту 
окружну варош, која се пружила у потпуно заштићеној ували, са осјетно бла-
жом климом. […] У Ужицу ручасмо и платисмо динарима, што би најмање два 
пута скупље, но у нас, а послије ручка кренусмо према Чачку.

Од Ужица кренусмо рјечицом Дјетињом [sic!], спустисмо се у Пожешко 
Поље, прођосмо кроз касабу Пожегу, а онда обронцима планине Јелице и стигосмо 

150 Ђенерал Божидар П. Терзић (Горњи Милановац, 7. септембар 1867 - Београд, 29. септембар 
1939), за заслуге стечене у рату и миру одликован са 18 домаћих и 10 страних одличја.
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на Западну Мораву. Дуж пута, као и до 
Ужица, сретасмо масе искључиво волов-
ских кола, која кретаху са знатнијом 
количином сјена према Вардишту, а 
према Ужицу и Чачку натоварена разном 
робом, понајвише сољу и пивом. Цеста 
је кроз тај брдски терен, осим близине 
Чачка, доста примитивно проведена, 
ратним приликама и великим прометом 
искварена, блатна и мјестимице гор-
ским потоцима разрована, а уз то доста 
тјескобна, али се срећно разминусмо са 
мноштвом воловских каравана. Не пори-
чем зато окретности бившем Војводину, 
а сада Ђенералову шоферу Сарајлији 
Сави, али свакако већа заслуга припада 
присебности, разбору и мирноћи старих 
ратника, те питомости, издржљивости 
и преданости оних бушица волова - та, 
у�а�а у очи она њихова узајамна �ривр-
женос� и у�раво симбио�ичка акција у 
живо�ној борби! Дане и ноћи корачају они, 
је�ан уз �ру�о�а, �о цичи зими бескрајним 
змијоликим �румом, �а о�рже �ô живо� свој и својих у оној кућици, ш�о се бијели 
на �ро�ланку �орском. Ла�ано се и�е, али из�ржљиво и ваз�а на�рије�, �а се и�ак 
си�урно ме�и с�иже! Та, овако су они �ревалили Балкан, �а с�асу и �рошире своју 
наро�ну кућу - �ржаву, са живом вјером у ус�јех, који је окруњен нашим национал-
ним ослобођењем и ује�ињењем! 

Крај пута спазисмо на много мјеста споменике и овеће крстаче, на којима 
се још вију жалобне мараме, прочитах неколико натписа, над селглим и травом 
обраслим гробовима, за отаџбину изгинулих јунака. […]

За нешто јаче од два сата стигосмо до увале кроз коју продире Морава, 
а на обје стране издижу се огромне, за тај крај необичне калцитне стијене 
Овчар-Каблар, па добро изведеном и одржаном цестом уз Мораву допријесмо 
у нову географско-етнографску зону, примакосмо се срцу нашег народа - 
дичној и јуначкој Шумадији! Спустивши се у равно и плодно Чачачко Поље, 
до мало угледасмо огромну купулу, старе историјске цркве са два звоника. Брзо 
затим примакосмо се вароши и ушавши у прву „Сарајевску улицу“, показа нам 
шофер кућу Војводе Степе.

Одсједосмо у доста великом и добро уређеном „Хотелу Крен“, чији је 
власник асимиловани Србин Стеван Крен недавно умро, а на кући стоји и сада 
извјешена посмртница. Отац Стеванов, дошао је у Чачак као пунокрвни Немац, 
радом и вриједноћом стекли су неколико кућа и саградили модеран хотел. 

Стево Марковић, Пу� у Чачак: војво�и 
С�е�и С�е�ановићу (Сарајево: Земаљска 

штампарија, 1920)
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Наредисмо у хотелу собе, нашто нам рекоше, да су за нас собе резервисане по 
налогу Војводину. Мало затим стиже момак Војводин и саопшти нам, да је по 
налогу Војводину наредио собе и �а Војво�а жали, �а нас не може, збо� �јескобе, 
нас�ани�и у својој кући. На то нам додаде, да су већ синоћ слата кола на жељез-
ничку станицу, јер су мислили, да ћемо возом доћи преко Београда и Крушевца, 
пошто је у ово зимње доба тежак пут, којим смо стигли, а поменути воз данас 
не стиже у Чачак. Жао нам би, �а смо узнемирили Војво�у својим �у�овањем, �им 
више, ш�о смо били увјерени, �а Војво�а за наш �олазак и не зна.

При поласку из Сарајева брзојавио је предсједник Општине госп. 
А. Петровић предсједнику Општине Чачанске, да стижемо у четвртак 5. фебруара 
тамо, да предамо Војводи диплому почасног грађанина града Сарајева и да нам 
буде на руци. У вече посјетио нас је у хотелу предсједник Општине Чачанске, 
трговац госп. Габоровић, са једним чланом мјесног Суда и саопштише нам, да 
су примљени брзојав ради обавјештења спремили Војводи. Изјависмо г. пред-
сједнику, да нам је жао, да је нашим брзојавом узнемирен Војвода, јер тај је 
послат једино ради обавјештења Општине о сврси нашег доласка, а нарочито 
због бојазни ради опће несташице станова. Господа нам у глас одвратише, не, 
напротив Војводи би врло криво било, да га не обавијестисмо, јер вас врло 
радо очекује и жали, да Вас не може одмах у кућу примити. Разговарасмо о 
начину, како да извршимо повјерену нам мисију, и господа нам рекоше, да ће 
Војвода поручити у које ће нас вријеме примити. Разговорисмо се са господом 
о приликама у нас и код њих и опростисмо се. Ту вечер бијаше у истом хотелу 
ванредно добро посјећена забава са кратким, интересантним предавањем 
једног младог професора, о историјату развитка умјетне пјесме у нас. Затим 
је отпјевао неколико пјесама, ванредан басиста, један сиромашни филозоф 
Чачанин, у чију корист, ради наставка штудија, бијаше и приређена забава. 
Послије тога бијаше врло анимирана игранка и управо интимно-фамилијарна 
забава. Ми проведосмо врло угодно вечер у друштву са проф. госп. Јеротијем 
Новитовићем и његовом породицом, те са неколицином грађана чачанских, 
који нас са особитом симпатијом, својски прихватише и угостише.

Сутра-дан у петак 6. фебруара посјетисмо г. Предсједника Општине и 
Окружног Начелника г. Симића и замолисмо их, да учествују с нама при посјети 
код Војводе. Затим најависмо посјету, пославши званично писмо наше Општине 
Војводи, у коме се јавља сврха нашег доласка и умољава се Војвода, да нас изволи 
примити. На то добисмо поруку од Војводе, да ће нас примити у 11½ сати.

У одређено вријеме стигосмо у Сарајевску улицу број 5, у кућу Војводину, 
која се ничим не разликује од осталих ониских приватних кућа у тој улици. 
С�у�исмо у малу собу и �оклонисмо се Великом Војво�и и ње�овој милос�ивој 
Гос�ођи, а Војвода у војничком одијелу, са многим орденима на јуначким 
грудима још с врата нас свесрдно предусрете са ријечима: „Добро ми �ошли, 
моје Сарајлије! Знам, �а је �ежак и �алек �у�, ш�о с�е �а �ревалили, али �олико 
сам себичан, �а ми је �ра�о, �а Вас баш лично ви�им и за�рлим, а �реко Вас, �рлим 
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моје �ра�о Сарајево и целу Босну Поносну!“ Војвода се с нама загрли и пољуби, 
а ми њега у десницу јуначку.

Поздравих Војводу у име Предсједника Општине града Сарајева, који жали, 
да спријечен неодложним пословима, није могао лично доћи. Ис�акох неизмјерну 
љубав и вјечи�у бла�о�арнос� �лавно� �ра�а вијековима ро�ске, сиро�ице кле�е, 
а �анас Слобо�не и са Рођеним Сес�рама својим сје�ињене Босне и Херце�овине, 
�рема Хероју са Цера и Кајмак-Чалана. Наш народ и потомство његово спо-
мињаће вјечито, са сузом радосницом у очима, име Војводе јунака Степе 
Степановића, који са својом �обје�ничком Армијом, �ослије силних окршаја, 
нечувене борбе и с�рашних жр�ава, �рође Крвави Балкан, �оки�а нам вјековне 
ро�ске ланце и са ос�ацима својих јунака уђе у срце Босне, �онијевши нама и свом 
је�нокрвном наро�у нашем, на ош�рици мача слобо�у и национално ује�ињење!

Предадох диплому почасног грађанина Војводи и рекох, да Сарајево и 
сва Босна жали, да није међу нама, али смо срећни, �а можемо Великом Војво�и 
Ослобо�илачке Ср�ске Војске �ре�а�и мали ви�ан с�омен наше бла�о�арнос�и и 
Ослободитеља свога назвати најодличнијим почасним грађанином! Војво�а 
�ану� �о суза, �римио је �и�лому и о� срца бла�о�ари свима �рађанима, �ра�о� 
Сарајева на �ажњи и сјећању. Даље у главном рече Војвода: Мало је смр�ника, 
којима је суђено, �а �очекају �ло�ове жр�ава и у�ле�ају ос�варене вјековне снове. 
Слобо�у нијесам Вам �онио ја, већ на мачевима својим наши храбри и из�ржљиви 
јунаци, а �онајвише шајкача и о�анак, којима Војво�а највише �ризнаје и �ре� њима 
се �убоко клања. У мени су само сконцен�рисане неизмјерне жр�ве и о�ромне 
у�рошене енер�ије оних мно�их, који се жр�воваше за �обје�у �рав�е и слобо�у 
браће своје. Захваљујем Вама и свима мојим Сарајлијама, �а ми поздравите цело 
Сарајево и сву Босну Поносну! Војвода је говорио са јаким осјећајем и силном 
топлином, врло тронут, а завршивши опет се је с нама загрлио и пољубио.

Затим су нас и Војвода и његова Милостива Госпођа распитивали о 
нашем путовању, приликама код нас и утисцима у Србији; бијасмо почашћени 
цигаретама, ракијом и кавом и задржати на ручку. С нама је дошао к Војводи 
Предсједник Општине госп. Габоровић, а Окружни Начелник госп. Симић сти-
гао је нешто касније. За ручком бијасмо: Милостива Госпођа, Војвода, Окружни 
Начелник, Предсједник Општине и нас двојица делегата. Бијасмо угошћени 
управо краљевски, између многих јела, бијаше младо јагње и младо прасе, па 
особито лијепих јабука из Војводине башче, па и понијесмо по јабуку од Нашега 
Војводе. За ручком сâм је Војвода точио добро домаће жупско вино, па исписмо 
једну у здравље Дичнога Војводе, Госпође и Њихове породице. Војвода има 
двије кћерке, обје удате и живе у Крагујевцу. Војвода бијаше врло расположен, 
интересоваше се за прилике у нас и распитиваше за поједине личности. Раз-
говарасмо о савременим интерним и спољним догађајима, Војвода све прати 
са особитим опажањем и великим интересовањем и ако живи друштвено 
потпуно изоловано. Неки нам Чачани рекоше, да су спазили Војводу у башчи, 
гдје нешто ради, а други су га видјели, гдје шета по бедему уз обалу Мораве, 
а мно�и о� њих нас �и�аху, ка� чуше заш�о смо �ошли, �а зар је Војво�а у Чачку?
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У 15½ сати поздрависмо се и опростисмо са Племенитим Војводом 
и Милостивом Госпођом, захваливши на незаборавно срдачном дочеку и 
гостопримству. Војвода нам на поласку рече: „Поз�рави�е нам све Сарајлије и 
реци�е им, �а смо ми увијек на њих мислили, па и моја улица већ од давнина 
зове се Сарајевска улица.“ На поласку запитах Војводу, кад ћемо Га видјети 
у Сарајеву, а Војвода рече, „Боже з�равља хоћу неко време, �а се о�морим, хоћу 
мало �а �ро�ембелишем“ - и сла�ко се насмеја!

Она величанс�вена скромнос�, којом се о�ликује Наш Дични Војво�а и 
Ње�ова Милос�ива Гос�ођа, �е којом о�ише чи�ав �ом Њихов, �а онај �рос�о-
ср�ачносвојски, у�раво ро�и�ељски �ријем, ос�аће ми силна, незаборављена, 
у�раво све�а ус�омена у живо�у!

Од Војводе одосмо са Окружним Начелником к њему у канцеларију на каву 
и разговор, затим са колегом проф. Новитовићем к његовој кући, гдје бијасмо 
ванредно лијепо дочекани, а вечер проведосмо у хотелу са Окружним Начел-
ником и његовим друштвом и тако завршисмо овај за нас најсвечанији дан!

Сутра-дан у суботу, пошто нам се ауто још не бијаше повратио из Мила-
новца, одосмо колима са проф. Новитовићем до Чачанске Окружне Болнице, 
која је удаљена 2 километра од вароши. Болница је велика и лијепа, али су и њу 
Швабе на поласку опљачкали, те оскудијева на најнужнијим стварима. Упра-
витељ Болнице г. др. Радовић и хирург г. др. Стајић, лијепо су нас примили и 
провели нас кроз сва одјељења, гдје видјесмо болесника из свију крајева наше 
државе, па Руса и Бугара. Тај дан бијасмо на ручку код колеге г. Новитовића, 
гдје нас госпођа, њена мајка и сестра особито пријазно дочекаше и својски 
угостише, а поподне разгледасмо Чачак и околину. Чачак је нешто мањи ста-
новништвом од Ужица, но пошто лежи у богатијој околини, има знамениту 
пијацу и чини се много живљи, лежи на десној обали Мораве, преко које воде 
два жељезна моста, оба бјеху порушена. Има исто велику реалну гимназију у 
старој згради, а новој бјеху пред рат ударени темељи. У близини пеко Мораве 
протеже се историјски Љубић хероја Танаска Рајића, а око Чачачког Поља савија 
се висока Јелица планина.

Пред вечер састадосмо се пред кућом посредством колеге проф. Гиздавића 
са знамени�им �ро�овје�ником „По� Гором“ епископом др. Велимировићем, који 
тај час бјеше стигао са свога пута из Лондона. Ту вечер бијаше опет забава у 
Касини са предавањем једног професора о аутосугестији, пјесмом и игранком 
и ту забаву посјетисмо.

Сјутра-дан у недјељу бијаху неколики сватови, одосмо да видимо и те 
народне обичаје, том приликом позва нас Владика, те га посјетисмо. Владика 
је био у Сарајеву, приликом „Просвјетине“ прославе, те се интересоваше за 
прилике код нас и за ратне жртве. Владика рече од прилике ово:

Највише је о�ус�ошена Србија, а и жр�ве су наше неизмерне! Па ка� се 
човек у�и�а, о�ку�а �олика сна�а за онолики само�ре�ор? - Ш�о �аваше ин�улс 
�оме наро�у за �олике жр�ве, - �о моме мишљењу - �о је била Босна - Босна, о� 
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колевке је слушао за ја� њезин и вас�и�аван, �а �ежи за слобо�ом браће своје! 
Но, са� смо слобо�ни и ује�ињени, �а ш�а са�? Са� ваља �росве�но �реобрази�и 
наро�, �а на овој раскрсници ис�ока и за�а�а �о�и�немо и развијемо своју осебујну 
кул�уру! Владика је отпочео да издаје Жичку библиотеку „Свети Лазар“, од 
које је изашла прва свеска, „Први закон божји“, коју нам је Владика на растанку 
поклонио, а објашњава у њој Мојсијев законик својим начином. У томе стиже 
нам аутомобил и кренусмо одмах натраг опростивши се са пријатељима, наро-
чито са проф. Јеротијем Новитовићем, који нас је ванредно много задужио, 
а на поласку поклонио нам је још и своје књижевне радове, као и колега 
проф. Гиздавић. Вријеме бијаше стално лијепо, те повратак у Сарајево готово 
је једноличан путу у Чачак, само што морадосмо преноћити у Ужицу и у 
Вишеграду. У Ужицу бјеше те вечери „радикалска забава“, а до неколико дана 
рекоше нам, да ће бити демократска. Ово одржавање чак партијских забава, 
бијаше за нас новост, а уједно видјесмо, да забаве нијесу само сарајевска, већ 
опћа болест, која је у нас свуда отела маха! Но, ваља истаћи лијепу појаву, да 
све забаве отпочињу са краћим, инструктивним предавањем, што код нас није 
уобичајено. Даље, упада у очи онај прави и потпуни демократизам, она управо 
социјална, солидна интимност, која се очитује у читавим забавама, а нарочито 
приликом играња народних игара.

Сутра-дан у понедјељак нијесмо ранили, пошто исти дан због жељезничке 
везе свакако не могосмо стићи у Сарајево, с тога употребих прилику и посјетих 
гимназију. Упознах се са директором и готово читавим професорским збором, 
прегледах завод и збирке, које су исто ратом оштећене, па на захтјев једнога 
колеге бијах чак у разреду на часу, гдје је са ученицама обрађивао баш Босну 
и Херцеговину, са гледишта наше Велике Уједињене Отаџбине. Какве мисли 
потресаху ми тада душу, - тако јак завод, са толиким просвјетним радени-
цима, један народ, једна воља, иста тежња, комшинска близина, па не само да 
бисмо без контакта у раду, већ потпуно непознати - растављени ријеком, која 
на срамоту културом поносне Европе и на жалост двадесетог вијека, бијаше 
шира од Атлантика! […]

Писмо Војводе Степе

Послао сам Војводи „Народно Јединство“, у коме сам описао свој и госп. 
Кафадаревића пут у Чачак, а на то сам добио од Војводе ово писмо:

12. марта 1920. год.
             Чачак.

Драги Господ. Марковићу.

Јуче сам примио послате ми новине, у којима је описан долазак ваш са 
господином Кафадаревићем у Чачак, к мени; и ваше бављење у моме дому, 
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приликом предаје мени тако миле, драгоцене, Дипломе на почасно грађан-
ство мога милог Сарајева.

Ви сте ми и овим пружили прилику да се радујем, јер сам се духом пренео 
у Сарајево; и сада, када ово пишем, гледам вас обојицу, гледам вашега Председ-
ника и ваше другове у одбору, гледам све пријатеље у Сарајеву - гледам цело 
Сарајево - па ми срце игра од радости - баш као да сам тамо код вас.

Ја сам вам веома благодаран на указаној ми пажњи и причињеној ми 
радости, па вас молим да ме се покоји пут и у будуће сетите, пишући ми о милом 
Сарајеву и драгој Босни и Херцеговини, ма да вам не могу обећати и вредноћу 
са моје стране, јер сам се већ извежбао у „дембелисању“.

Молим вас лепо да примите мој усрдан поздрав и да поздравите Пред-
седника и другове у одбору.

         Ваш
         Степо Степановић, 
                    Војвода.

Писмо Војводе Степе из књиге Стева Марковића Пу� у Чачак: војво�и С�е�и С�е�ановићу
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Тален�овани ученик Јована Цвијића

Радомир М. Илић (Прељина код Чачка, Срез љубићки, 
8. октобар 1877 [1879?] – Крушевац, 12. мај [1907?] 1909), 
географ, професор, стручни писац, истраживач и публи-
циста. Основну школу завршио је у Прељини, седам разреда 
Гимназије у Чачку, осми разред са матуром (вишим течајним 
испитом) у Београду, где завршава и Географско-историјски 
одсек (1901) на Великој школи. Био је ђак Јована Цвијића. 
Након завршених студија предаје историју Срба као профе-
сор приправник у чачанској Гимназији (1901-1902 и 1904-
1906), а марта 1902. премештен је у Београд за суплента 
Прве мушке гимназије. Августа исте године постављен је 
за суплента за земљопис и српски језик. Потом предаје у 
ужичкој Гимназији (1902-1904). Враћен је по молби у Чачак 
јула 1904. где предаје географију и немачки језик, а јануара 
1905, након положеног професорског испита, добија звање 
професора. У крушевачку Гимназију прелази децембра 1906, 
где предаје географију и историју до смрти.

Био је талентован и стручно веома спреман професор и млад научник у кога су 
полагане велике наде. Научне радове из своје области почео је да објављује 1904 (Извеш�ај 
ужичке �имназије 1903/1904), а објављивање је наставио у периодичним или самосталним 
публикацијама до краја живота (Пре�ле� �ео�рафске ли�ера�уре Балканско� �олуос�рва, 
Ср�ски е�но�рафски зборник). 

Објавио је и неколико реферата и приказа у разним часописима и листовима. При-
редио једно издање Карићевог Земљо�иса за сре�ње школе. Рана смрт прекинула је велике 
наде које је српска наука полагала у овог истраживача. Славни Јован Цвијић сматрао га је 
својим наследником.

Његов значај је у томе што је објавио већи број запажених антропогеографских 
дела: О рели�ијама (из извеш�аја Ужичке �имназије за 1903-4 �о�ину) (Ужице, 1904), Чачак у 
�рошлос�и: (из Извеш�аја Чачанске �имназије за 1904-5 �о�ину): Све�осавска бесе�а Ра�омира 
М. Илића (Чачак, 1905), Ибар: ан�ро�о�ео�рафска �роучавања Ра�омира М. Илића (Ср�ски 
е�но�рафски зборник, књ. 6. О�ељење 1, Насеља и �орекло с�ановниш�ва, књ. 3) (Београд, 
1905), Крушевац: ис�оријско-�о�о�рафска моно�рафија (Београд, 1908), О љубићским селима: 
ан�ро�о�ео�рафска �роучавања (Ср�ски е�но�рафски зборник, књ. 5. О�ељење 1, Насеља и 
�орекло с�ановниш�ва, књ. 2) (Београд, 1903)...

Чачак у прошлости 151

[…] Већина наших данашњих вароши, нарочито оних у савској, дуна-
вској и моравској долини постанком својим несумњиво залазе још у доба 
римске владавине по овим крајевима. Већина од њих развила се из путних 
станица старога римског друма, јер су Римљани, да би осигурали путове и 
олакшали путовање, дуж друмова подизали многе грађевине. Тако на свако 
пола дана хода подизали су одморишта (mutatio) а на сваки дан преноћишта 

151 Извеш�ај о ра�у и ученичком на�ре�ку у школској 1904-1905. �о�ини (Чачак: Штампарија 
Стевана Матића, 1905), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Радомир М. Илић (1877-1909)
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(mansio). Осим тога на појединим стратегијским тачкама ради сигурности 
пута градили су они кастеле (turres), у које су смештали страже. Доцније су 
дуж пута по манзијама и иначе на згодним местима насељавали колоније 
од ислужених војника (ветерана). Из ових манзија и ветеранских колонија 
развијале су се вароши.

Имамо довољно разлога да претпоставимо да је и на месту данашњег 
Чачка, или бар у непосредној околини његовој, било римског насеља. Прво 
се мора узети да је долином Западне Мораве ишао какав римски пут, који је 
везивао Босну са долином Вел. Мораве. И Феликс Каниц вели да је ова варош 
била једна важна раскрсница римске друмске мреже на Морави. 152 Осим тога 
Чачак лежи на по пола дана хода од Краљева и Пожеге, где је несумњиво било 
римског насеља. И на послетку око Чачка је нађено споменика из римскога доба. 
Каниц пише да Чачак у себи крије прехисторијске, римске и средњевековне 
објекте. 153 Још да напоменемо да је и у непосредној околини Чачка (Јездина) 
нађено споменика с римским натписом, где се спомиње осма добровољачка 
кохорта (cohors VIII. voluntariorum), која се у римској Далмацији често налази. 
Из овога је изведен закључак, да је наша област по римској административној 
подели убрајана у Далмацију а не у Moesia Superior.

После ове римске периоде па кроз оно бурно доба народних сеоба и 
даље све до половине XII века по Христу о Чачку не знамо ништа. Он је био 
у страни од главних комуникација на Балканском Полуострву те се у спо-
меницима, нарочито разним путним извештајима, и не спомиње. У опште 
могли бисмо само толико рећи да се и он налазио у држави рашког жупана 
Часлава (931-960) 154 и тек по доцнијим споменицима знамо да је постојао у 
другој половини XII века.

Кад је оно Стефан Немања завладао као жупан једним делом Српске 
Земље тада су и браћа његова добила по један крај на управу. Мирослав 
је добио Хум а Срацимир земље око Западне Мораве и столица му по свој 
прилици беше Градац, а то је (као што ће се ниже видети) данашњи Чачак. 
У старијим родословима забележено је ово: „Срацимир сазда црков пресвје-
тије Богородице Градац от два стлна при реце Мораве.“ 155

Изгледа ми да данас у Чачана не постоји предање о томе да је њихов 
град тај Срацимиров Градац „при реце Мораве“, али као да је раније такво 

152  “…Im Verlauf werde ich klarstellen, dass diese Stadt [тј. Чачак] ein wichtiges Knotenpunkt des 
römischen Strassennetzes am Margus war…” (Felix Kanitz, Das Königreich Serbien und das Serbenvolk 
von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Erster Band, Land und Bevölkerung (Leipzig: Verlag v. Bernh. 
Meyer, 1904), 535).

153 Ис�о.
154 „... Источна граница државе великог жупана Часлава иђаше од ушћа Колубаре преко планина 

на ушће Ибра. Одатле иђаше све источном водомеђом Ибра до његових извора...“ (Љубомир 
Ковачевић, Љубомир Јовановић, Ис�орија ср�ско� наро�а: за сре�ње школе у Краљевини Србији. 
Књ. 1. Део 2 (Београд: Краљевско-српска државна штампарија, 1890), 28). 

155 С�оменик Ср�ске Краљевске ака�емије год. 3 (1890): 100.
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предање заист постојало, јер Јоаким Вујић, који је 1826. године долазио у 
Чачак у свом „Путешествију“ пише: „И тако он (т. ј. обркнез Василије Попо-
вић) мени определи неког чаринског кнеза г. Гаврила Пржића, који мене 
најперво одведе у турску џамију. Ово зданије јест доста високо и широко, 
обаче по мојим осмотривању симетрије а наипаче по доказатељству много 
достоверни лица, који неке стародревне натписе у камену (?) читали јесу, 
очевидно доказују, да је ово зданије јоште пређе неколико стотина година 
зидао био неки сербски владатељ Срацимир рождени брат Стефана Немање.“ 156 
Но ово питање о истоветности Чачка и Градца за науку је коначно решено 
једним срећним случајем 1875. године, када се у јесен те године при копању 
темеља за зграду чачанског окружног начелства наишло у земљи на три 
стара српска звона. Једно од њих бруји данас са звоника чачанске цркве а 
друга два красе Народни Музеј у Београду. Звона су та, види се по натпису, 
ливена 1454. године, дакле, пре 450 година. […]

После овога ми о Градцу - Чачку не знамо ништа све до XVII столећа, 
изузев што по оним из XV века нађеним звонима можемо закључити да се 
још и тада (1454. г.) за деспотовања Ђурђа и Јерине звао Градац и да је ту 
била митрополитска столица градачком митрополиту Нићифору.

Ово је у исто време за данас последњи познати споменик у коме се наш 
град зове Градац, јер већ у XVII веку имамо неке споменике у којима се он 
назива Чачак а не Гра�ац. У колико сам ја до сада могао сазнати име Чачак 
први пут се налази забележено у извештају са пута француског посланика 
де Хеа де Курмнена, који је као посланик француског краља Луја XIII путо-
вао 1626. године из Дубровника познатим путем на Нови Пазар, Копаоник, 
Топлицу и Ниш за Цариград. На једном месту у извештају са тога пута вели 
се: „на пет сати пута до Новог Пазара прелази се на једној скели река Ибар, 
која се улива у Мораву близу (sic!) једног старог града именом Чачка (Zazac). 157 
Одмах за тим и у спису турскога географа Хаџи Калфе или Ћатиб Челебије 
(† 1656. г.) где се Чачак зове Џаџка. Хаџи Калфа у том свом спису вели за 
Чачак ово: „Џаџка на путу београдском, на обали Мораве, у истој даљини 
као и Крушевац само северно. Около су (кадилуци): Рудник, Пожега, Козник, 
и Стари Влах (Истарифлак), 19 дана од Цариграда.“

Из овога се види да се име Градац променило у име Чачак у времену 
између 1454. и 1626. године т. ј. у међувремену од 172 године, по свој при-
лици, дакле, у 16. веку. А како име Чачак ступа у употребу тек онда кад Турци 

156 Јоаким Вујић, Пу�ешес�вије �о Сербији. Књ. 1 (Београд: Српска књижевна задруга, 1901), 
198.

157 Путопис Хеова пута издао је Јован Н. Томић у С�оменку Ср�ске Краљевске ака�емије XXXVII, 
Дру�и разре� 33 (1900), 95. У оригиналу гласи: „A cinq heures de chemin de Igni Bazar l’on passé 
dans un basteau la riviere de Hibar, qui se va render dans celle de Morava proche d’un vieux Chas-
teau nomme Zazac.“
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потпуно овладају Србијом могло би се са доста основа закључити да је та 
реч турскога порекла. […]

Чачак је остао у турским рукама и кроз цео 17. век, све до ратова 
између Немаца и Турака (1716-1718. г.) а тада су га Немци отели од Турака 
и по одредбама пожаревачког мира (1718. г.) он је остао у немачкој власти 
и био на граници. У томе миру Чачак је и изрично споменут овим речима: 
“… et ibi (код Сталаћа) transeundo parvam Moravam iuxta citeriorem ripam 
at Schaback (Чачак) et inter Schaback (Чачак) et Bilinam per terram ad Bedka 
(Пецка) procedatur…” (Споменик XVIII. Стр. 96).

Можда ће се временом из бечких архива изнети на јавност више података 
о току ових борби а нарочито о земљи и градовима, којима су Немци после 
пожаревачког мира администрирали и тада ће се можда и о Чачку из овог 
времена моћи рећи што више а за сада морамо бити задовољни и са овим. […]

Наш град у ово време [крајем XVIII века] био је једна мања паланка, 
која је имала једно слабо земљано утврђење а била је насељена Турцима и 
Србима. […]

За све време трајања овог првог устанка Чачак је остао као обична 
паланка, коју су Турци у јесен 1813. године без отпора заузели. Али је 1814. 
године за време Хаџи Проданове буне он био позорница страховитих при-
зора. […]

Но најсветлија је у прошлости Чачка 1815. година. У мају те године 
поделио се онај знаменити мегдан између једне шаке Срба и велике турске 
војске. Прегалаштво Милошево, беспримерно херојство Рајићево и храбре 
мишице Рудничана и Гружана задали су овде турском господарству силни 
удар и ослобођење Србије, које се започело Чачком, напредовало је лагано 
али сигурно.

Мало после овога Чачак су походили и у својим извештајима описали 
два путника. Први је Јоаким Вујић, који је у Чачак долазио у јесен 1826. 
године а други пруски официр Ото Дубислав Пирх, који је Чачак посетио 
у почетку новембра 1829. године. У њиним путним извештајима налазимо 
Чачак првим пут описан. До овог времена, као што смо из предњег видели, 
он се у споменицима само по имену спомиње од каквог описа саме вароши 
нема ни трага, с тога ћемо се мало задржати на описима Вујића и Пирха.

Пирх вели: „Чачак прави са свим пристојан утисак.“ 158 По Вујићу је у 
Чачку онда било до 120 домова, међу којима су понајвише дућани трговачки 
и мајсторски. 159 Варош сама по оба путописца била је нешто јужније од 
данашње цркве, јер обојица веле, да је џамија (а то је данашња црква) била 
ван вароши, а око ње је било турско гробље. По Пирху је џамија лежала на 
једној узвишици ван вароши. - И Срби су у ово време имали своју богомољу. 

158 Пирх, Пу�овање �о Србији, 142.
159 Јоаким Вујић, Пу�ешес�вије �о Сербији. Књ. 1 (Београд: Српска књижевна задруга, 1901), 197.
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Она је била на месту које се сада зове Стара Црква. Црква је ова била мала, 
сазидана од плетера и ћерпича. „У истом сокаку“, вели Вујић, 160 „од цркве 
идући чаршији, била је један мала школа с 30 ученика и једним учитељем. Ту 
је био и магистрат нахије пожешке с два кнеза и једним писаром... Исто тако 
овде је седео и турски муселим Ахмет баш Чауш и биров, који само Турцима 
суде.“ Пирх, који је већ био прошао већи део Србије вели да је у Чачку, у кући 
где је становао, код једног од првих трговаца, владала таква варошанска 
елеганција, која је сва његова очекивања превазилазила. […]

Куће су биле махом једноспратне, с прекрасним собама и лепим дива-
нима. Најлепша је у ово време била кућа оборкнеза Васе Поповића. […]

*

Још само нешто о цркви чачанској. Видели смо већ, да цркви имамо да 
благодаримо, што можемо докучити по нешто о прошлости Чачка. Знамо да 
је њен оснивалац жупан Срацимир и да се звала у прво време црква свете 
Богородице у Градцу на реци Морави. Међу тим ова је црква по предању два 
пута у џамију претварана била. Ми смо напред рекли, да је вероватно први 
пут у џамију била претворена после коначне пропасти Србије у 15. веку и 
тако је остала до 1805. године. А тада је, за време Карађорђево поново, у цркву 
претворена. (Ово потврђује и Пирх на стр. 141.) По други пут је претворена у 
џамију после катастрофе од 1813. г. и тако је остала све до 1831. године, када 
се на дотадашњој мошеји и по трећи пут заблиста крст - то свето знамење 
хришћанско. Ваљани археолог пок. Каниц вели да је првобитна Срацимирова 
црква много мењана. Он мисли да је мало чега на њој из тога доба. Много су 
Турци измењивали. Последње дозиђивање и преправљање вршили су Срби 
- општина чачанска. Каниц вели да је то поправљање стало општину грдних 
трошкова, па опет рестаурација није добро испала. Око није задовољно, кад 
види како је мало хармоније између великог кубета и она два танка торња.

Ето, господо, то је све што се истраживањем поузданих историјских 
извора може сазнати о прошлости нашега града. А ко је од вас рад да зна 
како се Чачак доцније развијао и како је од мале турске паланке постао овај 
наш лепи и богати Чачак, тај нека пита наше старије суграђане, они ће о томе 
умети боље да кажу, јер историја нема посла са садашњошћу, она проучава 
само прошлост.

       Радомир М. Илић,
               професор

160 Ис�о, 200.
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'Косовски Ан�рић', �рофесор, 
�оли�ички и национални �ре�алац

Григорије (Глигорије) 161 Божовић (Придворица 
код данашњег Зубиног Потока у Ибарском (Старом) 
Колашину, 15. фебруар 1880 — Београд, 4. јануар 1945), 162 
„косовски Андрић“, познат и под надимком „Колашинац“, 
књижевник, професор Призренске богословије, један 
од вођа српског покрета у Македонији, првенствено у 
Битољском одбору Српске четничке организације, а потом 
и посланик Народне скупштине у Скопљу. Имао је руко-
водећу улогу у политичким и националним пословима у 
време када је Старој Србији претила озбиљна опасност 
од Турака и Арнаута непосредно пред Балканске ратове, 
као и у ослобођењу ових крајева.

Потиче из свештеничке породице - једини је мушки 
потомак протојереја и колашинског кнеза Вукајла и његове 
жене Стојане (рођене Краговић, из села Кобиља Глава на 
југоисточним обронцима Рогозне). Основну школу завршава 
у Колашину, а Богословско-учитељску школу у Призрену 
(1895). Дипломирао је на московској Духовној академији (Литерарни одсек) 1898. Био је 
учитељ (1898-1900), гимназијски наставник у призренској Богословији и Битољу (1905-1913), 
секретар и председник призренске општине (1913-1919), окружни начелник и инспектор у 
Министарству социјалне политике, народни посланик у Уставотворној скупштини (1920) 
и Народној скупштини (1925). 

У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца политички је активан као члан Прибиће-
вићеве Самосталне демократске странке чији је посланик био више пута (1924-1927). 
На парламентарним изборима 1924. био је кандидат (као самостални демократа на зајед-
ничкој листи са радикалима) у Рашко-звечанском срезу.

Под председништвом Бранислава Нушића, од 1932. именовани је члан државног 
Савета стручњака у области ауторског права. Заједно са другим књижевницима старије и 
млађе генерације 1937. оснива Удружење књижевника Београд-Загреб-Љубљана, сталешко 
удружење очигледно југословенског карактера. Пред прву скупштину која је одржана у 
Београду марта те године у скадарлијској кафани „Код два јелена“, оснивачка правила 
потписали су са српске стране Вељко Петровић, Григорије Божовић и Синиша Пауновић. 
Пред Други светски рат био је председник београдског ПЕН клуба, након смрти претход-
ника, песника Милана Ракића.

161 „Парохијални свештеник му је на 'водици', традиционалном српском обичају по рођењу 
детета, изабрао име Игњат, а име Глигорије, како гласи у изворном облику, добио је на 
крштењу у оближњој цркви Светог Ваведења у Дубоком Потоку. И у бројним персоналним 
документима, у почетку пишчево аутентично име гласи: Глигорије. Облик 'Григорије' 
појављује се најпре у књижевности у време и после пишчевог школовања у Москви, а одатле 
се преноси и у познија персонална документа. Стога је више руски облик истог српског 
имена, него књижевни псеудоним“ (Миленко Јевтовић, Личнос� и књижевно �ело Гри�орија 
Божовића. Књ. 1 (Зубин Поток: „Стари Колашин“; Приштина: Нови свет; Институт за српску 
културу, 1996), 15). 

162 https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D
0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B 
(преузето 26.08.2019).

Григорије Божовић 
(1880-1945)
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Био је народни писар код свог оца у Колашину, новинар, члан народне организације 
у Старој Србији под Турцима, члан епархијске управе Рашко-призренске митрополије, члан 
Четворице за Косовску област, секретар организације за Битољску област, члан разних 
поверљивих народних служби. Био је председник српског ПЕН клуба. 

Веома активан у многим удружењима, одборима и саветима, био је познат и као 
добар говорник из редова опозиционара. У Удружењу Старосрбијанаца, чији је био члан, 
одржавао је пригодна предавања, попут оног из 1936. „Путеви у Јужној Србији некад и сад“.

Краљ Александар га је априла 1934. именовао за члана Патријаршијског савета, на 
чијем се челу налазио Патријарх српски Варнава.

Пензионисан је као инспектор Министарства социјалне политике. При крају Другог 
светског рата оптужен је без иједног материјалног доказа и стрељан због наводне сарадње 
са италијанским окупатором.

У браку са учитељицом Василијом имао је кћерку Вукосаву, 1937. удату за артиље-
ријског поручника Драгољуба Поповића „Млађег“.

Један је од најзначајнијих српских међуратних писаца. Објавио је четрнаест књига, од 
којих осам збирки приповедака. Преостале чине путописи, краћи записи о људима и краје-
вима, накнадно сабрани из Поли�ике, чији је стални и угледни сарадник био. У књижевности 
се јавља рано - причу „У земљи без суда“ објавио је 1905. Прилог за патриотско-литерарни 
српски часопис Нова искра написао је исте године у Москви, где је студирао. У Скопљу је 
при Ђачком дому (интернату) пред Други светски рат деловала ђачка литерарна дружина 
„Григорије Божовић“, названа у част омиљеном српском књижевнику.

Књижевношћу се почео бавити у ђачкој дружини „Растко“ у Призрену. Прве радове 
објављује у Цари�ра�ском �ласнику (1899) и календару Голуб (1899). Доцније сарађује у Новој 
искри (1904), Ср�ском књижевном �ласнику (1906), Делу (1908), Мисли (1924), Речи и слици 
(1926), Новим ви�ицима (1928). 

Почетак његовог рада обележен је збирком приповетки Из С�аре Србије (Мостар, 
1908) у издању Ср�ско� књижевно� �ласника. Потом следе: При�ове�ке (Београд, 1924, 2016), 
Уз�ре�ни за�иси (Београд, 1926), При�ове�ке I (Београд, 1926, 2006, 2017), Цр�е и резе 
(Београд, 1928), Суљ-ка�е�ан (Београд, 1929), Робље заробљено (Београд, 1930), Са се�ла 
и самара (Београд, 1930), Урезане ис�ине (Београд, 1930), Чу�есни ку�ови (Београд, 1930), 
Два �ана �о Гружи (Београд, 1933), Тешка искушења (Београд, 1935), По� законом (Београд, 
1939), При�ове�ке II (Београд, 1940), Неизмишљени ликови (Београд, 1940). Међу постхумно 
објављеним делима су: Чу�есни ку�ови: �у�о�исна �роза (Приштина, 1990), Изабрана �ела 
I-III (са биографијом и библиографијом приредио Гојко Тешић, Приштина, 1990), Крајина 
Лазара Сочице: �у�о�исна �роза о Пиви и Пивљанима (Београд, 1996), Би�ољски бо�аљи и 
�ру�е �риче (Београд, 2003), Пу�о�иси (Београд, 2016) и друга. 

Збирке приповедака Тешка искушења (1935) и По� законом (1939), као и При�ове�ке 
из 1940, садрже највредније Божовићеве приповетке, тематски усредсређене на Стару 
Србију (највише на Косово и Метохију, једним делом на Македонију, пре свега на Битољ у 
коме је службовао): „Чудни подвижник“, „Мучних дана“, „Тиваидска напаст“, „Кад се царства 
мијењају“, „Злате из Слатине“, „Њен суд“ и „Оклопник без страха и мане“.

Био је сарадник и уредник Поли�ике. Српску књижевност је обогатио увођењем 
новог простора (Косово, Македонија). У његовој прози нема идеализације, био је сурови 
реалиста, истанчани аналитичар нарави и један од највећих мајстора портрета - сликао 
је живе људе које је познавао. Величао је поштење, уздизао част људску, истицао оно што 
је јуначко, као да је настављао Марка Миљанова. Проза му је препознатљива по лексичком 
богатству језика, локалном колориту и праћењу патријархалних обичаја. Један је од највећих 
писаца тзв. документаристичке прозе. Путописи су му особени (откривао је занимљиве 
кутове) и у дослуху су са његовим приповеткама. И као новинар показао је наглашено фолк-
лорно-регионално интересовање. Иза њега је остала прецизна топографска и психолошка 
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панорама Косова и Метохије, Македоније и Црне Горе: „Син угледног колашинског проте 
Вукајла Божовића, ученик Призренске богословије и Московске духовне академије, профе-
сор у Призрену и Битољу, одличан познавалац историје, историје уметности и теологије, 
зналац црквенословенског језика, тајновидац душе српскога човека од Македоније до 
Далмације, зналац устаничких и хајдучких стаза, пријатељ планинских хукова, сликар 
благословених пејзажа, тужан сведок падова и занесени химничар националних узмаха, 
заточеник и националне и југословенске идеје, непревазиђени хуманиста, ризничар црк-
веног и народног предања, осећајни чувар разноликих мелодија, мелод српскога језика, 
познавалац најтананијих струна и епских узмаха, најбољи друг гора и јунака, увек жељени 
саговорник чувених прота и виђених архимандрита, драги гост у манастирима и домовима, 
вазда брижни Србин и вазда одан отачаству и дивној вери православној, завештаној му од 
предака и његовог непокорног завичаја.“ 163

Пред сам крај рата комунисти су га стрељали у Београду, а његов књижевни опус 
остао је готово потпуно непознат широј публици. Београдска Поли�ика је 4. јануара 1945. 
објавила вест да су „Милош Тривунац и Григорије Божовић осуђени на смрт“. Војни суд 
Команде града Београда осудио га је на најтежу казну због „злочина издаје“ из 1942. Велики 
заслужни српски национални радник и књижевник стрељан је уочи Божића 1945. у под-
румима затвора у Ћушиној улици у Београду. Било је то у згради бивше касарне у којој се 
током рата налазило седиште Специјалне полиције.

Захтев за рехабилитацију поднео је јануара 2008. Божовићев рођак, редовни про-
фесор Филозофског факултета у Косовској Митровици, др Маринко Божовић. Одељење за 
рехабилитацију Окружног суда у Београду донело је маја 2008. решење којим је усвојен 
захтев за рехабилитацију Григорија Божовића, угледног књижевника, националног рад-
ника и репортера Поли�ике пре Другог светског рата.

У Приштини је радило издавачко предузеће „Григорије Божовић“. Постоји и књи-
жевна Награда „Григорије Божовић“ коју додељује Културни центар „Стари Колашин” у 
Зубином Потоку, где је 1987. основана и Средња школа „Григорије Божовић“. Награду истог 
имена додељује и Књижевно друштво Косова и Метохије. 

НА ХАЏИЛУКУ 
путописи и приче о храмовима и духовницима 164 

На прагу Мале Свете Горе

Прочитао сам све што се код нас писало о Овчарско-кабларској клисури 
и пролазио кроз њу железницом више пута, али њену лепоту осетих тек кад 
једно предвече са мојим рођаком, попом Остојићем, пођох из Пожеге на колима 
за Благовештење. Одиста је држава имала разлога да туда просече државни 
друм и да га онако добро одржава, јер је путовање њиме од Чачка до Пожеге 
заиста права наслада, нимало мања од оне кроз Руговску клисуру, или оне 
многе и чувене друге сутеске.

Такође је за похвалу намера владике Николаја да оживи готово замрле 
овчарско-кабларске манастире, ту поносно називану „Малу Свету Гору“, 
која је у тешким данима робовања и за оба устанка одиграла веома важну 

163 Драгиша Бојовић, предговор „Ненадмашни ходочасник“ у На хаџилуку: �у�о�иси и �риче о 
храмовима и �уховницима, Григорије Божовић (Београд: Службени гласник, 2016), 9-10.

164 Григорије Божовић, На хаџилуку: �у�о�иси и �риче о храмовима и �уховницима, 67-70.
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улогу. Владичина намера је од троја-
кога значаја, осим онога главнога који 
манастири могу имати као такви. 
Оживљавање ових споменика служиће 
на првом месту као најбољи докуменат 
шумадијскога православља, његовога 
српско-хришћанскога усрђа кад су ту 
текла најтежа времена. На другом месту 
те ће тачке само улепшати ионако дивну 
клисуру и још јаче привлачити путнике. 
И треће, ти ће манастири бити најпо-
годнија летовалишта и одморишта 
и сиротима и онима који ће моћи и 
хтети прилагати. Владика Николај је 
у Овчару већ подигао леп павиљон за 
бањску сиротињу и допустио Благо-
вештењу да прима колико год може 
од оних посетилаца који у Овчарској 
Бањи не би могли наћи стана. Само 
би требало да оно неколико топлих 
извора крај манастира у нашој земљи 
поклоне манастирима, да би се могли 
и боље уредити и боље искористити.

Мала Света Гора! Она то и јесте и ваљда баш због тога би људи хтели 
да постанак овчарско-кабларских манастира и свих оних по Шумадији, без 
утврђенога датума, преносе у старину. Неко би хтео да их веже и за синајске 
и светогорске калуђере. Међутим, онако од ока се с правом може рећи да су 
сви ови манастири новијега времена, да ни један није старији од Враћевшнице 
(1430) и да су вероватно настали тек пошто је Макарије Соколовић добио ферман 
да обнавља и подиже нове манастире и цркве. У сваком случају не могу бити 
старији од Косовске битке. Они су збегови и калуђерски и народни. И тако су 
постали. Жича, а нарочито Студеница, давали су калуђерима правац за кретање. 
Они су тражили беспутна и неприступачна места и ваистину их нису могли 
срећније наћи него у овој клисури, јер је човеку и данас за чудо како је кнез 
Милош могао свести своју породицу у Никоље да је склони од Турака!... Осим 
тога, људи који би се научно позабавили овим питањем не треба да забораве 
да је и Чичавица имала многе манастире, да се и она звала „Мала Света Гора“. 
Зар њени калуђери нису могли поћи низ Моравицу и наћи ове гудуре и дебре? 
- тек ови манастири не припадају нашем државном средњовековљу, но су их 
подизали калуђери избеглице и Шумадија...

То се види по Благовештењу, чија је црква као прототип осталих. Мала 
је, крстообразна тек толико да се очува архитектонски континуитет са ста-
ровлашким временима, са пушкарницама место прозора. А у њој натпис да 

Григорије Божовић, На хаџилуку: �у�о�иси и 
�риче о храмовима и �уховницима (Београд: 

Службени гласник, 2016)
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је подигнута 1602. и живописана 1632. Због тога без несумњивих доказа не 
треба замишљати ни XIV ни који ранији век, нити да је ко од Грка или наших 
кад раније засновао манастир. Шумадинска је работа све ово...

Манастиром је рђаво раније управљано, те је тек почео да оживљује и 
повраћа стари глас. Има младога и преданога игумана Данила и још два врло 
вредна калуђера. Земље има колико му је потребно за хлеб, вино и одржавање 
много више стоке него што је данас има. И шуме има доста по хектарима, али 
се на њену корист мора чекати, јер је доста проређена. Питање Овчарске бање 
задаје му доста бриге и невоље. Дугови нису сви измирени. Али поред свега 
тога манастир чини леп утисак, јер је у обнављању, у напредовању и озбиљно 
се носи намером да и социјално буде користан околини. Нека буду овде 
допуштене ове речи. Време је да се из основа помишља на материјалну страну 
манастира. Потребан је и општи план и нов систем економије. Игумане ваља 
добро пробирати и надзор усавршити. Али и игуманима ваља дати више слободе 

Манастири на цртежима Љубе Ивановића: Благовештење, Никоље, Света Тројица, Сретење
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у раду и могућности личне иницијативе. Не мора игуман за сваку букву питати 
конзисторију, нити ова водити досадашњи надзор, који се обично сводио на 
саблажњиве резултате. Ваљанима су биле везиване руке, док су неисправни 
упропашћавали читаве шуме и нису се трезнили. - Игуман благовештенски 
Данило, изгледа ми да је један од оних црноризаца, којему се смело могу пове-
рити и много већа имања...

Уз Мораву, на два километра од Благовештења где су манастирске 
ливаде „Кађенице“ на десној страни реке, недавно је откривена у стени 
једна велика сталактитска пећина пуна људских костију, људи, жена и деце. 
Владика Николај је просекао стазицу до тога готово неприступачнога крша 
и у камен усекао степенице да се пећини приђе. Сад посетиоци манастира 
и бање не остављају а да не посете ту пећину и припале воштаницу нека-
дашњим мученицима. Пећина је рашчишћена, кости прикупљене на велику 
гомилу и ту ће се уредити једна капелица. То је био збег. Прича је мутна. Али 
лекари тврде да кости нису тако давнашње. Отприлике од Кочине Крајине до 
Првога устанка. Раја се овде склонила у збег, и по свој прилици кроз неки још 
непронађени улаз, јер се кроз овај док није био проширен једва човек могао 
провући. По причи Турцима неко проказао збег. Они дошли на Кађенице, па 
не могавши збегу ништа, навалили са Кађеница овсено снопље и угушили 
све што је било у пећини!...

Владика Николај не може без узбуђења и суза да прича о откривању ове 
пештере. Она је, по њему, један докуменат и једна слика страдања, грознога 
мучења Србије и Шумадије. Па би желео да покољења то не забораве, да би 
више волела родну груду и боље разумевала напоре за сутрашњицу:

- Ваљало би да ме добри људи помогну да то свето место осветим како 
треба и нараштајима посветим... Био бих им захвалан као год и онима који ми 
помажу да васкрснем Жичу... Један по историји и судбини свети народ не ваља 
да заборави своја света места... Напиши штогод о том збегу, нека зна Шумадија!...

Да, и ваља да зна и да не заборави. Јер се чешће заборављало. Као она 
два инжењера: онај који је пругу, ту крај бање, без особите потребе провео 
преко развалина манастира Преображења, и онај који је у Ибарској клисури 
онако поткопао оне дивне старинске остатке, да је покојни краљ морао да их 
у последњем тренутку спасава!...

Часопис Криминална библио�ека

У предратном Београду од 1. марта 1924. до 1933. два пута месечно, 
а од 1934. до 1. априла 1941. једном месечно излазио је литерарно-забавни 
илустровани часопис Криминална библио�ека, „препоручен од стране г. г. 
мин. унутр. дела убр. 5785 и мин. правде бр. 15.072/924“, чији је одговорни 
уредник био Михаило М. Ђокић, од броја 11 (1931) и власник, а од броја 14 
(1931) власник је Душан Мих. Ђокић.
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Штампан ћирилицом и латиницом, овај часопис југословенске оријен-
тације током непрекидног осамнаестогодишњег излажења доноси мноштво 
вредних и занимљивих написа из свакодневне криминалистичке праксе у 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевини Југославији и свету, 
као и приче, фељтоне, преводе делâ страних писаца и светске занимљивости, 
значајно доприносећи новом сагледавању српске и светске друштвене и књи-
жевне историје у првим деценијама XX века: „Покретање часописа Криминална 
библио�ека пада у онај моменат, када је, после рата, настала уопште духовна 
дезоријентација и етичка криза. Велики рат, 1914-1918, потресао је цео свет, а кад 
је дошао мир наишла су нова искушења, која су све више подгризала друштво. 
Злочини свију облика и корупција утицали су на опадање морала и ширили 
из дана у дан геометријском прогресијом. Ми нисмо живели на Робинзонову 
острву, па да смо чинили засебан свет. И ми смо чланови – органи – човечанског 
друштва, па кад је оно захваћено недаћом, то смо и ми морали на сопственој 
кожи осећати [...]. Михаило М. Ђокић онда се одлучио да своју снагу ангажује 
у служби кориснога. Као човек интуитивног духа, и практичар, с погледима и 
осећањима која је стекао као одличан чиновник, прихватио се, достојног части 
задатка: да даде отпора новој рушилачкој струји“. 165 

Часопис је доносио оригиналне радове из свакодневног живота Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца, потом Краљевине Југославије, али и читавог света, 
са више уметничких цртежа и фотографија. На страницама овог занимљивог 
часописа које су сачувале драж архаичног српског језика и ручно слаганог 
текста, приказани су случајеви из свакодневне полицијске и судске праксе и 
жанровска литература из области криминалистике, али и разни други написи 
и фељтони у ширем смислу везани за ову област, поглавито из националне 
историје. Поред уредника Михаила М. Ђокића, угледна имена домаће и стране 
криминалистике као стални или повремени сарадници потписују занимљиве 

165 Р. [Рудолфо] Ф. [Фрањин] Мађер, „Криминална библиотека: 1922-1933: Михаило 
М. Ђокић: 1874-1893-1933“, Криминална библио�ека год. 10, св. 22 (1933): 514-523.
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прилоге изузетне документарне вредности о истинитим догађајима из престо-
ничког живота и других места широм Краљевине, претежно српских вароши 
(„приче из паланачког живота“).

Криминална библио�ека у десет укоричених књига (1924-1933) саставни 
је део Легата Миливоја (1871-1941) и Божидарке (1874-1959) Филиповић, који 
се данас чува у Соби легата Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у 
Чачку. 166 За завичајну историју ова едиција значајна је због два аутентична све-
дочанства о животу у Чачку под аустроугарском окупацијом – Пре осам �о�ина!: 
е�изо�а за време оку�ације Ђура Врбавца (1854-1928), професора и писца, и Ка� 
су били „Они“...: �ужне ус�омене Жив. Јов. Младеновића Бана (?-?), кафеџије из 
Београда, који је током окупације такође живео у Чачку.

За завичајну историју Чачка ова едиција посебно је значајна због аутен-
тичних сведочанстава о животу у тадашњем Чачку – Лазар: разбојник из околине 
Чачка аутора Јов. [Јована] Спир. [Спиридоновића], 167 члана београдске полиције 
у пензији, о ислеђивању злочина разбојника Лазара из општине брђанске, који је 
током прве деценије XX века са својом дружином вршио убиства и разбојништва 
у срезу љубићком, а нарочито у драгачевском, рудничком и ужичком; Пре осам 
�о�ина!: е�изо�а за време оку�ације Ђуре Врбавца (1854-1928), професора и писца, 
које описује „октобар 25, пре осам година, 168 један од најрадоснијих дана за 
Чачак и околину, чије је становништво много пропатило за време аустроугар-
ске окупације, колико због грубости и охолости самог непријатеља, толико, 
нажалост, и због небратског понашања по неких и међу нама самима“. Тада је, 
приликом повлачења непријатељске војске „лукавом досетком непријатељу 
вешто подваљено, слагалиште спасено, а држава сачувана огромне штете“. 169 
Ипак, свакако најинтригантнији и „у сласт читани“ су написи Жив. [Живојина] 
Јов. Младеновића Бана, кафеџије из Београда, објављивани сукцесивно у седам 
наставака – Ка� су били „Они“...: �ужне ус�омене, 170 аутентично сведочанство 
о људима и догађајима из времена аустроугарске окупације Чачка, Ужица и 
Београда, „које је дало Хероје и – Пигмеје!“ 

Криминална библио�ека у десет укоричених књига (1924-1933) саставни 
је део Легата Миливоја (1871-1941) и Божидарке (1874-1959) Филиповић, који 
се данас чува у Соби легата Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у 
Чачку. 171 

166 Видети: Маријана Матовић, „Криминална библиотека у Легату Миливоја и Божидарке 
Филиповић“, Глас библио�еке бр. 17 (2010): 139-164.

167 Сећања на разбојника Лазара датирају од јуна 1911, када је аутор „по Петровдану, добио 
премештај из Лознице за начелника среза љубићког“ (Криминална библио�ека год. 1, бр. 
10 (15. јул 1924): 237-[240] и бр. 11 (1. август 1924): 255-258).

168 Мисли се на 1918. годину [прим. прир.].
169 Криминална библио�ека год. 3, св. 18 (15. новембар 1926): 481-482.
170 Криминална библио�ека год. 3, св. 13-19 (1. септембар-1. децембар 1926).
171 Видети: Маријана Матовић, „Криминална библиотека у Легату Миливоја и Божидарке 

Филиповић“, Глас библио�еке бр. 17 (2010): 139-164.
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Болна сећања на аус�роу�арску оку�ацију Чачка

Живојин [Жив.] Јов. Младеновић Бан (? - ?), кафеџија и ћевабџија из Београда, 
у време описаних догађаја током аустроугарске окупације живео је у Чачку, потом у 
Крагујевцу и Београду. 

Аутор је и издавач две брошуре - Е�о�еја оцу о�аџбине: неумрлом Николи 
П. Пашићу: вођи Наро�не ра�икалне с�ранке (Београд: Штампарија „Светозар Милетић“, 
1927) 172 и Краљу мученику оцу о�аџбине (Београд: „Авала“, 1935). У дневним листовима 
(Прав�а и другим) под својим пуним именом и разним псеудонимима објавио је преко 
две хиљаде љубавних и родољубивих песама.

За завичајну историју Чачка значајан је његов фељтон Ка� су били 'Они', аутен-
тично сведочанство о суровости Аустријанаца и Мађара којима је аутор лично сведочио.

Кад су били „Они“... тужне успомене 
(1)  173

Дозволите ми драги читаоци, да мало зачепркам у прошлост, која је 
дала хероје и – пигмеје! Дозволите ми, да слабим моћима изнесем преживеле 
догађаје, у којима има доста горчине и суза, али и доста сјајног бисера.

Данас поготову, ово је потребно, јер је данашње друштво запело из петних 
жила, да докаже, да је новац пречи и од части, и од морала и од свега онога што 
је лепо и племенито. Али, да почнем.

Дан у очи светога Луке! После страховите кише, огрејало сјајно сунце, као 
да би хтело рећи: хајдете, несрећни синови Србије, хајдете у туђину. Ко зна где 
ћете се задржати, и где ћете станка наћи, пошто посејете гробове кроз кланце 
и гудуре, које вас дуго неће видети. Хајдете! То вам је судбина!

„Али, док се и опет не видимо, дозволите ми, да пробијем мутне облаке, 
који су вас тако дуго гонили; дозволите да се последњи пут на вас насмејем и 
да вам кажем: збогом“!

„Јер, нећемо се дуго видети! Ићи ћете познатим путевима, којима сте ишли 
победоносно, уз трубе и фанфаре, преносећи славу Српског оружја. Али, ићи 
ћете и непознатим стазама, која ће примати ваша скрхана тела, и умираћете 
са песмом на уснама“.

„Збогом! И на вашим плећима изнећете свога Краља, да се једног дана 
вратите - сваки други.“

Све што је представљало власт у Чачку, беше отишло. Испратили смо их, 
као и наше миле и драге, љубећи се, са сузама у очима, и са поздравом: „Вратите 
се брзо.“ Оба моста на Морави, бачена су у ваздух. Да они не пређу брзо, и да би 
наши што даље избегли, јер су „Они“ ишли као - поплава.

Болан, ослобођен сваке војне обавезе, остао сам ту.

172 Примерак ове публикације чува се у Легату Јована Давидовића у Градској библиотеци 
„Владислав Петковић Дис“ у Чачку.

173 Криминална библио�ека год. 3, св. 13 (1. септембар 1926): 354-356.
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Чачак пун избеглица. На свачијем лицу страх од онога што ће наићи. 
Очас је састављен „Одбор за предају вароши!“ У њему поред многих грађана из 
Чачка и из разних крајева прегажене Краљевине, и ја, и пок. Милан Ивановић, 
архивар Чачанског суда. Обоје болесни и мршави, као две авети. И, где нам се 
врат свршавао, ту су нам почињале ноге. Скупили смо се сви на простору испред 
општине, и око руке свакоме по бела „шлајфна“. Знак ропства.

Већамо. Одређени људи јављају, да се „Они“ спуштају од Љубића, да се 
укопавају на обали Мораве, и да су почели да намештају прелаз. Међу нама и 
два три свештеника. Таман да „корпоративно“ пођемо, кад, јездинским сокаком 
нешто затутња. Ми претрнусмо. Зар са две стране?

Видимо, напред, официра на коњу, а за њим - попови. Мислим дванаест на 
броју. Кад приђоше ближе, видесмо да су наши. Капетан, висок, сув, са дужим 
брковима - челник. Намргођен, страшан, али - миран. Лице као да је изрезано 
у мрамору. Очи севају.

Кад приђе к нама на неколико корака, он извади сабљу, подиже је у вис, 
заустави коња, и цела поворка стаде на ову муклу команду. Ми се машисмо 
шешира, и остасмо гологлави. Он пређе погледом по свима, и мирним, одсеч-
ним гласом рече:

- Шта је то? Шта ће вам те беле крпе око руке? То су знаци ропства! Доле 
то, срам вас било. Још нисте робови. Бићете то, и ко зна колико дуго, али овога 
момента то нисте!

И ми сви, механички, поскидасмо оне беле трачице, и гурнусмо их у 
џепове. Један од старијих приђе му и рече:

- Господине капетане, Швабе су ту. Оправљају мост и спремају се за 
прелаз. Бежите. 

Он погледа по свима и рече мирно:
- Ја не бежим. Ја идем. Али, докле ми не спремите фураж за коње и храну 

за војнике, нећу ни ићи. Укопаћу се са својим топовима на пијаци и - бранићу 
варош, па све да је пред њином војском и сам Фрања Јосиф.

Чини ми се, да смо му све ово спремили брже него што је он ово изговорио. 
А када он пође, намирен у свему и рече нам „збогом и до виђења“, ја му приђох. 

- Опростите ми, господине капетане, рекох му, али вас молим да ми 
кажете ваше честито име. Хоћу да га запамтим.

Он ме погледа, виде ми сузе у очима и рече лагано:
- Панта Радосављевић 174 капетан из Београда!
Ја извадих нотес и записах ово док и он изнесе свој и рече:

174 Пантелија Панта Ј. Радосављевић (Војвода Дунавски) (Београд, 28. август 1876 – Нирнберг, 
Немачка, 1941), артиљеријски пуковник и комитски војвода, познат као Големиот Дунавски. 
Када је проглашена уставност у Турској, повукао се од послова у четничкој организацији. 
Учесник је Балканских ратова. 
Током Првог светског рата био је командир чете, командант Граничног полубатаљона и 
батаљона. Касније је извесно време командант батаљона у Дринској дивизији. Од децембра 
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А како се ти зовеш, јуначе?
Ја да пропаднем у земљу. Јадан сам ти ја јунак, 

помислих, кад ми је срце сишло у пете, па не знам: 
јесам ли мушко или женско, или сам - хермафро-
дит... Рекох му име и презиме. Ал' када ме упита и 
за занимање, ја осетих пламен уз образе, јер ја, са 
ђенералским брковима, бејах само - практикант! 
Кад му и то рекох, он ме пажљиво загледа, једва 
приметно се насмеја, записа у свој нотес, пружи ми 
руку, и рече:

- Е, па, довиђења кроз две три године!
И оде! Оде поносит и силан, и без сумње радо-

стан, што нас је за неколико минута лишио ропства. 
Ја погледах за њим, сузе ми навреше још јаче на очи, 
и прозборих тихо:

- Срећан ти пут, и Бог нека те штити...
После тога смо се нећкали, да ли да идемо до 

Мораве или да чекамо Швабе да дођу. И тек око четири сата, упутисмо се ка 
Морави. „Они“ већ довршили са подизањем прелаза над палим мостом. Позваше 
свештенике да пређу к њима, али, они уплашени, замолише да остану где су, 
а они нека пређу овамо јер војске нема.

Чини ми се, да смо ја и пок. Милан били највише уплашени, јер се полако 
извукосмо и вратисмо у варош. По кафанама, полегали регрути, па као да и није 
рат. Таса Обреновић трчи и моли да беже. У једној кафани један наредник мето 
магацинку између ногу и окреће – конген! Молимо га да бежи, јер ће Швабе 
ући за који минут.

 - Нека их, вели он, имам кад! збира новац са табле и излази.

1916. је на служби у штабу Моравске дивизије. Рањен је 6. октобра 1914. на Гласинцу. После 
опоравка вратио се у своју јединицу и наставио борбу.
Марта 1919. постаје управник Артиљеријске радионице Дунавске дивизијске области. Од 13. 
децембра 1922. је управник убојног слагалишта Потиске дивизијске области, а 25. новембра 
1924. постаје вршилац дужности помоћника команданта Београдског војног округа. Деветог 
априла 1925. именован је за управника Главног ветеринарског слагалишта. Пензионисан 
је 28. јула 1925. као артиљеријски пуковник и преведен у резерву.
Априла 1941. заробљен је и интерниран у немачки логор Нирнберг, где је и умро.
За заслуге у миру и рату одликован је Споменицом Краља Петра Првог (1903), Медаљом за 
војничке врлине (1907), Златном медаљом за храброст (1913), Златном медаљом за ревносну 
службу (1913), Официрским Орденом Карађорђеве звезде са мачевима четвртог степена 
(1913), Орденом белог орла са мачевима (1920) и Орденом Светог Саве петог степена.
Служио се француским језиком и бавио публицистиком. После рата написао је и о свом 
трошку издао брошуре патриотског садржаја: Кроз славно Косово [Нови Сад, 1923] и Ш�а 
је Маће�онија [Београд, 1925]. Поред тога, своје чланке и песме објављивао је у листу Ср�ско 
Косово (Милорад Радојчић, Бесмр�ни ра�ници ваљевско� краја у ра�овима 1912-1918 (Ваљево: 
Међуопштински историјски архив, 2014), 140).

Артиљеријски пуковник 
Пантелија Панта 

Ј. Радосављевић (1876-
1941), „Војвода Дунавски“
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Аероплани вију над Чачком, а он подигао пушку у вис и пуца! Као да је 
све шала. А кроз један сат после тога уђоше „Они“. Варош сва затворена. Ми се 
затворили по кућама, па ни живи нити мртви.

А ноћ, тавна ноћ, паде, носећи нама сузе, а њима победу...
(Наставиће се у идућој свесци.)

(2) 175

И после несане проведене ноћи, - свану дан. Ведар и сјајан, рекао би човек, 
да суначни зраци сијаху за то, да наши осете благодет неба и у измицању, 
а да „Њима“ докаже, да су ушли у земљу сунцем обасјану, земљу Слободе, земљу 
пуну ко саћ меда. 

А „Они“ надираху као - поплава. Утовљени, ко жиром нажирени Баварци, 
са челичним калпацима са шиљком, у сјајној опреми, као да су изашли из 
ресторан вагона, и са лулама у устима. 

Било је ту и аустријске и немачке војске, а војна музика, која је свирала 
Ракоцијев марш, рече нам, да ту има и Мађара, синова „Снажног Арпада“.

И када спазих кроз плот наше авлије ту силну Ћесареву војску, Бога ми, 
сиђе ми срце у пете и помислих: ово је парастос моје Отаџбине.

Али ми падоше на ум речи песника, пок. Жарка Лазаревића:
 „Ћесару, чуј ме!
 Залуд су твоји корпуси силни,
 И регименте што шаљеш амо;
 А знаш ли, ко су војници твоји?
- Знаш ли, Ћесаре, јер ми их знамо!
То није одушевљена,
Одбрана груде, што земља роди,
Већ то су синци крша, и стења,
На разне стране што их пут води.
А међу њима, крв наше крви!
Ћесару, чуј ме, - војник ти први...“

Али, авај!

Тај војник први, и „крв наше крви“, беше збиља први, али не и „наше крви“, 
јер истога дана осетих да је крв - вода! Ну, ту ћу да станем! Нећу да болну рану 
чепркам, и да због оно десетину Босанаца, који су ми живот загорчали, грдим 
нашу Босну поносну. Можда нису сви такви. Тек они, које добро памтим по 
пљачки и по шамарима, беху - изроди.

И насташе дани тешки и злокобиви, а за кратко време претрпесмо невиђене 
муке, гледајући, где нам отимају и последњи залогај из уста, људи који су се 
необично хвалили својом „културом“. Мислио сам тада, дуго и дуго, како ли 

175 Криминална библио�ека год. 3, св. 13 (1. септембар 1926): 380-382.
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им изгледа та њихова „некултура“, 
кад им је „култура“ равна - дахијама?

А тамна перспектива гонила је 
људе на - све. Бескичмењаке у службу 
непријатељу, а људе од срца, од мозга 
и од кичме у - аргатовање. И то мене 
отера у кафеџије и ћевабџије, а Нецу 
Мутавџића адвоката, избеглицу, у 
- келнере.

Са 19.50 дин. постадох „газда“. 
Два литра шљивовице, литар љуте, 
пет кила вина, пола киле шећера 
и фртаљ кафе, отворих - кафану! 
А када ко мрави наиђоше „Они“, и када 
се указа потреба за јелом, Недељко 
Стојковић, касапин, отвори ми кредит 
за месо, џигерицу, чкембета и ногаче.

И радило се, и хранила се кућа 
са једанаесторо чланова, који су се 
код мене у кући нашли. И трпео се 
шикан, и понизно се скидала капа и 
пред најгором фукаром аустријском, 
фукаром, па ма се звала Болдок, Јанош, Штајн или Сима. Сви су били тирани! 
Неко из осећања, а неко што се је бојао показати се као пријатељ поробљеног 
народа.

Састајали смо се тајно, преко дана, по кућама или кафаницама, непо-
верљиви један према другоме, ако је међу нама било „прокажених“, а слободни 
до лудила, ако смо знали да смо били сви – „наши“. Јер сваки трећи био је 
„сумњив“. Неко с разлогом, а неко без разлога, тек, „пуко је глас да је њихов“, 
и богами, било је: „коза вунен брав“.

Од најсимпатичнијих, беху ми стални кафански гости пок. Тихомир Драш-
ковић судија, Јова Десимировић свештеник из неког села Пожаревачког округа, 
Ђура Врбавац, директор Гимназије у пензији. Круна свију, беше г. Губеревац 
бивши управник поште из Чачка, који беше тих и миран, озбиљан и потпуно 
резигниран. Ту би нам г. Врбавац читао новине бечке и остале стране, које је на 
некакав волшебан начин добијао од некога, и шегачио се на изношење њиховог 
листа, који је излазио у Београду, и по коме су Централне силе заробиле више 
Атантиних 176 војника, него што их је Атанта имала, и потопиле више њихових 
лађа, него их је Атанта – помноживши их са број три, тада имала.

А чика Ђура беше сиромах као - сирће! Са једним старим полуцилиндером, 
палим до ушију, у овешталом и искрпљеном оделу, давао је сиромах, слику праве 

176 Овако је у оригиналном тексту (уместо Антантиних).

Austrougarski Službeni glasnik (Čačak), god. I, br. 
1, 15. avgust 1916, naslovna strana
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беде. Али, за дивно чудо, 
био је увек весео, насмејан, 
пун вицева на њихов рачун, 
и оран да каже и речи, које 
се, Бога ми, тешко могле 
онда изговарати.

Једнога дана њихове 
власти наредише, да сви 
тражимо из расадника по 
25 кила кромпира, бес-
платно; да то бацимо у 
земљу, и када кромпир 
никне, вратимо њима по 
25 килограма, а ресто 
нама. И ја и чика Ђура, - 
као и остали – послушасмо 
„царску“.

Одосмо у расадник, 
и јависмо се једном „цугс-
фиреру“, који нас пропусти 
у канцеларију, „високога 
господина“. Пред нама уђе 
једна баба. Пошто баба 
рече своје име и презиме 
и прими „бон“ за кромпире, 
дође на ред чика Ђура. Ситан, очајно и бедно одевен, са крагном на кошуљи два 
пута широм од врата, рече и он своје име и презиме. А када му „високи господин“ 
пружи „бон“, он рече: „А могу ли ја, господине, да платим вредност кромпира?“

- Не може, - рече „високи господин“.
Чика Ђура поче да трља његове суве руке, као „Вуле Пупавац“ из „Ваљев-

ске подвале“, кад је правио његове пазаре, и рече: „Ја бих вас нешто замолио 
господине...“

- Говорите...
- Па, кад већ нећете да платим кромпир, хоћете ли бити љубазни, да ми 

дате вашу адресу у Пешти, где да вам пошаљем кромпир, ако ви случајно не 
будете овде кад исти сташе.

Официру букну пламен уз лице, да му и уши поцрвенеше као куван рак, 
узврпољи се и рече опоро:

 - Ми бу�емо били ов�и ка� кром�ир бу�е �о�ов, и пружи му бон.
Чика Ђура се уклони, и клањајући се као Давид Штрбац све натрашке 

изађе из канцеларије, те дођох на ред и ја. Не знам ни како сам рекао своје 
име и презиме, ни како сам из канцеларије изашао, кад пред истом стоји чика 

Седиште аустроугарске полиције у Чачку (1915)

Деца Чачка као чистачи улица за време аустроугарске окупације
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Ђура, држи међу прсте једну цигарицу и смешка се као да је добио вест да му 
је снаја родила - унука.

 - Шта уради ово, чика Ђуро, тако ти Бога? - упитах га, још дрхтећи од 
страха.

 - Вала, �а му оно не казах, мајку му мађарску, рече чика Ђура, - �рско би 
овако сув на леђа...

А да би иронија на све што је било лепо и честито, била што већа, по рео-
купацији чика Ђура је био оптужен за делом § 85. кривичног закона! Оптужио 
га је пок. С. В. који га је за време „њихово“ оптужио био, да није довољно одан 
Његовом Царском и Апостолском Величанству Цару и Краљу Фрањи Јосифу, 
од које су се оптужбе згранули и сами представнци аустријских власти, и на 
тужиоца пљунули као на сваки гад. Али наше власти нису пљунуле на њега, 
већ су по његовој тужби стрпали сиротог чика Ђуру у бајбокану, и он је лежао 
дуго и дуго, докле га суд није пустио из апсане као невиног.

И ако ко жели да види тога доброг и племенитог човека и Србина, 
видеће га у кафаници код „Тунела“, испод хотел „Москве“, у Балканској улици, 
где пије своју кафицу, и чита редом све могуће новине од уводног чланка до 
последњег огласа на последњој страни. И увек сиромах, и увек насмејан, ма 
да га је кроз цео живот пратила сиротиња и немаштина, и разне породичне 
несреће. Па, златноме чика Ђури, коме је и данас крагна од кошуље два пута 
шира од врата, кличем:

- Живео!
Али, има међу бисерима, показаним за време кад су били „они“, и многих 

других сјајних примера, које треба забележити.
Поменуо сам на почетку, сада покојног Милана Ивановића, архивара 

првостепеног Чачанског суда. Везан по природи, да би ван његове архиве могао 
живети, непродуктиван, формално је гладовао. Нећу да пребацим, кад кажем, 
да је за време окупације појео пола вагона посна пасуља и толико - сирћета. Али 
нико не чу, да је учествовао у оргијању, које су приређивале многе „мадоне“ наше 
и многи наши „виђени грађани“, који су и онда, као и сада били повлашћени. 177

И томе сиромаху коме је без сумње гроб покривен коровом, кличем из 
дубине своје душе:

 - Слава ти!
Још један сјајан пример:
Воја Аврамовић, кројач, рођени брат „Бертолда“, познатог у Београду, 

нашао се у Чачку кад су дошли „они“. Будући без пара, он се обрте у келнера 
у „Хотел Круну“, онда „Вирибус Унитису“. И враћајући кусур једном њиховом 
официру, он му међ осталу ситнину врати и једну српску петодинарку. Официр 

177 Као на пример, онај богати трговац, који је у своме дому гостио и товио барона Сали-Севиса, 
аустриског гувернера Београда... Да је то учинио у Елзасу – Французи би га стрељали! Но, 
биће приче и о њему, да би га свет потпуно познао.
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загледа новац, виде лик Краља Петра и Карађорђа, па потеже исту петодинарку 
и баци је на под бесно псујући.

Воја подиже новац, унесе се у лице официра и рече му:
 - Не бацај, ба�о, ову �ару, јер лик мо�а Краља вре�и више не�о ли лик 

�во�а Цара!...
Официр бесно скочи, направи се лом, и Воју уклонише из сале. Једва су га 

спасли - интернирања. И ено га и данас, свакога јутра пред „Румунским Краљем“, 
пије кафу и вечито нешто - протествује. Он је један од - „знаних јунака!“

(Наставиће се у идућој свесци)

(3) 178

Дивно мајско јутро. Небо чисто као девојачко око, а мирис поља и ружа 
из башта опијаше. Ја поранио, да по раној зори одем у Циганску малу до куће 
Стеве „Ћосе“, који ми у очи тога дана рече, да рано пораним и дођем к' њему, 
јер ће тајно заклати једно јагње, те да ми да половину да се „слатко омрсим“.

Од кафане „Цара Лазара“, пођох ка касарни. Свет поранио послом, и здра-
вимо се, тихо, и пријатељски. Звона са Чачанске цркве давно замукла и њихов 
се звон не чује, јер, „Они“ су забранили да се звони, као да су и сами увидели, 
да су све везе са Богом покидали.

Недеља! Просто се у оној тишини осећа свечаник. Таман ја пред Стевину 
кућу, кад, о чуда! Почеше да звоне звона! Ја застадох запањен! звук звона уђе 
ми у уши, па се снагом растопљеног олова спусти у саму душу, у срце. Погледах 
лево и десно. Свет застао као у чуду, и као на команду, мушкарци поскидаше 
своје капе, па се почеше крстити. И мушко и женско, клече, и тихо се помоли 
Богу. Њини војници, терајући нека кола, гледаху нас као у какво чудо.

И тврдим, да док сам се крстио, и док су ми сузе рониле низ образе, и ја 
шапутао, о света Мајко Богородице и велики Боже, никада нисам ни до тада 
ни од тада био ближи Богу. Осећао сам се, као да сам видео васкрснуће некога, 
који ми је од живота дражији.

Чудио сам се, од куда толика милост наших господара, па сам после 
дознао, да су зликовци, који су у име Божје давили један миран и поробљен 
народ, тога јутра преко звона наших цркава, молили Бога, да им тога дана 
подари на бојном пољу победу. Опет у - његово име. Али, доцније смо дознали, 
да им је битка, почета тога дана, донела - страховити пораз.

И наш Бог, доказао је да је Бог, кад им није даровао - победу.
- Слава Богу!
Окретох се, и спазих Стеву „Ћосу“ пред његовом капијом. Скинуо шубару, 

клеко на земљу, крсти се и плаче. Назвах му Бога, он се диже и уђосмо под 
један трем до куће, где беше обешено једно очишћено јагње бело као снег, а 

178 Криминална библио�ека год. 3, св. 13 (1. септембар 1926): 406-409.
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дебељушно, као да је две мајке 
сисало. И о час нам његова 
сестра спреми врућу ракију 
добро замедљену, док смо 
ми узбуђени разгонетали од 
куда да „Они“ звоне, кад нам 
до тога дана црквени торањ 
беше замукао. И тога дана, као 
и читавих петнаест дана, где 
год се двоје троје нађу, гово-
рили су само о звоњењу.

Треба бити роб, под она-
ком „културом“, па знати како 
је сладак и чаробан звук са 
црквеног торња.

А кад Румунија објави 
рат почеше нас купити и терати 
у касарну. Ја одмах легох у кре-
вет и везах мокром марамом 
главу, а испред кревета леген 
чисте воде. Једном иглом чач-
ках око зуба, те пустих крв, и 
пљунух у воду неколико пута. 
Иначе сам онако сув и брадат 
изгледао као - покојно чудо, 
али сад, онако пресамићен, изигравајући што већег болесника, изгледао сам 
страшан. А када дођоше девери са списком, и када ме видеше у кревету, као и кад 
спазише крв у легену, они нешто смунђаше маџарски, рекоше „марот“ и одоше.

Али сутра дан, још око 8 час. пре подне дођоше понова и рекоше ми да 
пођем у касарну на лекарски преглед. Природна ствар, да су и опет затекли 
крв у легену, само још у већој количини.

У путу за касарну свраћали су још на неколико места и купили мушкарце, 
а кад уђосмо у једну велику собу на горњи бој касарне, затекосмо масу дове-
дених грађана које јуче, које тога јутра. Тамо беше и чувени крволок Бол�ок, 
командант жандармерије. Једна мађарска типина са орловским носем, и, како 
смо чули, жалосни професор из Пеште, који је волео да опали Србину двадесет 
и пет батина, него да му Бог да какву милост неба.

Вршен је преглед, и сви здравији људи одвајани на једну, а слабији на другу 
страну. Међу њима спазих и сада пок. Алексу Радуловића адвоката из Чачка. Он 
је - Бог да му душу прости - био Мађар, али је давно прешао у православље, и 
од Коломана Сакачија, постао Алекса Радуловић. Њихове су власти то знале, и 
гледале га попреко. У том уведоше међу остале и Губеревца, управника поште. 

Аустроугарски официри поред моста на Западној 
Морави

Aустроугарски официри у Чачку (1917)
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- Но, где си ти, викну Болдок, нашта сиромах Губеревац премро од страха, 
жут као восак рече:

- Опростите, знате, ја сам благајник на пекмезари.
- Но, идеш ти у Мађарску и тамо печеш пекмез...
Тада се издвоји из гомиле Алекса Радуловић и мађарски нешто поче 

говорити Болдоку, нашта овај прасну, лупи ногом у патос, и поче викати тако, 
да сви премресмо.

После ми је причао један мађарски војник, добар човек, који је знао добро 
српски језик, да га је Болдок назвао свињом, да му је казао да пази за своју главу, 
а да не води рачуна о другоме, јер је он Мађар, и одметник.

Видео сам како је и Радуловић плануо и нешто му одговарао, и по при-
чању војника, рекао му је, да он не дозвољава, да му се каже да је Мађар, јер је 
он Србин, и да је био високи државни чиновник. Болдок викну једно „куш“, и сав 
црвен у лицу продужи одвајање. Нас неколико болесних и кљакавих пустише 
пошто нам дадоше неке објаве. На мојој писаше црвеним мастилом: „A. b. c.“, 
што сам ја превео са „тебе Боже целивам“, што значи - туберкулоза.

Милош Лазовић из Чачка, беше некако донео флашу љуте ракије, и беше 
добро повукао. Када га Болдок одвоји за интернирање, он свуче капут, задиже 
рукав од кошуље - мислим леве руке, и рече, показјући белегу од ране:

- Ово су направили ваши митраљези, али вам ич не вреди! Не вреде вам 
ни топови! Вратићу се ја из ропства, па, потражићу те по Пешти. Наћи ћу те па 
да се у земљу сакријеш. Гаде мађарски...

Болдок га погледа бесно и дрекну:
- Милош, марш, марш!...
- „Порав“ викну Милош, па се закикота у глас, а ми, и поред тешке ситу-

ације у мало не прснусмо у смех. Јер „Порав“ је чисто локални чачански изум, 
и казује све сем доброг.

А кад су их повели на железничку станицу, они развише једну малу 
заставицу државну, намештену на један штап, и идући међу стражарима, 
певаху из гласа „Боже �рав�е“ и „Не бој нам се сиви тићу, ми смо с тобом Петре 
Карађорђевићу.“ Да богме да је душа тога смелог подвига био Милош Лазовић, 
потпомаган од Душана Рељића књиговође, и побеглог војника аустријског из 
„зипцигер регименте“, пре дуго година.

Не верујем да је Болдок имао уопште душе нити срца, али је у том моменту 
морао осетити, да се је његова отаџбина ухватила у коштац са једном здравом 
и издржљивом нацијом. Болдока су мрзели и њихови војници, а међу њима 
највише га је мрзео њихов жандар Гербер�, сада трговац из Старе Пазове, који 
му је пред нама псовао и оца и мајку, не бојећи се, да ће га ко год одати.

Тај је човек толико био наклоњен Србима, да је просто за причу.
Дође, рецимо са жандармима да врши претрес по кућама, да тражи маст, 

брашно, шећер, со, или тако нешто, па почне да псује још са врата. Жандаре 
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остави напоље, а он уђе унутра, дере се као бајаги и „претреса“, а овамо мртав 
од смеха и само виче: „Сакри брате све што можеш, сакри од ових лопова, мајку 
им њихову.“

Па кад се сетим тога, сама ме душа заболи кад помислим, како су нас 
мучили и мрцварили поједини Хрвати па и - Срби...

Један од тих Срба, по несрећи наш човек, који је некада у Чачак био дошао 
са једним панталонама, а који је направио лепе паре и пре рата и за време рата, 
нарочито је тражио начина да се додвори њиховим старешинама, а да се на нас 
натреса пандурски. Он је највећи и једини кривац, што је Чачанима те године 
разрезана огромна пореза, јер је смело тврдио: да је цео Чачак бесан и бога-
таш. Мени је, на пример разрезао порезу такву, да сам морао да закатанчим и 
кафанску и ћевабџиску радњу, и да побегнем за Београд да на великој пијаци 
продајем - пераћи сапун.

Обилазио је пијачним данима пијацу, тукао сељаке и сељанке што не 
продају за круне, и тврдио да једна круна вреди два динара, док је он ревносно 
прикупљао српске динаре.

После ослобођења притворен је по § 85 крив. закона, али, пуштен је, 
благодарећи правди која је - сле�а... Да је био у Француској, био би стрељан.

Једнога дана, у кујни Милована Боранијевића, где смо пијуцкали ракијицу 
и мезетили кисео купус, рече неко: „кад дођу наши“.

- Шта „наши“, викну он. Доћи ће они али везани. Видите ли, како људи уде-
сише земљу. Расадник ти се исплаћује, а не као код нас, неко цвеће и којешторије.

Као да је расадник био створен за ренту, а не да буде једно угледно добро. 
Тада И�ња� Кар�ер, предузимач, и председник општине, Чех, досељен у 

Чачак пре 30 година где је изродио децу, рече:
- Извините господин. Српија опет буде била слоботна Краљевина, и Петар 

Карађорђевић наш Крал. Тако јесте изјавила и Немачка и Аустрија, јер ово јесте 
била само једнога казнена експедиција.

- Пазите шта говорите, рече високи љубитељ окупатора. За то можете 
да одговарате.

- Све јетно, одговори Каргер. Ви слоботно кажите то где оћете, ја ће то да 
кажен и прет самога крајцкоманданта, јер и он сна оно што ви нечете да снате.

Ми ником поникосмо, и један по један се извукосмо, да не би били 
сведоци. И да боме, као што њему није од наших власти било ништа, тако ни 
Игњату Каргеру није нико рекао хвала. И не би ме ништа чудило, да се једног 
дана Болдок јави у Чачак као - професор, или коман�ан� мес�а! Јер, код нас су 
сва чуда могућа... 

[…] У општини Атеничкој, одмах до самог Чачка, председниковао је Вељко 
Мишовић. Знао сам га врло добро. Мали, ситан човек, миран као буба.

Кад су они евакуисали своје жандарме из Атенице, Вељко скине са зида 
слике Фрањине и Карлове, поцепа их и баци, а изнесе слику краља Петра, 
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коју је негде сакрио био, и са деловођом и неким кметовима отпочне да се 
у општини весели. Њихови жандарми нису били стигли ни до болнице, а 
нека сељанка потрчи за њима и саопшти им ово. Они се врате брзо, затеку 
весеље, брзо испитају ствар, изведу грешног Вељка пред судницу и - пуш-
карају га. И нико не хте да прокаже ту жену по доласку наше војске, и њен 
злочин оста некажњен.

Њихов командант беше ухваћен од наших власти и доведен у Чачак да 
му се суди. 

Пролазећи ходником начелства, вођен из апсане на саслушање, он у 
једном тренутку страха од казне, стрмоглави се кроз прозор са другог спрата 
и сломи кичму.

Одведен је у болницу, где је убрзо и умро, и тако је избегао куршум и 
колац. А ко зна, мож�а би био и �уш�ен као невин, као и сви они �ру�и, који су 
завитлавали животима и имањима народа Српског, па ето их и �ан �анашњи где 
жаре и пале у овој проширеној Отаџбини, и ако су били с оне стране, одакле 
смо гњављени и убијани!...

У овој земљи све бива, бла�о�арећи нашој �олубијој �уши!...

(4) 179

Тиха, летња ноћ. Оморина тешка и несносна, да човек не може ни кошуљу 
да трпи на себи. Ја отворио прозоре горњег боја, легао на леђа и - мислим. Ко 
зна шта! Лете мисли с Капитола на Тарпејску стену. Мислим на све, сем на 
добро. Тешко је то, бити роб! Још теже је бити роб - самохран, без игде икога. 
Инокосан, остављен немилом и недрагом.

Мати на постељи била болна. Боловала четири месеца, а није видела 
швапску униформу, јер ми нико од њихових у кућу није улазио.

И пита ме:
- Је ли свршен рат, бога ти, сине?
- О, још када, мамо, велим јој ја, да би је окуражио.
- Па добро, кад је свршен рат, што не долази Драгомир? - (зет нам).
- Далеко је мамо Солун, па док дођу, треба колај работа.
И тако је заваравамо, да су наши победили, док не дође - ропац. И оде. Оде 

ко под лед, оставивши ме на - ледину, са болесном женом. Још тада сам видео, 
да немам никога. И оно што је остало, то је остало привремено, да се изгуби 
брзо, под тешком косом - туберкулозе. […]

Прошло је већ доста година од дана кад су у ову обетовану земљу дошли 
„Они“. И, као да ничега није било. Заборавили су се и злочини и доброчинства. 
Све је отишло у недођин и неповрат.

Чарлстон, Шими и Ванстеп, оре се нашом Отаџбином.

179 Криминална библио�ека год. 3, св. 13 (1. септембар 1926): 426-428.
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Они, који су нас пљачкали и убијали нам и тело и душу, господаре овом 
земљом, у крајевима, где су господарили пре и за време рата. Розенберзи, Бол-
доци и тути кванти, у многим местима преко „баре“ и сад господаре.

А народ стење, гута и трпи.
Па, ако пођете кроз предратну Србију, и угледате кроз свако село и засе-

лак црне шамије и дрвене ноге, поломљене руке и повађене очи, упитајте их: 
да ли би и данас, да су здрави, понова потрчали у бој, да понова поломе руке и 
ноге и поваде своје чарне очи. Чули би, верујте ми, једну очајну песму, песму, 
без композитора и без аутора, која би почињала са:

- Слабо, Бо�а ми...
А ја са задовољством сретам мога јунака, Панту Радосављевића, сада 

пуковника у Београду, који нам онако поскида у Чачку беле марамице око 
руку, знаке - ропства.

И видим, стару јуначку крв, крв хајдука, четника, који је витлао по 
Маћедонији пре толико година, и видим му два ока, као два сунца. И кад год 
га видим, дође ми да га загрлим и пољубим, па чак да му пољубим и десницу.

Јер, када је он отишао из Чачка, и када је, бранећи одступницу наше војске, 
у Јежевичкој котлини развио делатност својих топова, плавило се је земљиште 
од плавих аустријских униформи, у којима су поломљени, искрвављени и 
онакажени „културтрегери“ лежали, сањајући вечити сан, далеко од својих 
милих и драгих.

И док ми сузе теку низ лице, сећајући се наше узданице, омладине, и 
њених гробова, расејаних по целој Албанији до Мора, падају ми речи Петефија:

„Па шта од тог бива,
Видео сам ја;
Блато буде света,
Суза Божија.
Ха, ха, ха, ха, ха!“

(5) 180

Пре двадесет и седам-осам година, беше ушла нека манија у млад свет, 
да пише песме. Слава Ђуре Јакшића, Војислава Ј. Илића и осталих песника 
није дала да се мирно спава. „Босанска Вила“, „Голуб“, „Споменак“, и разни 
други часописи, беху преплављени песмама, већином љубавним и патри-
отским. Бора Л. Ценић беше један од најоданијих, а песмице му беху миле 
као цвркут птица.

Прво ми познанство поред Бориног, беше и познанство са Илијом Ђ. 
Будровцем и Александром Којадиновићем „Бојановским“, садањим држав-
ним пензионерима. Било је то доба младости и среће, кад смо волели и кад 

180 Криминална библио�ека год. 3, св. 13 (1. септембар 1926): 467-470.
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смо били вољени. И у том младићском ентузијазму, почели смо и ми писати 
песме, кријући један од другога. 

Први проби лед Будровац, и Бога ми, осоколи и Којадиновић. Почеше 
се појављивати њихове песмице по разним омладинским листовима. Само 
ја, некако, заостао, као слаб пливач што застане кад осети дубину воде, и 
кад му она дође до уста.

Писао сам и дан и ноћ, да би сутра дан све то поцепао, и верујем, да 
сам поцепао тако хартије од Београда до Ристовца. Најзад, послах „Босанској 
Вили“ песму под насловом „Тамо“. То сам крио од једног и од другог, и чим би 
дошла „Босанска Вила“, грозничаво сам је прелиставао, али песме не беше.

Песма је почињала овако:
„Тамо, тамо, под липовим брестом,
Скупила се момчадија млада,
Од које ће душманин да страда“...

И у место да изађе песма, изађе у одговору Уредништва, следеће:
„Жив. Јов. Млад., Београд. Вашу песму „Тамо“, послали смо – тамо! 

Нећемо је наравно штампати, јер овамо код нас нема – липовог бреста! Ако 
га �амо збиља има, пошаљите нам расад. Када се прими овамо, одмах ће 
песма бити штампана“. 

Да ме је гром из ведра неба ударио, не би ми било горе. Осетио сам 
пламен који шину уз образе, па се попе горе до у врх ушију, у којима је зујало, 
као да у њима лупају сва звона Саборне цркве. Е мој добросрећниче, рекох 
сам себи. Е моја липова будало! Какав „липов брест“, акмаку ни један. И да 
сам могао, сам би себи испришивао шамаре, да би ми све пуцало око ушију.

Са свим је природна ствар, да су моји другови правили вицеве на мој 
рачун, а нарочито Будровац, који ми просто душу извади. Утајах се десетак 
дана, па се опет дам на посао. Ама, погодићу једаред и ја у праву жицу, па 
мањ ђаво да цркне. И једног лепог дана, оствари ми се сан. Би ми штампана 
прва песма „Сан“.

Боже моје среће! Нисам толико среће осетио, ни када сам на своја уста 
осетио прве ватрене пољупце једне лепе плаве дундице, која ми је у љубави 
била први учитељ. И мада је била батли руке, и да сам у животу раскошно 
искористио то прво сазнање, ипак тај дан, мећем пред све срећне дане у животу.

Прва песма!
Сретне ме пријатељ и назове ми Бога, а ја из џепа вадим штампану 

песму и питам: „јеси ли читао?“ И после, кроз живот, са празним стомаком 
и са пуним џеповима штампаних и нештампаних песама, ишло се је напред 
и пробијао зид - главом.

Нико не виде сузу у очима, а Божа „Рапа“ - Бог да му душу прости, 
давао је ручак и вечеру на вересију, па се је таљигало практикантишући с 
песмом на уснама.
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„Правда“, под уредништвом пок. Јове Адамовића, дала ми је највеће 
гостопримство. Једнога дана пред слом Отаџбине, изађе у „Правди“ нарочитим 
словима штампана моја песма: „Цару“, која је почињала:

„Дуго је стењо народ, спутан у ропске ланце,
Дуго је клетву слао престолу вечна Бога;
Докле је моја поља, брда и моје кланце,
Газила угњетачка и подла твоја нога“.
„Крв је на ране текла као на ране Христа,
Небо је сведок било, оно је клетву чуло;
Докле су твоје Јуде, џелата својих триста,
Од једне нације мучне, чувале царство труло“...

и. т. д.  и. т. д., а завршава се стихом:

„Круна се твоја љуља, Престо ти склон је паду,
Док Круну мога Краља сунчани зраци заре;
Мало ће дана требат, па ће мом Старом Краљу,
Словени громко кликнут: „Живео Српски Царе“.

Штампао сам до данас под својим пуним потписом и разним псеудони-
мима, преко две хиљаде песама. Али, и дан данас сам због ове песме поносит 
и горд, јер сам у њој прорекао оно, што се није ни наслућивало.

Збило се онако, како сам певао. Али авај! Та песма у мало ме није попела на 
аустријску - љуљашку. Да сам био у Крагујевцу за време њихово, то би ми било 
сигурно. Бојао сам се да ће бити претраживања, па сам све песме и љубавне и 
патриотске - спалио. Нарочито ову.

И докле сам ја продавао пиктије и ћебапчиће, да бих изхранио читаво 
туце своје породице, дотле је једна мрачна и пакосна душа као ладолеж, или 
управо, као паразит, лењствовала и гледала, да од мене дигне какав „шап“, јер 
је притежатељ те црне душе, имао и „Правду“, у којој је ова песма била штам-
пана. А када ми једног дана овај ђаво у човечијој кожи затражи хиљаду круна, 
онако на „унгет“, што рекли Краљевчани, и када га ја одбих са речима: „ради 
брајко, као и ја, па се хлебом храни“, он ми показа „Правду“.

Смрче ми се пред очима, и у мало ми срце не стаде. Изађоше ми пред 
очима - вешала. Сетих се и прве песме „Тамо“, и „липовог бреста“ и свега. 
И проклињах и час кад сам почео певати. Али се у мене пробуди - човек! Показах 
му врата и рекох једно „марш напоље, стоко“.

Жена врисну и викну: „подај му молим те“.
Не, рекох ја. Не дам ни паре. Ја сам са двадесет динара почео радити, да 

вас хлебом исхраним. Он банчи по мејанчинама, први у мејану уђе, а последњи 
изађе, па сад да клопа моје. Не дам!
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А сутра дан око девет часова пре подне дођоше два стражара, а са њима 
и Београђанима познати Душан Теодоровић, њихов фенрих, шта ли. Витка, 
лепа фигура, са цвикером на носу, утегнута у лепу униформу. Кад му спазих 
оно лепо и интелигентно лице, сину ми нека нада.

Упита ме за име и презиме, и када му ја рекох, он ми рече да пођем у 
крајскоманду, која беше у начелству. Рече ми да идем полако на двадесет корака 
пред њима, да не падне никоме у очи, али, да не застајем нигде. Ишо сам као 
на губилиште, и премишљао шта ћу и како ћу, док сам за мном слушао јаук и 
писку мајке, жене, сестре и њене деце.

Кад сам дошао до начелства, ја застадох пред вратима, и сачеках њих. 
Он рече нешто војницима, и они се окретоше и одоше, пошто га по војнички 
поздравише. Рече ми да пођем са њим, и попесмо се на горњи бој.

О, судбино! У канцеларији где сам ја радио као практикант, чекао је - 
Страшни Суд! Застадосмо пред вратима, јер се отуда чуо звучан глас грамофона. 
Он уђе, а мени рече да чекам. Али одмах се врати натраг и рече да се господин 
забавља, него ћемо морати мало причекати.

Ту у ходнику, ја се ослободих, и почех га молити, да ми каже, зашто сам 
доведен.

- Не знам – одговори он. Видећете.
- Господине, почех ја плачним гласом. Ја видим да сте ви отмен човек. 

Ваша лепа глава, племените очи и дивне црте вашег лица, кажу ми, да вам је 
и душа велика. Спасите ме. Ви сте видели колико је њих у мојој кући; које ја 
храним. Они би без мене пропали. Имајте милосрђа, хришћанског милосрђа. 
А по дивном вашем говору, видим да сте хришћанин.

Он ме погледа, и у том погледу као да видех где сину муња. Тога се је 
тренутка у њему водила борба између војника и - човека. И човек је победио.

Стајао сам пред њим немоћан и погружен, са брадом која је почињала од 
очију, и брковима као два повесма, да сам изгледао онако болестан, као старац 
од преко шесет година.

Метну ми руку на раме, потапша ме, и рече ми полако: „не бојте се! При-
знајте песму за своју, реците да нисте песник, да сте аматер, и да сте по партији 
- напредњак. Кажите господину, да сте песму написали у једном тренутку 
патриотског осећања, и молите за милост. Ја ћу му већ објаснити ваше стање.“

После десетину минута грамофон замуче и он уђе унутра.
Више од четврт сата сам чекао, као на жеравици. У томе се врата отво-

рише, он ме позва, пропусти ме унутра, док он изађе напоље.
Кад уђох, ја занемех. Дугачка канцеларија беше преграђена једним 

дрвеним зидом, украшеним дивним ћилимима. Десна преграда мања, лева 
два три пута већа. Од рафова и фасцикула ни трага. Свуда ћилими и неке 
слике, а по поду тежак тепих. Господин стајаше наслоњен на сто. Када приђох 
ближе, и погледах га, умало се не сруших. Да ли је ово могуће? Исти пок. 
Краљ Милан Обреновић.
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Глава просто одсечена Миланова, да сам за тренутак помислио да је 
предпоследњи Обреновић жив, и да је са њиховом војском дошао - да нас обиђе.

Упита ме за име и презиме, чистим српским језиком, са аксаном наших 
Далматинаца, што је у ствари и био. Када му рекох име и презиме, и бивше 
занимање, он ме упита, „а шта је то практикант“? Ја му рекох да је то најмање 
чиновничко звање, и да само служитељи имају мањи ранг од практиканата.

- А ви сте пјесник, рече он.
- Не, нисам, господине!
- Па од куда ондах да ви напишете пјесму проти нашег Цара, и показа ми 

„Правду“, која беше на његовом столу.
Ја се прибрах и почех му објашњавати, пазећи да говорим што лакшим 

темпом, бојећи се, да се не збуним.
И рекох му: „Господине! Ја нисам песник, већ аматер. С времена на време, 

писао сам по коју песмицу, а та је једина те врсте. Али вас лепо молим, да видите 
датум песме. Тога дана Краљевина Србија била је слободна Краљевина, а Петар 
Карађорђевић њен владар. Као веран поданик његов, ја сам у једном моменту 
патриотског осећања, написао песму. Нисам био војник, добио сам као боле-
стан дозволу од наших власти да останем у земљи, и ето, ја сам сачекао вашу 
војску. Покоравам се свима вашим наредбама, као што нам је препоручила и 
наша влада, и од мене се не може очекивати, да ћу ја да супрот станем вашој 
бојној сили. Мислим, да ћете толико бити племенити, да ме нећете кажњавати 
за злочин, догођен пре вашег уласка у нашу земљу! Ја се уздам у вашу правду. 
Да није тога, ја бих томе човеку, који вам је ту „Правду“ дао, исплатио хиљаду 
круна, колико ми је за њу тражио, и ви не би ни знали да овди постојим.“

Кад чу да ја поменух хиљаду круна, он се трже, и упита ме, могу ли то да 
кажем и пред тим човеком. Кад ја рекох да могу, он зазвони и Теодоровић уђе. 
Рече му нешто немачки и овај оде, а мене доведе до врата од оног преграђеног 
одељења, и рече ми да ту чекам и да се не јављам док ме не зовне.

Имао сам шта тамо видети.
Свуда по зидовима беху излепљене из разних илустрованих листова 

слике: Њ. В. Краља Петра, престолонаследника Александра, принца Ђорђа, 
Војводе Путника, Вука и осталих наших истакнутих војсковођа.

Сетио сам се одмах, да су те слике ту због рас�ознавања. Мислили су 
ваљда да је неко од њих заостао у земљи, па да га они, ђоја, припознаду.

Имао сам неку наду, да ћу се овог сефера извући, тим пре, што је овај 
господин у униформи, и ако на први поглед строг, имао некако благородне 
очи, и што је говорио чисто српски.

Више од пола сата сам ту чекао, кад чух да се отворише врата, и онај 
несрећник рече „слуга сам покоран“.

Тада га овај строгим гласом упита, је ли он од господина Младеновића, 
бирташа, тражио хиљаду круна, па да му да „Правду“?
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- Па, овај, знате, поче овај да врдака.
- Говорите, јасно и истинито, је или није.
- Па јесте, тражио сам, „али на зајам“.
- Одите овамо, господине, викну овај официр и ја изађох из свога склоништа.
- Реците ми, како вам је овај човек тражио новце, на зајам, или да вам 

прода овај лист?
- Да ми прода лист.
Тада официр плану. Набрекоше му жиле на врату као конопци и прасну:
- Срам вас било. Продајете свога рођеног брата - не�рија�ељу. Народ који 

је дао такав отпор нашим удруженим војскама, народ о чијем витештву данас 
говоримо и ми који смо вас поробили, па да да такве неваљалце. И ви мислите, 
да ћу вам ја веровати, да ви сада нас волите више него што волите вашу земљу, 
да сте ви већи пријатељ Цару који вас роби, него вашем Краљу. Не. Ви сте само 
један слабић, један неваљао човек, који хоћете да живите на туђ рачун. Спре-
мите се. За два сата ћете бити интернирани.

Мени навреше сузе на очи, и не знам зашто и крошто - клекох. Склопих 
руке пред њим као пред Богородицом и завапих:

- Не, господине, ако знате шта је Бог. Има жену и петеро деце (слагао сам 
јер је имао троје). Они ће скапати од глади. Ударите му, молим вас двадесет и 
пет батина, али га немојте интернирати.

Тада клече и он, и рукама хтеде да обгрли колена официрева, али овај 
стукну корак натраг. И завапи: „Милост господине! Признајем, да сам био 
непоштен. Удрите ме, хапсите ме, али ме оставите овди“.

Официр очито збуњен, погледа по мени и по овом несретнику, разро-
гаченим очима, питајући се ваљда: каква је ово нација, по Богу брате! Затим 
приђе мени, узе ме за раме, и рече: „устаните“.

Ја се дигох, плачући једнако као дете. Он се прошета неколико пута 
преко канцеларије, са рукама прекрштеним на грудима, и видело се, да је јако 
узбуђен. Онај још клечаше, и док је јецао, руке му беху преко лица.

Затим стаде пред њим, и рече „устајте“. Овај се подиже, али главу не смеде 
да подигне и да погледа у официра.

- Идите кући! Па, пазите, како се владате. Одмах нешто да радите. Ја ћу 
водити рачуна о вашем понашању. Идите.

Овај покуша да му дотакне руку и да је пољуби, али он трже руку и рече: 
„Готови смо! Идите!“

Мене покретом руке задржа. А кад онај изађе, он зазвони, и рече нешто 
Теодоровићу. Затим стаде преда мном, загледа ми се у очи и рече:

- Ви сте поштен човек и добар Србин. Идите кући и радите ваш посао. 
Отаџбину треба волети. Нарочито ви вашу. Ја сам Далматинац. Не причајте ово 
никоме у вароши. Све нека остане на овоме... И пружи ми руку, коју добро стеже.
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И тако ми Бога, и тада сам мислио, као што и сада верујем, да је тај 
официр био један од оних, који је служио војску зато што је у њој затечен, а 
да је и сам веровао и желео, да се моја песма оствари и у јави. И жао ми је, што 
сам му заборавио име, јер ништа нисам смео бележити, већ сам просто јаком 
меморијом тачно запамтио многе ствари, које су прече од имена појединаца.

А жао ми је, што ме је у овом случају меморија напустила.
Када сам на позив наших власти дошао у Чачак, и заузео своје место, 

нашао ме је - Он. Онај, који ми је хтео припремити вешала. Питао ме је, мис-
лим ли га тужити за „Оно“. Па, ако мислим, да је боље да га пустим да изврши 
- самоубиство.

У оном одушевљењу, што смо престали бити робље, заборавио сам на 
све. За�рлио сам �а, и �ољубио �а, и рекао му, да то и не памтим... И не кајем се! 
Слабић, што рекао онај официр, и ништа више. Правда захтева да кажем, да 
је интервенција Душана Теодоровића учинила много. 

И нека му Бог да и где чује и где не чује, и просто му било што је једанаест 
месеци одувао у нашој апсани, јер „тако је морало бити“.

(6) 181

Пишем, али ми срце грца и плаче! Пишем, па не знам, да ли да кунем и 
себе и друге. Да ли да кунем утробу своје мајке, што ме је родила баш у оно 
време, када је на апотекарске теразије требало мерити - морал! Јер, за време 
њихово, било је - свачега.

Ја не пишем по прибелешкама, јер их нисам смео ни водити. Пишем 
по - меморији.

И слатко ми пада, да запишем, и да, - кад бих могао, - овековечим једну 
епизоду, којој, можда, многи неће дати праву вредност, али, пред којом ја 
скидам капу.

Јутро! Пред кафаном „Пролеће“, седим са - сада покојним Тадићем, зва-
ним „Родом“. Он је био берберин, и - велики приврженик радикалне странке. 
Он мало говори! И што ти каже, имаш да мислиш шта ти је казао. Брђанин, 
и - Шекспировска памет. Да је био писац, имао би Иговско перо.

Пред нама, на столу, два тањирића, а у њима две лепиње са кајмаком, 
и у лепињама разбијено по једно јаје, и у фуруни - испечено. Лепиње црне, - 
Боже ме прости као земља! Помешана и пшеница и уродица, и - хвала Богу 
кад је имамо.

У томе наилази „Он“. Мислите ли - Шваба? Боже сачувај!
„Он“, то је онај изрод, што је у Чачак дошо са искецаним панталонама; 

он, кога ни бесно куче није хтело да уједе за ногу, из хришћанског милосрђа, 
да му не би поцепало - последње панталоне.

181 Криминална библио�ека год. 3, св. 13 (1. септембар 1926): 493-494.
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У обе руке носи - масну говеђину, купљену преко Мораве, у срезу 
љубићском. Тресе се лојчица, а преко меса стоје: слезина, бубрези, џигерице и 
неке гурманске ствари, да човеку пљусне вода на уста. Како дође према нама, 
ми га поздрависмо скидањем шешира. Он застаде. Погледа у оне лепиње, 
искосери се, па са једним пакосним и гадним гласом рече:

- А, једете лепиње са кајмаком и са јајима, а држави не плаћате порезу, 
и буните се на разрез порески, мајку вам вашу. 

Роди застаде залогај у грлу, задрхта му брада, и чини ми се, онај 
широки, црни, радикалски шешир, одскочи му за два три прста са главе. И 
плану. Као барут! Погледа га косо, и рече: Марш, свињо једна! Ја претрнух, 
и гурнух „Роду“ ногом испод стола. Јер, знао сам ко је „Он“. „Рода“, дохвати 
оно парче непоједене лепиње, баци га о калдрму и рече: „Да Бог да ти целог 
века овако лепо јео, као сад нас двоје што једемо.“

„Он“ се трже, погледа лево и десно, па кад виде да у близини не беше 
сведока, „он“ рече:

- А, даклем тако! ... ти матер, запамтићеш ме. А ти, оца ти практи-
кантског, лупежи ниједни. Не плаћате порезу држави, а ждерете лепиње са 
кајмаком и јајима.

И оде!
А та „држава“, била је - монархија црно-жута. А те црне лепиње са кај-

маком и јајима, јели су - грађани - Петра Карађорђевића...
Кад „Он“ оде, Рода заплака. Низ његово лице потекоше сузе као са 

чандија - киша.
- Виде ли, бре Жико, и чу ли, шта рече ово ђубре, - упита ме „Рода“!
- Видео сам и чуо, али, није добро што му ово рече, одговорих му. Јер, 

веруј ми, неће бити добро!
И једнога дана, зби се, што је се збити морало. Његова кћи, „Бутра“, 

коју смо сви тако звали, шетала је са својим другарицама поред своје куће. 
И наиђе неко од њиних официра, и ступи у разговор: „Отмен“ човек, и прва 
му беше, да је лаж како Србија има лепог женског света. А, ако је Србија и 
имала лепог женског света, онда, тај је лепи свет избегао из Србије, а остале 
су саме - наказе. Бутрине другарице заћуташе. Али Бутра, „Родина“ кћи, не 
оћута. Окрете се и рече официру:

- Јесте господине! То је истина. Али је истина и то: да се прича и при-
поведа, да ваша монархија има официре, који су велики каваљери. И ја сам 
готова да верујем, да је то истина. Али, ти каваљери су отишли са војском 
која ратује. А ово што је остало у окупираној земљи, све је само једна - бараба!

Сутра дан, она је изведена пред суд. „Он“ је тражио, да се Бутра - интер-
нира. Ипак, њихове власти су је казниле месец дана затвора, с тим, да може 
да замени казну новцем.
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„Он“ је и данас - Алфа и Омега. „Он“ је и данас члан једне наше партије. 
„Он“ је све и свја, јер - има новац, који отвара и златна и гвоздена врата.

Да је било среће и правде у овој земљи, а да није било адвоката, ја мислим, 
да би овај човек по реокупацији требао бити стрељан. То јест, требао би да 
погине „у присуству власти“. Али шта ја говорим? Ми данас живимо у доба, где 
се морал мери на вагу, на којој се мери сено. Прошло је доба „радости и среће“, 
кад је морал мерен на апотекарске теразије. 

„Држ десно, бато“, рећи ће вам свако, ако само и покушате да исправљате 
криву Дрину. Оксфордске панталоне и новине донешене са „културтрегерског“ 
запада, носе рекорд. И ја млатим празну сламу, што ово уопште пишем. Јер, 
на послетку, за кога? За оне што долазе, ваљда!

Није него!
Погледајте нам корзо. Утегнуте лутке, накармињене, набељене, и са пот-

шишаним вратовима, виђате младиће, који су срећни, што је - Косово освећено. 
Они немају друга посла, но да га - �онова из�убе. И - изгубиће га. Јер данашња 
омладина представља - бабе. Ни пером, ни мачем нису у стању да бране теко-
вину оних, који све дадоше за Слободу. Ови садањи нису у стању да сачувају, 
а они, који изгибоше, не знају зашто су изгинули, па на крају крајева:

„О�е мас у �ро�ас“...
Нисам песимиста, али, не могу да будем ни оптимиста. Али, сам свестан 

тога, да, пре рата, нико не би могао да замисли ситуацију, да један човек, па 
ма ко то био, може да дрма Краљевином, и да је из темеља потреса, а да Наро� 
- ћу�и. […]

КООПЕРАТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЈА
Извештај о раду у Србији 

Америчког друштва за заштиту српске деце 182

Како се помогло Србији да реши проблем сирочади

Две стотине хиљада сирочади у једној земљи, где су од хиљада породица 
отргнути и поубијани њихови хранитељи! Таква је била ситуација у којој се 
нашла Србија после рата. Збрињавање ове две стотине хиљада сирочади био 
је један поражавајући проблем, који је имала да реши мала Србија, а њени 
саветодавци за несрећу нису видели другог начина него да прикупе ове мале 
запуштене сиротане у велике војне касарне евакуисане после демобилизације 
војске, или друге простране зграде где год су могле да се нађу и да им ту пруже 
скровиште, храну и одело.

182 Коо�ера�ивна реконс�рукција: извеш�ај о ра�у у Србији Америчко� �руш�ва за заш�и�у ср�ске 
�еце (New York: Serbian child Welfare Association of America, [19--]).
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Да би задовољило неопходну потребу, Америчко Друштво за заштиту 
српске деце узело је у своје руке и уредило једну од ових касарни као дечји завод. 
Ова касарна се налазила у Чачку, на средњем западу Србије, где је смештено 
око три стотине деце. […] 183

Физичко стање ове бескућне деце која су доведена под заштиту Друштва 
у завод у Чачку, било је заиста жалосно. То су били бедни, запуштени јадничићи, 
оболели скоро сви од краста, шуге и других болести ока, уха и носа. Ипак та 
несрећна и оболела деца била су без лекарске помоћи! […] 184

У вези са оснивањем ових здравствених станица, било би од интереса 
навести овде она места из извештаја комесара за Европу у којима се говори 
о искуствима стеченим при отварању прве здравствене станице у Чачку.

„Једна од првих брига коју смо поверили нашем здравственом комитету 
у Чачку да изврши, било је да нађе подесне зграде за здравствену станицу коју 
смо намеравали да подигнемо у Чачку где је већ било седиште и Америчког 
Друштва за помагање Срба. Како су у то време у Чачку празне куће биле права 
реткост, Српском Одбору за чување народног здравља предстојало је једно 
мучно тражење. Одбор је ипак пришао раду одушевљено, претражио целу 
варош и ускоро саставио списак свих могућних употребљивих зграда. Једна 
кућа нарочито, на међи између две чачанске пијаце, била је таман као пору-
чена за нас. На несрећу, у њој је становао градски поштар. Одбор је ступио у 
преговоре са тим господином, и он је пристао да се исели под условом да му се 
нађе слична кућа. Одбор му је нашао кућу, и он се иселио за недељу дана - што 
значи изванредно брзо у овом делу земље. 185 

183 Ис�о, 15.
184 Ис�о, 17.
185 Ис�о, 44. 
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У споразуму са 
г. Симићем, начелни-
ком округа чачанског, 
удешено је да чачан-
ско начелство плаћа 
годишњу кирију за кућу, 
али у накнаду за то да 
одбор гарантује да ће 
сам извршити потребне 
оправке. 

Отварање Чачан-
ске здравствене ста-
нице био је један велики 
догађај за сав округ. Народ 
је дошао из свих окол-
них вароши да приступи 
церемонији предавања 
зграде нашем одбору. 
Владика Николај извр-
шио је церемонијални 
обред зграде, чачански 
црквени хор отпевао је 
неколико хорских песама; 
владика Николај, пред-
седник општине из Чачка 
и комесар за Европу одр-
жали су говоре. Дописи са 
свечаности појавили су се 
доцније у свим београд-
ским листовима.

Рад у здравственој 
станици је тако распо-
ређен да може да нам 
служи за све врсте делат-
ности. У јутру је диспан-
сер за болесну сиротињу, 
а после подне се држе 
састанци мајака; преда-
вања о нези одојчади; 
специјална предавања 
из елементарне хигијене 
и домаћег лечења, учи 
се шивење; држе се 

Коо�ера�ивна реконс�рукција: извеш�ај о ра�у у Србији Америчко� 
�руш�ва за заш�и�у ср�ске �еце (New York: Serbian child Welfare 

Association of America, [19--])
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предавања о томе како 
треба неговати и чувати 
одојчад и малу децу. […] 186

Тек фебруара 1919 
г. Друштво за помагање 
Срба први пут је послало 
потребно стручно особље у 
Србију. Ова прва група чла-
нова Друштва за помагање 
Срба отишла је у Србију 
под вођством госпођице 
Јелене Лозанић. Под њеном управом основана су два склоништа за српску 
ратну сирочад, једно у Лазаревцу, дом за децу; друго у Чачку, велики завод за 
три стотине деце, који је доцније постао главни стан Комитета за рад у северо-
западној Србији. Исто тако, са особљем и средствима које је набавио комитет, 
г-ца Лозанић је помогла да се оснује једно штитилиште за двеста сирочади, 
дечака, у Топчидеру.

Јула 1919. Амерички Комитет за помагање Срба помогнут Францу-
ско-српском болницом и Удружењем америчких женских болница, послао је 
велику медикалну и болничку помоћ у јужну Србију, где су оснивани диспан-
сери и покретне болнице. 

Отприлике у то доба Потпорни комитет је због нагомиланости молба за 
помоћ и раширеног посла у Србији, решио да усвоји један дефинитиван програм 
за будући рад на заштити деце и народном здрављу.

У то доба је г. М. И. Пупин, професор на Колум-
бија Универзитету био од неоцењене помоћи Америч-
ком Друштву за помагање Срба, чији је члан био и сам. 
Он је био у Србији јуна 1919 г., где је отишао на позив 
владе чији је и гост био за све време свог бављења, 
и тамо је упознао све владине званичне кругове са 
радом Комитета и будућим плановима. Професор 
Пупин је обезбедио не само усвајање програма 
код меродавних фактора, већ и њихово обећање 
моралне и финансијске помоћи. Захваљујући про-
фесору Пупину, влада је уступила Комитету бившу 
касарну у Чачку, где је Комитет сместио своје прво 
дечје склониште. Доцније је Комитет претворио ову 
установу у биро за смештање деце, први ове врсте 
у Балканским Државама. […] 187

186 Ис�о, 45.
187 Ис�о, 86-87.

Сирочад која лутају

Јелена Лозанић Фротингам 
(1885-1972) на раду у Дому за 
српску ратну сирочад у Чачку
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Добро�ворка и болничарка, 
је�ан о� оснивача Дома за ра�ну сироча� у Чачку

Јелена Лозанић Фротингам (Helen Losanitch Frothingham, Београд, 12. март 1885 
– Гетари код Бијарица, Француска, 6. фебруар 1972), добротворка, кћи је Симе Лозанића 
(1847-1935), хемичара, научника, професора Велике школе у Београду, првог ректора 
Београдског универзитета, члана Српског ученог друштва и Српске краљевске академије, 
чији је био и председник, и Станке Пачић. 

Завршила је Вишу женску школу и од 1910. била секретар Српског женског народног 
савеза који је, објединивши више женских друштава из разних градова Србије, образова-
ним женама пружао прилику да се изборе за право једнакости и преузму одговорност у 
друштвеним кретањима. Била је његов секретар за преписку са иностранством, учество-
вала као делегат на међународним конгресима у Ослу и Копенхагену. У време Балканских 
ратова (1912-1913) активно учествује у раду прихватилишта за ратну сирочад „Света 
Јелена“, завршава курс за болничарке при Колу српских сестара и помаже у нези рањеника 
у санаторијуму Војне болнице „Врачар“. 

Почетком Првог светског рата упућена је као изасланик Црвеног крста Србије заједно 
са Мејбл Гордон Данлоп Грујић (Mabel Gordon Dunlop Grouitch, 1872-1956), супругом српског 
правника, дипломате и добротвора Славка Ј. Грујића (1871-1937), да у Сједињеним Америч-
ким Државама предавањима и преко штампе упозна јавност о тешком стању у земљи и да 
упозори на опасност од ширења ратног пожара ван граница Европе. Сарађује са Михаилом 
Пупином, Николајем Велимировићем, упознаје многе утицајне личности, међу њима и 
америчког индустријалца, хуманисту, оснивача и финансијера Дома за ратну сирочад и 
добротвора српског народа Џона Випла Фротингама (John Whipple Frothingham, Бруклин, 
Њујорк, 8. јун 1878 - Гетари, Француска, 19. новембар 1935), свог будућег супруга. Више 
пута препловила је Атлантик, путовала у Енглеску у циљу очувања сарадње Америчког 
одбора за помоћ Србима и Српског одбора у Лондону, у Француску да би надгледала рад 
више комитета који су организовали живот у колонијама избеглих Срба, сирочади, рање-
них и болесних, по Србији да би надгледала отварање дечјег дома у Чачку, 188 склоништа 

188 „Друштво за помагање српских пољопривредника које је с одласком Јелене Лозанић основано 
1915, у Њујорку, послало је 25 аутомобила с пољопривредним машинама и семе за сетву. 
С појавом епидемија заразних болести ово друштво је образовало санитетску инспекцију. 
Америчко-југословенско друштво било је најактивније и упутило је највећи број мисија 
чији су се називи мењали према датој ситуацији и врсти помоћи коју су пружали, а један 
од првих назива био је 'Амерички комитет за помагање Срба'. С његовим доласком, у Лаза-
ревцу је била закупљена механа за смештај сирочади, а Министарство војске и морнарице 
уступило им је у Чачку касарну X пешадијског пука Моравске дивизије Краљевине Србије. 
Како је за време рата окупатор користио зграду касарне, оставио ју је изузетно прљаву, 
пуну бува, а после дезинфекције било је смештено 300 деце. У Американском дому у Чачку, 
септембра 1919, почела је с радом школа за ратну сирочад са 115 ђака и пет наставника. Њен 
рад организовала је америчка мисија с госпођама Пруди Левит и Вилијамс.
Већ октобра 1919. намирнице које је послало Америчко-југословенско друштво из Њујорка 
стигле су преко Трста у Чачак. У почетку рада дома њиме је управљала Американка др Луси 
Фут, која је често радила у Крушевцу. Умрла је у Чачку 20. августа 1920.
'Политика'је 7. новембра 1919. објавила чланака 'Амерички Срби у Чачку', у коме је објашњено 
да је савез сједињених Срба 'Слога'у Њујорку приложио 32.240 франака за Американски 
дом ратне сирочади у Чачку, који је основао 'Амерички комитет за помоћ Срба'. Пошто је 
новац из Америке долазио преко Француске, био је исказан у францима.
По жељи приложника, новац је морао да се употребиза пољопривреду, и то за подизање 
сточних стаја, млекара, пчелињака, живинарника... 'Свима гранама биће указана подједнака 
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у Лазаревцу, да би потом на Топчидерском брду деци обезбедила смештај под шаторима 
током летњих месеци ради опоравка. 189 Од 1915. до 1920. неуморно ради и на бројним 

пажња како би се деца која буду у дому очигледним примерима учила рационалном газ-
довању'. Организација рада у овом дому била је иста као и у дому у Сремској Каменици, а 
новац за његов рад слала је Јелена Лозанић из Њујорка, који је сакупио Одбор за помоћ.
За малокрвну децу склону туберкулози организовани су нарочити санаторијуми у Крушевцу 
(300 кревета), у Врњачкој Бањи (150 кревета) и у Велесу (300 кревета). У чачку је постојала 
америчка школа за подучавање сиромашне деце разним корисним занатима, пислала је 
'Политика' 22. фебруара 1920.
'Политика' је у чланку 'Дечји дом у Чачку', 12. фебруара 1921, дала следеће податке:
Велики дечји дом у Чачку био је у рукама Америчке мисије у Србији којој на челу стоји др 
Ридер, прешао је ових дана под управу 'Одељења за заштиту деце и младежи'. Америчка 
мисија помагаће убудуће овај велики и добро уређен дом, има око три стотине деце која 
се у добро организованим радионицама уче разним занатима. Дом ће се помоћи са сто 
милиона динара'.
Дом је радио као 'Дом Американаца'до 21. фебруара 1921. године; у њему је упоредо радила 
и основна школа, а на збрињавању деце извесно време, док је боравила у Србији, радила 
је и Јелена Лозанић.
Већ следећег дана, у 'Политици'се појавило обавештење да је 'Американска мисија за 
помоћ сиротињској деци у Србији одлучила да даје помоћ од 60 динара по детету за 4.000 
сиротне деце у крушевачком, чачанском и ужичком округу“ (Томислав Р. Симоновић, Џон 
В. Фро�ин�ам: заборављени ср�ски �обро�вор (Београд: Завод за уџбенике, 2018), 269, 270).

189 „Фебруара 1920. Јелена Лозанић се вратила у Србију да би збрињавала изнемоглу сирочад 
и том приликом је на Топчидеру под шаторима створила услове за опоравак сирочади када 
је почела зидањем зграда. Као највећи успех који је са српским Одбором постигла навела 
је: да су у Лазаревцу закупили механу коју су претворили у прихватилиште за децу и да су 
у Чачку у касарни отворили Српско-американски дом. У њему су Пруди Левит и управник 
дома Вилијамс практично на луткама училе неписмене сељанке како се превијају бебе. 
С осталим Американцима организовале су маскенбале. Тако су у учмалој варошици Чачку, 
са око 6.000 становника, почеле да оживљавају културни живот. Октобра 1920, с првим 
снегом, када су у Чачку биле најпотребније намирнице за исхрану, преко Трста је стигао 

Јелена Лозанић Фротингхам, Добро�ворна мисија за Србију у I све�ском ра�у: �исма из Америке 
и Кана�е 1915-1920. �о�ине. Књ. III: О� 9. фебруара 1920 �о 30. �ецембра 1920, �исма �рику�ила 

и сре�ила Анка Гођевац-Субо�ић (Београд, Удружење носилаца Албанске споменице, 1970)



 204 

другим добротворним активностима, а ове догађаје бележи у дневник који је водила у 
виду писама сестри Ани. Дневник Добро�ворна мисија за Србију у I Све�ском ра�у: �исма 
из Америке и Кана�е 1915-1920. �о�ине (Београд: Удружење носилаца Албанске споменице, 
1970), објављен је и на енглеском језику - Helen Losanitch Frothingham, Mission for Serbia: 
Letters from America and Canada, 1915–1920, ed. Matilda Spence Rowland (New York: Walker and 
Company, 1970) у пет штампаних и једном електронском издању. 

За време Другог светског рата, када су Југославија и Америка постале савезници, 
била је оснивач Одбора америчких пријатеља Југославије у Њујорку.

Одликована је Орденом Белог орла, Орденом Светог Саве III реда који јој је доде-
лио краљ Александар Први Карађорђевић (Београд, 1931) и Повељом цркве Светог Саве 
(Њујорк, 1958).

Година дана проведена у Србији 190

На �у�у за Америку. Бро� 
„Амс�ер�ам“. 9. фебруар 1920

Ово је пети пут како прелазим Атлантски океан. Од мог одласка из Аме-
рике за Европу протекла је тачно година и један дан. За то време нисам ништа 
унела у мој дневник. 

То је била година снажних преживљавања, дубоких узбуђења, искрених 
радости и жалости. Година састанака породичних и пријатељских. Година 
рада на организовању и извођењу планова нашег Удружења. Најдубљи мој 

воз с великим бројем сандука хране, обуће, ћебади, кондензованог млека и лекова које је 
из Америке послало 'Српско друштво за заштиту деце'. Крајем децембра 1920. на велику 
жалост Чачана, америчка мисија је напустила Чачак, а дом уступила Министарству социјалне 
политике односно Одељењу за државну заштиту деце“ (Томислав Р. Симоновић, Џон В. 
Фро�ин�ам..., 65).

190 Јелена Лозанић Фротингхам, Добро�ворна мисија за Србију у I све�ском ра�у : �исма из 
Америке и Кана�е 1915-1920. �о�ине. Књ. III : О� 9. фебруара 1920 �о 30. �ецембра 1920, писма 
прикупила и средила Анка Гођевац-Суботић (Београд, Удружење носилаца Албанске спо-
менице, 1970), 245, 246, 247, 248.

Џон Випл Фротингам 
(1878-1935), супруг 
Јелене Лозанић 
Фротингам, велики 
добротвор српског 
народа (уље на платну, 
рад америчког сликара 
Вилијамса, Њујорк, 1920)

Јелена Лозанић Фротингам, 
по доласку у САД (1915)
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утисак, међутим, био је поновни сусрет с 
мојом драгом Србијом и болним ратним 
траговима на њој. Нарочито траговима 
на њеној силно ислабљеној деци. Деци 
без родитеља и без крова над главом. 
Сви напори нашег Удружења били су 
управљени том циљу - како тој несрећној 
деци помоћи.

Пре но што изнесем шта је наше 
Удружење успело да организује и створи, 
хтела бих да подвучем колико су томе 
успеху допринели сви наши сарадници 
својим радом. Постигли смо следеће: 
отворили смо наш главни дечји дом у 
Чачку. Дом се налазио у једној касарни 
[...] Обилазећи сва та склоништа, с оним 
великим америчким особљем, на путу 
Београд - Аранђеловац - Рудник - Чачак, 
остаће ми увек у сећању онај саобраћај и 
неред на нашим друмовима, препуним 
велике и мале стоке, с оним вечним бла-
том или силном прашином, док је наш 
камион само летео и тресао се на својим 
тврдим гуменим точковима, нагињући 
се час на једну час на другу страну. Но 
посматрајући десно и лево како промичу 
она наша лепа шумадијска села, с белим 
кућама и доксатима за седење, окруже-
ним шљивацима пуним модрих шљива, 
местимично и жутим цветним сунцо-
кретима, некако се заборави на тегобе 
наших друмова. Сељанке у народној 
ношњи, са преслицама у руци, пролазе, 
преду и довикују се […]

Чачак ми је остао у живој успо-
мени. Пун је малих дућана, воловских 
кола, сељака из оближњих села а улице у 
мирису катрана, стоке, свеже испеченог 
хлеба и лепиња. Народ на улицама већ 
једе лепиње с оним нашим неупореди-
вим кајмаком. Пијаца пуна сира, масла, 
купуса, паприка, патлиџана, воћа и узре-
лог кукуруза. Такође ћу се увек сећати 

Касарна у Чачку стављена на располагање 
Serbian Relief Committee of America за Дом 

српске ратне сирочади (1920)

Девојчице, сирочад, при раду у кухињи Дома у Чачку

Дечаци, сирочад, у Дому у Чачку при раду 
и учењу

Сирочад у Чачку уче обућарски занат

Сирочад на гробовима својих родитеља код Чачка
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предусретљивости и гостопримства грађана 
Чачка, како према мени лично тако и према 
свимa члановима наше Мисије. Они су у свакој 
прилици били готови да нам се нађу при руци. 
Велика војна касарна у близини града била је 
пуна прљавштине коју је непријатељ оставио за 
собом. Од силних бува у собе се није могло ући. 
Али све се то очистило, опрало, дезинфиковало 
и уредило као чаробним штапићем, после чега 
смо се и ми ту сместили.

Оног дана кад се појавио први октобарски 
снег по околним брдима, тог тако значајног дана 
стигао је први воз из Трста са многим сандуцима 
из Америке. Ти су сандуци били пуни рубља, 
одела, обуће, ћебади, хране, кондензованог млека, 
лекова, болничког материјала, разног потребног 
покућства као и других разних ствари. Тај велики 

дан био је за мене дан неисказане среће, јер, ето, најзад стиже помоћ из Америке!
Преморена, исцрпена, имала сам још снаге да одем до воза, да видим оне 

небројене вагоне с небројеним сандуцима, да се, потом, вратим у Дом где сам, 
плачући од узбуђења, радости и среће, пала у постељу.

Лежим на бродској столици и непрестано ми се привиђају наша деца. Сува, 
бледа, болесна, измучена. Као неке авети. Израз очију тих малишана потресно 
нам је казивао колико су срећни што имају кров над главом, топлу постељу, 
здраву обућу и одличну храну. Да, глад их више не мучи. Јадна деца, шта су 
све преживела и видела. Сваког, ко их је видео, морала је да дирне патња те 
безазлене, невине деце, коју је рат тешко погодио. Како се радосно сећам оних 
двадесет крава добре расе које смо добили од наше државе. Оне данас млеком 
снабдевају ту децу у чачанском дому. Сав је тај наш рад био пун одговорности, 
бриге, узбуђења али и неизмерне среће...

У вези са тим радом сећам се многобројних посета пословне природе 
разним министарствима, војним властима, банкама, Железничкој дирекцији 
због транспорта нашег материјала. Сећам се посета окружном начелнику у 
Чачку г. Симићу, шармантном и отменом старијем господину, који је увек био 
готов да нам изиђе у сусрет без икаквог устезања. Сећам се дочека разних чла-
нова Мисије са експертима за дечја питања и разноврсним особљем. Сећам се 
срећних као и тешких тренутака као и небројених посета америчких путника 
које је требало дочекати, провести, наћи им склоништа и разместити их и, 
уопште, наћи им се на руци. Сетих се, тада, и Пруди Левит, лепе, шик девојке, 
њеног неуморног рада, коме сам се искрено дивила. Она је давала утисак да је 
само за провод и угодан живот. Овде се, међутим, потпуно пренела у наш рад 
за помоћ деци, деци једне стране земље, не знајући чак ни језик те земље и све 
то под тако тешким околностима. Прође ми кроз сећања и вредна, душевна 

Сирочад стоје пред Домом 
у Чачку
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и добра мис Виљамс, управитељка Дома у Чачку, као и многе друге чланице 
наше Мисије, које су дошле као болничарке, учитељице, помоћнице итд. Док 
ме океански таласи љуљају и муте ми свест, тренутно ми се чини као да ово 
заиста није јава већ само сан, за чије сам остварење толике године радила […]

Била сам стално у покрету између Чачка и Београда. Често преморена, 
изнурена, бледа. Видевши ме такву, једна ми госпођа рече: „Што се толико 
замарате? Остарићете пре времена.“ Она и не слути какав ми је - и нехотице - 
комплимент учинила!

Сани�е�ски �енерал, 
�оајен ис�орије ме�ицине

Владимир Станојевић (Брезник код Цариброда, 
3. март 1886 – Београд, 5. јун 1978), санитетски генерал, 
бавио се и историјом. Медицину је студирао у Петрограду 
(1905-1911), да би по повратку у земљу ступио у санитетску 
службу Српске војске. Као војни лекар учествује у Балкан-
ским ратовима (1912-1913), а потом је током Првог светског 
рата, после прележаног тифуса (1914), био управник војне 
болнице код Ћеле-куле у Нишу (1915) и импровизоване 
болнице на острву Видо (1916). Мирнодопску службу у 
војном санитету од 1919. окончао је 1942, када је на личну 
молбу пензионисан. 

Након Другог светског рата, иако формално у пензији, 
радио је као предавач историје војне медицине у Санитетској 
школи ЈНА, а затим је био и професор историје медицине 
на Медицинском факултету у Сарајеву и Медицинскvом 
факултету у Београду. Оснивач је и руководилац Секције 
за историју медицине, а потом и Музеја српске медицине при Српском лекарском друштву 
и Југословенског друштва за историју медицине, фармације и ветерине: „Своју делатност 
Српско лекарско друштво проширило је оснивањем Музеја српске медицине, који је свечано 
отворен 6. новембра 1955. у Лекарском дому на Зеленом венцу. Оснивањем Музеја наставило 
је своју традицију сабирања медицинских предмета, прекинуту на прелазу XIX у XX век, 
али са новим мотивима, врстом музејске грађе и циљевима колекционирања. Чиниоци који 
су кључно одредили настанак Музеја били су нарасла свест у Српском лекарском друштву 
о потреби чувања и представљања националне научне и културне баштине из области 
медицине, као и ентузијазам и прегалаштво санитетског генерала проф. др Владимира 
Станојевића, доајена у области историје медицине и оснивача и председника Секције за 
историју медицине (1950). Прикупљен је велики број докумената, личних предмета и 
књига заслужних српских лекара и приређена је стална изложба са циљем приказивања 
развојног пута српске медицине од средњег века до краја Другог светског рата. Када су 
у Српском лекарском друштву први пут додељене годишње награде, једна је припала 
др Станојевићу за заслуге на пољу историје медицине, а друга проф. др Војиславу Стојано-
вићу за научноистраживачки рад у области кардиохирургије.“ 191

191 Јелена Јовановић Симић, Ср�ско лекарско �руш�во: 1872-2017 (Београд: Српско лекарско 
друштво, 2017), 26.
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Био је изабран и за почасног члана Француског друштва за историју медицине у Паризу.
Као историограф аматер био је веома продуктиван стваралац. За српску историо-

графију свакако је најзначајнија његова Ис�орија ср�ско� војно� сани�е�а (1925) рађена на 
богатој изворној грађи, која у сазнајном смислу представља најпотпунији рад о историјату 
војног санитета код Срба. Аутор је и низа научних, медицинских и популарних дела, затим, 
неколико уџбеника и бројних чланака, есеја и цртица из историје српске медицине. 

Носилац је Ордена Светог Саве петог степена, Ордена Светог Саве трећег степена, 
Ордена Југословенске круне трећег степена, Ордена Свете Ане, Ордена Белог орла петог 
степена, Румунске споменице и Албанске споменице.

У Архиву Српске академије наука и уметности (Историјска збирка, 13339) чува се 
Ау�обио�рафија Владимира Станојевића, прилог рукописном делу Ис�орија ср�ске ме�ицине.

КРОЗ АЛБАНИЈУ
1915-1916

спомен књига 192

ТРНОВИТИ ПУТ РЕГРУТА 193

192 Коста Тодоровић и др., Кроз Албанију: 1915-1916: с�омен књи�а (Београд: Просвета, 1968), 
[321], 322, 323, 324, 325. Видети и: „Са 2 (Дринским) пуком од Чачка до Крфа: I: У Чачку“, 
у Владимир Ј. Радојевић, Добросав Ј. Миленковић, Про�ас� ср�ских ре�ру�а (Нови Сад: Про-
метеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2016), 181-189.

193 „У мноштву сачуваних сведочанстава о повлачењу српске војске и цивила преко Албаније, у 
јесен 1915. године, његови учесници и сведоци покушавали су да потомцима и историчарима 
што верније прикажу трагедију једног народа. Чинило се пак да су речи биле недовољне да 
верно опишу страхоте доживљеног, непознатог у дотадашњем историјском искуству. […]
Чак и у таквим околностима, међутим, било је страдања која су се својом тежином издвајала, 
оптерећујући душе и савест оних који су их видели или о њима слушали. Историјски извори 
нам показују да управо таквом појавом можемо сматрати масовно умирање и погибију 
регрута, младића рођених 1896. године. Према Закону о устројству војске из 1901. године, 
они су припадали тзв. Последњој одбрани, састављеној од најмалђих генерација војних 
обвезника, старости од 17 до 20 година, као и оних најстаријих, од 45 до 50 година. […] 
О њиховој злосрећној судбини и патњи кроз коју су прошли говори књига Владимира Ј. 
Радојевића и Добросава Ј. Миленковића Про�ас� ср�ских ре�ру�а 1915, објављена први пут у 
Београду 1967. године. Њено писање започео је Владимир Ј. Радојевић, историчар и резервни 
капетан I класе, који је најпре као заступник команданта Првог (Дринског) пешадијског пука 
у Крагујевачким резервним трупама, а потом као командант батаљона, заједно с регрутима 
прешао пут од Чачка до Крфа. На том тегобном путу пратила су га тројица синова, од којих 
је најмлађи имао само 11 година. Ипак, према извештају иследника, судског пуковника 
Станка Цветковића, наведен је као један од 17-це официра одговорних за пропаст регрута. 
Желећи да покаже „шта се у истину десило“, те да докаже личну исправност, пажљиво је 
проучио доступна документа, углавном похрањена у Архиву Југославије, у фонду Народне 
скупштине.Истовремено, користио је објављене мемоарске текстове, домаће и стране, 
међуратну периодику и сопствено сећање. Можда и отуда што се трудио да будућим 
читаоцима и свим заинтересованима пружи што објективнији приказ догађаја, многа је 
документа цитирао у целости, тако да се повремено стиче утисак како се ради о зборнику 
различитих историјских извора. С обзиром на то да је 1949. године умро, не завршивши у 
потпуности ову потребну књигу, окончао ју је Добросав Ј. Миленковић (1874-1973)“ (Мира 
Радојевић, Предговор овом издању у Про�ас� ср�ских ре�ру�а, Владимир Ј. Радојевић, 
Добросав Ј. Миленковић (Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2016), 5-20. 
Видети и: Владимир Ј. Радојевић, Добросав Ј. Миленковић, Про�ас� ср�ских ре�ру�а 1915. 
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Пред повлачење наше војске из земље 1915. године, наша влада, у спораз-
уму с врховном командом, одлучила је да покупи све регруте и да их заједно са 
војском повуче, како не би допали ропства. Проређена бројно због губитака на 
бојиштима и због епидемије пегавца, наша војска је гледала у свом најмлађем 
подмлатку последњу наду.

О судбини регрута остало је мало докумената и још мање је о томе 
објављено у јавности. Изузетак у томе учинила је Секција за историју медицине 
Српског лекарског друштва. Чувајући у архиви свога „Музеја српске медицине“ 

(Београд: Српска академија наука и уметности, 1967) (Посебна издања, књ. CDV, Одељење 
друштвених наука, књ. 58)).
„Професор II београдске гимназије Владимир Ј. Радојевић, историчар, као резервни пешадиј-
ски капетан I класе, прешао је са регрутима пут од Чачка до Крфа. Као очевидац и сапатник, 
сматрао је својом највишом дужношћу да изнесе све њихове патње, беде и невоље, које су 
их пратиле преко Македоније и Албаније, попут њихових очева преко Црне Горе, Скадра и 
Валоне. Желео је да та тужна споменица буди сећања доцнијих поколења на њихове гробове 
расејане тамо - амо на путу смрти...
Али немилосрдан коса смрти спречила је овог племенитог човека да заврши започето дело, 
да га среди и допуни. Радојевић је умро 25. Новембра (н. к.) 1949. у Београду.
Француски текст преписао је Радојевић, са свим грешкама које постоје.
Као сарадник само у преписивању архиве Скупштинског анкетног одбора (АСАО) прихватио 
сам се тога посла иако нисам непосредно учествовао у овим догађајима. Како је Радојевићев 
рад - III део - у оквиру само његовога пука, то сам израдио и додао I и II део, који говоре о 
свим резервним трупама, Скопској подофицирској школи и ђачкој чети и IV део у коме се 
говори о доласку регрута на острво Крф и изјавама званичних представника које се односе 
на њихову пропаст (Добросав Ј. Миленковић, Предговор у Про�ас� ср�ских ре�ру�а, 23).   

Коста Тодоровић и др., Кроз Албанију: 1915-1916: с�омен књи�а (Београд: Просвета, 1968)
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драгоцен дневник лекара и пратиоца регрута на целом путу повлачења до Крфа, 
резервног санитетског капетана доктора Милана Петровића, управа Секције 
је поводом педесетогодишњице Албанске Голготе приредила свечан састанак 
и одштампала у свом „Зборнику“ предавање доктора Стојана Новаковића: 
„Одступање кроз Албанију с регрутима 1915-1916. године“, према подацима 
тога дневника.

Други, новији и потпунији документ о томе пружили су генерал Добросав 
Миленковић и командант Крагујевачког пука регрута, резервни пешадијски 
капетан, професор историје и начелник просветног одељења Министарства 
просвете, Владимир Радојевић. Први је то учинио трагањем и прикупљањем 
службених архивских података, а други вођењем оперативног дневника на 
путу повлачења од Чачка до Крфа. Тај дневник је сачувао његов син, професор 
анатомије Медицинског факултета у Београду, доктор Синиша Радојевић. Оба 
та документа откупила је Српска академија наука и уметности и сада су у при-
преми за штампање. Захваљујући доброти власника тих рукописа, писац овог 
написа је овде изложио у најкраћем изводу битне карактеристичне податке. […]

Одломци из ратног дневника резервног пешадијског капетана Вла-
димира Радојевића:

„Одређен сам на службу код Крагујевачких резервних трупа у Чачку 
8. новемра 1915. год. за обуку регрута, 194 и истог дана отпутовао возом. Због 
закрчености на железници стигао сам 10. октобра, ступио на дужност и на њој 
остао све до Косовске Митровице.

Затекао сам регруте смештене по приватним зградама (празним магаци-
нима, шупама, кафанама) у самој вароши. Нису били ничим снабдевени, за храну 
су примали само хлеб, па им се и он, услед оскудице, с муком и доста неуредно 
издавао. Није се знао ни тачан број регрута. Ради наоружања напабирчило се 
на разним странама око 1.500 пушака разног система, највише Берданових. 
Но све су биле без икаквог прибора, а за неке није било ни муниције.

После седмодневног вежбања и уређивања јединица, и узалудног оче-
кивања војничке обуке, наређено је да регрути положе заклетву у недељу 
18. октобра.

Требало је да се регрути закуну у десет часова, али кад ујутру – читава 
узбуна. Видела се некаква непријатељска патрола недалеко од чачанског 
моста на Морави, па је јутрос у 6 часова командант Дринске дивизијске обла-
сти позвао телефоном пуковника Катанића и саопштио му да су Аустријанци 

194 Решењем начелника штаба Врховне команде АЂ. бр. 55914 од 8. новембра 1915, Владимир 
Радојевић одређен је на службу код Крагујевачких резервних трупа у Чачку за обуку регрута, 
те је истога дана увече отпутовао возом на нову дужност. Међутим, услед закрчености 
и застоја на железници, у Чачак је стигао 10. октобра у 7.30 и одмах се јавио команданту, 
артиљеријском пуковнику Милуну Катанићу. Немајући других, по чину и рангу старијих 
официра, командант га је одредио да заступа команданта овога пука, који је тада био у Чачку. 
Радојевић га је заступао све до доласка у Косовску Митровицу 27. октобра, када је дужност 
предао пешадијском мајору Владимиру Милошевићу. 
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допрли до села Трбушана на 
левој обали Мораве, испред 
самог Чачка, да трупе III 
позива које се боре код 
Трбушана одступају, и да 
он нема трупа да заштити 
варош. Стога је командант 
наредио резервном капе-
тану Драгомиру Остојићу 
(учитељу) да одмах узме 
200 регрута који немају 
пушке, да заузме положај на 
левој обали Мораве и штити 
варош до даљег наређења. 
Међутим, стигло је тог тре-
нутка наређење да се пук 
одмах евакуише. Правац 
Краљево. Заклетва је одло-
жена и покрет је одређен за 
14 часова тога дана.

Настало је најхитније 
спремање за пут. Нисмо 
имали ни одела, ни обуће, 
ни шатора, ни покривача, 
ни оружја, ни пионирског 

алата, ни коморе, ни резервне хране, ни лекара, ни лекова. Потоварени су 
реквирирани судови за кување хране, и нешто мало неутрошене хране – на 
неколико реквирираних сељачких кола, са слабом, готово непоткованом стоком. 
Војницима је издат на руке по један хлеб за два дана, тј. за 18. и 19. октобар. Он 
је најхитније, готово силом, покупљен по пекарницама, и с тим хлебом пук је 
кренуо на тај дуг страховит пут.

И сам полазак био је згодан за упознавање ратне психологије онога вре-
мена. Он показује колико ратни догађаји и незгодни људи могу да поколебају 
карактере и створе нервозу, која мути разум кад треба највише присебности. 
Према добивеном наређењу одредио сам време и зборно место Вашариште, на 
коме ће се пук прикупити и уредити за полазак. То је било потребно нарочито 
због тога што су војници били расурени по приватним зградама у вароши, а 
онако неуниформисане и недисциплиноване, било их је тешко распознати и 
разликовати од избеглица, њихових рођака, пријатеља и познаника, којих је 
био препун Чачак. И док се то прикупљало и припремало у вароши и на збо-
ришту, обишао сам војну станицу и одељење коморе Врховне команде, да бих 
добио неколико кола за пук. Али безуспешно. Уз пут сам свратио и до куће, да 
видим шта ћу с породицом, која је добегла овде из Београда и да узмем своју 

Енглеске болничарке у Чачку по повратку 
са Солунског фронта

Пријем рањеника на железничкој станици у Чачку 
(1914-1915)
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децу: Синишу, доцније лекара, Драгана, инжењера и најмлађег Богдана од 11 
година, касније адвоката. Четврти, Првослав, био је у Ђачкој чети у Приштини. 
Повео сам три сина са собом на пут, и пошао да примим и поведем пук. […]

А избеглице? Јадне избеглице!... Што даље, све их је више. И на путу и крај 
пута. Често је пут сав закрчен њиховим слабим колима и стоком, коју гоне жене, 
старци и слабачка деца. Слабе и омршале упрегнуте вочиће или кравице воде 
или терају изнемогли старци, деца или жене, забрађене црним марамама или 
шаловима. Из кола вире главице деце, која су већ ваљда и навикла на овакво 
путовање, далеко од њихових села и кућа. Рекло би се да све посматрају рав-
нодушно, не схватајући шта се то око њих збива.

За колима и око кола иде тромо и преплиће ногама покоје омршало, изну-
рено и изгладнело говече и по неколико брава оваца. То је многима последњи 
остатак од свега некад великог иметка. Кад стока опази пут слободан, прсне 
лево и десно, те препадом штрпне помало хране што дохвати поред пута. 
Досадила јој је ова предугачка и једнолична шетња до кланице. Тражи не само 
хране, него и нешто више: ширине и слободе, на коју је навикла. Понека овца 
као да се нечега присети – наједанпут стане, дигне главу, погледа десно и лево, 
па из све снаге тркне устрану, преко њива и ливада. За њом и остале. И богзна 
где би се зауставиле, да их онако изгладнеле не замаје каква зелена рудина. 
Деца и по која жена трче да их хватају и враћају. У шароликој дружини није 
изостао ни пас. Сваку избегличку породицу прати по које куче, преморено, 
изгладнело, до леђа у блату. Испружило улепљен реп, сагло главу, исплазило 
језик, па дрхћући тужно, лагано корача. Наиђе ли однекуд какво непознато 
лице, оно га неповерљиво и немарно погледа закрвављеним очима. […]

Ле�ен�арни �рофесор и �ирек�ор Гимназије у Чачку

Лука П. Војводић (Горња Морача, 18/31. октобар 
1898 - Београд, 2001) рођен је на Дан Светог евангелисте 
Луке и Светог Петра Цетињског, од оца Перише, званог 
Пеша и мајке Луције (рођене Меденица), зване Нета. Име 
је добио по дану рођења (Лучин дан). Како му је мајка 
причала, предлог његове бабе по оцу, Неле, био је да му се 
да име Анастасије, Алимпије или Аксентије, али се његова 
кума Шајка Бојић одлучила за име Лука.

Када је имао осам година (1906), отац га уписује у 
основну школу у Горњој Морачи (у Драговића Пољу) код 
учитеља Ћела (Шћепана), очевог рођеног брата. На Видов-
дан 1910. завршава основну школу са одличним успехом, са 
свим петицама. Учитељи су му били стриц Ћеле, Миличко 
Кастратовић и Никола Булатовић.

Због немаштине родитеља, у гимназију полази три 
године после завршетка основне школе. Тек 1913, после Лука П. Војводић (1898-2001)
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положеног пријемног испита уписује се у Гимназију у Никшићу, а гимназијско школовање 
завршава 1922, када је положио матуру (био је ослобођен усмених испита). Сем никшићке 
Гимназије био је ученик и Гимназија у Пећи, Колашину и Подгорици. Гимназијско шко-
ловање било му је нередовно због Првог светског рата у коме је учествовао као обвезник 
Ђачког батаљона од 1. јануара 1915. до 20. јануара 1916. Временски гледано, био је врло 
кратко ратник (са пушком у рову) - у Првом светском рату два и по месеца (не рачунајући 
кадровски ђачки рок), а у Другом светском рату пуних 16 дана!

На Филозофском факултету Београдског универзитета студирао је на XIV групи 
наука - Општа историја, Историја Срба и Југословенска књижевност, где дипломира са 
средњом оценом 8,6. Професорски испит положио је са оценом „Једногласно, одликујући 
се стручном спремом и предавањем.“ За време студија завршава Абитуријентски курс при 
Трговачкој академији у Београду, те од јула 1923. до августа 1926. ради у Министарству 
финансија као рачунски службеник. Од септембра 1926. до новембра 1959. био је суплент 
и професор у Гимназијама у Призрену (1926-1928), Тетову (1928-1941) и Чачку (1941-1959).

У Тетову, где се оженио колегиницом Даринком Михаиловић, професорком фран-
цуског језика, рођене су му ћерке Душица (1931), лекар, и Ранка (1934), физичар. За време 
службовања у Тетову активно учествује и сарађује у културним друштвеним организа-
цијама - био је председник Певачког друштва „Бинички“ и члан управе Соколског друштва 
(просветар), оба веома успешна. Са власником штампарије и књижаром Кузманом Најдићем 
и учитељем Николом Вучелићем покренуо је издавање недељних новина Глас Поло�а. Најдић 
је био власник, а Вучелић и Војводић уредници. Лист је имао добру репутацију и излази 
све до априлске капитулације (1933-1941). После шест месеци напушта уреднички посао, 
због неслагања са власником у погледу садржаја листа. Сви ови послови обављани су на 
добровољној основи, без награда.

У Гимназији је водио послове Подружнице просветних радника - професорског 
друштва. Хонорарно држи часове српског језика и историје у Женској стручној школи у 
Тетову, а једну школску годину био је и хонорарни управник те школе. Повремено држи 
и часове трговачке кореспонденције на курсевима трговачке омладине Тетова. Све ове 
послове прекнула је априлска капитулација југословенске војске 1941, због чега породица 
Војводић одлази из Тетова у Чачак.

После ослобођења, у мају 1945, постављен је за директора Мушке гимназије у Чачку. 
На том положају остаје до октобра 1948. Од фебруара 1953. до 31. августа 1955. био је про-
светни инспектор Градског народног одбора у Чачку. Исте године у септембру именован 
је за директора мешовите Гимназије у Чачку, и ову дужност врши до 31. октобра 1959, када 
је пензионисан.

После пензионисања годину дана ради у Историјском архиву у Чачку, где је прикупљао 
материјал и регистровао документа о Народноослободилачком покрету и активности 
Другог равногорског корпуса на територији Чачанског округа. Био је и члан Комисије за 
оцену Хроника села из Народноослободилачке борбе.

За свој рад у просвети одликован је у јануару 1941. Орденом Светог Саве петог реда, 
а у септембру 1955. Орденом рада трећег реда. 195

Сећања Луке Војводића су његови мемоарски записи, животопис писан претежно по 
сећањима. После његове смрти, ове белешке остале су у неколико руком писаних свезака, 
које је средила, без измена, његова кћи Ранка Милинковић. Мада је овај обиман рад започео 

195 Из аутобиографије Луке П. Војводића „Житије једног смртника“, написане у Београду, 
31. маја 1995. године, за његову књигу Наши вла�ари - хронолошки �о�се�ник 819-1945 (Лука 
П. Војводић, Сећања (Београд: Р. Милинковић: Д. Нешић, 2007), 13-15). Ову књигу објавили 
су му кћи Душица и зет Милан Нешић, па је књига доживела два издања - друго се звало 
Словенски вла�ари на Балкану 819-1945, а убрзо је изашло и треће, двојезично, српско-немачко 
издање, намењено читаоцима у Берлину и Београду.
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у позном животном добу, фактографски тачно описао је многе обичаје, као и историјске 
догађаје: „Чачак и чачански крај у огледалу Сећања Луке Војводића видеће своје истинско 
лице из једног доба и из неких углова који до сада нису били осветљени, или су били осен-
чени погрешном светлошћу или лошим намерама“ (из Рецензије др Ранка Симовића, 2007).

Своја Сећања писао је са великим прекидима до 1993, када је писање прекинуо, а 
1999. и 2000. додао је само неколико бележака. Погођен распадом Југославије и егзодусом 
Срба са Косова и Метохије, одустао је од писања најављеног посебног поглавља о чачанској 
Гимназији и њеном колективу.

Крајем лета 1967. сели се у Београд. Био је активан у раду Савеза Удружења ратника 
ослободилачких ратова 1912-1920. и потомака. Учествује на прославама поводом разних 
јубилеја, у стотој години држи предавања на два симпозијума, о Балканским ратовима и 
Солунском фронту.

Преминуо је у 103. години, 28. марта 2001. у Београду. Сахрањен је на Новом гробљу 
у породичној гробници. 

После његове смрти, Општина Раковица у Београду, чији је житељ био 1967-2000, 
назвала је једну улицу у Скојевском насељу именом Луке Војводића. 

Сећање на време службовања у Чачку 196

(1941-1967)

Ратно време

У Чачку сам са службом у гимназији, као професор и директор, провео 
време од јуна 1941. до децембра 1959. године, када сам пензионисан, па као пен-
зионер остао до августа 1967. године. И ратно време и поратно пуно је догађаја 
којих се сећам, али нажалост немам писаних бележака (дневника) да бих се 
на њих подсећао и са њима се у овим белешкама служио, па зато казивања о 
њима биће и штура и нека неће бити ни поменута – покрио их је вео заборава. 
Сада видим колико је то један велики минус у моме животу, што нисам водио 
ма какав дневник, јер из њега бих се данас подсећао на минуле дане и догађаје, 
а то подсећање човеку у старости олакшава и чини пунији живот – у ствари, 
то би била историја његовог рада и живота. Писања о „сећањима из Чачка“ 
настављам скоро два месеца по завршетку писања о „сећањима из Тетова“, 
а данас је 1. децембар 1992. године, дакле, прошло је седам година како сам 
се наканио да ставим на папир моја сећања! Хоћу ли успети да их завршим, 
ако овим темпом будем као до сада радио?! Али, како сам на почетку писања 
рекао „Боље икад, него никад“, да овде кажем: „Боље ишта, него ништа“, па да 
наставим да уграбим још нешто од незаборављеног.

У Чачку ми је Борис Селивановски нашао стан у улици Краља Петра Другог. 
Стан је трособан, на првом спрату, величине 83 квадратних метара. У њему је 
становао неки Словенац, инжењер, који је радио у фабрици коју су Чачани звали 
„арсенал“, а то је била фабрика Југословенске армије и производила је апарате 
за потребе војске. Словенац се после капитулације одселио у Словенију, а због 

196 Лука П. Војводић, Сећања, прир. Ранка Милинковић (Београд: Р. Милинковић; Д. Нешић, 
2007), 434-440.
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сеобе Словенаца и Хрвата 
који су са службом били 
у Чачку, у Чачку је било 
доста слободних станова, 
па су досељеници из Маке-
доније, Хрватске, Босне, 
Словеније долазили лако 
до станова. Овај „мој“ стан 
налазио се у згради подиг-
нутој 1939. године, зграда 
је имала осам станова исте 
величине, четири у при-
земљу и четири на спрату. 
У дворишту су била још два 
стана. У станове на спрату 
улазило се из дворишта, 
бетонским степеницама са 

два прелома и малом терасицом испред улазних врата. Зграда је била солидно 
грађена, а улазно степениште давало је утисак као улазак у неку средњевековну 
кулу. Власници куће били су два брата Вељовића, књижари, један ожењен (Огњен) 
са четворо мале деце, а други је био момак. Оба брата умрла су почетком 1942. 
године од запаљења мозга. Улица у којој је ова кућа била налазила се поред 
градског парка и расадника. Мој стан је гледао на расадник, а са прозора био 
је диван поглед на Овчарско-Кабларску клисуру и један део планине Јелице. 
Са друге стране пружао се поглед на брдо Љубић и околна села. Зграда је имала 
и мало двориште (за сушење веша) са једном липом у средини. Поред улаза било 
је уско двориште – бетоснки тротоар и мала земљана стаза, посута шљунком. 
Ту је Ранка, као основац, садила цвеће и једну дивљу ружу која је имала лепе, 
али једноставне цветове, црвене и цветала је непрекидно од маја до новембра. 
Степениште је имало бетоснку ограду, подесну да се држе саксије са цвећем 
и на њему смо држали кактусе, мушкатле и у једном бурету засађен лимун. 
И са једне и са друге стране зграде, између степеништа, биле су пумпе за воду. 
У нашем стану у кухињи био је лавабо, а изнад њега канта за воду са славином, 
а воду смо доносили са пумпе. Лавабо је био везан за олук којим је вода одвођена 
у септичку јаму која је била у дворишту. У дворишту је сваки стан имао свој 
клозет са седиштем од дрвета (сандук са отвором). Сваки стан имао је и шупу за 
дрва и угаљ, а у дворишту, уз дворишну зграду, била је вешерница са казаном за 
воду и фуруном за ложење. Ову вешерницу смо користили и за купање. Станари 
на спрату могли су се служити и таваном, на који се улазило кроз отвор на пла-
фону од кујне, али су се морале употребљавати мердевине, јер степеништа за 
таван није било. Кирија је била (1941) 500 динара месечно. Испод нашег стана, 
у приземљу, био је стан професора Ристе Ристовића, који је заробљен у Македо-
нији као резервни поручник и интерниран, а вратио се после ослобођења 1945. 

Лука Војводић, Сећања, прир. Ранка Милинковић 
(Београд: Р. Милинковић: Д. Нешић, 2007)
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Ристо је био професор I гим-
назије у којој сам и ја додељен 
на рад, а у стану била му је 
жена са двоје деце, ћерком и 
сином, вршњацима Душице и 
Ранке, а са њима је била и мајка 
Ристове жене Милеве, коју су 
сви звали Милевица. Она је 
била домаћица, висока и лепа 
жена. Други стан на спрату, 
био је празан, па га је добио 
Атанасије-Тане-Драгићевић, 
избеглица из Скопља, који је у 
Скопљу, у улици Краља Петра, имао радњу под фирмом „Сто хиљада кошуља“. 
Он и жена му Вукица били су занатлије, шили су мушки и женски веш, а имали 
су двоје деце – ћерку Веру и сина Братислава, Баћу. Вера је била Ранкина вршња-
киња, а Баћо је имао годину дана. Испод њих, у приземљу, становао је трговац 
Милутин са женом Словенком. У другој страни зграде становали су у једном 
стану газде Вељовићи, а у једном жена једног потпуковника Андријашевића 
са сином и својим оцем, а муж јој је био у заробљеништву. Жена се звала Јела, а 
отац (заборавио сам како се звао) био је познати гуслар и обилазио је, пре рата, 
школе и певао песме уз гусле, а једне године (1942. или 1943) пошао је у Црну 
Гору, али негде на путу му се изгубио траг. У једном стану становала је жена 
једног официра са децом, а муж јој је био у заробљеништву, али крајем 1941. она 
се негде одселила, а ту се уселио један активни капетан Јован Мишић, са женом 
Иванком, домаћицом, ћерком Љиљаном и сином Томиславом. Овај Мишић имао 
је неке везе са двором и неким делом дворске опреме која је из Београда требала 
да се склони када је рат отпочео. Говорило се да је он те ствари (неке сандуке са 
драгоценостима, кристалним и златним посуђем, али не зна се тачно) склонио 
код неког сељака у срезу Трнавском, то је чињено тајно, али су Немци дознали, 
па су га ухапсили и више од месец дана испитивали и тукли, али он није одао 
ништа, а Немци су га отерали у заробљенички логор. У Чачак је у новембру 1942, 
када је Мишић ухапшен, дошао немачки официр Фреј, са задатком да те ствари 
пронађе. Затвор је био у подруму зграде бивше дирекције шума, а у једном делу 
тог затвора затварали су и таоце. Како је таоцима била дозвољена посета, ја 
одем једног дана да обиђем таоце Јагоша Драшковића и Тому Вукотића и још 
неке и том приликом кроз прозор подрума угледам Мишића и он ми рече да су 
га те ноћи тукли до изнемоглости. После рата се Мишић није вратио, отишао је 
у Енглеску, радио у некој кафани као благајник и тамо је и умро. Истог месеца 
када је он интерниран родила му се и друга ћерка, Оливера, која је са мајком 
отишла код оца као ученица петог разреда гимназије и тамо се, у Енглеској, и сада 
налази. Оливера је учитељица. Старија ћерка Љиљана завршила је Економски 
факултет, удала се за Војина Микијеља, сада професора универзитета, обоје су 

Лука Војводић са супругом Даринком (Берлин, 1983)
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сада у пензији. Син Томислав завршио је Филозофски факултет – немачки језик, 
био је једно време асистент, па је прешао у једно извозно-увозно предузеће и 
сада је директор једног сектора. Били смо са овом породицом не само добре 
комшије, већ и добри пријатељи. Даринак и Иванка су се добро слагале, а ми 
смо им у извесним приликама пружали подршку, јер је Иванка, као жена офи-
цира који се није вратио из заробљеништва, „веран краљу и отаџбини“, тешко 
долазила до посла, а троје деце треба издржавати и школовати. Срећом, имала 
је у околини Прокупља очево имање, па је успела да преживи и децу школује. 
У приземљу, с друге стране зграде, становале су две старије сестре (преко 40 
година) Деса и Синђа. Синђа је била учитељица ручног рада. Оне су у том стану 
остале негде до 1950. године.

Кућа у којој је био наш стан била је у близини гимназије (удаљена око 
500 м). Испред куће, са северне стране, а са те стране био је и наш стан, нала-
зио се празан плац, величине око 20 ари, а он је био између Вељовића куће и 
улице Цара Душана која је почињала од цркве и протезала се до близу бедема, 
а баш од тог плаца, са леве стране улице, простирао се расадник. преко пута 
тог плаца, наспрам нашег стана, налазио се Соколски дом у коме је становао 
Фердо (Славољуб) Секованић, Словенац, наставник гимнастике у Чачанској 
гимназији и руководилац соколског друштва „Танаско Рајић“. Од Соколског 
дома, са десне стране улице, била је зграда Грађанске школе, а до ње зграда 
Женске радничке школе, па парохијска зграда и црква. Са леве стране у овој 
улици пролазило је зачеље зграде Окружног суда, која се лицем простирала у 
улици Господар Јована (брата кнеза Милоша). Залеђе је излазило на парк у ком 
се налазио конак господар Јована, данас је у њему археолошки музеј. Фреска 
изнад улазних врата овог дворца представља српски државни грб (једини на 
згради очувани грб династије Обреновић?). На почетку Господар Јованове улице 
била је зграда Основне школе („стара“), за то време лепа, солидна зграда и дуго 
је то била једина основна школа за Чачак и Љубић, а после Првог светског рата 
у Чачку је подигнута и друга, која се звала „Нова“. Велелепна зграда гимназије 
подигнута је пред Балкански рат. Зграда Чачанске цркве (ове, 1992. године, про-
славила је своју 700-годишњицу), Окружног суда, Гимназије и „старе“ Основне 
школе, односно простор око њих, био је један варошки сквер, који је уједно 
био и нека врста градског центра са кога је полазило шест улица, а на 500-700 
метара од тог сквера, према реци Западној Морави, простирао се бедем који је 
подигнут крајем 19. века, после једне велике поплаве, а он је опасивао Чачак 
као брана од реке Мораве. Бедем је подигао председник Чачанске општине 
Милекић и захвални Чачани су му подигли споменик (попрсје) на улазу у парк 
који се налази уз сам бедем. Овај споменик комунистичке власти, после 1945, 
уклонили су из парка – „Милекић је припадао буржоазији“, „био је из трговачке 
породице“. Ових дана професор Миодраг Јаћимовић, књижевник, послератни 
матурант Чачанске гимназије, у „Политици“ писао је о том споменику и преко-
рео Чачане што су заборавили тог заслужног човека који је подизањем бедема 
спасао Чачак од поплава.
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Зграда гимназије и данас је једна од најлепших и најсолидније грађених 
зграда у овом месту. Има приземље и два спрата, као и подрум испод целе зграде. 
Поред гимнастичке и свечане сале има скоро педесет просторија намењених 
учионицама, канцеларијама, стану за директора и просторијама за разне уче-
ничке секције и дружења. Дворишта за ђачке одморе била су мала – била су 
два дворишта, унутрашње и спољно. У двориштима биле су пумпе за воду, а у 
згради је постојао и хидрофор који је са водом обезбеђивао одржавање хигијене 
у клозетима који су били у унутрашњости зграде. Све учионице биле су врло 
простране и светле, загревале су се гвозденим пећима са дрвима и угљем. 
Унутрашњост зграде данас је знатно измењена, преправљене су учионице и 
подешене за кабинетску наставу, уместо обичног патоса стављен је паркет, 
уместо фуруна – радијатори на парно грејање, уместо табли на ногарима, табле 
на зидовима, уместо ђачких скамија (клупа), столови итд.

На скверу испред гимназије је мали паркић у коме се налази споменик 
(биста) сликарке Надежде Петровић.

Чачанска гимназија је једна од првих средњих школа које су у Србији 
отворене. Она је 1937. године прославила 100-годишњицу постојања (1837-1937), 
а 1987, 150-годишњицу. За оба јубилеја израђене су монографије гимназије. 
Књига „Стогодишњица чачанске гимназије“, чији је аутор Драгомир Поповић, 
професор исте гимназије (умро је пре неку годину), а коаутор Маргита Радовић, 
такође професор исте гимназије (и онаје умрла око 1960-65), а и њени бивши 
ученици, заиста је једна солидно писана књига из које се може детаљно упо-
знати историја не само гимназије, него и Чачка. Оба писца, аутор и коаутор, су 
професори књижевности и међу просветним радницима познати као одлични 
стручњаци, педагози и људи. Објективност и научност у овој Споменици је 
врхунски заступљена. О Споменици „Стопедесетогодишњица Чачанске гимна-
зије“, чији су аутори др Андрија Стојковић, професор Универзитета у Београду, 
филозоф по струци, ђак чачанске гимназије и др Бранко Ковачевић, по струци 
просветни радник, рећи ћу опширније у одељку о сећањима из доба пензионер-
ске ере, јер ова књига обухвата и оно време када сам ја био професор, а после 
и директор те гимназије (1941-1959), па имам и нека запажања на пропусте 
који су у тој Споменици учињени, па и поред богате грађе која је у њој унета, 
а главни јој основ у претходној књизи о стогодишњици. […]

Хроничар с�аро� Чачка

Мирослав Миле Мојсиловић (Мојсиње код Чачка, 1921 – Чачак, 1993) спада у ред 
доајена чачанског новинарства и публицистике. У Чачку стиче средњошколско гимназијско 
образовање. Већ као ученик огледа се у књижевности. Године 1939. и 1940. уређује Закр�у, 
лист ђака VII и VIII разреда чачанске Гимназије који је „излазио када има материјала“, али 
овај лист није сачуван. Студирао је медицину, али се определио за писану реч. Дуго ради 
као новинар-уредник у Чачанском �ласу. Сарађује у бројним листовима и часописима „друге“ 
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Југославије, оглашава се у програмима радио-станица, 
учествује на научним скуповима, међу којима је и Научни 
скуп Хаџи Про�анова буна 1814 (Чачак, 25. септембар 1989). 
Деценијама марљиво бележи казивања старих Чачана, та 
сведочења проверава у историјским архивима и, потом, 
публикује. У књижевности се огледа приповеткама, за 
које је награђиван. Највише стручних прилога објављује у 
Зборнику ра�ова Наро�но� музеја у Чачку.

Својим изузетно раскошним талентом, студиозношћу 
при обради тема и осећајем за реалност, веома брзо је стасао 
у оригиналног хроничара друштвених збивања и људских 
судбина у овом крају. Посебно су успешни његови новинарски 
и публицистички радови о старом Чачку. 

Од 1956. године био је запослен у Чачанском �ласу, 
где је био и уредник. 

Као аутор и коаутор објавио је: „Саобраћајне прилике 
и везе Чачка у XIX веку“ (студија), (Зборник Наро�но� музеја у Чачку, 1969), „Доктор Јарослав 
Кужељ“ (Зборник Наро�но� музеја у Чачку, 1971), Све�очанс�ва = Pričevanja (монографија на 
српском и словеначком језику о изгнаним Словенцима у Другом светском рату, коаутор 
Радован М. Маринковић, 1973, 1978) (Чачански �лас, 1974); „Изгнани Словенци у чачанском 
крају: (1941-1945)“ (коаутор Радован М. Маринковић) (Зборник Наро�но� музеја у Чачку, 1975); 
„Записи о старом Чачку“ (часопис Гра�ац, 1976-1979). Аутор је и публикације Кроз наш крај 
(1961), туристичког водича Чачак и околина (са групом аутора, Чачак, 1976), монографије 
А�о�екарс�во у Чачку (Чачак, 1976); приређивао је Мрчајевачке новине (Чачак, 1978), прире-
дио и уредио З�равс�вену заш�и�у (1979), З�равс�во чачанско� краја (коаутор Радован М. 
Маринковић, Чачак, 1979), „Изгнани Словенци борци Словеначке партизанске чете 'Иван 
Цанкар' чачанског и Ужичког НОП одреда“ (Зборник Ужичка ре�ублика, Београд, 1979), 
Само је је�ан �вој �ра�: за�иси о с�аром Чачку (1995, 2000), као и бројних других прилога 
о историјату Чачка у листовима и часописима. Са Радованом М. Маринковићем аутор je 
и радова за Генерални урбанистички план Чачка (Чачак, 1978).

Био је члан Удружења новинара Србије и носилац Похвале УНС (1975), као и члан 
Удружења књижевника Србије.

Преминуо је 1993. Сахрањен је на Чачанском гробљу. 197

САМО ЈЕ ЈЕДАН ТВОЈ ГРАД 
 Записи о старом Чачку 198

Записи

Постати, расти и опстати сред речне долине изгледа много лакше него 
у планинама. Што би, иначе, планинци силазили у речну долину. И, никад се 

197 Милош Јефтовић, Белешка о аутору у А�о�екарс�во у Чачку, Мирослав Миле Мојсиловић 
(Чачак: Апотеке „Др Драгиша Мишовић“ , 1976), 134; Милан Ђоковић, Белешка о ауторима 
у З�равс�во чачанско� краја, Мирослав Миле Мојсиловић, Радован М. Маринковић (Чачак: 
Чачански глас, 1979), 300; Хроничар старог Чачка у Само је је�ан �вој �ра�: за�иси о с�аром 
Чачку, Мирослав Миле Мојсиловић (Чачак: Народни музеј, 2000), 320.

198 Мирослав Миле Мојсиловић, Само је је�ан �вој �ра�: за�иси о с�аром Чачку, прир. Нада 
Деспотовић (Чачак: Народни музеј, 2000), 12-14, 20, 21, 22.

Мирослав Миле Мојсиловић 
(1921-1993)
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више нису вратили горе, у брда. Тамо 
се погледало највише онда када се 
у дугим летњим припекама жудно 
чекао кишни облак да се помоли 
иза плавих гора и донесе освежење 
свелим усевима у долини.

А, кад кише данима потерају 
своје хирове, а река преврши обале, 
човек почне да проклиње долину 
и изнова да одолева водоплавним 
пустошењима. Одмах потом, чим 
сунце гране, све се прашта смиреној 
реци и са новим радостима хита у 
њен загрљај. Човек и река, заједно 
у долини, вечита борба и љубав. На 
обали реке најпре рибарске колибе. 
Па, сеоце. Од сеоцета село. Од села 
варошица. Од варошице варош. На 
крају - град.

Постати, расти и опстати у 
сред речне долине, на путу дугом 
хиљаду година од колибе до соли-
тера, јуначки је подвиг човека.

Под странама Јелице планине, или брда Љубића, попут посребреног 
гајтана, зеленом долином тече река Морава. Пробила се теснацом између 
овчарско-кабларског стења и одједном, на широка врата, победнички сту-
пила у котлину којој је од искона дубила и мењала своје корито. Река Морава, 
превршених обала, матицом је долином пролазила куд би наумила, час ближе 
Јелици планини, час средином, или ближе љубићким странама. Остављала 
је за собом моравишта, лупњаче, растоке, баре, забарке, тршчанике, ритове, 
густе врбаке, топољаке... Путујући, само је обилазила један мали избрежак 
као плик, тек што је изашла из овчарско-кабларског теснаца. Са тог избрешка 
човек је пркосио Морави, на њему остајао и заснивао свој кутак сред про-
стране зелене долине.

Планинским грбинама пролазиле су примитивне хорде у ратничким, 
освајачким походима. Њих су прогониле оружане војске и моравском долином 
градиле путеве, мостове преко реке. Римљани. Други, трећи, четврти век по 
Христу. Ницала су насеља, утврде (кастели) да се освојено брани. Са избрешка, 
оног као плик усред моравске долине, најбоље се види све уоколо. Избрежак 
поста јака утврда да се бране и штите важни путеви и мостови преко Мораве. 
Захвални боговима, Римљани су подизали споменике Изиди, Серапису, Дијани, 
Јупитеру... Одоше римски легионари и иза себе оставише развалине од својих 

Мирослав Миле Мојсиловић, Само је је�ан 
�вој �ра�: (за�иси о с�аром Чачку), друго 

издање (Чачак: Народни музеј, 2000)
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утврда, грађевина. Земља покри остатке од копаља, штитова, лукова и стрела, 
римских новчића, посуђа, накита, опеке... Осташе римски гробови, бунари, терме.

Дођоше Срби. Све затечено на избрешку сред моравске долине, кога 
је опасивала Морава, остатке зидина од римског кастела, своје ново насеље, 
назваше Градац. Градац, седиште жупана Страцимира, брата Стевана Немање. 
Страцимир ту, посред бившег римског кастела, на најлепшем избрешку сред 
моравске долине, за живота сагради своју задужбину, велелепни манастир 
Свете Богородице, до године 1192. Манастир поста и временом оста именом: 
Црква Пресвете Богородице.

Српска држава чувала је име Страцимирово и његову задужбину, цркву 
Богородице Градачке. Стари Градац, на избрешку у моравској долини опстајао 
је међу зидинама разореног римског кастела. У цркви Богородичиној од Бога 
затражише благослов јунаци, Моравци, уочи одласка у бој на Косово против 
турских завојевача.

И, наста мрак.
Нове гробове, копља, мачеве, штитове, око цркве покри црна земља. 

Црква градачка поста џамија да се испод њеног минарета клањају наследници 
Селџука-Османлија. У харачким списковима Турци не пишу Градац. Нема 
га, никако га нема, као да је у земљу потонуо. Зеленом долином вијуга река 
Морава. Путујући, само је обилазила један мали избрежак као плик. Са њега 
се све види уоколо.

Градац постаде Чачак. Први пут је записано, или први пут нађено:
Двојица курира, из Дубровника, који је још трговао са турским пашалуцима 

у Србији, у Чачак су упућена са писмом “Marino de Lebro et Millo eius filio” - Марину 
де Лебро и његовом сину. Вероватно се радило о некаквој поруци. Курири су 
обавили задатак и из Чачка се вратили у Дубровник 3. јануара, године 1409. 
У магистрату дубровачком су изјавили да су Марина и сина нашли у стану и 
писмо уручили, дана осамнаестог, месеца децембра прошлог, у Чачку. […]

Нема неког стручног и веродостојног тумачења једне занимљиве скице 
која је остала иза Аустријанаца после њиховог одласка из Чачка 1738. године. То 
је скица одбрамбеног шанца, који је изграђен на простору око цркве. Вероватно 

С�ари Чачак, цртежи Драгана Ћирковића (Чачак: Народни музеј, 2008)
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су коришћени остаци старог града, односно „Ески Хисарлика“, како су Турци у 
XV веку звали и помињали стари Градац. Дакле, они су знали шта је ту било пре 
Чачка. Најинтересантније је да су на скици шанца уцртане две капије, односно 
излазна места, северно и јужно. Река Морава је око шанца, са источне стране, 
правила заокрет, лук према југу […]

После одласка Аустријанаца поново тајац, све до лета 1784. године. Ухо-
дили су важнија места по Србији аустријски официри: потпоручник Јосиф П. 
Митесер и заставник Јован Перетић. Прерушени у српске калуђере записали 
су шта су видели и шта је важно за војску. Ишли су одвојено према Чачку. […]

Кратко време, 1790. године, Чачак су били заузели фрајкорци, дакле по 
трећи пут. Заузели су Чачак и поново спалили. Осветнички бес није поштедео 
ништа од турске имовине. У својим мемоарима то је верно приказао прота 
Матеја Ненадовић: „Оно кућа (у Чачку) што није изгорело, Срби раскопају 
пенџере и врата и све што се могло поодносише и кад пљачке неста, готово 
сви својим кућама одоше.“

Попут ланчане експлозије, на једно зло надовезује се друго. Ускоро, 1797. 
године, велика епидемија куге није мимоишла ни Чачак и околину.

Коначно, Чачак је прву слободу дочекао 1804. или 1805. године, још није 
тачно утврђено, поново је изгубио и, најзад од 1815. правду више нису делили 
турски јатагани. […] Последњи Турчин отишао је из Чачка, први пут уз помирљив 
поздрав са комшијама Србима, после султановог хатишерифа 1830. године.

14. април 1955.
Казује Паулина Крен 199

Стара госпођа Паулина Крен, некадашња сувласница познате чачанске 
пиваре, која је акционарско право стекла после смрти свога супруга, Стевана, а 
он наследством од оца Фердинанда Крена, није напуштала своју собу испуњену 
мирисом давнине и стилским намештајем бечког укуса и занатског умећа. Дубоко 
зашла у девету деценију живота, опуштено седећи у удобној фотељи са високим 
наслоном, говорила је са остатком пословног манира, али више гостопримљиво, 
мирно и занимљиво. Она није више власница прве чачанске фабрике, јер пивара 
је национализована после Другог светског рата када је социјалистичком рево-
луцијом приватни крупни капитал прешао у друштвене руке.

Госпођа Паулина Крен је остала да своје задње дане проведе у старој кући 
Кренових, одмах иза некад познате „Кренове пивнице“. Из те старе зграде, коју 
је поприлично нагризао зуб времена, у пиварско двориште гледао је само један 
прозор, тамо где је врвело као у кошници и одакле је допирао жагор радника, 
мајстора - пивара, рабаџија и купаца. Такву вреву госпођа Паулина Крен је 
деценијама посматрала кроз тај једини прозор, отворен из дневне собе, можда 

199 Мојсиловић, Само је је�ан �вој �ра�..., 226-227, 229-230.
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само из практичних разлога. Данас, низ прозор је 
спуштена тешка завеса, јер је више не интересује шта 
се догађа. У замагљеним плавим очима задржана су 
сва виђења које се данас претварају у речи давних 
успомена, у нешто што ни по чему не личи на наше 
време, чак ни на представу коју покушавамо да 
створимо у себи о сјају и беди, дизању и банкротству, 
суморности романтичарског распада живљења, 
серенада у свитање уз звуке „сдлавуја“ са виолине 
чувеног чачанског Циганина Илије Стојановића... […]

Млада бечка дама, Паулина Штелцл, стигла је 
у Чачак [1885. године]. За једну жарку љубав, напо-
ран пут био је пријатна авантура, само врела кап 
на срце да се воли више и не мисли на неизвесност 
и велику раздаљину између родитељског дома у 
Бечу и српске паланке која се с напорм отимала из 
мрака и заосталости.

- Ту прву ноћ у Чачку 1885. године, топлог лета, никад нисам заборавила. 
На моје узглавље, иза завеса на прозору собе, месец је просипао светлост која 
ми се учинила лепша и сребрнастија него у Бечу. Иза бара, иза пиваре и мора-
вишта допирао је крекет жаба, а закаснеле жене, лупајући пракљачама, прале 
су веш. То је била сасвим нова симфонија, у чије су се акорде, из полусна, стално 
мешали звуци бечке музике... Боже мој, боже мој... А!...

Универзи�е�ски �рофесор, ака�емик, �у�о�исац

Радован Вучковић (Тријебине код Сјенице, 12. 
новембар 1935 – Београд, 5. јануар 2016), универзитетски 
професор, председник Управног одбора Задужбине „Иво 
Андрић“, историчар књижевности, редовни члан Академија 
науке и умјетности Републике Српске. Спада у најужи круг 
угледних научних радника који су учествовали у оснивању 
Академије, а његово научно искуство и углед битно су допри-
нели утемељењу те научне установе на највишим научним 
стандардима.

Школовао се у Сјеници, Чачку, Новом Пазару и Сарајеву. 
Дипломирао је на Филозофском факултету у Сарајеву. После 
дипломирања изабран је за асистента за предмет Књижев-
ност двадесетог века, а 1965. докторирао је са темом Наша 
књижевна кри�ика и Ан�рићево књижевно �ело.

У Бечу и Минхену проводио је, у неколико наврата, по више месеци на студијским 
боравцима. У Берлину, на Хумболтовом универзитету, као лектор проводи две године, а у 
Минхену дуже од две године, као стипендиста Хумболтовог завода. У Москву је путовао 

Радован Вучковић 
(1935-2016)

Паулина (Штелцер) Крен 
(1867-1957), 1886.
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два пута и обишао више градова у Русији. Посетио је Ташкент и Самарканд у Узбекистану. 
Ови његови боравци у иностранству били су, углавном, у вези са његовим књижевно-на-
учним радом.

У звање доцента изабран је 1968, ванредног професора 1973, а редовног 1978. За 
ванредног члана Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине биран је 1984, за 
редовног члана Академије наука и умјетности Републике Српске 1997. Крајем 1993. напушта 
Сарајево у коме је као професор књижевности на Филозофском факултету провео највећи 
део радног века. Прелази у Београд, где се 1994. запослио у Институту за књижевност и 
уметност, у коме ради до пензионисања 2000. 

У међувремену (1998-2005) био је гостујући професор на Филозофском факултету Пале.
Написао је 26 књига из области науке о књижевности, четири књиге приповедака, 

два романа, две књиге мемоарског карактера и три књиге путописне прозе. У Вучковиће-
вом приступу књижевном делу подједнако су долазиле до изражаја књижевна теорија, 
историја, критика и компаративистика. Посебно се бавио истраживањем модерних и 
авангардних књижевних процеса у српској и хрватској књижевности двадесетог века, где 
заузима челно место међу свим истраживачима бившег југословенског простора. Након 
докторске дисертације о Иву Андрићу још интензивније се бавио овим писцем и сматра се 
највећим познаваоцем његовог дела. Приредио је десетак научних и популарних издања 
посвећених српским и хрватским писцима, уредио неколико научних зборника, руково-
дио израдом пројекта „Грађа за историју књижевности Босне и Херцеговине“ у 25 књига.

Добио је Шестоаприлску награду Града Сарајева, Двадесетседмојулску награду Босне 
и Херцеговине, те Награде „Свјетлости“, „Ћамил Сијарић“, „Лаза Костић“, „Вук Филиповић“, 
„Тодор Манојловић“ и „Ђорђе Јовановић“. 200 

После објављивања две књиге дневничких записа Збо�ом Сарајево (Београд, 1994) и У 
невремену (Београд, 2004), вођен људском и стваралачком потребом за путовањем, обилази 
велики број градова и земаља. У својој књизи Чи�ање �ра�ова: �невник �у�овања (Београд, 
2010) објавио је суптилне путописне утиске о градовима које је посетио, са широким увидима 
у њихову историју и културу. Представио је дванаест европских престоница: Москву, Атину, 
Истанбул, Праг, Беч, Рим, Париз, Берлин, Мадрид, Лисабон, Копенхаген, Штокхолм. Донео 
је, осим тога, и занимљиве панораме других градова у земљама где је боравио – италијан-
ских: Вероне, Пизе, Фиренце, Венеције; аустријских: Граца и Салцбурга; чешких: Карлових 
Вари; грчких: Делфи; шпанских: Барселоне, Фигереса и Ђироне; португалског Порта; затим, 
Минхена и Петрограда. У мозаик градова о којима пише у књизи Чи�ање �ра�ова уврштени 
су и путописно обухваћени и градови из ауторове домовине које је чешће посећивао или у 
њима дуже боравио: Сјеница, Нови Пазар, Чачак, Сарајево, Требиње, Подгорица, Бања Лука, 
Херцег Нови, Дубровник, Загреб и Београд. И ове текстове аутор је оплеменио суптилним 
опсервацијама и занимљивим запажањима. 

Друга путописна књига Пу� на Ис�ок (Београд, 2012) садржи, такође, текстове 
о различитим цивилизацијским и културним слојевима, о карактеру народа, његовој 
прошлости и традицији, али и о савременом животу у земљама кроз које је пропутовао и 
у градовима и местима која је разгледао – у Тунису (Сус, Монастир, Ел Џем, Матмата, Дуз, 
Хамет Ел Џерид, Кајруан, Хамамет, Тунис); Е�и��у (Каиро, Александрија, Сакара, Мемфис, 
Луксор, Едфу, Ком Омбо, Абу Симбел, Асуан, Хургада); Ин�ији (Делхи, Агра, Џајпур); Израелу 
(Тел Авив, Ејлат, Јерихон, Тиберијас, Кана, Назарет, Кесарија, Хаифа, Јерусалим, Витлејем); 
Кини (Пекинг, Шангај, Суџоу, Сијан, Гилин, Хонг Конг) и Ирану (Техеран, Шираз, Персеполис, 
Јазд, Исфахан).

Земље и �ра�ови (Београд, 2015) његова је трећа путописна књига. 

200 http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/preminuo-akademik-radovan-vuckovic_676568.html (при-
ступљено 28.10.2019).
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Из области књижевне историје и науке објавио је тридесет књига о књижевности 
и писцима двадесетог века, велики број студија, расправа, есеја и књижевнокритичких 
текстова.

Објавио је и десет књига белетристичке прозе.
Академија наука и умјетности Републике Српске публиковала је Зборник ра�ова у 

час� ака�емика Ра�ована Вучковића (Бања Лука, 2006 [тј. 2007]). 201

ЧИТАЊЕ ГРАДОВА 
 Дневник путовања 202

Чачак, 18. август 2008.

Из Новог Пазара дошао сам у 
Чачак. Тако су се некако кретали и 
путеви мог нестабилног гимназијског 
школовања: Нови Пазар – Сјеница – 
Чачак – Сјеница – Нови Пазар. Иако сам 
у Новом Пазару боравио дуже, а годину 
дана касније га напустио, у Чачку сам 
се, после 53 године, снашао лакше. 
Чим сам стигао на аутобуску станицу 
било ми је јасно где сам и куда треба 
да се крећем да бих обишао некадашње 
делове града у којима сам пребивао или 
се дуго задржавао. Аутобуска станица 
је модерна, пространа и уређена зграда. 
Међутим, некада нисмо путовали ауто-
бусом, већ возом и мене је више инте-
ресовала стара железничка станица, 
уколико постоји, од нове аутобуске. На 
чачанску аутобуску станицу навратио 
је аутобус једанпут, случајно, на путу 
од Београда кад сам се упутио у завичај 

после доласка из Сарајева. Иначе, редовно заобилази Чачак. На железничку 
станицу нисам никад крочио после гимназијских дана. Зато сам био нестр-
пљив да је видим и плашио сам се да није нестала. Није. Променила се утолико 
што је реновирана и изгледа чисто. Нигде оних некадашњих гужви, хаоса и 
прљавштине. Путници су ретки и на перону нема никога. Преко пута је велики 
димњак. Заборавио сам, али ми се чини да је ту стајао и некада. Питам неког 

201 С. [Стево] Ћ. [Ћосовић], Уз Вучковићеве Земље и �ра�ове у Чи�ање �ра�ова: �невник �у�овања, 
Радован Вучковић (Београд: Службени гласник, 2010), 397-398. 

202 Радован Вучковић, Чи�ање �ра�ова: �невник �у�овања (Београд: Службени гласник, 2010), 
59-65.

Радован Вучковић, Чи�ање �ра�ова: �невник 
�у�овања (Београд: Службени гласник, 2010)
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путника по изласку из станице каква је то грађевина и зашто је тако оронула. 
Одговори ми да је то фабрика папира, да је бомбардована 1999. године и да не 
зна да ли више уопште ради.

Колико је Чачак постао сређен град, уверио сам се кад сам изашао из 
железничке станице и ушао у парк. Много је клупа, све безмало нове и ниједна 
није слупана ни поломљена како је то уобичајено код нас. У парку бисте позна-
тих: Коста Новаковић, Драгиша Мишовић и трећа – само постоље без бисте, 
а стоји испод име Филипа Филиповића, рођеног Чачанина који је био један од 
оснивача и руководилаца Социјалистичке радничке партије Југославије. Веро-
ватно је та околност и мртвом му одрубила главу (умро 1938) и показала како 
ни у таквом граду какав је Чачак вандали не мирују. Ипак, колико год је такав 
чин онеспокојавајући и бруталан, не нарушава први утисак о месту којим се 
враћам после толико времена. Колико могу да се сетим, ту је у близини некад 
била и пијаца, а сада је нема. 

Од станице идем према центру; чини ми се да некада није било тог цен-
тралног трга као ни пешачке зоне. Позитиван утисак квари огромна зграда 
позади, на исти начин као и у Новом Пазару у некадашњој старој чаршији. 
Не знам коме је пало на памет да је постави на месту где је нико не би очекивао. 
У европским градовима сличне величине, нешто тако је незамисливо. Радује 
ме ипак што таквих сагрешења у Чачку нема много и нове су зграде пажљиво 
уклопљене међу старе, зато и није тешконаслутити некадашњи Чачак и непо-
грешиво следити пут према бедему и „Борчевом“ стадиону, где се налазио 
наш интернат заједно са, ако ме памћење не вара, нижом шумарском школом. 
Дочекује ме познати парк са уредно распоређеним и новим клупама и дечјим 
игралиштима.

Често сам туда пролазио, а још чешће седео и читао књиге. У дневнич-
кој књизи У невремену записао сам на једном месту следеће: „Најлепши део 
мог чачанског гимназијског живота одвијао се у природи у околини ђачког 
интерната. На путу према центру налазио се пространи парк са пуно клупа 
и шетача. Даље у продужетку била је централна улица, где се корзира. Пре-
тежно ученици. Том улицом стиже се до железничке станице, а пре ње опет је 
парковни простор и пијаца. У даљини се види врх Љубића. Према интернату 
са стране обале Мораве велики бедем. У вечерњим сатима назиру се на њему 
силуете љубавних парова и других шетача. Никад, чини ми се, нисам интен-
зивније сањарио као под тим шумовитим и травнатим теренима око ђачког 
интерната и поред Мораве у Чачку. Читао сам, иако сам напорно учио, много, 
а највише Достјевског. Прочитао сам од тог писца тада све што сам нашао у 
Градској библиотеци. Од домаћих аутора и ван лектире, сећам се једино да 
сам прочитао Зло �ролеће Михајла Лалића – роман који је управо тада изашао 
из штампе. Негде у сумрак, док се видљивост смањује и појављује црвенило 
на небу, тонем у измишљени свет књига који се пресељава у те тајанствене 
шумске кутиће. Јабланови издигли изнад свега своје високе поносне главе. 
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Лутам наоколо, седнем на неко скровито место и сањарим. Понекад не знам 
да ли је то што гледам око себе стварност или продужетак будног сневања.“

Парк и околина сада су уреднији и култивисанији него некада. Некадашња 
бедемска стаза поплочана је, а с друге стране много је нових зграда. Жалостан 
сам ипак: не могу да пронађем ђачки интернат. Идем све до „Борчевог“ стадиона, 
загледам, питам пролазнике, поговото старије људе да ми кажу нешто о томе 
што тражим. Гледају ме у чуду и нико ништа не зна да ми одговори. Показују 
на основну школу „Вук Караџић“, на Техничку школу – није то ипак она зграда. 
У позадини су Институт за шумарство и Институт за воћарство. Напред наи-
лазим на Агрономски факултет који слави тридесет година постојања. Не могу 
да верујем да у Чачку већ тридесет година постоји факултет. Загледам зграду 
помније: она ме највише подсећа на мој некадашњи ђачки интернат, само ми 
се чини да је била друкчије окренута. Ипак, ствари су ми се у глави измешале 
и лебде у магли. Могло би се очекивати да се на месту где се налазила Средња 
пољопривредна школа усели Агрономски факултет. Зграда је увећана за један 
спрат, што још више отежава њену идентификацију. Не знам, неодлучан сам, 
а летње је време и нема никога ту ко би могао да ми објасни.

Ипак, добро је што сам дошао управо до Агрономског факултета, у бли-
зини је и Висока школа техничких струковних студија и Технички факултет. 
Преко улице је Студентски центар и све то обједињено у Универзитетски центар 
Чачка. У том обједињавању осећа се промишљена намера да установе истог типа 
буду на окупу и да чине складно језгро будућег развоја и профилисања целине 
града издељеног према преовлађујућим функцијама. У том комплексу свеже 
обојених зграда посебно се истиче она Техничког факултета, и то оригиналном 
конструкцијом и бојом. Од Универзитетског центра отвара ми се пут којим сам 
некада свакодневно корачао идући на часове у гимназију. Тешко ми је било да 
препознам било шта – све док нисам дошао на трг испред цркве.

Изненада, као да ми је свануло у глави после дуге амнезије, почела је да 
се формира слика стварности из давнашњих делова сећања. Да, ту је црква, на 
супротној страни Економска школа у згради на којој је утиснута година градње 
(1903), па даље у продужетку управна зграда Чачка. И најзад, мени најпознатија, 
широко отворених погледа према улици – гимназија! Иста је као некада, али 
ипак и промењена у односу на далеко време, улепшана и свежа као да је јуче ту 
постављена. Испред се налази биста Надежде Петровић, знамените сликарке, 
сестре Растка Петровића, ратне болничарке. На главном улазу тискају се ђаци, 
иако је време распуста. Премишљам да уђем, плашим се да ме неко грубо не 
заустави и не упита куда ћу. Обрукаћу се пред тим младим светом и шта ми то 
треба. Ипак се одлучујем и улазим па нека буде, шта буде. Не би ништа! Прођох, 
а нико ме и не погледа. Нађох се у унутрашњем дворишту – ту где смо некад 
излазили после часова. Да, препознао сам, чини ми се, и део где се налазила учи-
оница VIIц одељења, састављеног претежно од немирних чачанских ученика од 
којих је неколико играча кошаркашког клуба „Борац“, а међу њима смо се нашли 
нас тројица Сјеничана. Одвојени су мушки и женски део гимназије и несташни 
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ђаци једва чекају да се зав-
рши час и да се измешамо 
на том унутрашњем про-
стору школе и да онда сви 
покуљамо задњим изла-
зима. У оно време ништа 
нисам знао о гимназијској 
згради. Сада, међутим, о 
њеном настанку обавеш-
тава плоча на главном 
улазу. Нацрт за зграду 
гимназије сачинио је 
Драгутин Маслаћ 1912, а 
завршена је 1927.

Ако у оно време 
нисмо ништа знали о 
настанку гимназије, јесмо о цркви преко пута: да је подигнута још у дванаестом 
веку и да је задужбина кнеза Страцимира, брата Стефана Немање и да се у њој 
налазе драгоцени и разноврсни предмети. Ако је то истина, онда се Чачак, као 
ретко који град, може да поноси црквеним здањем које својом једноставношћу 
и изгледом на прави начин затвара и уобличава трг са неколико лепих и хар-
монично уклопљених грађевина. У близини се налази и Народни музеј, као и 
галерија „Надежда Петровић“ са завичајним музејом. Покушао сам да уђем и 
разгледам музејсе експонате, али није било никога – изгледа, судећи по разба-
цаним предметима по ходнику, да се унутрашњост преуређује. Зато сам могао 
да уживам у парку. Пријатно за очи делује Конак господара Јеврема 203 који је 
брат кнеза Милоша подигао 1835. године, а сада је у њему музејска поставка 
старе градске куће. У позадини Конака открих бисту Владислава Петковића 
Диса, најзначајније књижевне личности из окружења Чачка. Песник је пред-
стављен са својим карактеристично изувијаним праменовима бујне косе која 
је прекрила главу надахнутог романтика спочетка двадесетог века и творца 
неколико маштовитих и сјајних балада. Мисао на Диса и касније обилазак 
дома културе и централног трга, где су концентрисане и распоређене установе 
културе, подстакоше ме на то да размишљам о Чачку и о његовој прошлости.

У односу на Нови Пазар Чачак нема тако дугу и разноврсну историјску 
прошлост. Разуме се, претпоставља се постојање још праисторијских тррагова 
насеља које је могло бити на овом месту поред реке. У време средњовековне 
историје насеље је забележено као Градац и као престоница Немањиног брата 
Страцимира. А његова новија историја почиње од деветнаестог века и траје кроз 
цео двадесети век. Значајан историјски документ Чачка је споменик Танаску 
Рајићу на Љубићу који сам обилазио као ђак, а као сјенички нижегимназијалац 

203 Господара Јована.

Конак господара Јована Обреновића, споменик културе 
од великог значаја (подигнут 1835)
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добио сам награду пишући о великом јунаку који је погинуо 1815. године, бра-
нећи свој Чачак од најезде Турака. О томе су сачувани трагови и то чини језгро 
интензивног културног живота Чачка који је могао да дâ значајне личности 
у новијој историји и књижевности. Уз Диса треба поменути и песнике Бранка 
В. Радичевића и Брану Петровића. Први је био романсијер (роман Бела жена) 
и писао је и певао о крајпуташима – споменицима крај путева који се ругају 
смрти и будућим посматрачима. Брану Петровића запамтио сам из чачанске 
гимназије – био је у моје време ученик шестог разреда гимназије. Чачак је 
богат културним и књижевним вредностима, добро чуваним и на прави начин 
презентованим и поштованим.

Чачак, 19. август 2008.

Нисам могао да напустим Чачак пре него што обиђем гробље. У последње 
време ми је опсесија обилажење гробаља, где год их видим или у било које место 
да навратим. Можда и зато што се човек мора преселити у тај део градова, 
такође пролазан. Некада нисам имао ту жељу, али овога пута то нисам могао 
избећи. Знао сам да се на гробљу у Чачку има шта видети. Нисам се преварио: 
бројни су стари споменици који подсећају на оне на Новом гробљу у Београду. 
Неки су познати, као што је споменик ратницима из Првог светског рата, 
изграђен у облику стуба из спојеног камења, са знамењима четири светске 
религије: на једној страни католичка, на другој православна, затим исламска 
и јеврејска. Ту почивају тела ратника свих зараћених страна и непријатељских 
и сваки је испод обележја своје вере: испод православног и католичког крста, 
испод исламског полумесеца и јеврејске звезде. И несрећна прва Југославија, 
као и друга, створена је на идеји измирења народа и вера, а обе су се распале 
у ужасном крвопролићу. Споменик ипак сведочи о племенитој намери која се 
завршила неплеменитим начином згаснућа идеје о заједничком животу.

Најзначајнији споменички документ на гробљу у Чачку јесте споменик 
Степи Степановићу. Он одудара од других споменика монументалношћу и 
маштовитом конструкцијом, као и необичном околношћу да је подигнут још за 
живота прослављеног војсковође. Камени обелисци личе на топовске гранате 
на којима су исписана места Степановићевих ратних подвига. Ништа мање није 
атрактиван ни споменик Степи испред поште у Чачку. Грубо извајана фигура 
војводиног лика у униформи и војничким чизмама, подсећа на шумадијског 
сељака који одлучно пркоси времену. Биста је од бронзе и окренута је према 
кући у којој је војсковођа живео до краја живота. Према кући су поређане плоче 
са називима битака у којима је учествовао.

Обишао сам потом још једанпут централне чачанске улице, настојећи да 
се сетим некадашњег времена. Ипак, много се тога променило и прошло је оти-
шло у заборав, иако су остале старе куће и улице. Сада су префарбане и делују 
свеже и младалачки. Тражим макар једну која је била сведок бившег времена. 
Учинило ми се да је то биоскоп „Сутјеска“недалеко од интерната у коме смо ми 
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ђаци налазили ретке тренутке ноћног провода и одлазили кришом, остајући 
до дубоко у ноћ да гледамо тросатну пројекцију филма Прохујало са вихором, 
и пресвлачили се у клозету да бисмо пред портиром изгледали као да смо тек 
изашли да обавимо ноћне потребе.

Одлазим из Чачка, вероватно, сада заувек. Напуштам један од градова 
мог гимназијског школовања који је дуго чекао да га посетим. Сусрет с њим 
није ме разочарао. Напротив.



 231 

Ли�ера�ура

1. Божовић, Григорије. На хаџилуку: �у�о�иси и �риче о храмовима и �уховницима. 
Београд: Службени гласник, 2016.

2. Бојовић, Драгиша. Предговор у На хаџилуку: �у�о�иси и �риче о храмовима и 
�уховницима, Григорије Божовић, 9-10. Београд: Службени гласник, 2016.

3. Војводић, Лука П. Сећања. Приредила Ранка Милинковић. Београд: Р. Милин-
ковић: Д. Нешић, 2007.

4. Вујић, Јоаким. Пу�ешес�вије �о Сербији. Књ. 1. Београд: Српска књижевна 
задруга, 1901.

5. Вучковић, Радован. Чи�ање �ра�ова: �невник �у�овања. Београд: Службени 
гласник, 2010.

6. Давидовић, Горан и Милош Тимотијевић. Осве�љавање ис�ине: �окумен�а за 
�оли�ичку и војну ис�орију Чачка. Књ. 1, 1938-1941. Чачак: Народни музеј: Међу-
општински историјски архив; Краљево: Народни музеј, 2006.

7. Државни кален�ар Краљевине Србије. Београд: Државна штампарија Краљевине 
Србије, 1895-1903, 1906, 1911.

8. Ђоковић, Милан. Белешка о ауторима у З�равс�во чачанско� краја, Мирослав  
Миле Мојсиловић, Радован М. Маринковић, 300. Чачак: Чачански глас, 1979.

9. Ђорђевић, Тихомир Р., ур. Живо� и обичаји наро�ни. Књ. 15, Архивска �рађа за 
зана�е и еснафе у Србији: о� Дру�о� ус�анка �о еснафске уре�бе 1847. �о�ине. Бео-
град: Српска краљевска академија, 1925.

10. Ђурић, Ђорђе. Србија у Првом све�ском ра�у: илус�рована хроноло�ија. Нови 
Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2014.

11. Живковић, Новак. „Школе и учитељи у чачанском округу пре једног века: 
(Извештаји Аћима Пивљаковића 1882. године).“ Зборник ра�ова Наро�но� музеја 
12 (1982): 281-[304].

12. Жујовић, Гордана и Гордана Радојчић Костић. Ка�ало� фо�о�еке САНУ: 1841-
1947: Друш�во ср�ске словеснос�и 1841-1864: Ср�ско учено �руш�во 1864-1892: 
Ср�ска краљевска ака�емија 1886-1947. Београд: Српска академија наука и 
уметности, 1998.

13. Игњатовић, Миодраг, прир. Лексикон �исаца �росве�них ра�ника. [Књ. 1]. Београд: 
Партенон, 2001.

14. Извеш�ај чачанске Гимназије за школску 1928-1929. �о�ину. Чачак: Гимназија, 1929.
15. Извеш�ај чачанске Гимназије за школску 1929-1930. �о�ину. Чачак: Гимназија, 1930.
16. Извеш�ај чачанске Гимназије за школску 1930-1931. �о�ину. Чачак: Гимназија, 1931.
17. Извеш�ај Државне реалне Гимназије у Чачку за школску 1931-1932. �о�ину. Чачак: 

Гимназија, 1932.
18. Извеш�ај Државне реалне �имназије у Чачку за школску �о�ину 1933-1934. Чачак: 

Гимназија, 1934.
19. Извеш�ај Државне реалне �имназије у Чачку за школску �о�ину 1934-1935. Чачак: 

Гимназија, 1935.
20. Извеш�ај Државне реалне �имназије у Чачку за школску �о�ину 1935-1936. Чачак: 

Гимназија, 1936.



 232 

21. Извеш�ај Државне реалне �имназије у Чачку за школску 1939-40. �о�ину. Чачак: 
Гимназија, 1940.

22. Извеш�ај о ра�у и ученичком на�ре�ку: у школској 1904-1905. �о�ини. Чачак: 
Штампарија Стевана Матића, 1905.

23. Илић, Михаило Ник. „Моравска клисура међу Овчаром и Кабларом: са једним 
планом.“ Гласник Ср�ско� учено� �руш�ва књ. 42 с је�ним �ланом (1875): [186]-222.

24. Илић, Радомир М. Чачак у �рошлос�и: (из Извеш�аја Чачанске �имназије за 1904-5 
�о�.) [Све�осавска бесе�а]. Чачак: Штампарија Стевана Матића, 1905.

25. Јањић, Душан А. „Књижевни рад Димитрија Момировића Стојановића.“ Леско-
вачки зборник L (2010): [159]-168.

26. Јевтовић, Миленко. Личнос� и књижевно �ело Гри�орија Божовића. Књ. 1. Зубин 
Поток: „Стари Колашин“; Приштина: Нови свет: Институт за српску културу, 1996.

27. Јефтовић, Милош. Белешка о аутору у А�о�екарс�во у Чачку, Мирослав Миле 
Мојсиловић, 134. Чачак: Апотеке „Др Драгиша Мишовић“, 1976.

28. Јиречек, Константин. Ис�орија Срба. Св. 3, (Кул�урна ис�орија. Део 1). Београд: 
Г. Кон, 1923.

29. Јовановић Симић, Јелена. Ср�ско лекарско �руш�во: 1872-2017. Београд: Српско 
лекарско друштво, 2017.

30. Кален�ар са шема�измом Краљевине Србије 1883-1890. Београд: Краљевско-српска 
државна штампарија, 1883-1890.

31. Карић, Владимир. Србија: о�ис земље, наро�а и �ржаве. Београд: Краљевско-српска 
државна штампарија, 1887.

32. Карић, Владимир. Србија: о�ис земље, наро�а и �ржаве. Београд: Култура; Нови 
Сад: Православна реч, 1997.

33. Карић, Владимир. Србија: о�ис земље, наро�а и �ржаве. Ниш: Медивест КТ, 2015.
34. Кнежевић, Јасминка, прир. „Прослава стогодишњице чачанске Гимназије“. 

Изворник: �рађа Међуо�ш�инско� ис�оријско� архива бр. 13 (1997): 103-109.
35. Ковачевић, Љубомир и Љубомир Јовановић. Ис�орија ср�ско� наро�а: за сре�ње 

школе у Краљевини Србији. Књ. 1. Део 2. Београд: Краљевско-српска државна 
штампарија, 1890.

36. Коо�ера�ивна реконс�рукција: извеш�ај о ра�у у Србији Америчко� �руш�ва за 
заш�и�у ср�ске �еце. New York: Serbian child Welfare Association of America, [19??].

37. Крестић, Петар В. Предговор у Дневник I: (1. јануар 1869 - 22. се��ембар 1872), 
Милан Ђ. Милићевић, [7]-18. Београд: Радио-телевизија Србије: Завод за 
уџбенике, 2011.

38. Кречковић, Радомир „О прошлости Чачка“. Поле� књ. 2, бр. 8, 9, 10 (1925): 264, 
265, 268, 269, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282-285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 295, 297.

39. Криминална библио�ека: ли�ерарно-забавни часо�ис год. 1, бр 10 (15. јул 1924): 
237-[240].

40. Криминална библио�ека год. 1, бр 11 (1. август 1924): 255-258.
41. Криминална библио�ека год. 3, св. 13 (1. септембар 1926): 380-382, 406-409, 

426-428, 467-470, 493-494.
42. Криминална библио�ека год. 3, св. 18 (15. новембар 1926): 481-482.
43. Leksikon pisaca Jugoslavije. IV, M-NJ. Novi Sad: Matica srpska, 1997.



 233 

44. Ле�о�ис Ма�ице ср�ске год. 85, књ. 257, св. 5 (1909): [17]-32.
45. Лозанић Фротингхам, Јелена. Добро�ворна мисија за Србију у I све�ском ра�у: 

�исма из Америке и Кана�е 1915-1920. �о�ине. Књ. III, О� 9. фебруара 1920 �о 30. 
�ецембра 1920. Приредила Анка Гођевац-Суботић. Београд: Удружење носилаца 
Албанске споменице, 1970.

46. Мађер, Рудолфо Фрањин. „Криминална библиотека: 1922-1933: Михаило М. 
Ђокић: 1874-1893-1933“. Криминална библио�ека год. 10, св. 22 (1933): 514-523.

47. Максимовић, Горан. Белешка о писцу у Деве�с�о �е�наес�а: �ра�е�ија је�но� 
наро�а, Бранислав Нушић, [552]-556. Београд: Службени гласник, 2018.

48. Малић, Горан. Милан Јовановић фо�о�раф. Београд: Српска академија наука и 
уметности, 1997.

49. Матовић, Маријана, прир. Фра�мен�и о Чачку. 1. Чачак: Народни музеј, 2019.
50. Матовић, Маријана, прир. „Фрагменти о Чачку.“ Зборник ра�ова Наро�но� музеја 

бр. 48 (2018): 55-100.
51. Матовић, Маријана, прир. „Највећи османски енциклопедиста“. У Фра�мен�и о 

Чачку. 1, 27-28. Чачак: Народни музеј, 2019. 
52. Матовић, Маријана. „Чачанске године Светог Владике Николаја“. Глас библи-

о�еке бр. 13 (2006): 89-110.
53. Матовић, Маријана. „Криминална библиотека у Легату Миливоја и Божидарке 

Филиповић“. Глас библио�еке бр. 17 (2010): 139-164.
54. Маринковић, Радован М., Мирослав Миле Мојсиловић, Нада Лазовић. Моно�рафија 

150 �о�ина чачанске болнице. Чачак: Српско лекарско друштво, Подружница, 2018.
55. Марковић, Стеван. „Неколико утисака с пута кроз Јужну Србију“. Гласник Про-

фесорско�а �руш�ва књ. 5, св. 4 (1925): [313]-320.
56. Марковић, Стево. Пу� у Чачак: војво�и С�е�и С�е�ановићу. Сарајево: Земаљска 

штампарија у Сарајеву, 1920.
57. Маџаревић, Радош Ж. „Општински избори у Чачку 1923. године“. Изворник: 

�рађа Међуо�ш�инско� ис�оријско� архива бр. 5 (1988): 113-164.
58. Милићевић, Милан Ђ. Кнежевина Србија: �ео�рафија - оро�рафија - хи�ро�рафија 

- �о�о�рафија - аркеоло�ија - ис�орија - е�но�рафија - с�а�ис�ика - �росве�а - 
кул�ура - у�рава. 1. Београд: Државна штампарија, 1876.

59. Милићевић, Милан Ђ. Кнежевина Србија: фо�о�и�ско из�ање. Нови Београд: 
Book & Marso, 2005.

60. Милићевић, Милан Ђ. Кнез Милош у �ричама. [Београд]: Чупићева задуж-
бина, 1891.

61. Милутиновић Сарајлија, Сима. Ис�орија Србије: о� �оче�ка 1813е �о конца 1815е 
�о�ине. Београд: Штампарија Краљевине Србије, 1888.

62. Милутиновић Сарајлија, Сима. Ис�орија Србије: о� �оче�ка 1813. �о конца 1815. 
�о�ине. Бачка Паланка: Друштво за науку и стваралаштво „Логос“, 2008.

63. Митровић, Драгослав С. Чачак и чачанска ко�лина. Чачак: Полет, 1925.
64. Мицкијевић, Адам. Гражина: �ри�ове�ка ли�авска: с био�рафијом �есника. 

Превео Стојан Новаковић. Панчево: Браћа Јовановић, 1886.
65. Мишковић, Јован. О�ис Ру�ничко� окру�а. Приредио Борисав Челиковић. Горњи 

Милановац: Лио, 2007.



 234 

66. Мишковић, Јован. Пу�овање �о Србији: (�ео�рафијске, војничке и ис�оријске белешке): 
узе�о највише из �у�овања �и�омаца војне ср�ске ака�емије за �о�ине: 1861, 1862 
и 1863: [�реш�ам�ано из Ср�ских новина]. Београд: Државна штампарија, 1874.

67. Мојсиловић, Мирослав Миле. А�о�екарс�во у Чачку. Чачак: Организација удру-
женог рада Апотеке „Др Драгиша Мишовић“, 1976.

68. Мојсиловић, Мирослав Миле и Радован М. Маринковић. З�равс�во чачанско� 
краја. Чачак: Чачански глас, 1979.

69. Мојсиловић, Мирослав Миле. Само је је�ан �вој �ра�: за�иси о с�аром Чачку. 
Приредила Нада Деспотовић.  Чачак: Народни музеј, 2000. 

70. Момировичь, Дмитрiй. Краткая исторıя и географıя Сербıи: съ картою. Санкт-Пе-
тербургь: Въ Типографіи Карла Крайя, 1839.

71. Ненадовић, Матија. Мемоари �ро�е Ма�ије Нена�овића. Београд: Српска књи-
жевна задруга, 1893.

72. Ненадовић, Матија. Мемоари �ро�е Ма�ије Нена�овића. Београд: Српска књи-
жевна задруга, 1893.

73. Новаковић, Стојан прир. Хаџи-Калфа или Ћа�иб-Челебија: �урски �ео�раф XVII 
века о Балканском �олуос�рву. Београд: Српска краљевска академија, 1892.

74. Новине србске год. 1, бр. 13 (31. март 1834).
75. Nušić, Branislav. Devetsto petnaesta: tragedija jednog naroda. Priredio Vojislav Đurić, 

uredio Ljubiša Manojlović. Beograd: Jež, 1958.
76. Нушић, Бранислав. Деве�с�о �е�наес�а: �ра�е�ија је�но� наро�а. Приредио 

Горан Максимовић. Београд: Службени гласник, 2018.
77. Обреновић, Милош. Кнез Милош �рича о себи. Приредио Милан Ђ. Милићевић. 

Београд: Српска краљевска академија, 1893.
78. Орбовић, Марија. Поле�: (1924-1926). Чачак: Градска библиотека „Владислав 

Петковић Дис“, 2009.
79. Пашић, Сретен Ж. Кроз Ру�нички окру�: �у�ничке ус�омене [прештампано из 

„Бранкова Кола“ за год. 1903]. Сремски Карловци: Српска манастирска штам-
парија, 1903.

80. Пашић, Сретен Ж. „Стеван Сремац у другарским успоменама“. Ле�о�ис Ма�ице 
ср�ске год. 85, књ. 257, св. 5 (1909): [17]-32.

81. Петровић, Мита. Ра�не белешке са Јавора и То�лице: 1876, 1877 и 1878. Св. 1,  
До�ађаји са Јавора: 1876. Чачак: Народни музеј, 1955.

82. Петровић, Мита. Финансије и ус�анове обновљене Србије: �о 1842. 1, С је�ним 
�о�ле�ом на ранији ис�ориски развој финансиско� уређења у Србији. Београд: 
Државна штампарија Краљевине Србије, 1901.

83. Петровић, Родољуб, прир. Чачак у �рошлос�и: с�у�ије и �у�о�иси. Чачак: 
Народни музеј, 1995.

84. Пирх, Ото Дубислав. Пу�овање �о Србији у �о�ини 1829. Београд: Штампарија 
Д. Димитријевића, 1900.

85. Поповић, Душан Ј. Бео�ра� кроз векове. Београд: Туристичка штампа, 1964.
86. Пре�ле�: �олуслужбени ор�ан свеш�енс�ва Жичке е�архије (Чачак) год. 1, бр. 1 

(август 1919): 4-6.
87. Пре�ле� год. 1, бр. 2 (септембар 1919): 41-42.
88. Пре�ле� год. 1, бр. 3 (октобар 1919): 74.



 235 

89. Пре�ле� год. 1, бр. 4 (новембар 1919): 122-123.
90. Пре�ле� год. 1, бр. 5 (децембар 1919): 146-148.
91. Пре�ле� год. 2, бр. 2 (фебруар 1920), унутр. стр. задње кор.
92. Пре�ле� год. 2, бр. 7-8 (јул-август 1920): 244.
93. Пре�ле� год. 2, бр. 9 (септембар-децембар 1920): 259.
94. Пре�ле� (Ужице) год. 3, бр. 1 (јануар 1921): [17].
95. Пре�ле� год. 3, бр. 2 (фебруар 1921): 18.
96. Пре�ле� Цркве Е�архије жичке (Чачак) год. 3, бр. 11-12 (новембар-децембар 1921): 

178, 179, 180, 181, 182.
97. Пре�ле� (Чачак) год. 4, бр. 1-2 (фебруар 1922): 199, 200, 202, 203.
98. Пре�ле� (Чачак) год. 16, бр. 10 (октобар 1934): 278.
99. Пре�ле� (Краљево) год. 17, бр. 2-3 (фебруар-март 1935): 78.

100. Пре�ле� год. 19, бр. 7 (јул 1937): 23, 24-25.
101. „Прилози биографијама архимандрита Кирила Јовичића (1837-1908) и про-

фесора Богословије Павла Швабића (1861-1926): угледне црквене личности 
из Шумадије“, http://www.eparhija-sumadijska.org.rs/download/Mart2017/
jovicic_svabic.pdf (преузето 14.12.2019).

102. Радојевић, Владимир Ј. и Добросав Ј. Миленковић, Про�ас� ср�ских ре�ру�а 
1915. Београд: Српска академија наука и уметности, 1967.

103. Радојевић, Владимир Ј. и Добросав Ј. Миленковић, Про�ас� ср�ских ре�ру�а. 
Нови Сад: Прометеј; Београд: Радио-телевизија Србије, 2016.

104. Поповић, Радомир В. Извори за црквену ис�орију. Београд: Р. В. Поповић, 2001.
105. Поповић, Радомир В. Извори за црквену ис�орију. Београд: Центар за хришћан-

ске студије, 2006.
106. Радовановић, Слободан, Александар Станојловић, Иван Тодоровић, Снежана 

Матковић, Стеван Роксандић, Татјана Тодоровић. Сви ср�ски манас�ири: во�ич 
�о свако� манас�ира. Београд: Magic Map, 2014.

107. Радојчић, Милорад. Бесмр�ни ра�ници ваљевско� краја у ра�овима 1912-1918. 
Ваљево: Међуопштински историјски архив, 2014.

108. Рајић, Делфина и Милош Тимотијевић. Кул�урна ризница Чачка: о� �раис�орије 
�о савремено� �оба. Чачак: Народни музеј, 2008.

109. Рајић, Делфина и Милош Тимотијевић. Манас�ири Овчарско-кабларске клисуре. 
Чачак: Народни музеј, 2004.

110. Савићевић, Лазар К. Из ро�с�ва у слобо�у: ау�обио�рафске белешке. Београд: 
Штампарија Балкан, [б. г.].

111. Симоновић, Томислав Р. Џон В. Фро�ин�ам: заборављени ср�ски �обро�вор. Бео-
град: Завод за уџбенике, 2018.

112. Спасић, Живомир. Поговор у Прилике у Србији �о� кнезом Милошем �о ње�ове 
аб�икације 1839. �о�ине: �риказ најновијих �о�ађаја, карак�ерис�ика ср�ско� 
наро�а и �о�о�рафска скица кнежевине, Вилхелм Рихтер, 109-128. Крагујевац: 
Светлост, 1984.

113. С�оменик Ср�ске Краљевске ака�емије бр. 3 (1890): 100.
114. С�оменик Ср�ске Краљевске ака�емије бр. 42 (1905): 10, 12.



 236 

115. С�оменик Ср�ске Краљевске ака�емије бр. 82 (1936): 1-6, 21-22, 73-77, 98, 101-102, 
103, 121-125, 132, 142-143, 152.

116. Србија и сусе�не земље на с�арим �ео�рафским кар�ама [кар�о�рафска �рађа] = 
Serbia and the Neighbouring Countries on Early Maps. Уредник Драгослав Срејовић. 
Београд: Српска академија наука и уметности, 1991. 

117. Србобран бр 230 (1908).
118. Србске новине год. 29, бр. 108 (15. септембар 1862): [387]-388. 
119. Станојевић, Владимир. „Трновити пут регрута“. У Кроз Албанију: 1915-1916: 

с�омен књи�а. Београд: Просвета, 1968. 
120. Станојевић, Владимир „Стварање лекарског кадра у Србији: Оснивање Српског 

лекарског друштва и рад до обуставе у Другом светском рату“. У С�оменица 
1872-1972. Београд: Српско лекарско друштво, 1972.

121. С�ара ср�ска књижевнос�. [Књ.] III. Нови Сад: Матица српска; Београд: Српска 
књижевна задруга, 1970.

122. 100 најзнамени�ијих Срба. Приредио Звонимир Костић. Београд: Принцип, 2001.
123. Стојанчевић, Владимир. Милош Обреновић и ње�ово �оба. Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства, 1990.
124. Стојанчевић, Владимир. „Лесковачки кнез Момир Стојановић и Лесковчани у 

Првом српском устанку“. Лесковачки зборник бр. 50 (2010): [153]-158.
125. Стојковић, Алекса М. Је�ан �о�ле� на сани�арне �рилике у Окру�у чачанском: у �о�. 

1905, 1906 и 1907. Београд: Нова штампарија „Давидовић“, 1910.
126. Стојковић, Андрија Б. К. и Бранко В. Ковачевић. Чачанска �имназија: 1837-1987. 

Чачак: Чачански глас, 1987.
127. Томић, Дејан. прир. Знамени�и Срби у ане��о�ама: цве�ник. Нови Сад: Про-

метеј, 1999.
128. Трнавац, Недељко Д. Обреновићи: �е�ињс�во и образовање: �росве�а и школс�во 

у ру�ничко-�аковском крају: (1815-1903-2015). Горњи Милановац: Општина: Музеј 
рудничко-таковског краја, 2015.

129. Ћосовић, Стево. Поговор у Чи�ање �ра�ова: �невник �у�овања, Радован Вучко-
вић, 397-398. Београд: Службени гласник, 2010.

130. Челиковић, Борисав. „Јован Мишковић и његов 'Опис Рудничког округа'“ у 
О�ис Ру�ничко� окру�а, Јован Мишковић, 03, 04, 05. Горњи Милановац: Лио, 2007.

131. Швабић, Павле Н. „Богословска екскурзија“. Гласник Ср�ске �равославне цркве 
год. 10, бр. 22-24 (1909): 260, 262.



 237 

ФРАГМЕНТ О АУТОРУ
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је�ан ср�ски соко: �сихолошко-ан�ро�олошко о�ле�ало (2012), Милоја Стевановића 
Казивања Бо�у у славу, �рецима у час�, �о�омцима у амане� (2005, 2007, 2010, 
2012), мр Слободана Радовића Краљев библио�екар: из живо�а Добросава Ружића 
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хармонике (2015), збирке Верице Тадић Ка� речи сањају: есеји (2015) и другим.

За изложбу и каталог (коаутор Оливера (Вуксановић) Недељковић) 
У �оче�ку беше реч: језици све�а у фон�овима Гра�ске библио�еке „Вла�ислав 
Пе�ковић Дис“, приређене у оквиру Балканског фестивала језикâ (Чачак, 2001), 
добила је похвале од Лабораторије за експерименталну педагогију у Риму.

Рад Че�вр�а е�и�а�ска �ирами�а: (Алексан�ријска библио�ека) (Глас 
библио�еке 10/2003), уврштен је у препоручену основну литературу за пред-
мет Ис�орија књи�е и библио�ека I (Библио�еке хеленис�ичко� �ерио�а) на првој 
години студија на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета у Београду.

Радови Доброслав М. Ружић: (1854-1918) (Глас библио�еке 11/2004) и Чачан-
ска, а све�ска �рича (Глас библио�еке 12/2005) објављени су у репозиторијуму 
за библиотекарство и информатику E-LIS.

Рад Чачанске �о�ине Све�о� Вла�ике Николаја (Глас библио�еке 13/2006), 
у целости је преузет и објављен у неколико публикација и на неколико 
интернет-сајтова.

Као члан редакције, један је од аутора фељтона Ле�о�ис Бо�оро�ице 
Гра�ачке, сукцесивно објављиваног у Чачанском �ласу (11. септембар 2015 
- 4. новембар 2016).

Посебан предмет њеног интересовања је Легат Миливоја и Божидарке 
Филиповић са којим је у свакодневном додиру и о коме је до сада објавила више 
истраживачких радова: Ле�а�и (библио�еке целине) и личне библио�еке у Чачку: 
ср�ско за�ужбинарско наслеђе (Зборник ра�ова Наро�но� музеја, Чачак, 2005), 
Тра�ом за�иса Миливоја Фили�овића (Глас библио�еке 15/2008), Из бележница 
Миливоја Фили�овића (Глас библио�еке 16/2009), ‘Криминална библио�ека’ 
у Ле�а�у Миливоја и Божи�арке Фили�овић (Глас библио�еке 17/2010), Миливоје и 
Божи�арка Фили�овић – жи�ељи о�ш�ине Поже�а (Пожешки �о�ишњак 9/2011), 
Са �услама у крилу – Миливоје Фили�овић и Ма�ија Мурко �ра�ом ср�ско-хрва�ске 
наро�не е�ике (Глас библио�еке 21/2015), Учи�ељ, ра�ник и ле�а�ор Миливоје 
Фили�овић (1871-1941) (Зборник ра�ова Наро�но� музеја XLV/2015) С�ручна обра�а 
мар�иналија Миливоја Фили�овића - �римери из �раксе (Глас библио�еке 23/2017).

Објавила је дводелни рад Јермени у Чачку: 1885-1948 у XLIII (2014) и XLIV 
броју (2015) Зборника ра�ова Наро�но� музеја у Чачку поводом обележавања 
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стогодишњице Јерменског геноцида (1915-2015), а у броју XLVIII (2019) рад 
Фра�мен�и о Чачку (део истоимене монографије). 

На I стручно-научном скупу Заједнице матичних библиотека Србије 
БИБЛИОНЕТ 2007 (Крушевац, 4-6. јун 2007) имала је излагање Ле�а� Миливоја 
и Божи�арке Фили�овић у Гра�ској библио�еци „Вла�ислав Пе�ковић Дис“ у Чачку, 
објављено у зборнику Колекције у библио�екама: формирање, заш�и�а, бо�аћење, 
о�ржавање, ревизија и коришћење (Београд, Крушевац, 2008), а на јубиларном, 
X скупу БИБЛИОНЕТ 2016 (Крагујевац, 26-28. мај 2016), излагање Ле�а� Миливоја 
и Божи�арке Фили�овић (у оквиру теме Ле�а�и и библио�еке целине у Гра�ској 
библио�еци „Вла�ислав Пе�ковић Дис“ у Чачку), објављено у зборнику Ле�а�и и 
библио�еке целине (Београд, Крагујевац, 2016).

Као иницијатор и координатор пројекта Градске библиотеке „Вла-
дислав Петковић Дис“, један је од аутора капиталног Ка�ало�а Ле�а�а Мили-
воја и Божи�арке Фили�овић (2016), одобреног и реализованог уз подршку 
Министарства културе и информисања Републике Србије. Захваљујући овом 
Ка�ало�у, од академика Злате Бојовић уследио је позив за сарадњу у часопису 
Бра�с�во (Београд, Друштво „Свети Сава“), те је у броју XXI/2017 објавила рад 
Ле�а� Миливоја и Божи�арке Фили�овић (са фра�мен�има из ра�них бележница 
Миливоја Фили�овића).

Крајем децембра 2017. године објавила је монографију Јермени у Чачку: 
1885-1950, издање Народног музеја у Чачку, која је на годишњој манифе-
стацији Ш�ам�ана реч у организацији Градске библиотеке „Владислав 
Петковић Дис“ понела два признања - Награду „Даница Марковић“ аутору и 
издавачу за најбољи издавачки подухват у 2017. години и Награду „Исаило 
А. Петровић“ Миленку Савовићу за најбоље ликовно-графичко обликовање.

Почетком октобра 2019. године, на позив др Ашота Овакимјана, амбаса-
дора Републике Јерменије за Републику Србију и чланова Јерменске заједнице 
Србије, у Београду је присуствовала сусрету српских Јермена са јерменским 
председником Арменом Саргсјаном током његове званичне посете Србији. 
Том приликом уручила је поклоне (књигу Јермени у Чачку и пратећи прес-кли-
пинг) за председника Саргсјана, амбасадора Овакимјана, Националну библи-
отеку Јерменије, Академију наука Јерменије и Институт древних рукописа 
„Матенадаран.“

Крајем 2019. године објавила је двотомну монографију Фра�мен�и 
о Чачку 1-2, издање Народног музеја у Чачку, које су финансирали Министарство 
културе и информисања Републике Србије и Град Чачак. 

Заступљена је у лексиконима Ко је ко у Чачку на �оче�ку �реће� миле-
нијума (2002) и др Бранка Ковачевића Незаборављени научници, универзи�е�ски 
�рофесори, сара�ници и �рија�ељи (2012).

Говори арапски, турски и енглески језик.
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