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Збирка „Прота Вићентије Поповић и синови“ у Народном музеју у Чачку настајала је готово 
пола века. Прве предмете даровао је Милош Поповић, а затим је неколико десетина старих 
и ретких издања из једне од најстаријих приватних библиотекa доспелo у музеј са књигама 
прикупљеним преко музејског повереника.1 У првом тренутку оне су биле део почетног 
фонда за настанак историјске библиотеке, па је утврђивање њихове музеолошке вредности 
био накнадни подухват, будући да она није на време уочена, а један део издања штампаних до 
1867. године више није био у фондовима Mузеја. Преузимањем књига и некњижне грађе из 
заоставштине проте Михаила Поповића 1997. године збирка је добила коначну физиономију. 
Десет генерација Поповића стварало је библиотеку, као најупечатљивији израз њихове 
друштвене супериорности, из које потиче 250 примерака старе и ретке књиге (издања од 1538. 
до 1867). Амбијент радног кабинета у отменој свештеничкој кући, саграђеној 1907. године у 
Јежевици, допуњавале су иконе, графике, повеље, цртежи, оружје, албуми, фотографије, понеки 
комад сребра и порцелана. У културној историји Србије овакве приватне библиотеке су ретка 
појава, а у малим срединама до сада незабележена. 

Предање о дугој свештеничкој традицији почетке породице Поповић враћа у XV век, када 
су живели „у Ерцеговини, у неком селу код реке Таре“. После пресељења под планину Бихор, 
недалеко од реке Вапе, попови су били „чукундед Григорије, прапрадед Новак, прадед Георгије 
и деда Радован“, чија су имена повезана са записима из црквених књига захваљујући натпису 
на старом печату, који су донели у Јежевицу из запустелог манастира Куманице.2 За разлику 
од првобитне постојбине испод Дурмитора, коју није могуће препознати, живот у селу Блато 
оставио је поуздана сведочанства о њиховим прецима, који су у XVII и XVIII веку опслуживали 
парохију манастира Куманице. Први познати предак Григорије може се препознати у имену 
игумана, у чије време је 1604. године за манастир откупљено Куманичко четворојеванђеље. 
Поп Георгије наручио је код мајстора Инокентија манастирски печат 1655. године. После 
аустро-турских ратова крајем XVII века препокривањем цркве Светих арханђела Михаила и 

1 Радивоје Бојовић, Музејска библиотека, Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012, Чачак 2013, стр. 207, 210. 
2 Архив Србије, Београд, Министарство просвете, 1864, Деловодни протокол, број 96.
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Гаврила са келијама забавио се 1710. године ђакон Новак.3 Иза тога читав век о Поповићима 
нема трагова ни у предању, ни у записима и натписима. У овом периоду и манастир Куманица је 
запустео, а српски устаници су после битке на Суводолу 1809. године покренули њихову сеобу 
у Шумадију. Након једногодишњег задржавања у селу Дунишићи, одакле им је у видокругу био 
стари завичај, поп Радован се 1810. године доселио у село Јежевицу.

Пресељење једне велике породице „40 и више чељади“ не би био неуобичајен догађај да у 
њој није био поп са својим одејањем, знацима свештеничког достојанства и богослужбеним 
књигама. Било је много прескрбних година, али ипак су се из протског орната сачували 
крст и раскошна свештеничка пафта изведена у полихромном емајлу у некој од радионица 
грчких области Тракије у XVIII веку.4 Свештеничку библиотеку чиниле су богослужбене 
књиге, штампане (Празнични минеј из 1538, Требник из 1538-1540, Четворојеванђеље из 
1562, Служабник из 1570, Октоих из XVIII века ) и рукописне (Јеванђеље, Молитвеник и др.), 
Зборник са обрасцима за писма, грчко-српским речником, типицима за справљање мастила 
и позлату, Номоканон и једна лекарница, која је сем практичних знања из медицине садржала 
молитве за болеснике. Записи из Октоиха прате судбину ове књиге у старом завичају,  пре него 
што је 1811. године дошла у руке ђака Сима Поповића, који се спремао за свештенички позив. 
Три године после рукоположења његов отац је записао: „Сија књига глаголеми Октоих попа 
Сима от села Јежевице, писа поп Радован 1819. год. месеца октомвриа 10.“5 

Симеон Радовановић био је у младости уз устанике, због чега је породица Поповић читав век 
чувала његов џефердар, сребром оковане пиштоље и јатаган. Пошто је стекао свештенички 
чин 1816. године посветио се парохијским пословима. На путу по Србији Јоаким Вујић је 
боравио код њега 1826. године, разгледао цркву Св. Николе и од „келија руине око цркве“.6 Као 
успомена на његову посету Јежевици сачувана је књига Путешествије по Сербији, са ручно 
колорисаним илустрацијама. 

 Пречасни Симеон Поповић, протопрезвитер моравски из Јежевице, прикупио је пренумеранте 
за Златни извор домостројитељства (1830)7 и често се одазивао позивима на претплату 
књига: Вукa Караџићa, Милош Обреновић (1828); Аугустa Коцебуа, Крстоносци (1830); Јованa 

3 Даница Поповић – Марко Поповић, Манастир Куманица на Лиму, Београд 2004, стр.  17
4 Νατάσσα Παπαδημητρίου, Η Τεχνική Του Σμάλτου, Αθήνα, 1971, σελ. 33, 60; Наташа Церовић, Крстови из збирки Народног музеја 
у Београду (од XIV до XIX века), Београд 2014, стр. 33, 34, 70; Тања Вићентић, Буковичка црква Светог Арханђела Гаврила у 
Аранђеловцу, Аранђеловац 2020, стр. 134-136. 
5 Јован Радосављевић, Манастир Јежевица, Чачак 2011, стр. 73, 74.
6 Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији, књ. 1, Београд 1901, стр. 194, 195. 
7 Радисав Цајић, Пренумеранти из Чачанског краја на књигу XIX века (грађа), Глас библиотеке, св. 2-3, Чачак 1990, стр. 43-57.
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Берићa, Житије господа и спаса нашег Исуса Христа (1831); Василијa Јовановићa, Историја 
Великог Петра (1831); Забавник Димитрија Давидовића (1835); Атанасијa Теодоровићa, 
Историја Русије (1837). Набављене књиге најчешће су потицале  из штампарија  у Бечу, Будиму, 
Новом Саду и Београду. 

У библиотеци Поповића, поред купљених, сачувани су примерци књига који указују на 
необичне путеве којим су набављена поједина издања. Приликом размене књига за читање у 
библиотеци је остала књига јеромонаха Макарија, како је записао прота Симеон Поповић, јер 
узе „Плач Рахилин, а даде ми ову историју на прочитаније, док ми плача врати“.8 Први примерак 
књиге Совјети здравог разума Доситеја Обрадовића управник штампарије у Крагујевцу Адолф 
Берман поклонио је Симу Протићу 1834. године („Поднешена на дар господином Адолфом 
Берманом директором Типографије, Сими Протићу дежурном Књажеске канцеларије, у 
Крагујевцу 2. априла 1834“).9 

Породична библиотека добила је коначну физиономију тридесетих година XIX века, са фондом 
црквених и световних књига неопходним за стицање основног богословског образовања 
у оквиру породице. Чиниле су је две целине: богослужбене књиге, чуване са свештеничким 
одејанијем и крстовима, и књиге за читање, које почињу издањима из XVIII века. Поред 
требника и молитвеника, неопходних сваком свештенику, Поповићи су из старог завичаја са 
собом донели рукописна и штампана јеванђеља и минеје. Могуће је да је овим путем стигло 
и Јежевичко четворојеванђеље, рукопис на пергаменту из XIV века. Располагали су и неким 
ретким богослужбеним издањима, због чега је митрополит Петар Јовановић 1836. године 
молио да му се позајми руски „Молбан Христов из библиотеке прота Сима из Јежевице“. 
Владика Никифор Максимовић послао је књигу у Београд са мишљењем да њен садржај не би 
требало уносити у превод грчког Требника.10 Световне књиге XVIII века стекле су своје место 
у библиотеци у време када се Симеон Поповић учио писмености и спремао за свештенички 
позив. Тој врсти уџбеничке литература припада Граматика Мелетија Смотрицког из 1755. 
и Руководство к славенстеј граматицје Аврама Мразовића штампано 1800. године. Када 
је почетком 1843. године прота Симеон Поповић разрешен дужности члана Конзисторије 
Епархије ужичке11 преостале књиге, међу којима и Историју разних словенских народов 

8 Народни музеј Чачак, Одељење за историју,  инв. бр. 4164.
9 НМЧ, И 1355.
10 АС, Митрополија београдска, 1836, 379, Писмо митрополита Петра Јовановића владики Никифору Максимовићу, Београд 13. 
април 1836. године; МБ, 1836, 457, Писмо владике Никифора Максимовића митрополиту Петру Јовановићу, Чачак 27. април 1836, 
године. 
11 АС, МБ, 1843, 54, Писмо Владике Никифора Максимовића митрополиту Петру Јовановићу, Чачак 8. јануар 1843. године. 



12

наипаче Болгар, Хорватов и Сербов Јована Рајића (1794, 1795) понео је из Чачка са собом. Умро 
је у Јежевици  1844. године.12  

Средином XIX века у Чачку су већ  постојале приватне библиотеке, углавном у  домовима 
чиновника, свештеника, учитеља и трговаца. Најчешће једини траг о њима налази се у 
списковима пренумераната. Нешто више података имамо о библиотеци трговца Стевана 
Гезовића (1773-1841). Рођен у богатој трговачкој породици, школован у Бијелом Пољу и 
манастиру Дечани, није се замонашио, већ је кренуо далеким трговачким  путевима до Сарајева 
и Венеције, пре него што се после Другог српског устанка преселио у Чачак. Од његове велике 
библиотеке описано је само неколико руских зборника и молитвеника, штампаних у ХVIII 
веку, и неколико рукописа. Стеван Герзовић је у три књиге преписао Причу о Косовском боју, 
дијалог грешника и ђавола, разне црквене песме  са тропарима и кондацима, молитве, песму о 
смрти француског краља Луја ХVI, о тајној вечери, о животу Алексија, човека божијег и Светој 
мученици Варвари, народне песме и др.  

Задружно домаћинство Поповића из Јежевице, у коме је један брат био свештеник, а други 
трговац, следећу генерацију потомака укључило је у редовно школовање, јер се у већим 
градовима Србије отварају гимназије, а у Београду богословија. Син попа Симеона постао је 
ђак Богословије, а калауза Димитрија ђак гимназије. 

Јосиф Поповић рођен је у Јежевици 1817. године. Први пут се јавио из Шапца као пренумерант 
на књигу Живана Тодоровић Описаније разни живота прикљученија војводе србског Стефана 
Јакшића (1829). У Богословију је примљен октобра 1836. године „из призренија отличног 
приуготовленија његовог“, иако се касно пријавио.13 После његовог одласка на школовање 
у Београд библиотека је интензивније попуњавана новим издањима. „Јосиф Симеонович“ 
набавио је прве бројеве Сербског летописа, најстаријег српског књижевног часописа.14  Као 
„богослов, второга љета клирик“ претплатио се на књигу Стихотворенија Лукијана Мушицког 
(1838).15 Био је најбољи ђак прве генерације београдске богословије, подједнако омиљен код 
професора и својих другова, који су му поклонили књиге Зврцало супружества Плутарха 
Херонејског и Дијалог Цицеронов о пријатељству (1836). На последњој посвета је исписана на 
унутрашњој страни доње корице: „За знак велике љубови и пријат. брату свом по Христ. Јосифу 
Поповићу, А. Георг.“16 
12 Јован Х. Васиљевић, Прилози к историји књижевности, Годишњица Николе Чупића, књ. XV, Београд 1895, стр. 126-154. 
13 АС, Књажеска канцеларија, XXXV, 474, Протокол седница Конзисторије 1836. године. 
14 НМЧ, И 1390.
15 НМЧ, И 1343.
16 НМЧ, И 1425
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По завршеном школовању августа 1838. године постављен је за учитеља основне школе у 
Чачку.17 За ђакона је рукоположен 2. октобра 1838,18 а парох јежевички постао је 1839. године. 
Са уверењем да „без науке нема никакова добра на овом свету“ Јосиф Поповић је за свог сина 
Константина набавио књигу Робинсон на својем острову Данијела Дефоа (1845)19  и претплатио 
га на Србску граматику Илије Захаријевића (1847).20 Поред тога, четрдесетих година XIX века 
био је пренумерант и на књиге Томе Живановића, Часови одмора (1843); Aтанасија Николића, 
Искусни земоделац (1844); Јована Петрова, Збирка разни полезни предмета (1844), Петра 
Радовановић, Кратко сочиненије антропологије (1844), Милована Спасића, Земљоописаније 
целог света (1845) и Вука Караџића, Српске народне пословице (1849). Новине читалишта 
београдског објавиле су фебруара 1847. године вест о светосавској прослави у јежевичкој 
основној школи и беседу свештеника Јосифа Поповића.21 Умро је у Јежевици 1850. године.

Свештеничка традиција у породици настављена jе захваљујући Вићентију Поповићу који се 
определио да остане на јежевичкој парохији. Рођен је у Јежевици 6. маја 1832. године. Основну 
школу и ниже разреде гимназије учио је у Чачку и Крагујевцу, а богословију је завршио у 
Београду. У школи је био „детић бистар, окретан и по нарави врло весео“.22 Парохију својих 
предака у Јежевици добио је 1851. године. Организовао је велику обнову црквe Св. Николе, 
градњу звоника и нове зграде јежевичке основне школе. Седамдесетих година XIX века био је 
„народни скупштинар“. У политичком животу учествовао је као члан Либералне странке. 

Вићентије Поповић је био почасни члан Духовног суда Епархије ужичке у Краљеву. Од 
владике Вићентија добио је 1879. године архијерејски благослов за ношење црвеног појаса 
„којим црква отликује добре и ревносне свештенослужитеље своје“.23 Чин протојереја стекао 
је 1887, а Краљевским указом постављен је за члана Архијерејског сабора 1888. године.24 
Митрополит Михаило му је доставио 1892. године Грамату Архијерејског сабора о одликовању 
протопрезвитерским крстом за заслуге у Српској православној цркви.25 Био је и члан Великог 
духовног суда. За свештеника у Чачку постављен је 1897. године. 

17 АС, МПс, 1838, 38, Писмо Димитрија Маџаревића канцеларији Попечитељства просвештенија, Чачак, 23. јул 1838. године.
18 АС, КК XXXV, 382, Писмо епископа Никифора Максимовића кнезу Милошу Обреновићу, Чачак, 13. децембар 1838. године.
19 Р. Цајић, н. д., стр. 70.
20 Р. Цајић, н. д., стр. 74.
21 Новине читалишта београдског, бр. 5, Београд, 31. јануар 1847. године, стр. 36, 37.
22 Милан Милићевић, Из својих успомена, Годишњица Ноколе Чупића, књ. XV, Београд 1895, стр. 46.
23 Породица Поповић, Јежевица, Писмо ужичког владике Вићентија проти Вићентију Поповићу, Краљево, 30. јул 1879. године.
24 Породица Поповић, Јежевица, Писмо др Владана Ђорђевића проти Вићентију Поповићу, Београд, 29. април 1888. године.
25 Породица Поповић, Јежевица, Грамата Архијерејског сабора проти Вићентију Поповићу,  Београд,  9. октобар 1892. године.
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На изложбама Српског пољопривредног друштва и пољопривредним изложбама у 
иностранству (Анверс, Бордо) награђиван је за вино, воће и ратарске производе. Похвалнице 
је добијао за јабуке зукваче, крушке кантаруше и зимске караманке (1898); за јабуке сенабије, 
ђуле, бановке, зукваче и тетовке; крушке: зимске караманке, водењаје, мушмуле и пекмез 
(1899); за јабуке (1900); за лепу збирку воћа и сочиво (1901).26 За редовног члана Српског 
пољопривредног друштва изабран је 1890. године. Говорио је на отварању прве велике 
привредно-витешке свечаности Шумадијског кола јахача за Руднички округ на Михаиловцу, у 
Чачку, 11. августа 1896. године.27 

Прота Вићентије Поповић је као школован човек свога времена имао личну библиотеку која је 
почињала књигама његових предака из српских штампарија XVI века. Поред богослужбених 
књига тридесетих година XIX века увећава се број књига за читање, а чланови породице 
Поповић сврставају се међу бројне пренумеранте који помажу српско књижество, напредак 
науке и образовања. Вићентије Поповић, „парох цркве јежевичке“, био је пренумерант на 
књиге Константина Михајловића, Описаније божијег града Јерусалима (1852), Турско-српски 
речник са разговорима (1855), Милована Видаковића, Љубомир у Јелисијуму (1857), Људевита 
Штура, Књига о народним песмама (1857), Милана Милићевића, Часови одмора (1858), Милана 
Рашића, Космајка (1859); Косте Лазаревића, Љубав к отечеству (1861); Атанасија Стојковића, 
Србски секретар (1862); Јеремије Караџића, Смрт или правда (1863); Милована Видаковића, 
Љубезна сцена у веселом двору Иве Загорице (1864), Гаврила Јовановића, Полазак књаза српског 
Милоша Обреновића I у Цариград (1866), Монтескјеа, Разматрање о узроцима величине 
Римљана (1866); Љубомир Даниловић, Племенити Србин или Путовање кнеза Михаила 
Обреновића у Цариград (1867). Претплата Николе Т. К. Штерића на књигу Јеремије Караџић, 
Смрт или правда (1863) била је „дар г. Вићентију Поповићу пароху села Јежевице“.28 Књига 
Симеона Милутиновића Сарајлије Историја Церне Горе (1835) потиче из „књижаре“ Андрије 
Буђевца учитеља и погодоописатеља града Карановца.  

Рад проте Вићентија Поповића у Српском пољопривредном друштву и учешће у политичком 
животу прате друштвена издања и публикације из рада Народне скупштине. Књиге са печатом 
Богословије, заједно са уџбеницима, чувао је за спомен на рано преминулог сина Тимотеја 
Поповића (1859-1876). Две књиге су некада припадале библиотеци подкњижара Михаила 
Милијановића, а једна председнику чачанскe пољопривредне подружнице Сретену Поповићу. 

26 НМЧ, И 765-789.
27 Реч окружнога протојереја господина Вићентија Поповића, изговорена на окружном Михаиловцу код Чачка 11. августа о. г. 
приликом овогодишњих привредновитешких свечаности народа округа Рудничког, Витез, бр. 19, Београд, 5. октобар 1896, стр. 3.
28 НМЧ, И 1301.
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Књиге из библиотеке Косте Поповића, поред тога што су чиниле највећи део библиотеке, 
чуване су с посебном пажњом. На историји, која је била поклон аутора Панте Срећковића, 
оставио је запис: „Прочитао у својој слабости и 86. год. старости Вићентије Поповић прота из 
Јежевице 27. јуна 1917. г.“29  

Некњижна грађа библиотеке проте Вићентија Поповића била је врло разноврсна. 
Картографска збирка, поред првих издања српских картографа XIX века (Јована Бугарског и 
Јована Миленковића), имала је велики број карата аустријских, немачких, руских и турских 

29 НМЧ, И 1335.

Пoродична кућа Поповића у Јежевици
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издавача, али осим неколико примерака уз Гласник Друштва српске словесности, друге нису 
сачуване. Графичка збирка владарских портрета, распоређена на зидовима библиотеке, данас 
располаже само литографисаним портретом кнегиње Љубице од Анастаса Јовановића (1851). 
У колекцији фотографија посебно је значајан албум академика Пантелије Срећковића из 1889. 
године. Поред породичних истичу се и фотографије чланова династије Обреновић. Ситан 
штампани материјал чине плакати, разгледнице, позивнице и визиткарте.30 

Вићентије Поповић написао је Белешке о мојој фамилији и мом животу.31 Преписка са 
истакнутим људима његовог времена (Јованом Ристићем, Јосифом Панчићем, Миланом 
Милићевићем, Владаном Ђорђевићем, Сретеном Поповићем, Ђуром Хорватовићем, Јованом 
Жујовићем, Стојаном Новаковићем и др.) фрагментарно је сачувана. Односила се на претплату 
књига, штампање путописа лицејаца из 1863. године, јелички метеорит, размену садница воћа 
и текућа збивања.32 У његово време истраживањем архитектуре и сликарства јежевичке цркве 
бавили су се Михаило Валтровић, Драгутин Милутиновић (1875) и Габријел Мије (1911).

Одликован је Орденом Милоша Великог IV реда, Орденом Белог орла V реда, Орденом 
Таковског крста V реда, Орденом Светог Саве IV и V реда, црвеним појасом и напрсним 
крстом. Умро је у Јежевици 17. августа 1917. године.33

Једна изузетна личност XIX века потекла је из свештеничке породице Поповић. Писац и  
преводилац Коста Поповић рођен је у Јежевици, 7. маја 1842. године. Отац га је још као дете 
уписивао међу пренумеранте на нове књиге. Гимназију је учио у Шапцу и Београду. Као ђак 
био је претплаћен на издања Иљада и један дан или приповедке Солименине (1855) и Људевита 
Штура, Књига о народним песмама (1857). Озбиљније је почео да се интересује за књижевност 
и науку у вишим разредима гимназије. У VI разреду, издавао је 1858. године са Стојаном 
Новаковићем ђачки рукописни лист Оценитељ, у коме је објавио прве песме, приповетке, 
преводе и критике. Следеће 1859. године основали су „Ђачко учено друштво”. Поред тога што 
је био председник првог средњошколског књижевног друштва написао је за састанке једну 
свеску Мисли, пет свезака Хаоса, Историју Реформације, Спомен умрлим друговима, једну 
расправу и неколико чланака. Записао је пет народних песама које је 1861. објавио Стојан 

30 НМЧ, И 1399.
31 Вићентије Поповић, Белешке о мојој фамилији и мом животу, прир. Милутин Јаковљевић, Изворник, књ. 2, Чачак 1985, стр. 11-34.
32 АС, Стојан Новаковић, 1335, Писмо Владана Ђорђевића Стојану Новаковићу,  Беч, 10. новембар 1865. године.
33 Гласник, Сион, бр. 14, Београд 16. април 1875, стр. 223; Umro Vićentije Popović, Beogradske novine, br. 237, Beograd, 29. avgust 1917, 
str. 2; Сретен Михаиловић, Прота Вићентије Поповић, Преглед цркве Епархије жичке, св. 2. Чачак 1920, стр. 61-64; Милисав 
Протић-Гучанин, Протојереј Вићентије Поповић из Јежевице, Весник, орган Савеза удружења православног свештенства ФНР 
Југославије, бр. 133, Београд, 5. децембар 1954, стр. 4;
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Новаковић. Преводио je са мађарског и немачког, а знао је енглески, руски, турски, француски 
и чешки језик. Превео је новелу Преображење од Х. Чокеа, Догађај на лавовском лову, Пут y 
внутреност јужне Африке и Лесингову драму Мина од Бармхелма.

Учествовао је и у раду ђачког позоришта. Био je и даровит музичар. Похађао је и школу цртања 
Стеве Тодоровића. Од октобра 1858. до октобра 1862. године водио је свој ђачки дневник 
(Записке, Свечасове записке). 

Коста Поповић је располагао вредном библиотеком, наслеђеном од предака, у којој су чувани 
и рукописи и преписка његовог оца.34 Приликом преласка из шабачке у београдску Гимназију 
са својим књигама понео је примерке које су његови другови добили од аутора или као награду 
у школи. Немачку читанку купио је 9. маја 1858. године од Симе Влашића. Пред нову 1859. 
годину добио је од Анте Пеливановића књигу Михаила Обреновића Милош Обреновић 
или поглед на историју Србије од 1813. до 1839. („како је књаз Мијаило свог оца бранио што 
је Кипријан Роберт на његова нечовечна дјела викао“).35 Јаков Живановић му је поклонио 
превод Цицеронове књиге Тускуланска испитанија, Тјерову историју и беседе поводом смрти 
кнегиње Љубице Обреновић и Јакова Гершића.36 У јануару 1859. године записао је: „Врло сам 
срећан у куповини књига, јер сам моју библиотеку са 30 књига умножио (од К. Зубана)“.37 У току 
године набавио је Чича Срећков лист, Српско-народни лист и Зорицу из библиотеке Петра 
Књажевића.38 Преко свог школског друга Владана Ђорђевића откупио је Шумадинку (1858) 
и Подунавку.39 Пажљиво је читао књиге и на Историји словенски права Вацлава Маћејевског 
(1856) записао: „Два дана рецензирао погрешке књигопечатње Коста Поповић.“ 

Периодична издања заступљена су малим бројем наслова. Од страних часописа познато је да се 
као гимназијалац претплаћивао на Mussenstunden и  Illustrierte Welt.40 Прикупљао је пренумеранте 
и слао књижевне прилоге за лист Световид и књижевни часопис Даницу (1860). 

Притиснут материјалним недаћама Коста Поповић се у неколико  наврата одрекао највреднијих 
рукописних примерака књига, које су откупили Друштво српске словесности (1859: Зборник 
и Номоканон, XVII век) и Министарство просвете за Народну библиотеку и Народни музеј 
(1861, Јеванђеље, Молитвеник; 1863, две Србуље, крај XVII века) заједно са печатом манастира 

34 Боро Димитријевић, Четрнаест писама упућених Стојану Новаковићу, Баштиник, св. 2, Неготин 1999, стр. 163.
35 Станиша Војиновић, Коста Поповић, Годишњак града Београда, књ. XXXIX, Београд 1992, стр. 94.
36 С. Војиновић, Коста Поповић, стр. 100.
37 С. Војиновић, Коста Поповић, стр. 95.
38 С. Војиновић, Коста Поповић, стр. 104.
39 Исто.
40 С. Војиновић, Коста Поповић, стр. 100.
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Куманице, римским златним новцем цара Грацијана и ситном бронзаном пластиком.41

Коста Поповић се после завршеног VII разреда гимназије уписао 1860. године на Природњачки 
одсек Лицеја. Током школовања показао је врло добар успех и желео да студије пољске привреде 
настави у иностранству. Његов превод књиге Поука о подизању бели дудова и неговању свилени 
буба са немачког језика наградио је Одбор књижевног фонда Илије Коларца 1863. године. 

Учествовао је у раду Дружине „Омладина лицејска” основане 1861. године. Био је књижничар 
друштва и члан Одбора за издавање друге књиге Лицејке. У првој књизи алманаха објавио је 
два чланка из историје Стари Рудник и Острвица и За историју. Подједнако заинтересован за 
прошлост и природна богатства, са својих пропутовања планином Рудник оставио је први опис 
тврђаве Острвица и сачувао један полудинар цара Уроша из средњовековног града. У другој 
књизи Лицејке штампан му је превод три мађарске пародне песме, песма Hеће и историјски 
чланак Црква Јежевачка. Црква Св. Николе најпре је привукла његову пажњу својим натписом 
из 1630. године, а затим је у посебном раду описао храм у свом родном месту, оставио податке 
о историји, живопису и  први помен Јежевичког четворојеванђеља из XIV века. 

Једна беседа и једна песма Косте Поповића штампани су  у брошури Спомен на гробу Миливоја 
Живановића (1859). У часопису Јавор објавио је песму Aл сам болан..., а све остале штампане су 
y Вили Стојана Новаковића. 

Почетком 1861. године Стојан Новаковић, Владан Ћорђевић и Коста Поповић припремали   
су за штампу забавник Српска звезда. За овај забавник Коста Поповић je припремио прилоге 
Акимски Краљ, Приповетка о лову, Посјета Београду, M. С Јанош, M. С. соба y селу и Песме. 
Дописе из Србије за „Словенску рубрику“ листа Санкт-Петербургске вједомости слао је 1864. 
године српском студенту Живојину Жујовићу. 

Коста Поповић је у лето 1863. године учествовао у трећој екскурзији јестаственичког 
одељења Велике школе под руководством Јосифа Панчића. Путовали су бродом Дунавом до 
Великог Градишта, a одатле пешице по источној Србији y циљу природњачких и историјских 
истраживања. Чланови експедиције су описивали манастире, ишчитавали записе и бележили 
податаке о њиховој историји и живопису. Поповић је у манастиру Горњаку разгледао старе 

41 АС,  МПс, 1861, ф. VIII, р. 1316, Писмо др Јанка Шафарика управи просвете, Београд, 26. септембар 1861. године; МПс, 1862, 
Деловодни протокол, број 3200; МПс, 1863, ф. I, р. 185, Писмо др Јанка Шафарика Министарству  просвете и црквених дела, 
Београд, 23. фебруар 1863. године; МПс, 1864, Деловодни протокол, број 96; Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној 
библиотеци у Београду 1821-1944, књ. 1, Београд 1990, стр. 410; Записници седница Друштва српске словесности 1842-1863, књ. 2, 
прир. Василије Крестић - Миле Станић, Београд 2011, стр. 833.
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рукописе пуне русизама, „алватне копије првих повеља кнеза Лазара“.42 У Црноречком округу 
је описао антички локалитет Гамзиград: „Угледамо на пространој пољани Гамзиград. […] 
Положај му је био неисказано леп, поред њега тецијаше један поточић, а наоколо свуда бијаху 
шумице, ливаде, њиве. Око срушених кула бијаху гомиле камења и креча, у самом граду бијаху 
њиве. Град попреко износи 330 корака; на њему има око 20 кула, које имају попреко преко 
25 корака,  а једна од друге далеко је 50 корака. Висина зида износи (на оним местима где се 
највише одржало), 30 стопа, а дебљина 6 -10 стопа. Овде би било важно копати и мислимо да 
би се заиста нашло ствари које би показале што о старини и његовом пореклу.“43 

После одломака описа путовања по Источној Србији штампаних y часопису Даница (Са 
извора Млаве - из Жагубице на Биљаницу, С Биљанице y Злот, У Злоту, У Бањи брестовачкој), 
Уједињена омладина српска објавила је књигу лицејских питомаца (1867). Њен излазак из 
штампе био је „спомен на гробу“ Косте Поповића, који је умро у Чачку 22. септембра 1864. 
године.44 

Прота Вићентије Поповић је врло брижљиво водио породично имање у Јежевици и старао 
се да његови синови стекну што боље образовање. После изненадне смрти најстаријег, 
богослова Тимотеја Поповића, његова браћа су започето гимназијско образовање продужила 
школовањем за свештеничко и учитељско занимање. 

Прота Милан Поповић рођен је у Јежевици 15. јуна 1869. године. После четири разреда 
Гимназије у Чачку, завршио је Богословију у Београду. Од 1896. године био је свештеник 
јежевичке парохије. Одликовао се „ревносним вршењем свештеничке службе у цркви и 
парохији“. Бавио се пољопривредом, посебно воћарством, и доста радио на унапређењу 
села. Биран је за председника Земљорадничке кредитне задруге у Јежевици 1898. године 
као један од оснивача и старао се за њен напредак. У узорном сеоском газдинству имао је 
један од најмодернијих пчеланика у Србији са кога је стечено искуство сабрао у приручник 
намењен „почетницима и љубитељима пчеларства“ (Пчеларство, 1911). При писању књиге, 
поред искуства из свог пчеланика, користио је дела најбољих пчелара и прилоге објављиване 
у пчеларским и пољопривредним листовима. Главни просветни савет препоручио је књигу за 

42 Матица српска, Нови Сад, Рукописно одељење, М 14045.
43 Коста Поповић, Пут лицејских питомаца (јестаственичког одељења) по Србији године 1863, Београд 1867, стр. 89.
44 Стојан Новаковић, Некролог, Вила, бр. 2, Београд 1865, стр. 23-24; А., Гласник (К. П.), Даница, бр. 2, Нови Сад 1865, стр. 48; Владан 
Ђорђевић, Успомене, књ. 1, Нови Сад 1927, стр. 96-98, 100, 102,130-155,248-260,264-269, 277-300, 320-327, 330-333, 339, 379; Миодраг 
Поповић, Коста Поповић (1842-1864), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XXIII, св. 1-2, Београд 1957, стр. 58-
66; С. Војиновић, Коста Поповић, стр. 85-118; Сретен Петковић, Историја уметности код Срба у XIX веку, Зборник Филозофског 
факултета, књ. XII, Београд 1974, стр. 479-497.
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библиотеке народних школа и поклоне ђацима на 
годишњим испитима.45 Држао је предавања 
и курсеве пчеларства за чланове Чачанске 
пољопривредне подружине (Предавање о 
утицају пчеларења на привреду, о кошницама 
и њеним одликама, и методи са којом се може 
постићи добар успех, 1911). Учествовао је на 
великој пчеларској изложби у Београду и општој 
пољопривредној изложби у Чачку 1911. године. 
Био је члан надзорног одбора Савеза српских 
земљорадничких задруга. Сарађивао је у Пчелару, 
Тежаку, Чачанском гласу и  редакционом одбору 
Прегледа цркве епархије жичке. Припремио је 
рукопис за друго издање књиге Пчеларство 1924. 
године. Са Драгомиром Миловановићем објавио 
је брошуру Мед као храна и лек (1930). Био је 
редовни члан Српског пољопривредног друштва 
и почасни председник Чачанске пчеларске 
подружине. Одликован је Орденом Таковског 
крста V реда, Златном и Сребрном медаљом за 
грађанске заслуге, црвеним појасом и протском 
камилавком. Додељена му је диплома Главног 

савеза српских земљорадничких задруга и диплома Српског пчеларског друштва. Умро је у 
Јежевици  14. октобра 1936. године.46 

Учитељ Милош Поповић рођен је у Јежевици 15. јуна 1869. године. Ниже разреде гимназије 
завршио је у Чачку, а Учитељску школу у Београду. Службовао је као учитељ у родном селу, 
Вичи, Мрчајевцима, Мојсињу, Бољковцима, Јездини и Чачку. У породичну библиотеку 
уврстио је издања Српске књижевне задруге објављена у редовним  колима. За члана ратарске 
секције Српског пољопривредног друштва примљен је 1895. године. С братом Миланом 
Поповићем, свештеником, основао је у Јежевици 1898. године Земљорадничку кредитну 

45  Радња Главног просветног савета, Просветни гласник, бр. 10, Београд 1911, стр. 807.
46 Милан Вић. Поповић свештеник, парох јежевички, Преглед цркве епархије жичке, бр. 9-10, Чачак 1936, стр. 32; Милан Вић. 
Поповић свештеник у Јежевици, Пчелар, бр. 11, Београд 1936, стр. 345, 345; Б. Нешић, Милан Вић. Поповић свештеник из Јежевице 
код Чачка, пчелар и редован члан Српског пољопривредног друштва, Тежак, бр. 23, Београд 1936, стр. 807-809.  

Прота Милан Поповић
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задругу, прву у трнавским селима. Од 1901. до 1903. био је члан управног одбора Савеза 
српских земљорадничких задруга. У јежевичкој школи отворио је књижницу за ђаке и народ, а 
ученике подучавао пчеларењу. Као руководилац метеоролошке станице у Јежевици  сарађивао 
је са Опсерваторијом у Београду. У ратовима 1912-1918. године учествовао је као подофицир, 
комесар марвеног депоа Шумадијске дивизије I  позива, а затим био на служби у штабу II армије. 

Сачуван је део породичне преписке између учитеља, личног ордонанса војводе Степе 
Степановића, и његове породице. Породичне прилике су била стална брига, али нису 
занемариване вести које ублажавају патње изазване ратним околностима. Милош Поповић је 
из Коцељеве 8. август 1914. године писао: „Швабе су побегли из Србије. Чеси и Словаци предали 
се, Маџари и Аустријанци изгубише присуство духа и утекоше. Народ се враћа кућама. Наши 
прелазе у Босну.“ Узвраћано му је, поред осталог, и варошким  новостима, које су заузимале  
значајно место у писмима од куће. Емилија Поповић је 21. августа 1914. године јавила за смрт 
њиховог кума Веселина Миликића, председника општине: „Кум Весо оде невино и пропаде. 
Уби га неки зликовац из брзометке. […] На пратњи је био силан свет. Долазио је и прота и 
Милан; 11 попова чинодејствовало је.“

После Првог светског рата Милош Поповић је био један је од оснивача млекаре и винаре у 
Чачку. Године 1922. изабран је за председника Пољопривредне подружине у Чачку. Био је члан 
надзорног одбора Српског пољопривредног друштва. Учествовао је у организацији конгреса 
воћара Југославије и изложбе воћа у Чачку 1932. године. Сарађивао је у часопису Тежак и 
листовима Окружна самоуправа, Чачански глас и Нови глас.  Одликован је Орденом Светог 
Саве V, IV и III реда, Орденом Југословенске круне IV и V реда, Албанском споменицом и др. 
Умро је у Чачку 28. децембра 1955. године.47 

Милош Поповић je у својој библиотеци имао прву нумизматичку збирку у Чачку, углавном 
античког и српског средњовековног новца, са локалитета из његовог родног места и 
околине. Највећи део чинио је римски сребрни новац, кован у II и III веку (од Трајана до 
Салонина), из оставе откривене седамдесетих година XIX века у Јежевици. Захваљујући овом 
открићу Милош Поповић се заинтересовао за нумизматичку литературу и набавио Коенов 
каталог римског царског новца. Учитељ је годинама разврставао око 1500 комада денара и 
антонинијана и одабрао око 100 најлепших примерака за тек основани музеј у Чачку.48 После 
његове смрти највећи део оставе поклоњен је као сребро јежевичкој цркви да га употреби за 

47 Горан Давидовић - Лела Павловић, Историја Чачка, хронологија од праисторије до 2000. године, Чачак 2009, стр. 159.
48 НМЧ, 1955, Деловодни протокол, број 451. Римски новац, који је преко колекционара Јована Давидовића понуђен Музеју, није 
задржан у збирки.
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израду кадионица и кандила. Након две окупације из гарнитуре занатског оружја преостао је 
само један јатаган попа Симеона. 

Потомци Милана и Милоша Поповића припадају генерацији чије је одрастање и школовање 
у великој мери било одређено дугим ратовањем Србије за ослобођење и уједињење. Двојица 
од њих, Димитрије и Вићентије Поповић, повукли су се са војском преко Албаније, гимназију 
завршили у Француској, а студије наставили после рата на Универзитету у Београду.  

Димитрије Поповић рођен је у Јежевици 12. јулa 1898. године. Гимназијско школовање започео 
је у Чачку. Са српском војском се повукао преко  Албаније 1915. године. Из луке Сан Ђовани 
упућен је у Француску, где је наставио школовање. Гимназију је завршио у Амбоазу. На Правни 
факултет у Београду уписао се школске 1918/19, а студије је завршио 1923. године. Најпре је био 
писар у чачанском Првостепеном суду. Судијско-правозаступнички испит положио је 1927. 
Наредне године поставњен је за секретар суда у Чачку. Адвокатску канцеларију је отворио 1930. 
године. Правни референт општине у Чачку био је од 1934. године. На очетку Другог светског 
рата 1941. кратко време био је потпредседник Народноослободилачког одбора. Ухапшен је по 
налогу СС полиције средином децембра 1942. године и одведен у логор на Бањици. Депортован 
је у Немачку почетком 1943. и у логору  Хамелбург остао до краја рата. Оставио је у рукопису 
сећања на повлачење кроз Србију, Црну Гору и боравак у Француској. Његово интересовање за 
страдање цивилног становништва у Првом светском рату обогатило је библиотеку брошурама 
Рудолфа Арчибалда Рајса. Умро је у Јежевици 3. августа 1965. године.49 

Вићентије Поповић рођен је у Јежевици 1899. године, у учитељској породици. После повлачења 
преко Албаније школовао се у Француској. Завршио је Технички факултет у Београду и постао 
грађевински инжењер. У Другом светском рату заробљен је код Даниловграда и одведен у 
албански логор Клас. Стрељан је 1943. године.50

Михаило  Поповић рођен је у Јежевици 11. јуна 1902. године.  Основну школу завршио је у 
Јежевици, гимназијско школовање започео је у Чачку, а богословију је завршио у Сремским 
Карловцима. Од 1925. до 1929. године био је писар Духовног суда у Чачку. За ђакона је 
рукоположен 1930. године. Био је секретар епископа жичког. У чачанској Гимназији петнаест 
година је био наставник веронауке. Био је старешина чачанске цркве и архијерејски намесник 

49 Радисав Недовић, Чачански крај у НОБ 1941-1945, Чачани и Драгачевци  логораши Бањице, Чачак 2012, стр. 295; Евица Мицковић 
- Горан Давидовић, Логор Бањица, заточеници са подручја Чачка и Лучана, Чачак 2011, стр. 100.
50 Чачански крај у Народноослободилачкој борби 1941-1945, пали борци и жртве, Чачак 1977, стр. 385; Димитрије Јањић, Лучоноше, 
Чачак 1990, стр. 82.
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трнавски. Прикупљао је грађу за историју Пољопривредне подружине у Чачку.  Одликован је 
напрсним крстом и црвеним појасом. Умро је у Чачку 25. септембар 1985. године.51

Ђорђе Поповић рођен је у учитељској породици у Јежевици, 24. фебруар 1904. године. 
Гимназију је завршио у Чачку 1923. године. Првобитну намеру да постане лекар заменио 
је студијама права. Након завршеног Правног факултета у Београду кратко време био је 
писар и судски приправник, а затим је отворио адвокатску канцеларију у Чачку. Био је члан 
Земљорадничке странке. Савременици га описују као веома амбициозног човека, са јаком 
жељом да успе у политичкој борби. Покренуо је и био уредник листа Земља (1936), члан 
редакционог одбора листа Чачанске новине (1937) и власник Задруге (1938). Организовао 
је и растурање предизборног скупа Југословенске радикалне заједнице у Чачку почетком 
децембра 1939. године. Августа 1940. године изабран је за потпредседника Сељачке привредне 
скупштине. Биран је за члана Главног одбора Земљорадничке странке. Добровољно се јавио 
за учешће у Другом светском рату. После пораза југословенске војске у априлском рату 1941. 
године избегао је заробљавање и вратио се у Чачак. Прикључио се покрету отпора и био је члан 
градског Народноослободилачког одбора у Чачку. Под његовим утицајем 1941. године велики 
број чланова Земљорадничке странке пришао је партизанском покрету. После слома устанка 
ухапшен  од четника и предат Немцима. Спроведен је у Бањички логор почетком 1942. године, 
а потом од гестапоа интерниран у Норвешку. Стрељан је у Улевелу код Бергена 18. јула 1942. 
године.52 

Политичка делатност Ђорђа Поповића оставила је скромне трагове у библиотеци његовог 
оца. Осим појединачних бројева Задруге, нешто брошура, плаката и фотографија, часопис 
Пчелар упућиван на адресу судског приправника говори о верности породичној традицији.

Међу неколико генерација просветних радника из породице Поповић налази се и један 
професор универзитета. Др Анђелија Поповић рођена је 1. априла 1931. године у Чачку. 
Гимназију je завршила у родном месту. На Природно-математичком факултету у Београду 
завршила је студије биологије. Асистент на Фармацеутском факултету у Београду постала је 
1954, а за предавача за предмет Физиологија са основима анатомије постављена је 1962. године. 
Докторску тезу Репаративни ефекат деоксирибонуклеинске киселине на семени епител пацова 

51 Живорад Јањић, Споменица XXIV генерације матураната Прве државне и Друге потпуне реалне гимназије у Чачку 1942/43. 
године, Чачак 2000, стр. 68-69.
52 Чачански крај у Народноослободилачкој борби 1941-1945, пали борци и жртве, стр. 385; Д. Јањић, Лучоноше, стр. 82, 83; Г. 
Давидовић - Л. Павловић, Историја Чачка, хронологија од праисторије до 2000. године, стр. 226; Младен Стефановић, Хроника 
Јежевице, Бањице, Липнице и Рајца, Београд 1998, стр. 98; Е. Мицковић - Г. Давидовић, Логор Бањица, заточеници са подручја 
Чачка и Лучана, стр. 94.
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озрачених X-зрацима одбранила је 1965. Следеће године изабрана је за доцента. Непрекидно 
је била ангажована у научноистраживачком раду експерименталног карактера. У Европско 
друштво за радиобиологију примљена је 1966. године. По оснивању Завода за физиологију 
своја истраживања је усмерила у правцу експерименталне ендокринологије. Објавила је 45 
научних радова у монографијама, домаћим и страним часописима и учествовала на великом 
броју научних скупова. У звање ванредног професора изабрана је 1976, а од 1985. године била је 
редовни професор. Поред редовне наставе држала је предавања за студенте специјалистичких 
и постдипломских студија. Заводом за физиологију Фармацеутског факултета руководила 
је од 1962. до 1994. године. Била је научни саветник  Института за биолошка истраживања. 
Умрла је у Београду 1999. године.53 Рукопис докторске дисертације Анђелије Поповић и збирка 
радова у сепаратима последње су књиге унете у библиотеку. 

Слика породице кроз књиге њене библиотеке овим је завршена. Богослужбене књиге у 
Поповићима, где је свештеничко занимање имало традицију неколико векова, нису задржаване 
у библиотеци када више није било нових рукоположења. Поклоњене су манастиру Јежевици. 
Већина рукописних књига препуштена је првим интересовање за археографску проблематику 
у Друштву српске словесности и Народној библиотеци у Београду средином XIX века. Само 
дотрајали повез продужио је бригу о раним издањима из XVI века. 

Књиге за читање су се умножиле пошто је пренета библиотека Косте Поповића из Београда. 
Постојећој нумерацији прикључен је књижни фонд чуван у Јежевици. У наредних сто година 
библиотека је инвентарисана најмање још два пута, али ниједан пописник није сачуван. До 
нашег времена доспела је у две целине: прва, која се селила са сваким новим учитељским 
постављењем и остала у Чачку и друга, сачувана на месту настанка, у породичном дому у 
Јежевици. У библиотеци се налазе књиге из књижевности, граматике, историје, географије, 
биологије, медицине, пољопривреде, пчеларства, теологије и школске књиге углавном на 
српском језику. Одсуство издања, која су према списковима пренумераната и дневничким 
записима постојала у библиотеци, сведочи о великим празнинама насталим у књижном фонду 
до  краја ХХ века.  

         Радивоје Бојовић 

53  60 godina  Farmaceutskog fakulteta u Beogradu 1945-2005, Beograd 2006, str.  502, 503.
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1. Село Блато
Фотографија Зорана Шапоњића
Поглед  на прве сеоске куће са новог пута.
Приватно власништво
Копија

2. Белешке фамилије и живота проте Вићен-
тија Поповића
1911, Вићентије Поповић
Папир, рукопис 

Породична историја, детињство, школовање и 
рукоположење за свештеника. „У Блату, били су 
свештеници: чукундед Григорије, прапрадед Но-
вак, прадед Георгије и деда Радован.“
Приватно власништво
Копија

Вићентије Поповић, Белешке о мојој фамилији и мом 
животу, прир. Милутин Јаковљевић, Изворник, књ. 2, 
Чачак 1985, стр.11-34.

3. Манастир Куманица
Крај XVI  века
Фотографија после конзерваторско-рестаура-
торских радова 2001. године.
Музеј у Пријепољу
Копија 

Даница Поповић – Марко Поповић, Манастир Кума-
ница на Лиму, Београд 2004.

4. Јежевичко четворојеванђеље
Око 1337 – крај XIV века
Пергамент, кожа, дрвене дашчице; рукопис, 17 х 
22,5 cm

Повез дрвене дашчице пресвучене смеђом ко-
жом. Храбат ребраст, подељен на поља са шест 
орнаменталних трака. Истим мотивом уоквире-
не корице са претставом распећа и симболима 
јеванђелиста. Рукопис има 183 листа и две пале-
ографске целине: прва, л. 1а-48б са по 24 реда на 
страни и друга, млађа, л. 49-183, са по 23 реда на 
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страни. Украсни репертоар:  две заставице (л. 45а, 
82б), један маргинални украс (л. 145б) и више ге-
ометријских иницијала. Записи о градњи цркве, 
писару Илији (фалсификат) и повезивању из сре-
дине XIX века. 
Кодекс непотпун:  недостаје 31 лист и то цела св. 
1, 2 листа из св. 2, 1 лист из св. 10, 3 листа из св. 20, 
цела св. 21, 1 лист из св. 26 и цела св. 27.
НМЧ, И 1000

Мр Надежда Синдик, Јежевичко четворојеванђеље, Бо-
городица Градачка у историји српског народа, Чачак 
1993, стр. 189-200.

5. Куманичко четворојеванђеље 
Минијатуре XIV век, рукопис почетак XVI века
Папир, рукопис српске редакције 

Четворојеванђеље је даровано манастиру у време 
игумана Григорија 1604. године.
Архив Српске академије наука и уметности, Бео-
град, бр. 69
Копија

Свет српске рукописне књиге (XII-XVII век), Галерија 
САНУ, књ. 137, Београд 2016, стр. 275-278.
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6. Пролог стиховани летњи
1580. 
Папир, рукопис српске редакције

Јеромонах Јово и ђакон Новак препокрили  су ма-
настир Куманицу и келије 1710. године.
Манастир Никољац, рукопис бр. 38
Копија

Д. Поповић – М. Поповић, Манастир Куманица на 
Лиму, стр.  17.

7. Номоканон епитимијни  
ХVI-ХVII  век
Папир, рукопис српске редакције

Друштво српске словесности откупило је руко-
пис од Косте Поповића 1859. године.
АСАНУ, бр. 47
Копија 

Љубомир Стојановић, Каталог рукописа и старих 
штампаних књига збирка Српске краљевске академије, 
Београд 1901, стр. 203-204.

8. Зборник 
Око 1657. и ХVIII век
Папир, рукопис српске редакције

Друштво српске словесности откупило је руко-
пис од Косте Поповића 1859. године.
АСАНУ, бр. 46
Копија

Стојан Новаковић, Прилози к историји српске књи-
жевности, III Један стари свјетовни зборник ћири-
ловски, Гласник Српског ученог друштва, књ. ХХV, 
Београд 1869, стр. 19-63; Љ. Стојановић, Каталог 
рукописа и старих штампаних књига збирка Српске 
краљевске академије, стр. 182-186; Мара Харисијадис, 
Прилог проучавању типика за израду мастила и боја 
за рукописе, Библиотекар, књ. 20, Београд 1968, стр. 
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209-218; Ђорђе Трифуновић, Два стара обрасца за 
писма драгоме пријатељу и вољеноме брату, При-
лози КЈИФ, св. 3-4, Београд 1970, стр. 275-288; Ђ. 
Трифуновић, Светогорски образац за писма у Лешку 
земљу или  Малу Русију, Археографски прилози, књ. 
3, Београд 1981, стр. 161-165; Гојко Суботић, Из про-
шлости манастира Хиландара, Галерија САНУ, књ. 
93, Београд 1998, стр. 25-26; Свет српске рукописне 
књиге (XII-XVII век), стр. 418-420.

9. Печат манастира Куманице 
1655, мајстор Инокентије
Сребро, резање, пречник 3.7 cm

Попрсје Архангела Михаила (a - m) са мачем у 
десној руци и натписом у  прстену: i}s x}s peqaty 
monastira kmanich na lim. На наличју: 
belpne¶ïn pisacy [maistory.] ktitory gewrgïe 
[enxiko ?] lht(o) ëª.rª.ëª.gª.  
Печат је даровао манастиру поп Георгије, предак 
Поповића.
Народни музеј Београд, инв. бр. О. 1242

Михаило Валтровић, Српске црквене старине, Стари-
нар, бр. 4, Београд 1888, стр. 133, т. VIII, сл. 3; Д. По-
повић – М. Поповић, Манастир Куманица на Лиму, 
стр. 15, 20.   

10. Празнични минеј (Саборник) из 1538. -
Венеција : Божидар Вуковић, 1536-1538 ([Вене-
ција] :  јерођакон Мојсије). - [5+428] л. ; вел.  19,7 
х 28,5 cm. 

Илустрације. Заставице. Вињете. Иницијали. 
Текст црквеном ћирилицом. Заглавља, иницијали 
и делови текста штампани црвеном бојом. Недос-
тају листови у следећим кватернионима: a [1], B b 
[1], KD cc  [3, 8]. Корице су пресвучене кожом, са 
орнаменталном траком од четири линије уз иви-
цу и представом Распећа у овалном медаљону на 
горњој корици. 
Народни музеј, Чачак, И 1500
Душица Грбић, Ксенија Минчић-Обрадовић, Катица 
Шкорић, Ћирилицом штампане књиге 15-17. века Биб-
лиотеке Матице српске, Нови Сад 1994, 18-36. 

11. Молитвеник (Требник), око 1538-1540. - Ве-
неција: Божидар Вуковић, 1538-1540. године, л. 
[267]; вел.  13 х 18 cm.

Заставице. Иницијали. Текст црквеном ћирили-
цом. Заглавља, иницијали и делови текста штам-
пани црвеном бојом. Недостају листови у сле-
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дећим кватернионима: a а [1-8], B b[1, 4, 5, 8], G c 
[1]. Уз књигу је привезан одломак из: Молитвени-
ка (Требника), Милешева, 1546. Повез савремен. 
НМЧ, И 1200

Д. Грбић, К. Минчић-Обрадовић, К. Шкорић, Ћирили-
цом штампане књиге 15-17. века БМС, бр. 37-44.

12. Молитвеник (Требник)  из 1546.  - Милешева 
: игуман Данил, 20. септембар 1546 ([Милешева] : 
дијак Дамјан и Милан). - л. [9]; вел.  13 х 18,2 cm.

Заставице. Иницијали. Текст црквеном ћирили-
цом. Заглавља, иницијали и делови текста штам-
пани црвеном бојом. Одломак, сачувано: LG [4-8], 
LD [1-4]. Привезано уз: Молитвеник (Требник), 
Венеција, око 1538-1540.
НМЧ, И 1200

Д. Грбић, К. Минчић-Обрадовић, К. Шкорић, Ћирили-
цом штампане књиге 15-17. века БМС, бр. 49-53.

13. Четворојеванђеље из 1562. – 24. јуни 1562. 
- Мркшина црква : јеромонах Мардарије, 24. јуни 
1562. године. – л. [203]; вел.  17 х 26 cm.

Заставице. Иницијали. Текст црквеном ћири-
лицом. Заглавља, иницијали и делови текста 
штампани црвеном бојом. Недостају листови у 
следећим кватернионима: a [1-6], [V 1, 2]. Записи: 
накнадно састављен у продужетку старијег, л. 93’ 
и 94’. Повез савремен. 
НМЧ, И 1800

Д. Грбић, К. Минчић-Обрадовић, К. Шкорић, Ћирили-
цом штампане књиге 15-17. века БМС, бр. 101-103.

14. Служабник (Литургијар) из 1570. - Венеција: 
[Јеролим Загуровић, око 1570. године]. – л. [162]; 
вел.  13,3 х 17,5 cm.

Заставице. Иницијали. Текст црквеном ћирили-
цом. Заглавља, иницијали и делови текста штам-
пани црвеном бојом. Недостају листови у сле-
дећим кватернионима: Gg [1, 8]. Корице дрвене, 
пресвучене су кожом, са орнаменталном траком 
уз ивицу, вегетабилним мотивом у угловима и на 
централном пољу сложеним у крст. На хрпту је 
пет ребара. Једна копча је изгубљена.
НМЧ, И  1211
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Д. Грбић, К. Минчић - Обрадовић, К. Шкорић, Ћири-
лицом штампане књиге 15-17. века БМС, бр. 121-123.

15. Георгије Митрофановић, Поклоњење агнецу 
1609, Манастир Јежевица, Бањица

Детаљ фреске: Јован Златоусти, Григорије Бого-
слов, Кирил Александријски и Св. Никола. 
Фотографија Александара Радоша

Сретен Петковић, Фреске олтарског простора у цркви 
Јежевици из 1609. године – дело Георгија Митрофано-
вића, Саопштења, књ. XXXIV, Београд 2003, стр. 249-
262; Јован Радосављевић, Манастир Јежевица, Чачак 
2011, стр. [143].

16. Крст
XVIII век, Северна Грчка (Тракија)

Бронза, позлата, полихромни емајл, дрво, ливење, 
оков 8,3 х 6,3 cm

На предњој страни у централном пољу је Христо-
во распеће, у развијеној варијанти (са Богороди-
цом и Св. Јованом). На крајевима кракова прика-
зане су допојасне фигуре четворице јеванђелиста. 

На другој страни, у средини је Крштење, а около 
јеванђелисти. Фигуре су у рамовима са пре-
ломљеним луком, а остали простор испуњен ге-
ометријским и цветним орнаментом. Сигнатуре 
грчке.
Порта манастира Јежевица, Бањица, гроб попа 
Радована, ископавања 1980. године.
Народни музеј Чачак, Т. бр. 2

Делфина Рајић, Црква Св. Николе у Јежевици, Чачак 
1994, стр. 12; Милица Дрињаковић, Конзервација кр-
ста и пафте из Јежевице, Зборник радова Народног 
музеја, књ. XXV, Чачак 1995, стр. 139-148.

17. Пафта
XVIII век, Северна Грчка (Тракија)
Бронза, позлата, полихромни емајл, ливење, 21 х 
8,5 cm



13
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Дводелна подужна пафта, заобљених крајева са 
малим испустима. Траке геометријског орнамен-
та уоквирује централно поље са једном великом и 
две мање розете са стране, оивичене декоратив-
ном траком. Велика розета на горњој страни има 
круну ослоњену на птичије главе, а на доњој круну 
подухваћену  биљним орнаментом.
Порта  манастира Јежевица, Бањица, гроб попа 
Јосифа Поповића, ископавања 1980. године.
НМЧ, Т. бр. 11

Д. Рајић, Црква Св. Николе у Јежевици, стр. 12; М. 
Дрињаковић, Конзервација крста и пафте из Јежеви-
це, стр. 139-148.

18. Богородичин канон
XVIII век
Рукопис, папир, л. 5, 13,5 х 18 cm 
НМЧ, И 4823

19. Св. апостол Јосиф
XIX век
Стојећа фигура са књигом у десној руци. Из кори-
ца „Богородичиног канона“.
Папир, мастило, 18 х 27 cm
НМЧ, И 4824
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20. Kniga síõ Grammatfka v ’ polë$ i oupotrelenïe 
wtrokwvß Serbskix(ß) Jelaü≤ixß wsnovatelnagw 
Na$qenïæ Slavenskogw dïalekta / [Melet`a 
Smotritsklgw, monaxa bratstva vilenskagw]. -  [Б. 
м.] : ijdevenïemß ... Pa√la Nenadoviqa, 1755 
([R¥mnik¢] : Napeqatasõ   Ep(i)skop`ĭ RΩmniqeskoiÂ). 
-  Листови aª-nª [тј.  1-8], aª-sp}i [тј.  1-288] ; 17 cm.

Мирјана Брковић, Српске књиге и периодика 18. века 
Библиотеке Матице српске, Нови Сад 1996, 394. - Кож-
ни повез.
НМЧ, И 1394  
                                                                     
21. ApoçÕegmata to esty Kratkix¢ vitïevat¥x¢ 
i nravo$qitelyn¥x¢ rhqei˘ knigi tri : v¢ nix¢ 
je polojen¥ raëliqn¥e vopros¥ i †vht¥, jit`õ 
i postupki, poslovic¥ i raëgovor¥ raëliqn¥x¢ 
drevnix¢ Çïlosoçov¢ / preveden¥ s¢ polyskago na 

Slovensk¡i˘ æz¥k¢. - V¢ Sanktpeterburgh [тј. V¢ 
Venec`i : kod¢ Dimitr`a Ïeodos`a], 1765. – 139, 
[4] стр. ; 18 cm. 

М. Брковић, Српске књиге и периодика 18. века БМС, 
55. - Потпис: Из кньига Вићентія Димитріевића. - По-
лукожа. 
Р. бр. 1533/1997.

22. Iƒïka feropolïtïka ili Ç`losoç`a nravo$qitelnæ 
S√mvolami i pri$podoblenïi iëõsnenna. - Vß 
... V`ennh : pri Vostoqnom¢ Ill√r¡qeskom¢ 
T√pograçh Fwsiçh K$rcbek¢, 1774. – [8], 309, [1] 
стр., [17] листова с таблама :  илустр. ; 18 cm.

М. Брковић, Српске књиге и периодика 18. века БМС, 
117. - Дрвене корице пресвучене зеленом хартијом. 
Примерак непотпун. 
НМЧ, Р. бр. 122/2001. 

 v  ’
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23. Kratkaõ svõ≤ennaõ fstorïä cerkve Vethagw i 
Novagw zavhta / prevedena s¢ rossfi˘skagw õz¥ka 
vo upotreblenïe serbskix¢ uqili‚c ¢ t\anïem¢... 
Steçana V$õnovskagw. - V¢ Vïennh : Pri b. 
G. Steçanh Novakoviqh, v¢ Slavenno-Serbskoi˘, 
ValaxfiÂskoiÂ i Vostoqn¥x¢ õë¥kwv¢ Privileg. 
T√pograçïi - 1793. – 87 стр. ; 18 cm.

М. Брковић, Српске књиге и периодика 18. века БМС, 
123. – Запис:  Знати се чия јеромонаха Макария. Узе ду-
ховникъ Макарiе у мени Плачъ Рахилинъ, а даде ми ову 
историю на прочитание док ми Плача врати. Сѵмеωнъ 
Поповичъ. 
НМЧ, Р. бр. 102/2001.
                                                                    
24. R$kovodstvo k¢ slavensthi˘ grammatïch : 
ispravlennhi˘ vo upotreblenïe slaveno-serbskix¢ 
narodn¥x¢ ouqili‚c ¢ / iëdano trudom¢ Avraama 
Mraëoviqa... - Vtoroe izdanïe [тј. 3. изд.]. - V¢ 
B$dinh gradh : Pismen¥ Kralevskagw Vseuqili≤a 
Peùtanskagw, 1800. - XVI, 192 стр. ; 20 cm.

М. Брковић, Српске књиге и периодика 18. века БМС, 
204. - Записи: Петаръ; Сiя граматiка Гаврила Кулешића; 
Сима Поповића ученика ... пара купи Граматику за: 100. 

Маия 2го 813. года.; Петар Гаврилович купiω га за 50 
пара. - Дашчице пресвучене дезенираном хартијом.
НМЧ, И 1342

25. Фνсiка : простымъ языкомъ списана за родъ 
Славенно-Сербскïй. Часть 1. / Аѳанасiа Стой-
ковича ... - Въ Будимѣ : Писмены Кралевскаго 
Унïверсïтета, 1801. – [48], 320 стр., [1] пресавијен 
лист с таблом : граф. приказ ; 19 cm.   

Српске књиге БМС 1801-1867, 4522. - Потпис: Коnstаntin 
М. Јоvаnovisch. – Полукожа. Хрбат подељен орнамен-
талним тракама на поља, са натписом. 
НМЧ, И 1406

26. Фνскiа : простымъ языкомъ списана за родъ 
Славено-Сербскïй. Часть 3. / Аѳанасiа Стой-
ковича ... - Въ Будимѣ : Писмены Кралевскаго 
Унïверсïтета, 1803. - [9], 284, [20]  стр., [1] лист с 
таблом : граф. прикази ; 19 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4534. - Потпис: В. Ми-
линковичъ. - Полукожа. Хрбат подељен орнаментал-
ним тракама на поља, са натписом.
НМЧ, И 1407
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27. Cvhtnk¢ v¢ dvhsth i dvadesæty i qet¥re 
iëbrann¥x¢ istorïæx¢ nasajdenn¥ĭ, i ië 
istoqnikowv¢ f(ëra)ilev¥x¢ napoenn¥ĭ, v¢ 
nem¢ je krin¥ oudoln`i dobrodhteleĭ posredh 
tern`ĭ porokwv¢ rast$t¢ i cvht$t¢ : v¢ 
polëu i oukraùen`e vshx¢ lübiteleĭ qe(s)tnosti 
predlojen¢ 1793 / [од Петра Лауремберга]. 
êa 67 lhto darovann¥æ jiëni tr$d¢ sei˘ v¢ 
blagodaren`e B(o)g$ prinesen¢ F. R. - V¢ B$dinh 
grdh : Peqatano pismen¥ Kral. Vse$q. Peùt., 
1802. - ХLVIII,  584 стр. ; 21 cm.  

Српске књиге БМС 1801-1867, 2122. - Потпис: Из књига 
Вићентија Поповића проте из Јежевице. - Картонске 
корице пресвучене дезенираном хартијом са мотивом 
четворолиста.        
НМЧ, Р. бр. 1554/1997.                                                                                           

28. Rhqnik¢ greqesko-slavensk`ĭ / v¢ polë$ 
Slavenoserbskagw Ünoùestva Gewrg`em¢ Papa êaxarfa 
Greqeskim¢ ouqitelem¢ êem$nskim¢. - [Земун] : 
Ijdiven`em¢ je Q(es)tnagw bratstva, G(ospo)darwv¢ 
Grekwv¢ êem$nskix¢ jiteleĭ, 1803 [Еν Воυδα : Тυπоις 
τоυ ϰατ, Ουνγα   ιαν Βασιλιϰον]. -[8], 136 стр. ; 19 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1268. - Дрвене дашчице 
пресвучене мрком хартијом. 
НМЧ, И 1385

29. Зерцало супружества то есть Плутарха Хе-
ронеа Слово О Должности Супружества / съ 
Еллинскаго на простый Греческый Дїалектъ 
пренешено, на Славено Сербскій же преведенно 
Георгіемъ Захаріевичь. - [Земун] : иждивенїемъ... 
Марка Іоанновича, 1808 (Въ Будинѣ Градѣ : Пис-
мены Кралевскаго Всеучилища Венгерскаго). - 
101 стр. ; 18 cm.

Српске књиге БМС  1801-1867,  3509. - Запис: Сія книга 
Зврцало Василія Поповића. У Бѣоградѣ дне 3. јануарiа 
1838. године поклонио Јосифу Поповичу.
НМЧ, И 1367

30. Plaqy Raxili ili Iëb`en`e mladencev¢, na 
povelhn`e Irwda Caræ F$deĭskagw vo V`®leemh 
sb¥vùem$sæ / iëdano Kwnstant`nom¢ Marinkoviqy, 
Paroxom¢ Novosadskim¢. - V¢ B$dinh Gradh : 
Pismen¥ Kralev. Vse$qil. Vengerskagw, 1808. – 104 
стр. : илустр. ; 18 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2279.
БМС, Р19 Ср I  284.1
Kопијаб
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31. [Благодѣтелна муза или Чувствованія и 
мысли къ образованію сердца и къ украшенію 
душе. Кн. 1 / сабране и издане Стефаномъ 
Живковичемъ. -  У Бечу :   писмены  І. Шнирера, 
1815.] - [10], 356, [4] стр., [1] лист с таблом ; 20 cm. 

Српске  књиге БМС 1801-1867, 1195. - Запис: Сию книг$ 
имен$ем$ю Благдѣтелну м$з$ мне ђака Петронія писа у 
школи чачанской месеца маїа день 12, 826. лѣта. - Кож-
ни повез.
НМЧ, И 1267

32. Повѣсть древнихъ Абдерітовъ Господиномъ 
Віландомъ сочиненая. Часть 1, кн. 1-3 / Ніколае-
мъ Лазаревичемъ съ Нѣмецкаго преведена. - Вто-
рое изданїе. - Въ  Будимѣ : Писмены Кралевскаго 
Унїверсїтета, 1824. – [2], II, [14], 352 стр., [1] лист с 
таблом ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 609. - Потпис: С. Про-
тићъ. - Броширано.
НМЧ, И 1226

33. Даница : забавник за годину 1826 : Прва го-
дина / издао Вук Стеф. Караџић ...  – [Беч : Вук Сте-

фановић Караџић, 1825] (У Бечу : у штампарији 
Јерменскога намастира). - [24], 134 стр. ; 14 cm.
Вук Караџић је у забавнику објавио  „Почетак описа-
нија cрпски намастира“  (стр. 1-40 друге паг.).
БМС, РПСр 19.1
Kопија
                                                                   

34. Манастир Јежевица
1875, Михаило Валтровић
Графика

Северна фасада цркве пре доградње звоника.
НМЧ, Библиотека, инв. бр. 2114

Старе српске црквене грађевине, Српске илустроване 
новине за забаву, поуку, уметност и књижевност, год. 1,  
бр. 2, Нови Сад, 2. август 1881, стр. 25. 

35. Надгробна плоча попа Радована
Пре 1831; натпис  после 1851. године
Мермер, клесање 87,5 х 58,5 cm

Натпис на надгробној плочи са зида манастира 
Јежевицe: „Овде почиваю кости попа Радована из 
Єжевице, деда попа Вићентїєвог умроє 1820.  г.“
НМЧ, Р. бр. 1189/1953.

Надежда Пешић Максимовић, Споменичке вредности 
сеoских центара у Србији, Београд 1984, стр. 24; Д. 
Рајић, Црква Св. Николе у Јежевици, Чачак 1994, стр. 15.
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36. Јатаган 
Прва половина XIX века

Белосапац, без каније, са годином 1817. на сечиву.
Дужина 53 cm
Припадао проти Симеону Поповићу.
НМЧ, И 2007

37. Икона Светог Николе
Прва половина XIX века, Јанко Михаиловић Мо-
лер
Стојећа фигура са јеванђељем, натпис: Sª oc¢ -  
Nïkola[i].
Темпера на дасци, 41 х 58 cm

Породица Поповић, Јежевица
НМЧ, Л 13

38. [Іоакіма Вуича Славено-Сербскаго Списа-
теля Путешествіе по Сербіи : во кратцѣ обствен-
номъ рукомъ нѣговомъ списано у Крагоевцу у 
Сербїи. – У Будиму граду : Печатано у Славе-
но-Сербской и восточны прочи языка печатни 
Кралевскаго Всеучилища Пештанскаго, 1828.] - 
[12], 380, [16] стр., [3] листа с ручно колорисаним 
таблама; 20 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 703. - Примерак непотпун.
Приватно власништво 
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39. Објављење / Вук. Стеф. Караџић. - У Будиму : 
[б. и.], 1828. - [1] лист ; 20 cm.
Позив на претплату на забавник “Даницу” за 1829. 
годину.

Објављенија БМС 1791-1866, Нови Сад 2008, 65.
БМС, РОбСр II 49.1 
Kопија

40. Објава Димитрију Поповићу за трговину
стоком
4. јануар 1829, Крагујевац
Папир, рукопис

[...] Димитрију Поповићу из Јежевице, нахије По-
жешке, да он за целу ову 1829. годину може свуд 
по пределу нашем ходити и сваког рода марву тр-
говцу свом куповати и капарисати.
АСАНУ, бр.  1256
Копија

Др Бранко Перуничић, Чачак и Горњи Милановац, књ. 
1, Чачак 1968, стр. 138.

41. Крстоносцы или Путешествіе у Палестину : 
позориштна игра у петъ дѣйствія / по немецкомъ 
списао Паνелъ Рожа Михайловичъ.   - У Будиму : 
Словыма Кралѣв. Університ. Печатнѣ, 1830. - XVI, 
128, [56] стр., [1] лист с таблом : илустр. ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1994. - Потпис: Јос. По-
пов. – Броширано.  
НМЧ, И 1305

42. Новый завѣтъ Господа нашего Іисуса Хрис-
та / по преводу Аѳанасiя Стойковича. – Лейпци-
гъ : въ Типографiи Карла Таухница, 1830. – [4], 628 
стр.; 20 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 3032. - Потпис: Јосифа 

Поповича. - Картонске корице пресвучене кожом.
НМЧ, И 1350           

43. Др Іована Стеића Забаве за разум и срце. 
[Књ.] II. - У Будиму: У Типографии Университета 
Пештанског 1831. - стр. XXII, 258, [20]; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4429; КНБС 2571. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 1403                                                                                              

44. Сербскiй лѣтописъ / наставлѣнъ Милошемъ 
Светићемъ. - Год. VII , частица 3=26. - [Пешта] 
: Трошкомъ Матице србске, 1831. (У Будиму : У 
Печатньи Кр. Всеучилища Пештанскогъ) -[4], 155 
стр. ; 20 cm.      

С. Новаковић, Српска библиографија за новију књижев-
ност 1741-1867, Београд 1869, 802. - Потпис: Јосифъ 
Симеоновичъ. - Броширано.
НМЧ, И 1390 
 
45. Тефтер капетаније Моравске
1832.
Папир, рукопис
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Попис харачких глава породице Поповић из Јеже-
вице: поп Симо Поповић, Димитрије брат, Јосиф 
син, Тома [син], Павле [син], Вићентије [син].
Архив Србије, Београд, Министарство финан-
сија, Збирка тефтера, 588.
Копија

46. Виргинiя или Крвава жертва освобожденiя  
: жалостно позориште у четири дѣйствiя. /  от 
Антонiи Арновлѣв’ Закл. Мађ. Права Адвоката. – 
[Сегедин] :  иждивенiем ... Iоанна Фотти гражд. и 
купца сегединског’, 1832 (У Будиму : Писмени Кр. 
Всеучилишта Пештанског). – 92, [2] стр., [1] лист 
са таблом ; 21 cm.   

Српске књиге БМС 1801-1867, 50. - Потпис: С. Протић. 
- Броширано.                                                                                  
НМЧ, И 1227   

47. Политическо землѣописанiє : за употребленiе 
србске младежи / одъ Димитрiя П. Тирола. - У Бе-
ограду : У Княжеско-Србской Кньигопечатньи, 
1832. - [4], 175, [6] стр., [86], [2] ; 24 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4691.  - Броширано.
НМЧ, И  1413   

48. Омирова Илiада : I-III песма / с’ еллинског 
преведена Петром Демелићем Панѣвским. - У 
Будиму : У печатньи Кр. Унiверсiтета Пештанског, 
1832. - [2], 69, [1] стр. ; 23 cm.      

Српске књиге БМС 1801-1867, 4893. - Потпис на 
унутрашњој страни горње корице: Кости Поповићу 
принадлежи; на доњој запис: у Београду мая 1858. го-
дине. - Броширано. 
НМЧ, И 1421

49. Іоакіма Вуича Славено-Сербскаго списа-
теля Животоописаніе и чрезвичайна нѣгова 
приключенія : во кратцѣ собственномъ  рукомъ  
нѣговомъ  списана у общежителному монастыру 
Бездину, во Богохранимой  Єпархїи темишвар-
ской. - У Карлштадту [тј. у Карловцу] : Писмены 
Книгопечатателя Іоанна Претнера, 1833. - XІV, 
470 стр., [8] листова с таблом, [1] лист  са сликом 
аутора ; 20 cm.

Српске  књиге БМС 1801-1867, 682. - Потписи:  Кньга 
г. Милована Вуличевића практиканта суда окружногъ; 
Јос: Поп: Протића. - Броширано. 

НМЧ, И 1230



45

50. Романъ безъ романа : шальивый  романъ.  Чс-
тица  1 / составлѣнъ од Іоанна С. Поповича. - У 
Новомъ - Саду : Писмены Павла Іанковића, ц. к. 
Тѵпографа, [1832]. - [4], VII, 58, [4] стр. ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3654. - Посвета на 
унутрашњој страни корице: Господину Ант. Арноту 
свомъ любезномъ пріятелю сочинитель. - Запис на на-
словном листу: Изъ числа кньига М. Спасоевића. - Пе-
чат Панчева. - Броширано. 
НМЧ, И 1376                                

51. Забавникъ : за 1834. годину / сочинѣніє Дими-
трія Давидовића. - У Крагуєвцу : у Кнęжеско-Срб-
ской печатньи, 1834. - [20], XXII, [2], 243, [9] стр., 
[2] листа с прилогом од тога 1 пресав. ; 14 cm.  

Новаковић 893; КНБС 719. - Потпис: Коста Поповић. - 
Полуплатно са златотиском на хрпту. 
НМЧ, И 1270

52. Новый Плутархъ или Краткое описаніє 
славнѣйши людїй свію народа отъ древнѣйши 
времена до данась. Часть 2 / по Бланшару сво-
бодно преведенъ и новыма бографіама умноже-

нъ Єѵѳіміємъ Івановићемъ, Протопресѵтеро-
мъ Земунскимъ, частнѣйшаго Консiсторiума и 
пречестнѣшаго Архіепіскопо-Митрополітскаго 
Аппеллаторіума, и славнога Комітата Сремскога 
Сосѣдателѣмъ. - У Крагуевцу : У Княжеско-Срб-
ской Типографiи, 1834. – VIII, 204, [2] стр. ; 20 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1395. – Полукожа са зла-
тотиском.
НМЧ, И 1283    

53. Исторія Церне-Горе : од искона до новієга 
времена / списана Симеономъ Милутиновићемъ 
Сарайліомъ. - У Бѣограду : у Княжеско-Србской 
Кньигопечатньи, 1835. - VIII, 120, [1] стр., [1] лист с 
таблом, [1] пресавијен лист с факс. рукописа ; 30 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2549. - Записи: Рев-
ностномъ священику господи[ну] Вићентію пароху 
Н. пошилѣ се ова кньига на дар, 3. априлія [1]857. год. 
у Карановцу; Принадлежи кньижари Андріє Буђевца 
найстаріє учителя и погодописател[я] града Карановца 
1856. год. у мсцъ ноємбру дне 20.гъ добіє. – Полукожа. 
НМЧ, И 1335
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54. Покондирена тиква : весело Позориште у 
три дѣства / составлѣно од Іоанна С. Поповича. 
- У Новомъ Саду : Писмены Павла Іанковића ц. к. 
Прив. Типографа, 1838. - [6], V, 112, [1] стр. ; 19 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3649. - Броширано. 
НМЧ, И 1375     
                                                                                          
55. F. S. Popovi}a Davorh : phsnoslovni proiëvodi 
u iëboru. F - U Novom¢ Sadu : Knyigopeqatnõ 
Dan. Medakovi}a, 1854. - 135 стр. ; 19 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3617. - Запис: Пахомію 
Јовановићу. - Полукожа. 
НМЧ, И 1373        
                                                                                       
56. Діалогъ Цицероновъ о пріятельству / пре-
веденъ Григоріємъ Лазићемъ, у Гѵмназіи Кар-
ловачкой профессоромъ ученогъ содружества 
Ботаническогъ Регенсбургскогъ членомъ. - У 
Бѣограду : У Княжеско-србской типографіи, 1836. 
- [4], 54 стр. ; 20 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4947. - Посвета на задњој 
корици: Брату свомъ по Христ. Јосифу Поповић А. Ге-
орг. - Броширанo.
НМЧ, И 1425                                                                                               

57. Проста наравна  історія или Описаніе най-
важніи наравни тѣлеса / саставлѣно одъ Гри-
горія Лазића... - У Будиму : Писмени Кралѣвск. 
Свеучилища Пештанскогъ, 1836. - 221 стр. ; 20 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2114. - Потпис: Наравна 
истоія ... Јованъ Николаевичъ. - Полуплатно. 
НМЧ, И 1315  

58. Писмо митрополита Петра Јовановића вла-
дици Никифору Максимовићу
13. април 1836, Београд
Папир, рукопис

Митрополит моли за позајмицу књиге „Молбан 
Христов“ из библиотеке проте Сима из Јежевице.
АС, Митрополија београдскa, 1836, 379
Копија

59. Писмо владике Никифора Максимовића
митрополиту Петру Јовановићу
27. април 1836, Чачак
Папир, рукопис

Шаље књигу Молбан Христов са мишљењем да 
њен садржај неби требало уносити у превод гр-
чког Требника.
АС, МБ, 1836, 457
Копија

60. Писмо владике Никифора Максимовића
митрополиту Петру Јовановићу
6. децембар 1836, Чачак
Папир, рукопис
Шаље пренумеранте на Историју Русије.
АС, МБ, 1836, 959
Копија                                                                                           
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61. Исторiя Руссiє, кою є, одъ основанiя Русскогъ 
Государства до данашнѣгъ  времена преславно 
владѣтельствуюћегъ Императора и Самодер-
жца Всероссiискогъ Николая I. Павловића / 
по различнымъ Списательима на кратко извео 
и на Сербскiй свѣтъ издао Аѳанасiй Ѳеодро-
вићь... - У Бѣограду : Печатана у Княжеско-Срб-
ской Типографіи, 1837. - [12], X, 169 [тј. 219], 10 
стр. ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4666. - Руком преписане 
празне стране 107-114. - У списку пренумераната: Пре-
честн. Г. Симеон Поповић, протопресв. Моравски. – 
Полукожа са  златотиском.                                                                          
НМЧ, И  1411                                                                                                

62. Сведочанство Београдске богословије Јоси-
фа Поповића
1838, Београд 
Папир, штампани образац, рукопис, 41,2 х 25,8 cm 
Поп Јосиф Поповић (Јежевица 1817-Јежевица 
1850) био је ђак прве генерације Београдске бого-
словије.
НМЧ, И 4800

Благо Народног музеја, истраживања 2002-2012, Чачак 
2012, стр. 23.

63. Султанскiй хатишерифъ, истекшiй около по-
ловине Шевала 1254 (од 10/22 до 12/24 Декемврiя 



48

1838) содржаваюћiй Уставъ, дарованый Нѣговымъ  
Высочествомъ жительима Нѣгове Провинцiє 
Сербiє. - У Бѣограду : Печатано у Княжеско-Серб-
ской кньигопечатньи, [1838]. - 8 стр. ; 26 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4628. – Кор. насл.: Уставъ  
Княжества Сербiє. - Броширанo. 
И  1410  

64. Знаменитіи догађаи новіє сербске исторіє : 
на кратко у везаномъ и простомъ слогу / списани 
Герасімомъ Георгієвићемъ, епископомъ  шабач-
кимъ. - У Бѣограду : Печатано при Княжеско-Срб-
ской Кньигопечатньи, 1838. - 124 стр., [2] листа с 
таблама ; 20 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867,  784. – Полукожа. 
НМЧ, И 1233                          

65. Писмо Димитрија Маџаревића канцеларији 
Попечитељства просвештенија
23. јул 1838, Чачак
Папир, рукопис

Јосиф Поповић из Јежевице постављен је за учи-
теља у Чачку.

АС, Министарство просвете, 1838, 38
Копија

66. Писмо владике Никифора Максимовића
кнезу Милошу Обреновићу
13. децембар 1838, Чачак
Папир, рукопис

Јосиф Протић је рукоположен за ђакона 2. окто-
бра 1838. године.
АС,  Књажеска канцеларија,  XXXV, 382 
Копија

67. Маня читаоница: за начално упражненіє мла-
дежи у нижима нормалнимъ школама Княже-
ства Србіє. [Израдио Димитрије Исаиловић]- У 
Бѣограду : при Княжеско-сербской кньигопечат-
ньи, 1839. - 69 стр. ; 21 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 1520. - Запис на 
унутрашњој страни горње корице: Сіа читанка Павла 
Протића. - Полукожа.
НМЧ, И 1289

68. Ситнице изъ правописанія / одъ Петра По-
повића. – Одесса : словима Градске типографіе, 
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1840. - 17 стр. ; 23 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3692. - Потпис: Изъ кньи-
га М. М. Миліяновића [1]857. - Броширано.
НМЧ, И 1377

69. Србскıи споменицы или старе рисовулѣ, 
дипломе, повелѣ и сношенія босански, сербски, 
херцеговачки, далматински и дубровачки кралѣ-
ва, царева, банова, деспота, кнезова, войвода 
и властелина. - Часть прва / сабрани трудомъ 
Павла Карано-Твртковића, Свештеника... - [Бео-
град] : издани на свѣтъ иждивеніємъ господара 
Єфрема Теод. Обреновића, 1840 (У Бѣограду : у 
Типографіи Княжества Сербіе), - [2], 336 [тј. 345] 
стр. ; 26 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4374. - Потпис: Н. Нико-
лић у Београду у престолном граду. -  Броширано.
НМЧ, И 1299

70. Споменъ древности фрушкогорскихъ мо-
настырей наипаче монастыра Крушедола : 
Списанъ лѣта 1839 / [мною списася Димитрiемь 
Крестичемь, Aрхiмандрiтомъ   Крушедолскимъ]. 
- У Новомъ - Саду : Писменима Паνла Iанковића, 
Ц. К. прiв. Тνпографа, 1840. - 16 стр. ; 19 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2034. - Броширано.
НМЧ, И 1307

71. Стіхотворенія. Кньига втора (Славенска) / 
Скупіо дръ Георгiй Мушицкiй... - [Пешта] : Изда-
ла Матица Србска, 1840 (У Будиму : Писмены Кр. 
Свеуч. Пештанс.) – [8],  146 [тј. 246] стр. ; 23 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2785 - Броширано. 
НМЧ, И 1343                                                                                            

72. Голубица : съ цветомъ кньижества србско-
гъ / Григоріємъ Возаровићемъ кньиговезцемъ и 
кньигопродавцемъ. - Св. III (1841). - У Бѣограду : 
У Кньигопечатньи Княжества Србскогъ, 1841. – 
244,  [17]  стр. ; 19 cm.
Новаковић 1153; КНБС 480.  - Броширано. 
НМЧ, И 1246    
                                                                                          
73. Писмо владике Никифора Максимовића 
митроплиту Петру Јовановићу
8. јануар 1843, Чачак
Папир, рукопис

Прота Симеон Поповић разрешен дужности чла-
на конзисторије и отишао је у Јежевицу.
АС, МБ, 1843, 54
Копија

74. [Објава о смрти кнегиње Љубице Обрено-
вић]
14. мај 1843, Нови Сад, Штампарија Катарине Јанковић
Папир, штампа, 12,6 х 17 cm

Кнез Михаило Обреновић обавештава о смрти 
своје мајке.
НМЧ, И 5014

Радивоје Бојовић, Владарски дом Обреновића у збирка-
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ма Народног музеја у Чачку, Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије, књ. II, Горњи Милановац 
2014, стр. 218. 
 
75. Мѣсецословъ за годину одъ рождества Хріс-
това 1843, коя є проста, има сирѣчь 365 дана. - У 
Бѣограду : При Правителственой кньигопечат-
ньи, [1842]. - IV [15], 20-64 стр. ; 22 cm.
Новаковић 1241. - Броширано.
НМЧ, И 1332                                                                                             

76. Законикъ грађанскій за Княжество Србско 
: обнародованъ на Благовѣсти 25. марта 1844. го-
дине. - У Бѣограду : у Кньигопечатньи Княжества 
Србскогъ, [1844.] - [2], 159, [3] стр. ; 28 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1219. - Записи: „Сию кни-
га ортака Јована Ђоковића изъ Єжевице, у Чачку купи-
ли за 18 гроша [прецртано]; Овай законикъ є Млађена 
Миловановића из села Єжевице и Јована Ђоковића из 
истогъ села. Куплѣнъ є за 18 гроша у Београду 15. де-
кемвра [1]850. године.” – Повез савремен.
НМЧ, И 1273    
                                                                                        
77. Ле Сажовъ Жилъ Блазъ Сантиланацъ. Часть 
1 / съ немачкога превео Лазо Зубанъ. -Препечата-
на. - У Београду : У Княжества Србскогъ Кньиго-
печатньи, 1843. - [4], IX, 104, [2] стр. ; 21 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 2152. - Потпис: К. Попо-
вића VII раз. - Картонске корице обложене мрамори-
раном хартијом. 
НМЧ,  И 1316
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78. Збирка разны полезны предмѣта. [Перва 
часть] / Скупiо, превео и у редъ ставiо Іованъ Пе-
тровъ Архиваръ и Регистр. Суда Окр. Београдск. 
- У Београду : У Кньигопечатньи Княжества Срб-
скогъ, 1843. - [4],  181, [11] стр., [са 1 прил.] ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3424. - Записи: У Турчи-
на вере нема [Вићентије Поповић, 133]. – Полукожа са 
златотиском. 
НМЧ, И 1361

79. Збирка разны полезны предмета : за годину 
1844. Втора часть / Скупіо, превео и у редъ ставіо 
Іованъ Петровъ Архиваръ и Регистраторъ Суда 
Окр. Београдскогъ. - У Београду : У Кньигопе-
чатньи Княжества Србскогъ, 1844. - [16], 162, [20] 
стр. ; 23 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3426. - Записи: К. Попо-
вића лицеисте 1860; Збогом Коста Поповићу. – Полу-
кожа са златотиском. 
НМЧ, И 1362

80. Збирка разны полезны предмета: второ из-
даниє за годину 1844. - Трећа часть / Скупіо, пре-
вео и у реды ставіо Іованъ Петровъ Архиваръ и 
Регистраторъ Суда Окр. Београдскогъ. – Второе 
издание за  годину 1844. - У Београду : У Кньиго-
печатньи Княжества Србскогъ, 1844. - [14], 155 
стр. ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3428. - Потпис: Учи по 
болѣ К. Поповића Лицеиста 1860. „Збирка”. – Полукожа 
са златотиском.
НМЧ, И 1363

81. Збирка разны полезны и забавны предмета 
: за годину 1845. - Четврта часть / Скупио, превео 
и у редъ ставіо  Іованъ Петровъ Архиваръ Суда 
вароши Београда, Кр. Мађ. Вармеђе Присѣдатель 

и закл. Адвокатъ. - У Београду : У Кньигоечатньи 
Княжества Србскогъ, 1845. - [10], 197 стр. ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3431. – Полукожа са зла-
тотиском.
НМЧ, И 1364

82. Збирка разны полезны и забавны предмета 
: за годину 1846. - Пета часть / Скупио, превео и 
у редъ ставіо  Іованъ Петровъ Архиваръ Суда ва-
роши Београда, Кр. Мађ. Вармеђе Присѣдатель и 
закл. Адвокатъ.  - У Београду : У Кньигопечатньи 
Княжества Србскогъ, 1846. - [10], 169 стр. ; са 3 
прилога. - 21 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 3434. – Полукожа са зла-
тотиском.   
НМЧ, И 1365

83. Збирка разны полезны и забавны предмета 
: за годину 1847. - Шеста часть / Сакупио, превео 
и посаставио Іованъ Петровъ Архиваръ Суда ва-
роши Београда, Кр. Мађ. Вармеђе Присѣдатель и 
закл. Адвокатъ. - У Београду : У Кньигопечатньи 
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Княжества Србскогъ, 1847. - [8], 168, [8] стр., [3 
прил.] ; 21 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 3436. - Потпис на корич-
ном листу: К. Поповића лицеисте 1860. - Полукожа.  
НМЧ, И 1366

84. Искусный землѣдѣлацъ чича Срећко и нѣго-
ви совѣти србскимъ селяцыма у домоводству, 
землѣдѣлію, скотоводству, пчеловодству и сви-
лодѣлію. Св. 1 / одъ А. Николића. - У Бѣограду : 
Печатано у Типографіи Княжества Србскогъ, 
1844. - IV, [13], 111 стр. ; 22 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2940. – У списку пре-
нумераната је частњејши парох Јосиф Поповић јеже-
вички.
НМЧ, И 1347

85. Искусный землѣдѣлацъ чича Срећко и нѣго-
ви совѣти србскимъ селяцыма у домоводству, 
землѣдѣлію, скотоводству, пчеловодству и сви-
лодѣлію. Свезка 2 / одъ А. Николића. / У Бѣогра-
ду : Печатано у Типографіи Княжества Србскогъ, 
1844. - [16], 148 стр. ; 22 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2941. - Запис на 
унутрашњој страни предње корице: Јованъ Живковићъ 
слушалацъ I године права. - Броширано.    
НМЧ, И 1348  
              
86. Кратко сочиненіє антропологiє или Наука о 
о човеку : с упутствованѣмъ къ содржанію здрав-
ля : полезна наука за Учителѣ и Ученике, при яв-
нымъ наставленіяма и за приватно поученіє, но и 
за употребленіє Одрастны / Изъ разны списателя 
скуплѣна Петромъ Радовановићь... -  У Београду 
: У Кньигопечатньи Княжества Србскогъ, 1844. - 
[8], 121, [18] стр. ; 22 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3938. - У списку пренуме-
раната је Јосиф Поповић, парох јежевички. - Броширано.
НМЧ, И 1381

87. Скитничка конфузія или Несторово покаяніє 
: мелодрама у петъ дѣйствія / саставлѣна Мойсе-
омъ Живойновићемъ, Писаръ Среза Омольско-
гъ, Окружія Пожаревачкогъ. - У Бѣограду : У Кня-
жеско-Србской Кньигопечатньи, [1844]. - [8], 129, 
[6] стр. ; 18 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1198. - Потпис: Коста По-
повић ученика V гимназије [1] 857. год. 
НМЧ, И 1268 

88. Вука Стеф. Караџића и Саве Текелије Писма 
вископреосвештеноме господину Платону Ата-
нацковићу, православноме владици будимскоме 
о српском правопису, са особитијем додацима о 
српском језику. - У Бечу : У штампарији Јерменс-
кога манастира, 1845. -  95 стр. ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1815. - Натпис на корица-
ма и на насловној страни: Изъ кньига Косте Поповића. 
- Броширано.
НМЧ, И 1300
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89. Барона Ж. А. В. Хердера Рударскый путъ 
по Сербiи 1835. год. : у изводу. - У Београду : У 
Кньигопечатньи Княжеско-Србской, 1845. - [4], 
44 стр. ; 19 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4876. – Опис локалитета 
Гамзиград 1835. године. - Полукожа.
НМЧ, И  1417          

90. Робинсонъ на своємъ острову : кньижица 
за младежь и любителѣ младежи / Преведена съ 
Нѣмачкога Емиліомъ Лазићевомъ. - У Београду : 
При Правительственной Кньигопечатньи, 1845. - 
[2], IX, [4], 151, [33] стр., [1] лист са илустр.  ; 17 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 975. – У списку пренуме-
раната је Јосиф Поповић, парох јежевачки.
БМС, Р19Ср I 148.1
Копија     

91. О кньижевной узайамности између различ-
ни племена и нарѣчія славянаскогъ народа 
/ оды Іована Коллара, превео с немачкогъ Ди-
митрије Теодоровићъ. - У Београду : Печатано у 
Княж. Серб. кньигопечатньи, 1845. - [2], 128, [6] 
стр. ; 22 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 1961. - Потпис на кори-

цама: Тимотије Поповић.  - Броширано.
НМЧ, И 1303   

92. О кньижевной узаймности између различ-
ни племена и нарѣчія славянскогъ народа / одъ 
Іована Коллара ; превео съ немачкогъ Димитріє Те-
одоровићъ. - У Београду : Печатано у Княж. Серб. 
Кньигопечатньи, 1845. - [2], 128, [6] стр. ; 22 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1961. -  Посвета: Прилѣж-
ном ученику Јовану Теодоровићу на даръ одъ управи-
тељства Полугимназіє Шабачке. У Шабцу  20. юнія [1] 
856. год. - Броширано.
НМЧ, И 1304
                                                                       
93. Рѣчникъ географійско-статистичный Ср-
біє / саставіо  Іованъ  Гавриловићъ Началникъ 
Одѣленія при Попечительству Финансіє.  - У Бе-
ограду : трошкомъ издателя,   1846 (У Београду : 
Правителственой Кньигопечатньи). – XIII, [2], 
332, 4 стр. ; 16 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 772. - Полукожа. 
НМЧ, И 1232

94. Златна зрна : за младе и старе обоєгъ пола. Св. 
1 / съ немачкогъ превео Димитрій Авраамовићъ. 
- У Београду : у Княжеско-Србской Кньигопечат-
ньи, 1846. - [4], 80 стр. ; 18 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 1357. - Потписи: Петра 
Протића, Милана Богићевића,  Јована Теодоровића, Јо-
вана Димитријевића. – Броширано.
НМЧ, И 1276

95. Дѣла Димитрія  Давидовића : кнь. 1. - Исторiя  
народа србскогъ (печатана у Вiєни године 1821). 
- Препечатана Григорiємъ Возаровићемъ, Кньи-
говезцемъ и кньигопродавцемъ. - У Београду : У 
Княжеско-Србской  кньигопечатньи, 1846. – XIV, 
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[2], 160 [тј. 142], [2 прил.] стр. ; 20 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 896. - Садржи и : [Хаџић 
Јован] Светић: Животъ Кара-Ђорђа Петровића. Са 
сликом Карађорђа и картом земље у којима пребивају 
Србљи. - Полукожа. 
НМЧ, И 1248      

96. Сербiе плачевно пакипорабощенiе лѣта 1813 
: Зашто и како? : У разговору порабощенне Мате-
ре съ роднымъ еднымъ Сыномъ своимъ, коему 
оставля послѣднее свое завѣщанiе. - У Липску : 
Штампано у Брейткопфа и Гертла, 1846. - [4], 81, 
[1] стр., [1] лист с таблом ; 18 cm. 

Српске књиге БМС1801-1867, 4244. - Полукожа. 
НМЧ, И 1372     
                                                            

97. Новине читалишта београдскогъ / Учредни-
къ Пав. Арс. Поповићъ. -  Год. 1, бр. 5 (31. јануара 
1847) -  Београд : У Правителственой кньигопе-
чатньи, 1847. - 31 cm.
   
Извештај са прославе школског празника Светог 

Саве у Јежевици садржи беседу пароха Јосифа По-
повића. 
НБС, п 2260
Копија                                                                        

98. Србска грамматика / одъ Иліє Захарієвића, 
пр. профессора и управителя Гимназіє Княжества 
Србіє. - У Београду : У Правителственной Кньи-
гопечатньи Княж. Србскогъ, 1847. - [4], 120, [26] 
стр. ; 22 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1279. - У списку пренуме-
раната је Јосиф Поповић за сина Константина. - Броши-
рано.
НМЧ, И 1274

99. Кньижевно обявленіє / Тома Живановићъ. - 
У Београду : [б. и.], 1847. - [1] лист ; 23 cm. 

Објављенија БМС 146. - Оглас на књигу Т. Живановића 
Зрцало людско.
БМС, РОбСр II 20.1
Копија

100. Зрцало людско. Част 1 /  скуплѣно и на светъ 
издано Томомъ Живановићемъ, Првимъ Столона-
чалникомъ Высокославногъ Попечителства Вну-
терньи Дѣла.   – У  Београду :  Писмени Кньигопе-
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чатнѣ Правителствене, 1848. - [4], 192 стр. ; 21 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 1180. - Потпис: Из књига 
Косте Поповића из Јежевице.
НМЧ, И 1265

101. Света гора са стране вере, художества и по-
вестнице / описана Димитрiємъ Авраaмовићемъ 
Живописцемъ. - У Београду : У Княжеско-Срб-
ской Кньигопечатньи, 1848. - [4], VI, 180 стр. ; 16 
cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3. - Без снимака и списка 
пренумераната. - Полукожа. 
НМЧ, И 1212                      

102. Српске народне пословице  и друге раз-
личне као оне у обичај узете ријечи / издао их 
Вук Стеф. Караџић. – У Бечу : У штампарији 
Јерменскога манастира, 1849. – LIII, [1], 388 
стр. ; 22 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1852. – Пренумерант 
Јосиф Протић, парох јежевички.
БМС, Р19Ср II 358
Копија

103. Љубица М. Обреновић, кнегиња српска 
1851, Беч, Анастас Јовановић, Штампано код Ј. Рау 
Литографија, опсечен формат,  20 х  32 cm 
НМЧ, И 4825

Р. Бојовић, Владарски дом Обреновића у збиркама На-
родног музеја у Чачку, стр. 218.

104. Усамлѣный  юноша / одъ Милована Вида-
ковића. – Земунъ : издала кньигопечатня І. К. 
Сопрона, 1852. – XII, 156 стр. ; 18 cm. – (Милова-
на Видаковића Целокупна белетристична дѣла. 
Частъ 1)

Српске књиге БМС 1801-1867, 599. – Потпис: Косте По-
повића. - Броширано.
НМЧ, И 1221

105. Описаніє божієгъ града Єрусалима / со-
чиніо Константинъ Михаиловићъ... - У Београ-
ду : При Кньигопечатньи Княжества Србскогъ, 
1852. - [6], 96, [27] стр. ; [1] пресавијен лист с 
таблом; 16 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 2641. - У списку пренуме-
раната из Чачка Вићентије Поповић, парох. јежевички. 
- Полукожа.
НМЧ, И 1340
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106. Слободіяда : епскій спѣвъ у десетъ пѣсама 
: посмртній остатакъ владике црногорског Петра 
Петровића Нѣгоша. / (Издао Л. П. Ненадовићъ.) 
- У Земуну : печатано кньигопечатньомъ І. К. Со-
прона, 1854. - [4],  215, [21] стр. ; 18 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3455.  - Полукожа.                                                                        
НМЧ, И 1352                                                                                               

107. Описанїє Божїєгь града Єрусалима/ Кал-
линикъ Пайсiєвићъ Архимандритъ. – У Новом 
Саду : [б. и.], 1855. - [1] лист ; 25 cm.

Објављенија БМС 165. – Оглас на необјављену књигу Ка-
линика Пајсијевића Описанїє Божїєгь града Єрусалима.
РОбСр III 40.1
Копија 

108. Описъ минералны вода и ньино употреб-
ленѣ ваобште а понаособъ лѣковиты вода у  Кня-
жеству Србiи досада познаты / Списао Ем. П. 
Линденмаєръ... – У Београду : Правителственомъ 
кньигопечатньомъ Княж. Србскогъ, 1856. – 126, 
[2] стр. ; 22 cm.  

Српске књиге БМС 1801-1867, 2184. - Полукожа. 
НМЧ, И 1417
      
109. Людевита Штура Кньига о народнимъ пес-
мама и приповедкама славенскимъ / съ чешко-
га превео Іованъ Бошковићъ. - У Новомъ Саду : У 
печатньи Дра Данила Медаковића, 1857. - X, 186, 
[13] стр. ; 23 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 5194.  – У  списку пре-
нумераната из Шапца Коста Поповић; из Јежевице 
частни г. Вићентије Поповић, парох.
БМС, Р19 Ср III 27.1
Копија 

110. Любомиръ у Елiсiуму: роантическа, но при-
томъ  и морална повѣсть / сочиньена Милова-
номъ Видаковичьемъ, Дѣтовоспитательемъ. 
[Частъ 1] - Друго изданiє. - [Београд] : Издао Геор-
гіє Стаичь, ислуж. Словослагатель Правит. Тіпо-
графіє, 1857 (У Бѣограду : У Правителственной 
Тіпографіи). - [2], VI, [2], 322, [17] стр. ; 19 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 567. - У списку пренуме-
раната из Карановца честни парох Вићентије Поповић 
јежевички. - Потпис: Из књига попа Срет. Поповића из 
Чачка. - Полукожа. 
НМЧ, И 1220                                                                                      

111. Часови одмора. 2 / издає Миланъ Ђ. Милиће-
вићъ... - У Београду : у Кньигопечатньи Кнежевине 
Србіє, 1858. - 94, [12] стр. ; 22 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 4992. - У списку пренуме-
раната из Чачка Вићентије Поповић, парох Јежевички.
БМС, Р19 Ср II 582.1
Копија 

112. Краљев трг као „Велика пијаца“ у Београду
1859, Феликс Каниц
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Изглед трга пре регулације.
АСАНУ, бр. 7901/II-5
Копија

F. Kanitz, Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien 
aus den Jahren 1859-1868, Leipzig 1868, p. 438.

113. Говоръ на гробу Миливоя Живановића,
ученика поєзіє у Гимназіи Београдской : (†14. 
Апр. 1859). - [Београд] : У Правителственой типо-
графіи, 1860. - [7] стр. : илустр. ; 22 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 824.
БМС, Р19 Ср II 218.1
Копија

114. Писмо Косте Поповића Стојану Новако-
вићу 
19-23. јул 1860, Јежевица
Дневнички запис из Чачка од 23. јула 1860. године.
Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар, Ва-
рија, 13-89
Копија

Бора Димитријевић, Четрнаест писама упућених 
Стојану Новаковићу, Баштиник, св. 2, Неготин 1999, 
стр. 160. 

115. Списак слушалаца прве године Лицеја
13. јун 1861, Београд
Папир, рукопис
АС, Велика школа (Лицеј), 966
Копија

116. Молба Косте Поповића савету Лицеја за 
благодејање
10. септембар 1861, Београд
Папир, рукопис
АС, ВШ (Л), 986
Копија

117. Сведочанство о имовном стању Косте По-
повића
31. август 1861, Јежевица
Папир, рукопис 
АС, ВШ (Л), 986
Копија

118. Сеоба Србаља : драмат у пет делова / од Ђорђа 
Јакшића.  -  У Новом Саду :  Епископска печатња, 
1863. – 154 стр. ; 16 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1554. – Повез савремен.
НМЧ, И 4826

119. Друштво српске словесности откупљује од 
Косте Поповића рукописни Зборник и Номо-
канон из XVII века
25. септембар 1859. године, Београд   
Папир, рукопис
АСАНУ, Записник седме седнице Друштва срп-
ске словесности, 1859. године
Копија 

Записници седница Друштва српске словесности 
1842-1863, књ. 2, прир. Василије Крестић - Миле Ста-
нић, Београд 2011, стр. 833.
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120. Писмо др Јанка Шафарика, библиотекара 
и кустоса Народног музеја управи просвете
26. септембар 1861, Београд

Народни музеј је откупио од Косте Поповића 
„две старе рукописне књиге, писане на артији и 
доста оштећене, од који једна садржава јеванђе-
лие, а друга молитвеник; даље  једну малу од бон-
зана ливену фигуру анђела и једну малу старинску 
копчу од бронзе“.
Папир, рукопис
АС,  МПс, 1861, VIII, 1316
Копија

Гаврило Ковијанић, Архивска грађа о Народној библи-
отеци у Београду 1821-1944, књ. 1, Београд 1990, стр. 
410.

121. Писмо др Јанка Шафарика, библиотекара 
Народне библиотеке  Министарству  просвете 
и црквених дела
23. фебруар 1863, Београд

Народна библиотека откупљује од Косте Попо-
вића две србуље из XVII века.
Папир, рукопис
АС, МПс, 1863, I, 185
Копија

122. Народни музеј откупљује од Косте Попо-
вића солид императора Грацијана (367-383)
8. фебруар 1862, Београд
Папир, штампни образац, рукопис
АС, МПс, 1862, Деловодни протокол, број 3200
Копија

123. Солид императора Грацијана 
367-375, ковница Константинопољ
НМБ, инв. бр. Н 16209
Фотографија

Милоје Васић, Златни и сребрни новац касне антике 
(284-450. године) из збирке Народног музеја у Београду, 
Београд 2008, стр. 259.

124. Народни музеј откупљује од Косте Попо-
вића печат манастира Куманице
11. јануар 1864, Београд
Папир, штампани образац, рукопис 
АС, МПс, 1864, Деловодни протокол, број 96 
Копија

125. Лицејка. - [Београд] : Омладина Лицејска, 1861 
(Нови Сад : Брзотиском Игњата Фукса). - [1] лист 
; 29 cm.

Објављенија БМС 182. - Оглас на прву свеску омладин-
ског алманаха Лицејка.
БМС, РОбСр IV 28.1
Копија

126. Зимзеленъ : србско-народный календаръ : за 
годину 1861 : - VIII година. / Уредіо и издао Алексан-
деръ Андрићъ. - [Београд : Александар Андрић, 
1860] (У Београду : Кньигопечатньомъ  Алексан-
дра Андрића). - [16], 62, [2] стр. ; 21 cm.
Новаковић 2278; КНБС 810. - Запис на корицама: Алек-
сандар. - Броширано.
НМЧ, И 1275                                                                                             
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127. Живи песак у Србији и биље што на њему 
расте / списао Др. Јосиф. Панчић. - Београд: У Др-
жавној штампарији, 1863. - [2], 37 стр. ; 22 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3308. - П. о. : Гласник 
Друштва Србске словесности ; св. XVI. - Броширано.
НМЧ, И 1359                                                                                               

128. Поука о подизању бели дудова и неговању 
свилени буба : (са сликама) / прерадио Коста По-
повић. - У Београду : у Штампарији Николе Сте-
фановића, 1864. - 65, [2] стр., [1] пресавијен лист 
са граф. приказом ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3672. - „Ово је дело на-
грађено из фонда Илије М. Коларца.“ – Броширано.
БМС, Р19Ср II 863.1
Копија

129. Ђулићи / од Ј[ована] Ј[овановића]. - У Ново-
ме Саду : У тискари Игњата Фукса, 1864. ; - 78 стр. 
; 16 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1688.  - Полукожа. 
НМЧ, И 1298                                                                                               
                                  
130. Записница Дружине „Омладина лицејска”
1862, Београд
Папир, рукопис

Коста Поповић био је књижничар дружине, про-
читао свој чланак „Црква  Јежевичка“ и изабран у 
одбор за другу књигу Лицејке.  
НБС, Р 551/I
Копија

131. Лицејка. Год. I. – У Београду. - Издаје Омла-
дина Лицејска, 1862 ([Београд] : Штампарија Ни-
коле Стефановића). - [8], 103, [2] стр. ; 19 cm.
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Новаковић 2453; КНБС 1350. - Потпис: Изъ книга 
Вићентіа Попов. пароха Ежевачког. - Коста Поповић 
је објавио у првој књизи Лицејке два чланка  из исто-
рије: „Стари Рудник и Острвица“ и „За историју“. - Без 
повеза.
НМЧ, И 1322                                                                                            

132. Лицејка. Год. II. - У Београду. - Издаје Омла-
дина Лицејска, 1863 ([Београд] : Штампарија Ни-
коле Стефановића). - [6], 128, [2] стр. : илустр. ; 
17 cm.   
Новаковић 2553; КНБС 1350. - У другој  књизи  објавље-
на су три прилога Косте Поповића: „Црква Јежевачка“, 
песма „Неће“  и превод две мађарске песме.
НБС, Кс  I 270/2
Копија

133. Пут лицејских питомаца (јестаственичког 
одељења) по Србији године 1863. : из путн. беле-
жака целе експедиције / саставио покојни Коста 
Поповић. - [Београд] : на свет издала Уједињена 
омладина српска, 1867 (у Београду : у Државној 
штампарији). - [2], 173 стр. : илустр. ; 24 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 3675.  – Броширано.
Природњачи музеј, Београд
Копија 

134. Даница : лист за забаву и књижевност. - Год. 
V, бр. 32 (9. август 1864). - У Новоме Саду : Брзо-
тиском Игњата Фукса, 1864. – 24 cm.
Новаковић 2468. - „Одломак из путовања по Србији пи-
томаца  Кнеж. србског лицеја  у години 1863.“  - Потпис: 
Сима Ј. Поповић. - Полукожа. 
НБС, п 151
Копија

135. Јавор : лист за забаву и науку / уредник Јован 
Јовановић. - Год. II, бр. 11 (20. април 1862). - Нови 
Сад : Јован Јовановић, 1862 (Нови Сад : Брзотис-
ком епископске печатње). – 26 cm.
Новаковић 2474. - Коста Поповић објавио је песму „Ал 
сам болан...“ 
БМС, П III  316
Копија 

136. Вила : лист за забаву, књижевност и науку / 
уредио и издао Стојан Новаковић. - Год. 1, бр. 2 (10. 
јануар 1865) - бр. 52 (26. декембра 1865). - У Београ-
ду : У Државној штампарији, 1865. - 640 стр. ; 25 cm.
Новаковић 2815. – Некролог Косте Поповића. - Потпи-
си: Својина браће Мил. Поповића; Коста Ј. Спасојевић 
Ужичанин  - учитељ, Јежевица 13. V 1894. г.; прочитао 
18. I 1891. у Мрчајевцу Љуб. В. Јанковић - Ваљевац  учи-
тељ; Ђорђе М. Басарић. - Полукожа.                                                                     
НМЧ, И 1222                                                                                       

137. Даница : лист за забаву и књижевност / из-
даје и уређује Ђорђе Поповић. - Год. VI, бр. 2 (20. 
јануар 1865). - У Новоме Саду: Брзотиском Игња-
та Фукса, 1865. – 24 cm.
Новаковић 2468;  - Некролог Косте Поповића. - Пот-
пис: Сима Ј. Поповић. - Полукожа. 
НБС, п 151
Копија
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138. Писмо Владана Ђорђевића Стојану Нова-
ковићу
10. новембар 1865, Беч
Папир, рукопис

Моли да пита [Вићентија Поповића] стрица Кос-
те Поповића хоће ли да штампа путопис лицејаца 
из 1863. године. 
АС,  Стојан Новаковић, 1335 
Копија

139. Пут лицејских питомаца по Србији
1863.
Папир, рукопис, л. 3 , 14,5 х 22,8 сm
Одломак
НМЧ, Р. бр. 1027/2004.

140. Писмо Владана Ђорђевића  Београдском 
певачком друштву 
19. март 1867, Беч
Папир, рукопис

Шаље рукопис „Пут лицејских питомаца по Ср-
бији 1863. год.“ да се штампа.
АС, Поклони и откупи, 60 : 96.
Копијa

141. Владан Ђорђевић, Успомене
Двадесете године ХХ века
Папир, рукопис 

Коста Поповић се распитивао за старе рукописе у 
манастиру Горњаку 1863.  године.
Матица српска, Рукописно одељење, Нови Сад, 
бр. М 14045
Копија 

142. Гамзиград
1860, Феликс Каниц
Графика
Копија

Serbien : historisch-etnographische Reisestudien aus den 
Jahren 1859-1868 / von F. Kanitz. - Leipzig : H. Fries, 1868. 

143. Коста Поповић (1842-1864)
Пре 1864.
Фотографија
Копија
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Владан Ђорђевић. Успомене – културне скице из друге 
половине XIX века, књ. I, Нови Сад: Издавачка књижара 
„Славија“, 1927. 
НБС, II 1454

144. Карта окружія пожаревачкогъ Княежев-
ства Сербіє  / одъ А. Медовића Дружства србске 
словесности саобштаваюћегъ члена; лит. Рери-
хъ. - [Размера дата размерником]. - [Београд] : [б. 

и.], 1850 (Београд: К. С. Каменорезница). - 1 геог. 
карта : у две боје ; 47 x 45 cm на листу 58 x 50 cm. - 
Садржи легенду и статистичке податке.
БМС, Гк III 502
Копија  

145. Карта окружія крайнскогй Княжества 
Србіє / одъ Иліє Пчелара писара ђумрука бео-
градскогъ; [лит. Рерихъ]. - [Размера дата размер-
ником]. - [Београд] : [б. и.], 1856 (Београд : К. срб. 
литографія). - 1 геог. карта : у бојама ; 49 x 60 cm на 
листу 59 x 78 cm. - Садржи легенду и статистичке 
податке.
БМС, Гк III 574
Копија 

146. Карта окружія ужичкогъ Княжества Ср-
біє  / одъ Стояна Обрадовића члена Суда окружія 
ужичкогъ;  [лит. Рерихъ ?]. - [Размера дата раз-
мерником].  -  [Београд] : [б. и.],  1858  (Београд : 
Княжества Србскогъ Каменорезница). - 1 геогр. 
карта : литографија ; 71 x 54 cm. - Садржи легенду 
и статистичке податке. 
НБС, Кр. II 473
Копија 

147. Гласникъ Дружтва србске словесности. - 
Св. I (1847). - У Београду : У кньигопечатньи Кня-
жества Србіе, 1847. - [XVI], 261, [4] стр. ; 23 cm. 
Новаковић 1458. - Полукожа са златотиском.
НМЧ, И 1236

148. Гласникъ Друштва србске словесности. - 
Св. V (1853). - У Београду : у кньигопечатньи Кня-
жества Србіє, 1853. - [4], 301, [2] стр., 2 прилога ; 
23 cm.
Новаковић 1823. – Прилог: Карта окружія пожаревач-
когъ Княежевства Сербіє  / одъ А. Медовића. – Полу-
кожа са златотиском. 
НМЧ, И 1240
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149. Гласникъ Друштва српске словесности. 
Св. IX (1857). - У Београду : У типографiи Княже-
ства Србскогъ, 1857. - [4], 349, III стр.  ;  1 прилог 
; 23 cm.
Новаковић 2072. - Карта окружія крайнскогй Княжества 
Србіє  / одъ Иліє Пчелара. - Полукожа са златотиском.  
НМЧ, И 1243

150. Гласникъ Друштва српске словесности. 
Св. X (1858). - У Београду : у типографіи Княже-
ства србскогъ, 1858. – 4, 388 стр. ; 1 прилог ; 23 cm.
Новаковић 2127. - Карта окружія ужичкогъ Княжества 
Србіє  / одъ Стояна Обрадовића. - Полукожа са злато-
тиском.  
НМЧ, И 1243

151. Прота Вићентије Поповић
Око 1915.
Фотографија, 8,5 х 13,5 cm
НМЧ, И 8626, 8627

152. Класификација ученика чачанске полугим-
назије
30. јун 1845, Чачак
Папир, рукопис

Вићентије Димитријевић, ученик II разреда имао 
је успех прве класе.
АС, МПс, 1845, Ι, 50
Копија

153. Школско сведочанство Вићентија Дими-
тријевића 
1846, Крагујевац
Папир, рукопис

Ученик III разреда Крагујевачке гимназије
Приватно власништво
Копија

154. Сведочанство училиштное богослова Ви-
ћентија Димитријевића
1850, Београд
Папир, штампа, рукопис 
Приватно власништво
Копија
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155. Преглед часова библијског земљописа у пр-
вом полугођу школске 1849/50. године
1850, Београд
Папир, рукопис 
АС, МБ, 1850, 117
Копија

156. Молба Вићентија Поповића митрополиту 
Петру Јовановићу за јежевичку парохију
27. фебруар 1850, Београд
Папир, рукопис
АС, МБ, 1850, 179
Копија                                             

157. Смрть или правда : бомбардиранѣ Београ-
да у 12 песама / спевао Єремiя Обрадъ Караџићъ, 
природный поета. - [У Београду : аутор, 1863]. - 
[7], 112, 52 стр. ; 21 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 1877. - У списку пренуме-
раната: из Карановца Вићентије Поповић, парох јеже-
вички; из Чачка Никола Т. К. Штерић на дар г. Вићен-
тију Поповићу пароху села Јежевице. - Броширано.
НМЧ, И 1301

158. Племенити Србин или путовање кнеза Ми-
хаила Обреновића у Цариград и његове радње 
док се Србија сасвим неочисти од Турака / саста-
вио Љубомир Даниловић реалиста. - У Београду 
: Штампарија Николе Стефановића, 1867. - 69, 
XVIII стр. ; 18 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 907. - У списку пренуме-
раната из Бањице Вићентије Поповић, парох јежевич-
ки. - Броширано.
НМЧ, И 1249

159. Полазак Књаза српског Милоша Обрено-
вића I у Цариград / од Г. Јовановића. - У Београду 
: у штампарији Николе Стефановића, 1866. - 128, 

VIII стр. ; 16 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1604. – У списку пре-
нумераната из Чачка Вићентије Поповић, парох цркве 
јежевачке.
БМС, Р19 Ср I 229.1
Kопија

160. Манастир Јежевица
Крај XVI века
фотографија
Завод за заштиту споменика културе, Краљево
Kопија
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161.  Михаило Валтровић, Јежевица
1875, Јежевица
Папир, цртеж оловком и тушем
Историјски музеј Србије, Београд инв. бр. 4633 
Копија

162. Молба примирителних судова јежевичког, 
слатинског и мршиначког начелнику реза Тр-
навског за градњу звоника 
20. мај 1851, Јежевица
Папир, рукопис
АС, МФ, Економско одељење, 1853, I, 66
Копија

163. Поп Вићентије Поповић моли да се школа 
поново отвори и градња настави 
14. август 1873, Јежевица
Папир, рукопис
АС, МПс, 1874, XV, 476
Kопија

164. Гласник Србског ученог друштва – Св. XLVI 
(1878). - Београд : Србско учено друштво, 1878 
(Београд : Државна штампарија). - 23 сm.

Говор којим је изасланик Српског ученог друштва за 
снимање уметничких споменика по Србији Михаило 
Валтровић отворио четврти излог снимака архитектон-
ских, живописних и скулптуралних 1. маја 1877. год.
НБС, п 144
Копија

165. L‘Ancien art serbe : les églises / Gabriel Millet. 
- Paris : E. de Boccard, 1919. - 208 стр. : илустр. ; 33 cm.

Габријел Мије посетио је јежевичку цркву 1911. 
године.
Приватно власништво
Копија 

166. Устав Књажества Србије : проглашен на Пе-
тров-дан на Великој народној    скупштини, држа-
ној у Крагујевцу о Духовима 1869. године.  - У Бео-
граду : [Издање Државне штампарије] У Државној 
штампарији, 1869.  - 51 стр. ; 22 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 92230. – Бро-
ширано.
НМЧ, И 4123

167. Изборни закон скупштински. - У Београду : 
[Издање Државне штампарије] У Државној штам-
парији, 1870. - 24 стр. ; 24 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 21316. – Бро-
ширано.
НМЧ, И 4124

168. Преглед рада Министарства просвете и црк- 
вених дела : од 1. септембра 1870. до 1. септембра 
1871. - У Београду : у Државној штампарији, 1871. 
- [2], 36 стр. ; 22 cm. 
Потпис: В. Поповића, попа из Јежевице. – Броширано.
НМЧ, И 4827
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169. Закон о пословном реду у Народној скуп- 
штини. - У Београду : у Државној штампарији, 
1870. - 43 стр. ; 23 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 97378. - Пот-
пис: Попа Вићентија Поповића народног скупштинара. 
– Броширано.
НМЧ, И 4117

170.  Протоколи Народне скупштине : држане у 
Београду 1874/5. -  Београд : Државна штампарија, 
1875. - 819 стр. ; 21 cm. 
Потпис: Г. Попа Вићентију Поповићу посланику среза 
трнавског. - Броширано.
НМЧ, И 4828

171. Одговор г. Илији Коцићу на његово напа-
дање у „отвореном одговору“, од 2. августа 1871. 
год. / Марко Јакшић . - [Б. м. : б. и., 1871] - 12 стр.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 31718. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4126

172. Писмо Стамене Поповић попу Вићентију 
Поповићу
 3. октобар 1871, Јежевица
Папир, рукопис
НМЧ, И 4829

173. Орден Таковског крста V реда  
1879, Беч
Позлаћена бронза, рипс, кожна кутија, висина 
5,2 cm

Додељен проти Вићентију Поповићу указом од 
10. августа 1879. године.
Приватно власништво

174. Повеља Ордена Таковског крста V реда  
10. септембар 1879, Београд
Папир, штампа, л. 2, 24 х 37,4 cm

У штампани образац са грбом Кнежевине Србије 
на горњој страни унети су подаци о одликовању 
Вићентија Поповића из Јежевице Орденом Та-
ковског крста V реда „за заслуге стечене за на-
родно ослобођење и независност српске државе“ 
указом од 10. августа 1879. године.
Приватно власништво

175. Писмо председника Министарског савета 
Јована Ристића Вићентију Поповићу
30. август 1879, Београд
Папир, штампа, л. 2, 25,5  х 39,5 cm

Шаље му у прилогу повељу и Орден Таковског 
крста V реда, којим га је кнез Милан Обреновић 
одликовао као посланика Народне скупштине од 
1875. до 1877. године.
Приватно власништво

176. Беседа кою е говоріо архіепископъ београд-
скій и митрополитъ српскій Михаилъ на 40. 
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дневномъ парастосу княза Михаила М. Обре-
новића III. 7. юлія 1868 год. у Саборной бео-
градской цркви. - Београдъ : Државна кньигопе-
чатня, 1868. - [5] стр. ; 23 cm. 

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 33633  -  Бро-
ширано.
НМЧ, И 4122

177. Кнез Михаило Обреновић у генералској 
униформи
Око 1865, Беч-Београд, Др Херман Хајд
Позитив смеђ, овал, опсечен формат, 10,5 х 
14,5 cm
НМЧ, И 5015

Ш. Радмановић, Фотографије династије Обреновић: 
каталог збирке Историјског музеја Србије, Београд 

2009, стр. 56; С. Бојковић, Заоставштина Обреновића 
у Историјском музеју Србије, Обреновићи у музејским 
и другим збиркама Србије, књ. I, стр. 65; Р. Бојовић, Вла-
дарски дом Обреновића у збиркамa Народног музеја у 
Чачку, стр. 220, 221.

178. Обреновићи и српска слобода / од К. Ј. Р. 
- [Б. м. : б. и., б. г.] (У Биограду : Државна штампа-
рија, 1868). - 14 стр. ; 19 cm.
Броширано.
НМЧ, И 4830

179. Чинъ помазанiя  светымъ мνромъ княза 
србского Милана М. Обреновича IV. -  Бѣогра-
дъ 1868. – стр.  24 ; 20 cm.  
Картонске корице обложене мраморираном хартијом.
НМЧ, И 4133

180. Посмртна слава кнеза Мијаила М. Обре-
новића III : погинувшег у Топчидеру 29. маја 
1868 : слика из народног живота / написао Ђ. 
Малетић. - У Београду  :  у правит. Књигопечатњи, 
1869. - [3], V, 77 стр. ; 18 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, бр. 45992. - 
Броширано.
НМЧ, И 4136

181. Обреновићи и Србија. - [Београд : Државна 
штампарија, 1868]. - 14  стр. ; 20 cm. 

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 56806. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4129

182. Албум успомена за вечита времена : на дан 
рођења и ступања на престол његовог височан-
ства насљедно-владајућег књаза србског Милана 
М. Обреновића IV X-га августа MDCCCLXXII 
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године / од М. Д. Рашића. - У Београду : у Држав-
ној штампарији, 1872. - 48 стр. : портрет Бановић 
Страхиње ; 19 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 74301 - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4831

183.  Кнегиња Наталија Обреновић
Око 1875, Беч, Krzmanek 
Позитив, смеђ, вињетиран, 6,5 х  10,4 cm
Аутограф: „Наталија“.
НМЧ, И 1514

Р. Бојовић, Владарски дом Обреновића у збиркама На-
родног музеја у Чачку, стр. 226.

184. Кнез Милан Обреновић у униформи ин-
жењеријског пуковника 
1868, Београд, фотограф Анастас Н. Стојановић
Позитив, црно-бели, 15,5 х 23,5 cm
НМЧ, И 1080

Р. Бојовић, Владарски дом Обреновића у збиркама На-
родног музеја у Чачку, стр. 224.

185. Кнез Милан Обреновић у грађанском оделу
1872, Београд, Никола Штокман 
Позитив, смеђ, овал, 10,7 x 16 cm
НМЧ, И 5008
Ш. Радмановић, н. д., стр. 68; С. Бојковић, н. д., стр. 91; Р. 
Бојовић, Владарски дом Обреновића у збиркама Народ–
ног музеја у Чачку, стр. 225.

186. Своме узвишеном добротвору Његовој 
светлости кнезу српском Милану М. Обре-
новићу IV на дан венчања са светлом кње-
гињом Наталијом / од Ђуре Јакшића. - У Бео-
граду : У Државној штампарији, 1875. - [6] стр. 
; 20 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 31685. – Бро-
ширано.
НМЧ, И 5024

187. Краљ Aлександар Обреновић као виши 
официр
око 1889, Београд, Лазар Лецтер 
 Позитив, смеђ, вињетиран, 11,1 х  16,3 cm
НМЧ, И 5019
Ш. Радмановић, н. д., стр. 90; С. Бојковић, н. д., стр. 131; 
Р. Бојовић, Владарски дом Обреновића у збиркама На-
родног музеја у Чачку, стр. 228.

188. Тежак : илустровани лист за пољску привре-
ду / уређује М[илан] Миловук. – Год. 2, бр. 3, 15. 
децембар 1869.  – Београд : Друштво за пољску 
привреду, 1869 (Београд : Државна штампарија). 
– 26 cm. 
Прота Вићентије Поповић био је члан Српског 
пољопривредног друштва од оснивања.
НБС, п 1030
Копија 
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189. Извештај о II излогу земаљских произво-
да и рукотворина које је приредило „Друштво за 
пољску привреду“ у Топчидеру од 19. до 26. сеп-
тембра 1871. – У Београду : [Друштво за пољску 
привреду], 1871 (Београд : у Државној штампа-
рији). - 52. стр. ; 22 cm. 
Српска библиографија, књиге 1868-1944, 22121. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4119, 4120

190. Извештај о радњи „Друштва за пољску 
привреду“ у години 1871. Поднео „Oдбор“ III 
редовном главном збору друштвеном, држаном 
21. новембра 1871. год. – У Београду : Друштво 
за пољску привреду, 1872 (Београд : у Државној 
штампарији).   - 45 стр. ; 19 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 22122. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4131

191. Извештај о радњи „Друштва за пољску 
привреду“ у години 1872. Поднео Одбор IV ре-
довном главном збору друштвеном, држаном 26. 
новембра 1872. год. I Извештај о III излогу зе-
маљских производа и рукотворина, ког је прире-
дило „Друштво за пољску привреду“, у Крагујевцу 
24. септембра 1872. год. – У Београду : [Друштво 
за пољску привреду], 1873 (Београд : У Државној 
штампарији). - 100 стр. ; 22 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 22123. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4128

192. Извештај о радњи „Друштва за пољс-
ку привреду“ у години 1873. Поднео Oдбор 
друштвени V редовном главном збору друштве-
ном одрдржаном 24. фебруара 1874. – У Београду 
: [Друштво за пољску привреду] 1873 (Београд : У 
Државној штампарији). -  46 стр. ; 22 cm. 

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 22123. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4163

193. Извештај о радњи „Друштва за пољску 
привреду“ у години 1874. Поднео Управни одбор 
главном збору друштвеном 1. децембра 1874. год. 
I извештај о IV излогу земаљских производа и до-
маћих рукотворина што га је приредило Друштво 
за пољску привреду у Топчидеру 29. септембра 
1874. год. – У Београду : [Друштво за пољску 
привреду] 1875 (Београд : У Државној штампа-
рији). - [1], 95 стр. ;  19 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 22125. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4130

194. Извештај о радњи Друштва за пољску 
привреду у години 1876 и 1877. Поднео од-
бор друштвени VIII редовном главном збору 
друштвеном држаном 27. новембра 1877. – У Бе-
ограду : [Друштво за пољску привреду], 1878 (Бе-
оград : у Државној штампарији). - 47 стр. ; 20 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 22127. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4127
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195. Извештај о радњи „Друштва за пољску 
привреду“ у години 1878. Поднео одбор IX ре-
довном главном збору друштвеном што је држан 
11. фебруара 1879. године. – У Београду : [Друштво 
за пољску привреду], 1880 (Београд : Штампано у 
Државној штампарији). - 33 стр. ; 21 сm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944,  22128. - Бро-
ширано.
НМЧ, И 4121

196. Србин /власник и одговорни уредник  Јован 
Стојановић. – Год. 1, бр. 1 ( 12. децембар 1900). – Бе-
оград : Јован Стојановић,  1900  (Београд : Штампа-
рија Тодора К. Наумовића и друга). – 49 Cm.
НМЧ, И 4832

197.  Диплома сребрне медаље
1885, Анверс, Белгија
Хартија, штампа, 55,6 X 39, 1 сm

Сребрна медаља додељена је Вићентију Поповићу 
из Јежевице на Светској изложби у Анверсу 1885. 
године у 6. групи, ред 69. 
НМЧ, И 771

198.  Диплома Златне медаље
1885, Анверс, Белгија
Хартија, штампа, 55,6 х 39 сm

Златна медаља додељена је Вићентију Поповићу 
из Јежевице на Светској изложби у Анверсу 1885. 
године у 6. групи, ред 64-67.
НМЧ, И 771

199. Похвалница Српског пољопривредног
друштва 
1898, Беч, Едуард Зигер
Хартија, штампа, 56 x 43,2 сm

Цртеж дрвосече  са сигнатуром „К. А. Јовановић 

инвент.“, берача грожђа: „Ladisl. Eug. Petrovits del 
in Wien 1891“. Доле десно сигнатура: „Lichtdruck 
v. Еduard Sieger, k. u. k. Hоflieferant, Wien“.
Додељена је Вићентију Поповићу, проти из Јеже-
вице, „на изложби о друштвеној слави, за изложе-
не јабуке зукваче, крушке: кантаруше и зимске 
караманке“. 
НМЧ, И. 765

200. Похвалница Српског пољопривредног 
друштва
1899, Едуард Зигер
Хартија, штампа, 56 x 42,9 сm

Цртеж дрвосече  са сигнатуром „К. А. Јовановић 
инвент.“,  берача грожђа: „Ladisl. Eug. Petrovits del 
in Wien 1891“. Доле десно сигнатура: „Lichtdruck 
v. Еduard Sieger, k. u. k. Hоflieferant, Wien.“
Додељена је Вићентију Поповићу, проти из Јеже-
вице, „за изложене јабуке сенабије, ђуле, бановке, 
зукваче, и тетовке, крушке: зимске караманке и 
водењаје, мушмуле и пекмез, на изложби о трећој 
друштвеној слави 30. октобра 1899. године.“
НМЧ, И 766

201. Похвалница Српског пољопривредног
 друштва
1900, Беч, Едуард Зигер
Хартија, штампа, 56 x 43 сm

Цртеж дрвосече са сигнатуром „К. А. Јовановић 
инвент.“,  берача грожђа: „Ladisl. Eug. Petrovits del 
in Wien 1891“. Доле десно сигнатура: „Lichtdruck 
v. Еduard Sieger, k. u. k. Hоflieferant, Wien.“
Додељена је Вићентију Поповићу, проти из Јеже-
вице, „за јабуке на IV изложби овога душтва“ 1900. 
године.
НМЧ, И 767
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202. Похвалница Српског пољопривредног 
друштва
1901, Беч, Едуард Зигер
Хартија, штмапа, 56 x 43,2 cm

Цртеж дрвосече са сигнатуром „К. А. Јовановић 
инвент.“,  берача грожђа: „Ladisl. Eug. Petrovits del 
in Wien 1891“. Доле десно сигнатура: „Lichtdruck 
v. Еduard Sieger, k. u. k. Hоflieferant, Wien.“
Додељена je Вићентију Поповићу, проти из Јеже-
вице, „за лепу збирку воћа на V изложби“ 1901 
године.
НМЧ, И 769

203. Похвалница Српског пољопривредног 
друштва
1901, Беч, Едуард Зигер
Хартија, штампа, 56 x 42,9 cm

Цртеж дрвосече са сигнатуром „К. А. Јовановић 
инвент.“,  берача грожђа: „Ladisl. Eug. Petrovits del 
in Wien 1891“. Доле десно сигнатура: „Lichtdruck 
v. Еduard Sieger, k. u. k. Hоflieferant, Wien.“
Додељена је Вићентију Поповићу, проти из Јеже-
вице, „за сочиво на V изложби“ 1901 године.
НМЧ, И 768.

204. Муштикла
Сребро, дужина 10 cm
Породица Поповић, Јежевица
НМЧ, И 4161

205. Похвалница Српског пољопривредног 
друштва проти Вићентију Поповићу
2. новембар 1904, Београд
Хартија, штампа,  26,4 х 33,5 cm 

Додељена је Вићентију Поповићу, проти из Јеже-
вице, за изложену „колекцију разног воћа“ на VIII 
поучној изложби приређеној 30. октобра 1904. 
године.
Приватно власништво

206.  Јелички метеорит 
1889, Јежевица
Камен; тежина 1,230 kg 
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Поклон проте Вићентија Поповића др Јовану 
Жујовићу, професору Велике школе у Београду. 
НМЧ, И 4009

Благо Народног музеја, истраживања 2002-2012, стр. 15.

207. Протска камилавка 
Крај XIX века 
Сомот, висина 12,2 cm 

Припадала проти Вићентију Поповићу (Јежевица, 
1832 - Јежевица, 1917). 
НМЧ, И 4782

Благо Народног музеја, истраживања 2002-2012, стр. 25.

208. Штап 
Крај XIX века, Света Гора
Ружино и орахово дрво, седеф; дужина 89,5 сm

Штап је донео владика Сава Дечанац из манасти-
ра Хиландара проти Вићентију Поповићу.  После 
његове смрти поклоњен је проти Сретену Миха-
иловићу.
НМЧ, И 4750

Благо Народног музеја, истраживања 2002-2012, стр. 25.

209. Албум академика Пантелије Срећковића
1889.
Кожа, картон, фотографије, 22  х 29,5 cm

Посвета: „Панти Срећковићу 24. септембра 1889. 
године професори Велике школе.“
НМЧ, И 800

210.  Стара историја. [Књ.] I / написао П. Срећко-
вић... - Биоград: У Државној штампарији, 1863. - 
[4], 220 стр. ; 24 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 4398. –Записи: Од ауто-
ра на поклон. Косте Поповића 8. маја 1863. г. (на кори-
цама); Прочитао у својој слабости и 86. год. старости 
Вићентије Поповић, прота из Јежевице 27. јуна 1917. г. 
- Броширано.
НМЧ, И 1399                                                                                                 

211. Милан Ђ. Милићевић (Рипањ, 1831 - Бео-
град, 1908), председник Српске краљевске ака-
демије
Пре 1889.
Фотографија
Албум академика Панте Срећковића
НМЧ, И 800
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212. Годишњица Николе Чупића : издање Чу-
пићеве задужбине. – Књ. 15 (1895). – Београд : Чу-
пићева задужбина, 1895. – 25 cm.

Милан Ђ. Милићевић, Из својих успомена, пише: „Мој 
друг по разреду, Вићентије Димитријевић, из Јежевице, 
детић  бистар, окретан и по нарави врло весео, умео је 
устима својима свирати какву год хоћете арију.“
НМЧ,  Библиотека, ч 230

213. Орден Милоша Великог IV реда 
1899, Беч, Аустрија, Радионица Карла Флајшхакера
Сребро, емајл, кутија љубичаста са златотиском, 
висина 6 cm
Додељен је проти Вићентију Поповићу 1899. године.
Приватно власништво

214. Орден Белог орла V реда 
1900, Беч, Аустрија, Радионица Георга Адама Шајда
Сребро, емајл, кутија бела са златотиском, висина 
6 cm
Додељен је проти Вићентију Поповићу 1900. године.
Приватно власништво

Гласник, Тежак, бр. 50, Београд 17. децембар 1900, стр. 6.

215. Орден Светог Саве IV реда 
1911, Беч, Аустрија, Радионица Георга Адама Шајда
Сребро, емајл, кутија светлоплава са златотис-
ком, висина 6,5 cm
Додељен је проти Вићентију Поповићу 1911. године.
Приватно власништво

Српске новине, бр. 263, Београд 30. новембар 1911, стр. 1490.
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216. Орден Светог Саве V реда 
Почетак XX века, Беч, Аустрија
Сребро, емајл, кутија светлоплава са златотис-
ком, висина 6,2 cm
Додељен је проти Вићентију Поповићу пре 1903. 
године.
Приватно власништво

217. Стојан Новаковић (Шабац, 1842 - Ниш, 1915), 
председник Српске краљевске академије
Фотографија
Архив САНУ, Београд 
Копија

218. Писмо Вићентија Поповића Стојану Нова-
ковићу
25. јануар 1869, Јежевица
Папир, рукопис
Историјски архив „Тимочка крајина“ Зајечар, Ва-
риа, 13-98
Копија
Б. Димитријевић, н. д., стр. 183. 

219. Јован Жујовић (Брусница, 1856-Београд, 
1936), председник Српске краљевске академије

Пре 1889.
фотографија 
Албум академика Панте Срећковића
НМЧ, И 800

220. Писмо Јована Жујовића проти Вићентију 
Поповићу
22. децембар 1889, Београд
Папир, рукопис

Протини синови предали су Јовану Жујовићу ко-
мад метеорита.
Приватно власништво 
Копија

221. Писмо Јована Жујовића проти Вићентију 
Поповићу
16. фебруар 1890, Београд
Молба проти  да од свог рођака откупи комад ме-
теорита, јер се и странци интересују за ову појаву.
Папир, рукопис
Приватно власништво
Копија

222. Мале новине : дневни лист за свакога / влас-
ник Штампарија Медицијан и Кимпановић ; одго-
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ворни уредник Ђ[орђе] Кимпановић. – Год. ΙΙ, бр. 
332 ;  - Београд : [Пера Тодоровић], 1889 - Београд 
21. новембар 1889 (Београд : Штампарија Меди-
цијан и Кимпановић). – 42 cm.
Метеорско камење падало у Јежевици, Бањици и Виљуши.
Универзитетска библиотека, Београд, Т РП ΙΙ 89
Копија 

223. О јеличком метеориту и метеорима у оп-
ште / од Алексе Станојевића. (Одштампано из 
„Наставника“). – Београд. Штампано у Краљев-
ско-српској државној штампарији. 1891. - [1],  41 
стр. ; 24 cm. 

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 81183. - Бро-
ширано.
НБС, ΙΙ 571 

224. [Ј. М. Жујовић]. Јелички метеорит. - [Бео-
град : Краљ. српска државна штампарија, 1890] 
Београд 1890. - 177-190 стр. ; 22 cm. 

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 100733. - П. о. 
: Геолошки анали Балк. Полуострва ; II [1890]. - Броши-
рано.
НБС, ΙΙ 114562

225. Окружно писмо писано епархіялномъ свеш- 
тенству / [написао митрополит Михаило Јовано-
вић]. - У Београду : при Правителственой кньиго-
печатньи, 1859. - 24 стр. ; 21 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867, 1635. – Броширано.
НМЧ, И 4160

226. Душевный дневникъ / [моралне беседе Ми-
хаила Јовановића]. - У Београду: Правителстве-
номъ кньигопечатньом, 1859. – 76, [2] стр. ; 21 cm.

Српске књиге БМС 1801-1867, 1630. - Броширано.
НМЧ, И 1291         

227. Митрополит Инокентије са члановима Ве- 
ликог духовног суда 
Око 1900, Београд,  фотограф С. Мојсиловић
Фотографија на картону са цветним орнаментом, 
31 х 25,1 cm
Музеј Крајине, Неготин

228. Велики духовни суд за 1894/95.  и 96. годину
1896, Београд
Фотографија,  картон

Табло са портретима: Димитрија Цветковића, 
архимандрита Иноћентија, Јована Станојевића, 
Вићентија Поповића, епископа жичког Сава, Васа 
Јанковића, Милана Нешковића, Николе Крупеже-
вића и Радивоја Ристића.
Приватно власништво 
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229. Декрет о постављењу Вићентија Поповића, 
свештеника, за почасног члана конзисторије
1862, Београд
Папир, штампа, л. 2, 42,2 х 29,1 cm
НМЧ, И 4822

230. Писмо ужичког епископа Вићентија про-
ти Вићентију Поповићу 
30. јул 1879, Краљево
Папир, рукопис, л. 2, 21,1 х 34, 3 cm 

Даје архијерејски благослов за ношење црвеног 
појаса „којим црква отликује добре и ревносне 
свештенослужитеље своје“.
Приватно власништво 

231. Писмо министра просвете др Владана Ђор- 
ђевића проти Вићентију Поповићу 
29. април 1888, Београд
Папир, рукопис, л. 2, 21,2 х 34, 5 cm
Обавештава проту да је краљевим указим по-
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стављен за члана Архијерејског сабора.
Приватно власништво 

232. Напрсни крст проте Вићентија Поповића
После 1892.
Сребро, емајл
Приватно власништво
Фотографијa

233. Грамата Архијерејског сабора проти Ви- 
ћентију Поповићу 
9. октобар 1892, Београд
Папир, рукопис, л. 2, 21 х 34 cm
 
Митрополит Михаило доставља Грамату о одли-
ковању протопрезвитерским крстом за заслуге у 
Српској православној цркви.
Приватно власништво 

234. Молитва и  две беседе говорене на светко-
вини 50. годишньице обновлѣне слободе Србіє у 
Топчидеру 23. Мая 1865. / [написао митрополит 
Михаило Јовановић] - У Београду : у Државной 
штампаріи, 1865. - 15 стр. ; 19 cm. 

Српске књиге БМС 1801-1867,  2657. - Печат: К. С. БО-
ГОСЛОВИЈА У БЕОГРАДУ. - Броширанo.
НМЧ, И 1293

235. Православныи проповедникь митрополи-
та србского Михаила. / [написао митрополит 
Михаило Јовановић] - У Београду : у Државной 
кньигопечатньи. 1871. - [4] са сл., VI, 615 стр.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 33657. – Бро-
ширано.
НМЧ, И 4164

236. Беседе / говорене епископомъ ужичкимъ Іоа-
никиіємъ. - У Београду : У  Правительственой кьи-
гопечатьи, 1868.  – [2], 380, [4]  стр. ; 21 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 54712. – Бро-
ширано.
НМЧ, И 4125

237. Пастирска посланица епископа жичког Саве
Дечанца. - Чачак : [С. Бараћ], 1899 (Чачак : Штам-
парија Стевана Матића). – 27 стр. ; 22 cm.

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, Чачак 1998, 15; Српска биб-
лиографија, књиге 1868-1944, 2999. – Броширано.
НМЧ, И 1206

238. Посмртни плакат Вићентија Поповића
1917, Чачак, Штампарија Стевана Матића
Папир, штампа, 28,3 х 20,5 cm
НМЧ, Р. бр. 391/2002.
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239. Beogradske novine / odgovoran za uredništvo 
Vilim Uher. – God. 2, br. 237 (1917). – Beograd 
: Beogradsko novinsko društvo, 29. avgust 1917 
(Beograd : Car. i kralj. gubernijska štamparija). – 56 cm. 
Умро Вићентије Поповић (стр. 2).
НБС, п 2006
Копија

240. [Аутобиографија  Ђорђа Бараћа]
После 1890, владика Сава Дечанац
Папир, штампа
НМЧ, И 4165

241. Архипастирска посланица православног
епископа нишког Никанора / [написао епископ 
Никанор Ружић]. - Београд : Штампарија Ђ. Ста-
нојева, 1898 (Београд : Ђ. Станојев). - 24 стр. ; 22 cm. 

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 76046. – Бро-
ширано.
НМЧ, И 4118

242. Мој живот до 1911. године
1911, прота Вићентије Поповић

Папир, рукопис
АС, ПО 4 : 137   
Копија

Др Б. Перуничић, Чачак и Горњи Милановац, књ. 2, Ча-
чак 1969, стр. 811-820.

243. Венчана фотографија Дафине и Милана 
Поповића 
1896, Крагујевац, фотограф Алекса Мијовић
Фотографија, 11 х 15,8 cm
Приватно власништво 
Копија
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244. Жича : религиозно-морални и привредни ка-
лендар за народ и свештенство за преступну го-
дину 1900 / уредили Дим. К. Михаиловић и Дра-
гутин Димитријевић. – Год. 3, 1900. – Београд : [б. 
и.], 1899. – илустр. ; 24 cm.
Броширано.
НМЧ, И 4134

245. Дафина и Милан Поповић
Пре 1900, Ниш, фотограф Петар Аранђеловић
Фотографија, 16 х 10,7 cm
Приватно власништво 
Копија

246. Породице Милана и Милоша Поповића
Почетак ХХ века
Фотографија, 24 х 16,2 cm 
Приватно власништво 
Копија

247. Прота Милан Поповић
Око 1930, Чачак, фотограф Томислав Зупан
Фотографија, 7,5 х 13,5 cm
НМЧ, И 8619

248. Повеља Ордена Таковског крста V реда 
24. фебруар 1903, Београд, Канцеларија краљев-
ских ордена 
Папир, штампа, рукопис, 29, 1 х 42, 7 cm

У образац са представом ордена на левој страни 
унети су подаци о одликовању Милана Поповића 
свештеника и воћара из Јежевице Орденом Та-
ковског крста V реда 22. фебруара 1903. године.
Приватно власништво 

249. Уверење Сребрне медаље за грађанске заслуге 
16.  септембар 1902, Београд, Канцеларија краљев-
ских ордена 
Папир, штампа, 27,3 х 41,9 cm 
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У штампани образац са државним грбом на 
горњој страни оквира унети су подаци о одли-
ковању свештеника Милана Поповића, председ-
ника Јежевичке земљорадничке задруге Сребр-
ном медаљом за грађанске заслуге 11. септембра 
1902. године. Испод приказа савремених превоз-
них средстава и поља са жетеоцима је сигнатура  
доле лево: „Ј. Предић, Краљ. срп. држ. штампарија 
у Београду.“
Приватно власништво 

250. Службени лист свештеника Милана Попо-
вића
1908. 
Папир, штампа, рукопис
МПсц, Ц, 1908, грађа
Копија

251. Кућа  проте Милана Поповића
Пре 1914, Јежевица 
Фотографија, 14 х 9 cm
НМЧ, И 8617

252. Пчеланик проте Милана Поповића
Око 1930, Јежевица 
Фотографија, 14 х 9 cm
НМЧ, И 8615

253. Мртва природа
1870, Чачак, Милан Поповић
Цртеж оловком, 20,5 х 13,8 cm

Сигнатура, доле на средини: „Израдио Милан В. 
Поповић гим. III год.“
НМЧ, Р. бр. 144/2002.

Благо Народног музеја, истраживања 2002-2012, стр. 
17, 20.
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254.  Студија руке
1870, Чачак, Милан Поповић
Цртеж оловком, 19,5 х 15,5 cm

Сигнатура доле десно: „Израдио Милан В. Поповић“.
НМЧ, Р. бр. 145/2002.

Благо Народног музеја, истраживања 2002-2012, стр. 17.

255. Дафина и поп Милан Поповић 
Пре 1890, Београд, Атеље „Кениг“

Фотографија, картон,  10,9 х 16,4 cm
Р. бр. 464/2002.

Благо Народног музеја, истраживања 2002-2012, 
стр. 24.

256. Породица проте Милана Поповића
Пре 1915, Јежевица
Фотографија
Приватно власништво 
Копија 
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257. Пчеларство / од Милана В. Поповића, свеш- 
теника. – Београд. [Издање аутора]. Нова штам-
парија Давидовић, 1911. - 131 са 29 црт., [3]  стр. 
;  21 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944,  63324. – Бро-
ширано.
НБС II 4669
Копија 

258. Предавање о утицају пчеларења на прив-
реду, о кошницама и њиховим одликама и ме-
тоди пчеларења са којом се може постићи до-
бар успех / Милан В. Поповић. – Чачак : Чачан. 
Окр. Пољоприв. Подружина, 1911. (Чачак : Штам-
парија Стевана Матића). - 30 стр. ; 20 cm. 

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941,  102; Српска библиографија, 
књиге 1868-1944, 106362. – Броширано.
НМЧ, И 4159

259. Пчеларство / од Милана В. Поповића, 
свештеника. 
1924, Јежевица
Папир, рукопис
Приватно власништво

260. Пчелар враћа одбегли рој са гране
1911, Милан Поповић 
Графика
Приватно власништво 

261. Правила Чачанске пчеларске подружнице 
Српског пчеларског друштва. – [Чачак : Чачан-
ска пчеларска подружница Српског пчеларског 
друштва], 1926. (Чачак : Штампа Стевана Ма-
тића). - 12 стр. ; 16 cm. 

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 200; Српска библиографија, 
књиге 1868-1944,  106480. – Броширано.
Приватно власништво

262. Чланови надзорног одбора Главног савеза 
српских земљорадничких задруга
1914.
Фотографија
Приватно власништво
Копија 

263. Повеља Златне задругарске медаље
1934, Београд
Папир, вишебојна штампа
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Медаља и повеља додељене су Милану Поповићу, 
бившем члану управе Главног савеза српских 
земљорадничких задруга.
Приватно власништво 
Копија

264. Икона Богородица са Христом
Друга половина XIX века
Средишњи део олтарића, темпера на дасци, 19 х 29 cm  
Припадала Дафини Поповић из Јежевице.
НМЧ, Р. бр. 101/2001.

265. Основна школа у Јездини
1932, фотограф Томислав Зупан
Фотографија, 16,6 х 11,5 cm 
НМЧ, Р. бр. 563/2002. 

266. Породица Милоша Поповића
пре 1914. године, фотограф Добривоје Симић 
Фотографија, 17 х 12,5 cm
Приватно власништво
Копија



264
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267. Повеља Ордена Светог Саве V реда
19. јануар 1912, Београд,  Kaнцеларија краљевских 
ордена
Папир, штампани образац,  28,5 х 42,5 cm

Штампани образац, са  државним грбом изнад те-
кста и цртежом ордена, уоквирен стилизованом 
биљном декорацијом, на левој страни, садржи  по-
датке о одликовању Орденом Светог Саве V реда 
Милоша Поповића учитеља у Јездини указом од 
14. јануара 1912. године. Доле лево сигнатура : „М. 
Вапа Београд“.
НМЧ, И 764.

268. С. Теодосијевић, Основа школске зграде у 
Јездини 
Папир, мастило, оловка
НМЧ, И 4157

269. Печат Основне школе Јездина
Почетак ХХ века
Месинг, дрво, резање, пречник 2,7 cm

Државни грб са натписом у прстену: „КРАЉ. 
СРП. ОСНОВНА ШКОЛА. ЈЕЗДИНСКА.“
НМЧ, И 4158

270. Окружна самоуправа : службени орган Ок-
ружног Одбора округа чачанског / власник Ок-
ружни одбор ; уредник Жив. П. Кнежевић. - Год. 
6 (1911), бр. 17. - Чачак : [б. и.], 10. јун 1911 (Чачак : 
Штампарија Стевана Матића). - 43 cm.

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 387. - Милош Поповић, О 
изложби.
Народна библиотека, Крагујевац
Копија

271. Писмо проте Вићентија Поповића Милошу 
Поповићу
31. јул 1914, Јежевица
Хартија, мастило, 20,4 х 33 cm
НМЧ, И 4100

272. Писмо Милоша Поповића Емилији Поповић
8. август 1914,  Коцељево
Папир, рукопис,  л. 3, 18 х 22,5 cm

На наличју писма црвеном оловком: „Швабе су 
побегле из Србије.“ 
НМЧ, И 4101
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273. Милош Поповић
Пре 1914. године, Чачак, фотограф Добривоје Симић
Фотографија, 10,8 x 16,7 cm
НМЧ, Р. бр. 901/2003.

274. Руска козачка сабља „шашка“
Почетак ХХ века
Челик, кожа, 93,5 cm
Поклон Виктора Алексејева учитељу Милошу 
Поповићу.
НМЧ, И 373

275. Писмо Емилије Поповић Милошу
Поповићу
21. август 1914, Чачак 
Хартија, мастило, 20,5 х  33,5 cm

Јавља за смрт Веселина Миликића: „Кум Весо оде не-
вино и пропаде. Уби га неки зликовац из брзометке.“
НМЧ,  И 4102

276. Писмо Ђорђа Поповића  Милошу Поповићу
18. август 1914, Чачак
Папир, рукопис, 20,7 х 25,8 cm
НМЧ, И 4162

277. Учитељи  Милош Поповић и  Чедо 
Милошевић
1916-1918, Солунски фронт
Фотографија
Приватно власништво

278. Наредник Милош Поповић
1916-1918, Солунски фронт
Фотографија
НМЧ, И 4156

279. Ратне успомене једног треће-позивца / ори- 
гиналне забелешке од Млад. Ђ. Протића. - Же-
нева : Нова Српска штампарија, 1918. - 48 стр. : 
ауторова слика ; 15 cm.
Посвета: „Мом милом и драгом другу  и пријатељу Ми-
лошу В. Поповићу учит.  наред. у знак сећања, писац, 
Женева 28. августа 1918. године.“ – Броширано.
НМЧ, И 4138

280. Lettres du front macédono-serbe : (1916-1918) : 
illustré de 24 planches hors texte d‘après photographies 
de l‘auteur / R. A. [Rodolphe Archibald] Reiss. - 
Genève : Édition d‘Art Boissonas, 1921. - 178 стр. , [24] 
листа с таблама (фотогр.) ; 20 cm.  
Броширано.
НМЧ, И 4155
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281. Бакарна диплома Српског пољопривред-
ног друштва
1928, Београд, Литограф М. Јовановић
Хартија, штампа, 56,2 x 40,6 cm
Доле десно сигнатура: ”ЛИТ. М. ЈОВАНОВИЋ, 
Београд.”

Диплома је додељена Милошу Поповићу за вино 
на изложби у Београду 22-26. априла 1928. године. 
НМЧ, И 770

282. Табакера
Двадесете године ХХ века
Сребро, емајл, 10,5 x 7,8 cm
Иницијали „МП” и посвета:„За сећање на војводу 

Степановића Милошу Јелена 1929. год.“
Приватно власништво

283. Похвалница Српског пољопривредног 
друштва
1926, Београд
Вишебојна  штампа, 29,3 х 45,3 cm 
Сигнатура: „М. ШИДЛОВСКИ, ШТАМПА „ГРАФИ-
КЕ“ Д. Д. У НОВОМ САДУ, ЛИТ. РАДЕНКОВИЋ И 
БРАТ БЕОГРАД.“

Додељена за ревносну службу Милошу Поповићу, 
председнику Подружине Српског пољопривред-
ног друштва у Чачку.
НМЧ, И 4142

284. Тежак : илустровани гласник Српског пољо- 
привредног друштва  / уређује Милутин Савић. 
– Год. 34, бр. 17, 12. јун 1903.  – Београд  : Српско 
пољопривредно друштво, 1903 (Београд : Држав-
на штампарија). – 26 cm.

Милош Поповић, Шта  вреди шума (стр. 134).
НБС, п 1030
Копија 

285. Стево Марковић. Пут у Чачак : војводи Сте-
пи Степановићу. – У Сарајеву : Земаљска штампа-
рија, 1920. - 23 стр. ; [2].

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 47316. – Бро-
ширано.
НМЧ, И 4154

286. Свезнање : општи енциклопедијски лекси-
кон : у једној књизи. - Београд : [б. и., б. г.] ([б. м. : б. 
и.]). - 2719 стр. : илустр. ; 28 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 85390 - Пот-
пис: „Својина Мил. В. Поповића учитеља у пензији.“
НМЧ, И 4153
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287. Чачански глас /  власник и уредник Ђорђе 
М. Миловановић. – Год. 3, бр. 43 (28. октобар 
1934). – Чачак : Штамп. Матића, 1934 (Чачак : 
Штампарија Стевана Матића). – 42 cm.

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 411. - Милош Поповић, 
Војвода Степа и земљорадничке задруге (стр. 3).
НБС, п 5284
Копија

288. Нови глас / власник Михаило С. Поповић; 
уредник Ђорђе Д. Петковић. – Год. 1, бр. 1 (Ускрс 
1935). – Чачак : Електрична Штампарија и књиго-
везница Славка Г. Поповића и Сина, 1935. – 47 cm.

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 419. - Милош  Поповић, Чу-
вајмо грађански понос (стр. 3). 
НБС, п 5284
Копија

289. Споменица на рат 1912. године
1913, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Бронза, ковање, позлата, пречник  3,6 cm
Додељена резервном поднареднику Милошу По-
повићу 1913. године.
НМЧ, И 4149

290. Споменица на рат 1913. године 
1913, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Бронза, ковање, позлата, висина 4,2 cm
Додељена резервном поднареднику Милошу По-
повићу 1913. године.
НМЧ, И 4150

291. Споменица на рат1914-1918. године
1920, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Бронза, ковање, пречник 4 cm
Додељена обвезнику чиновничког реда Милошу 
Поповићу 1920. године.
НМЧ, И 4151

292. Албанска споменица
1920, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Бронза, ковање, позлата, висина 4,9 cm

Додељена обвезнику чиновничког реда Милошу 
Поповићу 1920. године.
НМЧ, И 4152



94

293. Двоглед
Почетак ХХ века

Двоглед у кожној футроли поклонио је војвода 
Степа Степановић учитељу Милошу Поповићу.
Приватно власништво
Фотографија

294. Орден Светог Саве V реда 
1912, Беч, Аустрија, Георг Адам Шајд
Сребро, емајл, кутија светлоплава са златотис-
ком, висина 6,5 cm
Додељен Милошу Поповићу 1912. године.
Приватно власништво

295. Орден Светог Саве IV реда 
1923, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Сребро, емајл, кутија светлоплава са златотис-
ком, висина 6,5 cm
Додељен Милошу Поповићу 1923. године.
Приватно власништво

296. Орден Светог Саве III реда 
1926, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Сребро, емајл, кутија светлоплава са златотис-
ком, висина 8,5 cm
Додељен Милошу Поповићу 1926. године.
Приватно власништво

297. Повеља Ордена Светог Саве III реда
15. јул 1926. Београд, Канцеларија Краљевских ор-
дена 
Харија, вишебојна штампа, 37 х  50,5 cm

У образац уоквирен стилизованим биљним и ге-
ометријским орнаментом, са државним грбом 
изнад текста и цртежом ордена на левој страни, 
унети су подаци о одликовању Орденом Светог 
Саве III реда Милоша Поповића, председника 
Пољопривредне подружине у Чачку, указом од 
30. јануара 1926. године. Сигнатуре, доле лево: 



297
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„Репродукциони Одсек Географ. Института Гл. 
Ђ-штаба.” и десно: ”Ђорђе Чарапић”.
НМЧ, И 762

298. Орден Југословенске круне IV реда 
1930, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Сребро, емајл, кутија тамноплава са златотиском, 
висина 5,7 cm
Додељен Милошу Поповићу 1930.  године.
Приватно власништво

299. Повеља Ордена Југословенске круне  IV реда 
1931, Београд, Канцеларија Краљевских ордена 
Хартија, штампа, 37,2 X 50,1 cm

У образац уоквирен стилизованим биљним и ге-
ометријским орнаментом, са државним грбом 
изнад текста и цртежом ордена на левој страни, 
унети су подаци о одликовању Орденом Југосло-
венске круне IV реда Милоша Поповића, пен-
зионера из Чачка, указом од 6. септембра 1930. 

године. Сигнатуре, доле лево: „Репродуковано у 
Војном Географском Институту Београд” и десно: 
„Ђ. Чарапић”.
НМЧ, И 763
 
300. Орден Југословенске круне V реда 
После 1930, Локл, Швајцарска, Браћа Игенин
Сребро, емајл, кутија тамноплава са златотиском, 
висина 5,7 cm
Из заоставштине учитеља Милоша Поповића.
Приватно власништво
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301. Прота Вићентије Поповић
Крај XIX века, Београд, позлатар  Х. Зимани 
Фотографија, дрво, позлата, 72 х 85 cm

Позлаћени профилисани рам, са стилизованом 
вегетабилном декорацијом и овалном маском 
преко фотографије свештеника са напрсним  кр-
стом и Орденом Таковског крста. 
НМЧ , И 4148 

302. Пироћанчева „Историјска размишљања“ / 
[Јован Ристић]. – Београд : Штампарија код „Про-
свете“  С. Хоровица, 1897. – 23 стр. ; 20  cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 7591. – Броши-
рано.
НМЧ , И 4147

303. Србија и Турска у деветнаестом веку / на-
писао Леополд Ранке ; превео Стојан Новаковић. 
-  У Београду : Парна штампарија Дим. Димитрије-
вића, 1892. - XXIV, 559 стр., [1] лист с портретом 
Илије М. Коларца : илустр. ; 24 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 74055. – Плат-
но са златотиском
НМЧ , И 4146

304. Јов. Ристић : животописне белешке / од Јова-
на Бошковића. – Београд : [Издање Живана Жива-
новића], 1898 (Београд : Просвета). – 16 стр. ; 23 cm.

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 5327.  – Бро-
ширано.
НМЧ, И 4145

305. Писмени рад Вићентија Поповића на ис- 
питу зрелости
1919.
Папир, рукопис
АС, МПс, Париско одељење, 1919, XVIII, 1 
Копија

306. Писмо  Вићентија Поповића Милошу По-
повићу
1919.
Папир, рукопис, л. 2, 14,8 х 19,5 cm
НМЧ , И 4103

307. Ђорђе Поповић
Пре 1941.
Фотографија, 5,9 х 8,5 cm 
Приватно власништво
Копија

308. Задруга : месечни привредно-просветни 
лист / власник Ђорђе М. Поповић ; одговорни 
уредник Милован Шуковић. - Год. 1, бр. 3 (15. јул 
1938. - Чачак : Ђорђе М. Поповић, 1938 (Чачак : 
Штампарија Славка Поповића и сина).  - 30 cm. 

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 425. - Уводник „Прослава 
међународног задружног дана“ од Ђорђа Поповића. 
НМЧ, И 406

309. Плакат за конференцију 27. марта 1938. 
године 
март 1938.
Хартија, 23,8 х 31,8 cm
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Међу говорницима најављен је Ђорђе Поповић.
НМЧ, И 4108

310. Чланска карта пријатеља скаута
1939, Чачак, штампарија Поповић
Хартија, штампа, л. 2, 6,3 х 9,1 cm
 
Издата од Скаутског стега Чачак Ђорђу Поповићу.
НМЧ, И 4104

311. Демонстрације против рата
1941, Чачак 
Фотографија, 13,6 х 8,7 cm
Приватно власништво
Копија

312. Објава за путовање Ђорђа Поповића
16. април 1941.
Папир, 14,4 х 17,7 cm

Објава за релацију Сарајево-Чачак после пораза 
југословенске војске.
НМЧ, И 4116

313. Прота Михаило Поповић
Око 1960, Чачак
Фотографија, 8,7 х 13,5 cm
НМЧ, И 8623

314. Венчана слика Ирене и Михаила 
Поповића
1930.
Фотографија
Приватно власништво
Копија

315. Преглед цркве Епархије жичке : полуслуж-
бени орган свештенства жике епархије / ур. Жив.
[ојин] Гл. Алексић. - Год. 2, бр. 1, Чачак 1920. – Ча-
чак : Епархија жичка, 1920 (Ужице : Штампарија и 
књиговезница Љ. М. Романовића). – 22 cm.

М. Орбовић,Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 395. – Броширано.
НМЧ, И 4144

316. Православни календар Свети Лазар за про- 
сту годину 1926. / уредио Рад.[омир] Кречко-
вић. – Чачак :  Издање Жичке библиотеке, 1925.  
(Ужице : Штампарија и књиговезница Љуб. М. 
Романовића). – [27], 28-136 стр. : [1] сл. ; 21 cm. 
– (Жичка библиотека „Св. Лазар“ – Чачак, год. 7, 
књ. 21)
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М. Орбовић,Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 187. – Броширано.
НМЧ, И 4143

317. Божићна посланица епископа жичког гос-
подина Јефрема свештенству и народу Право-
славне жичке епархије. – [Чачак : Жичка епар-
хија]. 1927. (Чачак : Електрична штампарија и 
књиговезница Славка Г. Поповића и Сина, 1927. 
- 8 стр. ; 24 cm.

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 205; Српска библиографија, 
књиге 1868-1944,  4958. – Натпис: Господину Михаилу 
М. Поповићу писару жичког Духовног суда, Чачак. – 

Броширано.
НМЧ, Р. бр. 1070/2004.

318. Ирена и Михаило Поповић
Око 1930.
Фотографија
Приватно власништво
Копија

319. Излет у Овчар бању
Око 1930.
Фотографија, 17,5 х 12,5 cm
Први с десне стране ђакон Михаило Поповић.
НМЧ, Р. бр. 954/2004.
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320. Стогодишњица чачанске гимназије 1837-
1937. : прослава у дане 16, 17 и 18. октобра 1937. 
године [програм прославе]. – Чачак : [Државна 
реална гимназија], 1937 (Чачак : [Штампарија]  С. 
Матић). – [7] стр. ; 14 cm. 
М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 321. – Броширано.
НМЧ, И 1070

321. Значка стогодишњице Гимназије у Чачку
1937.
Месинг, ковање, 3 cm
Припадала проти Михаилу Поповићу.
НМЧ, И 4109

322. Плакат за предавање Заједнице дома и  шко- 
ле Чачанске гимназије
11. април 1937, Чачак
Папир, штампа, 44,5 х 62,5 cm

Предавач протођакон Михаило Поповић, Неко-
лико важних момената из историје Чачка и око-
лине. 
НМЧ, И 4163

323. Споменица Чачанске реалне гимназије : 1837-
1937. – Чачак. Издање Заједнице дома и школе Ча-
чанске гимназије 1938. (Чачак : Штампарија и књи-
говезница Стевана Матића). - 458 стр. са сл. ; 24  cm.

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 334; Српска библиографија, 
књиге 1868-1944, 79464. - Цртеж за корице и слова за 
наслов израдио је Всеволд Суздиловски. – Броширано.
НМЧ, И 4114

324. Свештеници чачанске цркве
Седамдесете године ХХ века
Фотографија 13,6 х 8,7 cm
У средини седи прота Михаило Поповић.
НМЧ, Р. бр. 929/2004.

325. Прота Михаило Поповић одлази у паро-
хију на коњу
Средина ХХ века
Фотографија, 6,4 х 8,9 cm 
НМЧ,  Р. бр. 921/2004.

326. Михаило Поповић са унуком
Око 1960, Чачак
Фотографија
Приватно власништво
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327. Српски ђаци у Француској
Јануар 1917.
Фотографија, 14 х 9 cm
У другом реду слева трећи Димитрије Поповић, 
четврти Вићентије Поповић.
НМЧ, И 4110

328. Диплома Правног факултета 
1923, Београд
Припадала Димитрију Поповићу.
Папир, 20,7 х 33,5 cm
Приватно власништво 

329. Димитрије Поповић
Средина ХХ века
Фотографија 3,5 х 4,3 cm
Приватно власништво 

330. Породица Димитрија Поповића
Средина ХХ века
Фотографија
Борка и Димитрије Поповић са Анђелијом, Ми-
ланом и Даницом.
Приватно власништво
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331. Др Анђелија Поповић
Шездесете године ХХ века
Фотографија
Приватно власништво 

332. Даница Ћировић
1946.
Фотографија, 2 х 4 cm
Приватно власништво 
Копија

333. Индекс Природно-математичког факултета 
1949, Београд
Папир, платнени повез, штампани образац, л. 24,  
10,3 х 16, 5 cm
Припадао др Анђелији Поповић.
НМЧ, И 4105

334. Репаративни ефекат деоксирибонуклеинске 
киселине на семени епител пацова озрачених 
х-зрацима :  докторска дисертација / Анђелија По-
повић. - Београд : [Анђелија Поповић], 1965. – 124. 
стр. , [11] прилога ; 30 cm.
Папир, платнени повез са златотиском, дактило-
графисано. - Посвета: „Мами од Анђелије.“
НМЧ, Р. бр. 493/2002.

335. Грађа и функција ока /Анђелије Поповић.  
Београд 1974,  стр. 257-269 ;  23 cm.
П. о. : Архив за фармацију ; бр. 5-6. - Броширано.
НМЧ, И 4123

336. Утисци из Русије / Драгиша Васић. – Бео-
град : [б. и.], 1928 (Београд : Млада Србија). – 105 
стр. ; 21 cm. (Библиотека Живот и рад : 1)

Српска библиографија, књиге 1868-1944, 92689. - Пот-
пис: Мих. М. Поповић писар Жичког дух. суда у Чачку 
октобра 1928. год. – Броширанo.
НМЧ, И 4140

337. Крик ноћника / Владимир Ж. Костин ; [на-
словни лист илустровао писац]  - Чачак : [б. и.], 
1929 (Чачак : Електрична штампарија Славка Г. 
Поповића). – 39 стр. : илустр. ; 23 cm. 

М. Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво, 
библиографија 1833-1941, 224; Српска библиографија, 
књиге 1868-1944, 41692. – Броширанo.
НМЧ, И 4141
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Вићентије Поповић

БЕЛЕШКЕ ФАМИЛИЈЕ И ЖИВОТА ПРОТЕ ВИЋЕНТИЈА ПОПОВИЋА
 

Живот у Ерцеговини и Старој Србији – Сеничк[ом] пољу
(по причању моиja стари, оца и стрица прота Сима)

Фамилија наша, живила је у Ерцеговини, у неком селу код реке Таре, под планином Дурмитором. И ту 
је била кућа свештеничка за време, по њиховом причању 150 и више година. Били су доста имућни и 
уважени. Но доцније покрпају се са Турцима и њиховим агама и спаијама, те принуђени буду, то место 
напустити и преселити се у Сеничку нахију и настане се у селу зовом Блато под планином Бијором, 
код реке Вапе. Ту су живили око 100 и више година, до 180[9]. г. Била је и ту кућа свештеничка и били су 
доста имућни. Село Блато доста је плодно, те је усев (стрмнина), пшеница, раж, овас, крупник и нарочи-
то неки јечам дворедац, зовоми бушкат добро напредовао. У доцније време, док су становали у Блату, 
били су свештеници: чукундед Григорије, прапрадед Новак, прадед Георгије и деда Радован, ко[ј]и је са 
синовима и осталом фамилијом пресељен овамо 180[9]. г.1   

У Блату, нахији Биорској, живили су доста имућно као свештеничка кућа и имали су доста жита и стоке. 
Један од прадедова, коме не знам име, био је трговац и доста знатна и уважена личност. Као трговац 
имао је дозволу и царску бурунтију да може слободно трговати и хата јашити. Но због нечега дође у оп-
реку и заваду са тамошњим бегом, па му припрети, да ће га тужити самом падиши, за његова безделија 
и бегу каже: „Вала беже, упамтићеш ти попова брата с Блата, што јаше хата!“ И заиста крене се и пође 
у Цариград. Бег и још неки зулумћари уплаше се, те пошаљу за њим кријући потеру, која га негде близу 
Сарајева, стигне и убије.

Остали сви са дедом Радованом, живели су у том селу Блату, као што сам напред казао до 180[9]. год. 
кад Карађорђе осво[ј]и С[ј]еницу и Нови Пазар и дође под Бијор са војском те им попали кућу, све стаје, 
амбарове са житом итд., а њи крене и заповеди им да се селе у Мораву. И они се морадну кренути одатле 
врло оскудни са раном,2 а и без стоке, јер ју је и војска потрошила и дођу у село Дунишиће до данашње 
границе; те се ту привремено настане за једну год. дана. И док су ту становали деда поп Радован уда своју 
најстарију кћер Цмиљану за Стевана Величковића у село Ману (Стари Вла); и то је била добра домаћин-
ска кућа. Знао сам добро и тетка Стевана и тетку Цмиљану. Била је врло својтљива. Није имала деце и ми 

1 За пре њих ко[ј]и су били не знам, јер је читула остала и сагорела у селу Блату Сеничк., када их је Карађорђе одатле кренуо за 
овамо, а куће и све стаје попалио. 
2 Причаше стриц прото Симо, да [су] из Дунишића излазили на неко брдо те гледали како им жито гори читавих 15 дана, јер 
стрмна жита па не могу одма да сагору.  
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смо је волели боље од свију тетака. Често су долази[ли] и тетак и тетка, а нарочито о слави и заветини и 
кад би се смрти догодило. И свагди би нам тетка донела гурабија с медом, суви дивљи трешања, боров-
ница, лешника итд. 

Деда поп Радован имао је два брата, Антонија и Јована, и три сина, проту Сима, мог оца Димитри[ја] и 
Петра, и три кћери: Цмиљану удату за Стевана Величковића у Ману, Марицу удату за Мијаила Суботића 
у Трнаву и Дуњу удату за Н. Бенаћа у Врдила (деду Рака, Нићивора Бенаћа из Врдила).

Антоније, брат поп Радованов, дедин, имао је четири сина: Јевта, Петка (Пека), Борисава и Станисава и 
две или три кћери. Јован, млађи брат, имао је два сина, Игрутина и Арсенија и пет кћерију: Јасну, Јанику, 
Јаглику, Станну и Достану. 

Цела та наша кућа имала је 40 и више чељади кад су се кренули из Дунишића и дошли у Јежевицу, те се 
населили више јежев. цркве, место зовом „Поток“. И ту су живили у заједници до 1817. год. но у великој 
оскудици. Радника и радница имало је доста, али се није имало код кога да ради, јер су села Јежевица, 
Бањица па и друга околна села слабо насељена, а куће задружне, те им није ни потребовало радника 
– надничара. Једва кад стигне кошење и жетва имали су код извесни домаћи[на] да раде (Стоврага и 
Дробњака у Бањици и кнеза Богића у Јежевици) и то: косач по 15 пара, а жетелице 7 пара, са једним обро-
ком дневно. У осталом туцало се кочање кукурузно, па млели са кукурузом и месили леб те се ранили.3 
Прича отац кад им је умрла нека баба Босиљка, коју су деца звала Биљка, да се деца (братучед мога оца) 
зарадовала што су видили да се меси погача, па Пеко, подигравао и говорио: „Хвала Богу, кад умрије 
наша Биљка, да једемо пог, поге, поге (погаче)!“

Деда, поп Радован, зарађивао је по коју пару обслужујући ондашње попове, Кићановиће из Рајца и за-
блаћског Василија Шестовића,4 кога је књаз Милош због политике (а причају да је био врло немиран) 
заповедио обесити и то у штали, где је био везан коњ поп Василијев; те скинули улар са коња и обесили 
га о греду. И као што рекох, поп Р[адован], деда, зарађивао је по коју пару; нарочито у посте кад свети 
водице, добије по 1 грош на дан (40 п. чар.). А после био је и мајстор, те је правио лепе ралице, трпезе 
и просте столице. Причају – направио био ралицу, па је обесио о крушку код цркве, кад ујутру нема 
ралице, а он почем је неки празник био и народа доста у цркви, почне после свршене богомоље народу 
говорити: „Украо ми је неко ралицу с крушке, но нек је одма донесе и обеси где је и била. Иначе сад иду 
велики празници (било је уз вел. пос[т]) па ћу преврнути све црквене одежде и обући, те ћу га клети и он 
ће се морати згранути.“ Кад ујутру ралица виси о крушци где је и била (украо је био неки од Јокића). Син 
стариј дедин прото Симо запопио се 1816. г. 

3 Причао би мој стриц поч. прото Симо код кога, са чим су се ранили, те сам слушао кад прича да са 4 оке кочања самељу 1 оку 
кукуруза и месе хлеб. На питање извесних, па како сте живели, он би одговорио: „само смо патили мло[го] од затвора, до пролећа. 
[…] И то је те једне године трајало до пролећа, а о пролећу намешају у леб зеље и траве […] но и ту незгода; помешају зеља које [је] 
врло слично ливадском киселом зељу, а зове се коњуштак или бљуштур, па кад то једу изазове се бљување“.
4 Поп Василијева сестра Јована била је прва жена мом оцу и родила: Тому, Павла и Аницу, која је удата у Обрву за Петра Станојчића. 
Поп Василије имао је сина Косту ко[ј]и је живио у Чачку као кавеџија, и имао је Коста за супругу Марију, са којом је родио сина 
Сибина, ко[j]и сад живи у (Обреновцу) селу Пироману.
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Други син мог деде поп Радована, Димитрије, мој отац умео је правити бурад (јошт имам једно његово 
буре од 4 товара), каце и по мало терзилука – абаџилука. Трећи најмлађи син поп Радованов, Петар 
одселио се у Чачак и као трговац живио.  Имао је три дућана на ћошку спрам данашње „Русије“ и кућу 
иза Вулићевића куће. Имао је сина Павла ко[ј]и је умро у 12 г. Жена Петрова Јелица насљеди сво имање 
и преуда се за Павла Биута и роди Косту.

Прота Симо, као што рекох, запопио се 1816. г. 14. aприл[а] од Мелентија митрополита ужичког, шабач-
ког и прoч. у ман. Калинићу и одређен да послужи у манастиру Трнави док какова нурија и за њега не 
укаже се (митрoп. Мелентије с. р.).

Герасим владик[а] шабачк[и] сбачен је са управе. После сбачења са управе епископске оде са својим 
ћирицом у Цариград. Па има прича, коју је његов ћирица по повратку из Цариграда причао.5 При ручку, 
где је било за совром више владика, донесу неко печење тврдо - маторо, а Ђера стар није имао зубе, па 
почне да се јада и жали за Србијом, овим речима, а на србском језику: „Еј моја славна Србијо и Сабац, 
моја велика жалости! Где су моји красни србски свестеници, где су мо[ј]и јагници, где су мо[ј]и прасици, 
где су мој пилици, где су мој голубици? Где саспесе србски архијереји на једно конско ребро.“ Па се онда 
заплакао. Остали његови другови, владике, пошто нису знали србски упитају га: „Шта то отче говорите 
те се тако разжалисте да плачете?“ А он ћео им одговорити обратно: „Благодарим Богу, на оном језику 
где сам до сад био (владичествовао), што ме Бог изведе из оног народа неверног и доведе да овде међу 
својом браћом умрем.“

Стриц пак, прото Симо, док није добио сталну парохију у Јежевици, као прост поп служио је као капелан 
код поч. Василија Шестовића у Заблаћу годишње једну хиљаду гроша. За који новац купи воденицу од 
Милутина Церовца, која је и сад моја, но онда је била под сламом, те је неки непријатељ из мрзости запа-
ли, те изгори 15 товара народног и нашег жита и један јарац, ко[ј]и је за дуго обкољен пламеном дречао 
док није скончао. И деда је млого жалио говорећи: „Највише жалим што онај ђаво брадати изгоре жив.“

О деди попу Радовану има много шаљиви[х] прича. Тако покојни епископ Јанићије причао би у друштву 
свештеника и господе6 нарочито да и мене мало дирне,7 јер ме је и волео и помого ми је кад ми је била 
нужда (дао ми је 50 [дуката] ц. без интереса и чекао ме две године). Па би почео причати: „Поч. поп Радо-
ван, деда овог „Грка“ (тако ме из шале звао) Поповића, кад ко[ј]и имућан умре, он иде на погреб - опело 
или на даћу, па плаче  и све му сузе лете низ образ и браду. Али он је носио шубару, па је изнутра накваси 
водом, натуче на главу до обрва, а обрве је имао велике8 па он плаче, а вода се из шубаре кроз обрве цеди, 
те у виду суза низ образ падају. И тако он за тако саучешће прими и награду и писанију бољу.“ Ово је поч. 
вл. Јањо често пута у присуству мом (јер сам као што рекох био поч. члан Дух. суда) у друштву повећем 
причао (тек да мене мало дирне), те би тако у друштву произвео смеј.

5 Ћирица се доцније сам вратио, а Ђера тамо је и умро.
⁶ Онда је било надлежатељство и ок. суд и начелство у Карановцу - Краљеву. 
7  Тада сам био поч. члан Дух. суда.
8  Казују да је имао. 
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Како је тај дедин плач и жалост била не знам. Тек по причању стоји, да је био врло нежан и жалостив за 
својим пријатељима. Када је умро војвода Антоније Плако и њега су, деду, позвали као старог попа и он је 
отишао са својим синовцем Пеком. Уз пут му је говорио како је то велика жалост и када је тамо отишао, 
он се млого наплакао и њему мимо остале попове пишу краву, другим по нешто мање. Има јошт о њему 
млого анектота. Имао је и неке рукописне књиге, из којих је читао молитве и њему су се млоги и повећи 
људи обраћали за молитву, што околно свештенство узнегодује и оптужи га владици те усљед тога његов 
син прото Симо сакупи му све књиге, те их сагори. Што је старац много жалио. Јер кад би му се ко[ј]и 
за какву болест пожалио, он би одговорио: „Е, да ми онај мој несин не сагоре књиге ја бих ти помогао.“

Кад су прешли овамо и ослободили се од Турака, опет су Турци често долазили нашој кући и на конак. 
Па у разговору са неким спахијом Дервићем почне спахија питати: „Ама попе Радоване, ти си бива стар, 
а и научен човек. Како то да бива: ето ви имате по једну жену, па имате и синова и кћерију доста, а ми ево 
по три и четири па бива, ако ми се оће и по девет и више, па опет немамо деце колико ви са једном же-
ном.“ Нашта ће му деда одговорити: „Ето зато беже, што док ви све изређате ретко да која остане трудна.“

Пред смрт на неку годину престао је јести свињско месо. На питање људи, зашто ти сад попе Рако не 
једеш свињско месо, одговорио би: „Ово ми је забранио мој син, јер по телу он је мени син, а по духу и 
ја њему и он мени отац.“ Па би из шале рекао: „И кад умрем нек има чутурица ракије и од овчице макар 
било репић!“

Ова је забрана произашла овим случајем: Томанија – Тома, попадија прота Симова, оставила развијено 
дете у колевци на пољу (сина протовог попа Јосифа), а она некуд послом оде. У том дотрчи крмача и сче-
па дете из колевке и понесе. У том старац поп Рад., деда, потрчи за крмачом и једва дете отме9 и крмачу 
опсује [...]. Отац детињи, прото Симо, чувши како грубо старац, а његов отац, опсова крмачу, упита га: 
„Шта ти стари опсова тако?“ А он ће договорити „Шта видиш, да ми крмача мал не удави дете.“ Нашта ће 
му отац детињи, а његов син, прото Симо одговорити и запретити: „Да више никад ниси окусио свињс-
ког меса!“ Нашта му старац одговори: „Вала нећу ти га ни окусити више“,  а крмачу опет опсује [...]. И тако 
од онда није никако јео св. месо.10 

Покојни господар Васо из Карановца (Краљева), ко[ј]и је у Чачку седио (имао је кућу иза Науна бравара, 
која је доцније била Шибинчева) врло је деду, поп Радована, поштовао и за неку услугу, коју му је деда са 
молитвом Богу указао, из благодарности метнуо му је на гроб спомен: две плоче и на горњој узвишена 
глава свештеничка са брадом11 што и данас с леве стране олтара цр. јежев. постоји. Умро је 1820. год.

Стриц мој прото Симо остао је рано удов, те је после смрти жене по већој части живио код цркве, где у 
авли[ји] црквеној имали смо кућу у заједници са поч. ћатом Милисавом Перуничићем из Слатине, која 
и данас постоји и коју сам ја од синова пок. ћата откупио и у нечему преправио. Ту смо баш уз авлију 

9  Била му је крмача расцепила трбух, те је једва остало живо и добро му се познавало докле је било расцепљено. 
10 Прото Симо није никад ништа псовао; при највећој љутњи враг му матери и људима тирјанине, а не рисћанине! 
11 Пок. владика Јањо, кад је долазио приликом канонске посјете прелио му је гроб, па се мало осмену за велику главу на плочи. 
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имали имања и добар вотњак, који сам ја доцније трампио са Мишом Стевановићем. Ту сам и ја био 
до 1838. год. (кад је стриц отишао у Чачак за члана Д[уховног] суда) и то свагда са стрицем, заједно на 
једном душеку спавали. Ту смо обично били до Божића, а на Божић после службе пођемо кући и поне-
семо навору укућанима, јер нико ништа на Божић не окуси док не узме навору. Код цркве имали смо 
шталу, те умамимо кокошке, метнемо им доста кукуруза и воде па набијемо резу. Другог заклопа не, 
само да свинче не отвори, а од лопова није се бојало, јер у то доба смело се држати напољу отворено, ако 
оћеш салашеви пуни жита, па и подруми, а алати земљеделски по већој части стоје на пољу испод стреа 
кућних, само да не кисну, а није се бојало да ће га ко украсти. Кукуруз у салашевима по њивама и чак 
око Мораве пуни жита и ту презиме док не наступи потреба да се круни, па чак до пролећа или другог 
брања. Млоги пошто пооре обеси ралицу са раоником у својој њиви о врбу или друго које дрво, па му ту 
зимује до пролећа, до орања, па је нико не дарне бојећи се Бога и грехоте.

Па као што рекох пошто то уредимо пођемо сви весело кући све на коњима. Мој стриц на великом ђо-
гату, поп Виде на његовом малом ђогатчићу, а поп Радован Мијатовић, кога смо ми сви укућани звали 
учитељом (јер је све млађе у кући поучавао у књизи) на његовом кулашу, врло љутом и немирном. Мене 
или метне стриц на сапи коњу, или ме поп Радован метне у седло, на његовог коња, па једном ме руком 
придржава, а једном води коња, ко[ј]и поскакује, а он иде пешице. Стриц му виче „Море попе Рако чувај 
ми дете!“, а он би одговорио „Не бој се прото, док је мо[ј]и руку.“ Павле, мој брат стари[ји], и Коста син 
поп Вас. Шест. пешице [оду] у највећој радости кући, где нас једва дочекају и житом предсретну. Божићу 
се веома радујемо нарочито деца. У очи Божића, на Бадњи дан, прије сунца крену се дво[ј]ица да сечу 
бадњаке. Понесу у рукавицама жита. Кад дођу до шевара, које ће да одсечу за бадњаке, поспу дрвета 
житом, прекрсте се и почну да сечу, но пазе да прву иверку увате, те је са бадњацима донесу кући, која се 
после чува у млекару ради дебљег скорупа. Кад бадњаке донесу, прислоне их уз кућу, а домаћица испекла 
колачић, ког доносиоци преко бадњака преломе и поједу.

На Бадњи дан увече унесу се бадњаци у кућу са „Помози Бог и честит вам Божић!“, пљусну жита у кућу и 
на кућане, који им се одазову са „Бог вам и Божић помогао!“ и пљусну на њих житом из решета. Пошто се 
бадњаци наложе на ватру, молимо се Богу и пољубимо бадњаке у горњи крај. Но пре богомоље, унесе са 
слама у собу где ћемо вечерати и ми деца бауљамо по оној слами и пијучемо, а једна од жена растура сламу 
и квоче. После наступа богомоља па се простру вреће уместо совре, донесе се јело и пиће, и сви заједно и 
стари и млађи и слуге, где их има, седну и сви заједно вечерамо. Столице мале сакрију се до сутра, док дође 
положаоник, ко[ј]и кад потарне бадњаке, метну му столицу, но оће да га и преваре да измакну столицу, од 
чега се положаоник добро чува и кад седне покрај ватре на столицу, они га огрну губером или поњавом. 
Положаоник кад дође, он понесе са собом жита и рукавице па улазећи у кућу назива „Добро вам јутро и 
честит вам Божић!“ и пљусне житом у кућу, нашто му из куће одговоре „Бог ти и Божић помогао!“ и „До-
бро нам дошао!“ и поспу га при уласку у кућу житом из решета. И тада пошто потарне угарке и бадњаке 
да варнице лете честита „Оволико крмака, оволико трмака и сваког кућњег берићета“ и та. д. Онда седне 
као што сам горе казао, и после настаје пиће каве, вруће ракије и седа се за совру, која јошт од синоћ по-
стављена стоји. Умеси се чесница, метне се у њу новац и запреће се у ватру. У пола ручка донесе се чесница 
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и печеница, устану сви, прексте се, положаоник и још неки метну рукавице на руке (да буде дебљи скоруп) 
узму (колач) - чесницу, која је намазана медом и скорупом, сви довате рукама, обрну три пута са песмом 
„Рождество твоје“ и тада ломе, сваки по колико може који (откинути) одломити. Само се пази у ком ли ће 
комаду бити новац и коли ће га наћи, јер је тај новац срећан, па се чува или веже за кесу. Потом се почне 
пуцати из пушака и продужи се [ј]ело, пиће, песма и весеље. 

У прво време у свакој готово кући умели су певати ову песму: „Витлејемски предели воздвигните глас 
вели, вострубите трубоју, возопите со мноју. Звезда иде јаснаја показала краснаја, млада цара во јасљех, 
лежашчего пред скотом. Волеви [ј]его тражили и Ирода питали и пришедше в’храмину и видјевше Ма-
рију и младенца повита, матери у објата. Поклон њему воздаша, дари јему дадоша: злато, ливан и смир-
ну, јако Богу бесмертну.“

Онда није било никаквог луксуза ни у јелу, па ни у ношњи. Јела су била: сир, скоруп, јаја, пиктије, купус 
са сланином и пастрмом сувом, месо ако је тазе са пиринчом, пита гибаница, а лети зељаник. Колачићи 
прости пржени на масти, што смо ми деца веома волели, па се сви начитимо око ватре кад се прже и 
чекамо коме ће се прије по ко[ј]и дати. Млека и пресна и кисела давала се често. 

Стари наши причају док су били у Бијору, за неко особито јело, које су они волели, али ретко спремали, и 
које се звало ћешке, а то се готовило овако: једног читавог брава овчијег исечу на комаде, па сложе у по-
већи бакрач или котао, налију водом, наставе над ватру те се кува и пораскува. Потом принесу чабрицу 
са скорупом па по пуну кашику скорупа свуд у оно место позавлаче те се јошт са тим скорупом прокува, 
док се добро укрчка, па онда изруче у карлице и онако млако па и ладно једу.

У то време, које ја спомињем и памтим, били смо доста имућни но ипак ношња и мушка и женска била 
је по већој части од сопствене кућевне спреме: вуне, конопља и ћетена (лана).

Мушки, лети тежану кошуљу, прслук од сукна или ћитајке, дизлуке до колена и зубун без рукава од су-
кна, а и мали гуњић до појаса са рукавима, од сукна црног или сигавог. Зими чакшире од белог сукна и 
остало као и лети, а људи имали су и велики гуњ до земље од црног сукна. Ми деца зими носили смо 
кожухе. И нама као из богатије куће кро[ј]или су и џемандане, са рукавима од неке црвене, дебеле ар-
наутске чоје. Обућу носили смо од пресне коже говеђе, наопућене опутом од пресне овчје коже. И то 
одраслим даду да се опанци, скројени од коже и набодени за опуту, па сам гради и наопути своје опанке. 
И сам сам у десетој мојој години умео наопутити моје опанке; само ми они скроје, набоду и опуту усучу. 
Штављени опанака није нико носио. Отац и стричеви, осем прота, имали су празнично одело: доламе 
од чоје плаве или зелене боје, чакшире чојане црвене (карпуз), јелеке чојане (џамадане) прекрштене на 
прсима, а понеке и са златним ширитима извезеним, па и дизлуке (тозлуке) са стране биле су гајтанима 
и ширитом извезене.

Мој отац и стриц прото имали су и турске црвене чизме, кратке, са гвозденом на пети потковицом од 
прилике као плоче, са ко[ј]им данас коње кују. И ја сам, кад сам у основној школи у Чачку био и са стри-
цем протом Симом у заједници, имао такве чизме, које ми је стриц куповао, а имао сам и џубе од зелене 
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чоје, постављено. Те ме је у III и IV разр. основ. школе у Чачку тадашњи наш учитељ Јефтимије Грабовски, 
коријо што у цркви ћутимо те на литургији не одговарамо (пошто сам бијо добар певац), па би рекао: 
„Раде Перуничић завукао руке у оне његове љопе (чакшире), а Вићентије нос у ону његову меџадину па 
ни Господи помилуј.“

Ношња женска била је опет по већој части од сопственог материјала и израде. Кошуље тежане и ланене 
са везеним (колијером) јаком и рукавима. Зубун од белог сукна без рукава до колена, спред изшаран са 
црвеном чојом и сав и спред и по леђима извезен вуницом, жицом, па негде и свилом и окићен вуненим 
кићанкама, везом од шлокица (ситне као ситан кљуш од рибе, жуте и беле, на средини бушне) и поред 
кићанки виси по једна парица сребрна мала па и повећа. Прслуке од црн. сукна, а и од ћитајке (онда 
зване четворке), а богатије и од свилене зовоме самалаџе и кутније. Богатије жене имале су и антерије 
уместо фистана, које су биле од четворке, а код богатији и свилене, у ко[ј]их скутови спред нису се сас-
тављали, но између њих вирила лепа кошуља или кецеља.

Сељанке, као што рекох, носиле су кошуљу, зубун, [ј]елек и спред кецељу, које су саме бо[ј]иле, ткале 
(везле, балучиле), од вуне и тежине и звале се плаваче. Богатије жене носиле су и остраг кецеље лепе па 
и свилене, које су се звале футо и он је био добро убран. У зимње доба сељачке и жене и девојке имале 
су хаљине од белог сукна до близу члањака, са рукавима, спред састављене, заковчате и спред по мало 
ишаране црвеном чојом.

Младе у место венца на глави, носиле су перјанице, зовоми цмиљевац: Високи шух свр главе, накривље-
ни натраг, на леђа, направљени од златне артије, цмиља, разни везови, разни новаца сребрени, разног 
перја пауновог, а и петловог, чија се кривина нагињала к леђима. Испод браде подбрадник, каиш од ма-
терије, сав унизан сребрним већим и мањим парицама. Тај је подбрадник чувао да не спадне цмиљевац. 
И кад кога отменог сретну или оће кога да пољубе у руку, поклоне се до земље придржавајући рукама 
цмиљевац да не спадне с главе, зашто и подбрадник служи. На лицу пре венчања имају везен јаглук, 
окићен одоздо ситним сребрним парицама и био је доста чест, да кад иду морају руком да подижу јаглук 
да би виделе куда иду. 

Млади, невести у селу, била је дужност да увече изује свекра, девере и мужа, обућу до ујутру осуши, 
сатрља, подложи у опанке и принесе сваком за обување и после сваком да поспе да се умију.

Увече зими радило се до неко доба, прела тежина, вуна и плело, па се кад није кућа жалосна и певало, па 
загонетало и једна другој задавала загонетке, те која више зна загонетки и одгонетки, она се признавала 
да је најразумнија.

Мој стриц прото Симо био је ожењен са Томанијом, сестром Вукића Козодера из Теочина, Окр. руд. и са 
њом родио два сина: Јосифа (бив. попа јежевичког) и Јелесија, ко[ј]и је млад умро, и једну кћер, Јелисаву 
удату за Милована Поповића у Кулиновце и као што сам напред казао рано је остао удов.

Мој отац Димитрије женио се три пута. Први пут са Јованом, сестром попа Василија Шестовића, кога је 
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као што је напред казано књаз Милош обесио у Крагујевцу, и са њом родио два сина: Тому и Павла. Томо 
је умро од [ј]ектике у 19. год., а Павле живио је самном заједно до 1858. г. и кћер Аницу, удату у Обрву за 
Петра Станојчића и са њим родила Рисима, ко[ј]и је млад умро (после свог оца) и две кћери. И Аница се 
преуда за Милана Јовандерића из Лађеваца и са њим родила више деце, а прво сина Светозара, ко[ј]и је 
и сад жив.

По смрти Јованиној мој отац оженио се се Круном од Белобрка из Трепче или Горевнице и са њом имад-
не једну ћерку; но Круна наскоро умре, а ујаци дете узму и однесу, те не знам даље шта је било. Мој се 
отац оженио по трећи пут и узме за жену удову Цмиљану, сестру кнеза Спасоја Јаковљевића (Добра) из 
Доброселице, која је била удата за Николу Протића, сина поч. војводе проте Милована [?] из Гуче. Ни-
кола је био и неки приватни учитељ, и са њим је родила Мару и Јеку. Мара се удала у Кулиновце за Нику 
Бугарчића и са њим родила више деце и најмлађе [ј]е Милију-Мијалка Бугарчића. [Ј]ека се удала за 
Ј[а]ћима Велимировића тргов., терзију у Чачку. Са њим родила троје деце (у великој сиротињи) и умрла 
код своје сестре Маре и она и деца.

Војвода прота Милован имао је пет синова: попа Риста, Симу Протића, ко[ј]и је био писар књазу Ми-
лошу у Крагујевцу, доцније пред. суда у Смедереву и ко[ј]и је умро у Фијуми. Сима се женио са Гркињом 
Калином, ћерком Делина из Београда и са њом родио три сина: Милана С. Протића доктора, Светолика 
пуковника и Михаила и једну кћер. Трећи син војвод. прте Мил[утина] био је Никола, за ким је била моја 
мајка, четврти поп гучки Величко и пети најмлађи Сретен.

Мој отац оженивши се са Цмиљаном, родио је прво моју сестру Марту,12 после две године мене, Вићен-
тија, после једне године Витомира, после једну год. Љубомира, после једне године једно мушко дете, 
одма умрло некрштено и после једну год. Владимира и тако за пет година родила је пет синова – нас пет 
брата, од ко[ј]их сам ја најстарији, а и готово у прво време најслаби[ји]  и јошт живим.

Витомир је боловао девет година од камена у бешики (по казивању лекара) и неизлечен умро у једа-
наестој год. Љубомир учио је са мном у Чачку и као најбољи ђак поболи се од врућице и умре у десетој 
години. Владимир ожени са Агапијом кћ. Глиш. Вукотића из Паковраћа и умре у тридесетој год., а ја јошт 
живим (но ваљда зато, што ми се мајка највећма обрадовала кад ме је родила.13 Ја сам се у животу доста 
пута убијао и доста опасно, а био сам и немиран, падао сам са дрвета, са коња, ломио руке, прсте на рука-
ма, нога при падању са коња остане у зенги те су ме вукли док нога не испадне. Први пут кад сам коња 
узјахао, паднем у Атеници код реке, а нога остане у зенгиј бакарли, те ме тако коњ превуче преко ћуприје 
и јако повреди, те неки стари воденичар Филип дигне ме умије од крви и метне на коња опет. Други пут 

12 Марта је удата за Косту Ђорђевића башчована родом из Тернова, Бугарске и родила Јосифа оца Станимировог.
13 Причају како је пре мене родила три кћери једну за другом па и мрзила на нов порођај, па тако није ни пазила на мој рођај, но 
ме родила стојећи, увативши се рукама за неко брвно зовомо пердо у кући. Па како ја испаднем ударим главом о подвалу те главу 
добро разбијем, но она у тај ма није млого и водила бриге, држећи да ће опет женско, но кад види да је мушко, хтела се убити и 
кукала је и кажу ја сам једва жив остао Те где кад и из шале рекнем: та мене је мајка при порођају разбила главу, па ваљда је то 
остало намењено целога века.  
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као свештеник, а слаб, пођем у парохију на дужност, коњ немиран, те при узјахивању пропне се, ја се 
претурим, нога остане у зенги, коњ се поплаши, џубе постављено јагњетином и лисичином преврне се 
и коњ ме почне вући у около, те најзад подвати ме задњим ногама те подигне, чизма се до пете оцепи и 
нога испадне, а чизма остане висећи у зенги и ја се једва вратим пешке кући. Падали су коњи подамном 
и притискивали ме те сам се једва спасавао. У сметовима снега неколико пута са коњем тонуо сам да 
смо се и ја и коњ одвојено једва спасавали. И јошт је имало више грдни неприлика у падању и убијању.

У осталом сви су ме волели, а нарочито стриц прото Симо и сестра најстарија Мара, која је удата (као 
што је напре[д] речено) за Нику Бугарчића у Кулиновце и родила Милију (Мијалка). Отац ми је умро 
1840, а мајка 1841. г.

Слава нам је тј. крсно име Св. великомуч. Ђорђе, 23. априла, које нисмо никад мењали. Прича се да смо 
од племена Дробњачког и да смо сродни са онима, који славе Ђурђиц 3. новем., т. је. и они су славили 
Ђурђев дан 23. апр. па због оскудице, што Ђурђевдан долази у пролеће, кад се и рана и пиће у велико 
потроши, а стока омршави и изда, па су молили свештенике и калуђере да учине богомољу те да проме-
не славу, што ови и учине, пошто они приложе цркви и манастирима неколико „парусија“ (парусија била 
је 50 гроша). И тако учине богомољу, опросте их прве славе, а нареде да славе јесењег Св. Ђорђа, када је 
у свему и изобилније.14  

Славу смо славили и ми и остали обично три дана, четврти био је пријатељски, кад се пријатељи ра-
зилазе. О слави долазило је пријатеља, тетака, тетки, ујака, уина, рођака са свију страна, без разлике 
даљине места. Славимо заједно три дана, а четврти после ручка опрашћају се и одлазе. Јела мрсна била 
су проста, чорба обично са пиринчом и повише меса, сира, скорупа, пиктија, печења и пите (гибанице). 
Слаткиша није било. Посна јела не памтим да су запржавана, но се сипа зити[н] онако, како ко воли и 
сипа сам, а био је леп као млеко, а није био скупљи од 4 ½  – 5 гроша и доношен је све у мешинама.

О благим данима, о слави и обетини, радовали смо се доласку теткама, које нам доносаху гурабије са 
медом или колач по среди шупаљ, ког натакнемо на руку и поједемо. Исто овако бивало је о свадбама и 
даћама кад са свију страна пријатељи и родбина долази, што сад већ исчилило.

Уз месојеђе чињене су гозбе и разне игре, код домова. Зовну се комшије и пријатељи оближни, те се по-
части и поиграју и провеселе. А овако је било и по варошима, слабо и врло ретко да је било по каванама, 
но све код домаћина, нарочито беле недеље. У Чачку беле недеље накараде се по њих десет и више, па по 
васдан по сокацима иду, обучени у коже, медвеђе, курјачке, овнујске тп. Накараде лица па јошт направе 
мала колица и уметну озго пушчану цев, у место топа, па по васдан пуцају. Поватају певчева, па вежу 

14 Прича каже да је Момчило војвода био од племена Дробњачког и славио Ђурђевдан. Његова сестра била је за краљем 
Вукашином и родила Краљевић Марка. Вукашин славио је Мратиндан 11. новем. но због убиства Урошевог Марко се наљути 
на оца, па нехтедне ни његову славу славити но узме ујакову Св. Ђорђа. Мратинце зову кулизе. То изгледа да је неко погрдно и 
издајничко име – кулиза. Слушао сам више пута кад се неки за нешто завади са неким, који слави Мратин дан, па ће рећи: „Ама је 
ли он Кулиза, ко њему да верује!?“
 



114

за обер концем па их за собом воде. Грудају се, граде градове од снега и том весељу учествују и главни 
трговци у Чачку. На Божић, пошто изађу из цркве (а ретко је ко остао да не буде у цркви) и пошто ручају, 
кад је лепо време, изнесу сваки пред свој дућан, кавану, механу или ма какву радњу астале, ту се донесе 
мезета, сува меса, пите, колача и вина, па се пије и мезети, иду један код другог (и честитају Божић са 
„Христос се роди!“) и из пиштоља васдан пуцају.

Ношња у варошана била је обично чакшире турске, обично од чоје црвене (зовоме карпуз) и ћурче са 
рукавима, по неко и прорезане рукаве под пазухом, те рукави виде, а руке се провуку на онај прорез под 
пазухом и тако се ћурче звало „чевкенлија“, јер су се такви рукави звали чевкени. Прслук или чојан од 
четворке, а и свилени, са лепим дугметима свиленим сви закопчани, а по неки и џамадан везен и само 
прекрштен на грудима. Капа црвен фес са кићанком од плаве свиле. Млоги су носили доламе (плаве 
чоје) опет са чевкенима, а које се спред не састављају, но вири лепа кошуља или чакшира. Дизлуке на 
ногама са стране везане бућмом, ширитом, па и са златом.

Обућа: јеменије црвене без потковице или чизме турске црвене са потковицом гвозденом.

Мој живот до 1911. г[одине]

Као што сам напред казао родио сам се 1832. г., 24. априла. Пошао у школу 1839. г., 12. марта у Чачку. До 1842. 
год. живио сам доста задовољно, лепо одевен и обувен, јер смо били у заједници са стрицем протом Симом и 
његовим сином поп Јосифом, парохом јежевичким. Поделили смо се 1842, те ја са мо[ј]им стари[ји]м братом 
Павлом и млађим Владимиром изиђемо из куће и нама за све грађевине и куће даду неку стару воденицу, 
која није ни промливала (нису дали пропуст воде кроз ливаду стрине Росе) од које направимо са додатком 
још јапије кућу (данас Ацову), једну зграду, пола воденице, пола качаре и нешто мало судова.

Тада сам продужио школу – четврти разред осн. школе у Чачку, код Евтимија Грабов. што је напред ка-
зано; и I и II раз. гимназије у Чачку, а III у Крагујевцу, из кога одем 1846. г. у Богословију. Но пошто нисам 
имао прописане године, то ми професор Александар Чварковић за један дукат повиси једну годину. Жао 
ми је било што сам оставио гимназију и моје другове у четвртом разреду, ко[ј]и је тек онда установљен 
у Крагујевцу.

У IV раз. осн. школе и у I и раз. пол. гимназ. у Чачку живио сам сиротињски. Узели смо кућу у Кајнаку, 
под сламом са куиницом и једном собом под кирију, од Вучића Бањанина кавеџије ја, Милован Вулиће-
вић и Антоније Аџемовић бив. свештеник заблаћски. Вариво нисмо кували, но су нам од куће слали 
брашна кукурузна, које смо давали у пекарницу и зато добивали печен леб оку за оку брашна. За мрсак 
слали су нам сир, а петком леба и лука. Уз Петров и Госп. пост, а и иначе на петку давао нам је Вучић перја 
од лука и зато смо му сву башчу плевили и окопавали, што је напред казато.

У трећем разреду гимназије у Крагујевцу било нас је седморица: jа, Милован Вулићевић из Балуге, Ми-
лош Кнежевић из Самаила, син кнеза Мијаила Кнежевића бив. члана Окр. суда у Чачку, Марко Ми-
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линковић син г. Милинка Ђорђевића председника Окр. суда онда званог Брусничког у Брусници, Јован 
Новаковић из (Карановца) Краљева, отац г. Љубе и Божа Новаковића, Стеван Кнежевић из Краљева син 
Сима Кнежевића, трговца и пола доктора, Милош Марковић из Бреснице, синовац кнеза Илије Марко-
вића (Зечевића) из Крагујевца.

Пошто сам био сиромах, а нисам одма добио благодјејање у Богослови[ји] то намерим да се вратим 
у Крагујевац, да продужим четврти разред гимназије, те одем код ректора Богословије архимандри-
та Гаврила (доцније епископа шабачког) те узмем моју сведоџбу гимнази[ј]ску и изјавим моју намеру, 
коју ми он одобри и да ми сведоџбу. Но одма сутра дан јави ми да сам добио благодјејање - рану. За све 
благодјејањце није било квартира те смо нас половина благодејајанаца имали у заједници само рану, а с 
квартиром живили смо по вароши и сами плаћали. Јер се јако почела правити семинарија и тако ја оста-
нем у Богослови[ји]. Каква је била рана?

Те године 1846. примљено је нас 84 у I разред и то нас тро[ј]ица, ко[ј]и смо свршили по три раз. гимна-
зије, т. је: ја, Лазар Герасимовић из Даросаве, и његов братучед Глигорије Герасимовић из Венчана. Једи-
ни Милош Коларевић из Остружнице који је свршио четврти раз. (звани реторика) остали неколико 
њи 4-5 по два раз. гимназије, 7-8 по један раз. Остало све из основ. школе од којих је опет имало добри 
ђака. И поч. Милан Ђ. Милићевић, доцније књижевник и академик само један раз. гимназије, а кроз сва 
четири раз. Богословије, био је први превасходни.

Од свију тих нас 84 примљених у I раз. Богосл. прешло је у II раз. нас 36, а свршило четврти разред 1850. 
нас 32. Све друго остави Богословију, па или оде да продужи гимназију или кући и на друге занате.

Строгост је била велика и несносна, за најмању погрешку у науци или пјенију обале па по 10 и 20 прутова 
по задњици или по леђима. Поч. Теодосије Мра[o]вић, тадашњи архиђакон и професор грам., физике и 
пјенија, највише је тукао, а био је професор Догматике, Херменефтике и пјенија. Па немилице је тукао за 
најмању погрешку, па би говорио: „Вас је млого, но ја имам велико решето, па ћу вас ја решетати, а вићете 
се преметати, па ко пропадне пропаде, а ко остане оста.“ Tако и би, те млоги напустише Богословију.

Књига штампаних није било но све диктандо. А пошто нас је било у I разреду млого, то нису могли стати 
сви у скамије, но су млоги стајали, а кад диктирају седну и легну на патос, па пиши.

Та строгост и бој био је владао у Богословији 1846. и 47. год. Кад смо нас 36 прешли у II раз. и кад је већ 
довршена била семинарска зграда те смо сви заједно били у општежићу, т. је. сва четири разр. и бла-
годјејанци и платежници. До тада су као што казах били тукли за сваку погрешку, па и у цркви за најмању 
погрешку у читању или појању, шамарају и наморају да пред олтаром клечи до свршетка вечерње или 
јутрење! У школи је особито у I и II раз. имало за вратима свагда по неколико прута, јер чим би се ома-
лило, Мра[о]вић заповеди поч. Јовану Николајевићу (Маџаревићу) из Кукића доцније свештенику цр. 
јежев., пар. бањичком (био је врло кратко време, па се поболи и од јектике умре) да иде у Топчидер и да 
му донесе прутова, што га он и послуша. Онда је Топчидер био прост луг, само је имала црква у коју смо 
и ми празницима по ко[ј]и одређивани ради правила. Био је конак господарев и једна проста механица.
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Повод укидању батина

На пјенију била су сва четири разреда. Поч. Милош Ружић из Негришора, срез Драгачев., отац Божа 
Руж. био је ђак III раз. и слаб у пјенију. Марша му зада неку стикиру да пева, а он неумедне добро на глас 
да пева, а Марша га поче тући тако жалосно по леђима и врату, да је неколико прутова на парчета изло-
мио. Милош кука, плаче, преклиње, но све узалуд, већ и крв просану!! Ми се сви скаменили, па ћутимо.

Сутра дан ђаци четвртог разреда под вођством Димитрија Протића из Пожаревца, врло одличним и 
богатим ђаком, напишу жалбу г. Петру митрополиту. Подпишу се сви разреди и Димитрије са још два 
друга (а Милош у болници), покупе комаде од изломљеног прућа у мараму па оду митрополиту, ко[ј]и је 
онда седио у авли[ји] семинариској, у старом конаку, јер тек онда почета правити се митрополија. Мит-
рополит је већ био дознао за тај случај. Па кад му Димитрије преда жалбу, други ђак изручи из мараме 
комаде прућа, а митрополит повиче: „Зар то пред митрополита? Данило,15 Никола, држи ове разбојни-
ке!“ На шта она двоица ђака стругну низ мердевине, а он викне: „Држи Димитрија!“, на што ће Димитрије 
одговорити „Што да ме држи, ја не бегам.“ Митрополит га онда зовне у собу и почне питати и претити 
за бунт, а он одговори: „Бију нас као мангупе и злостављају, а сутрашње свештенике и пастире народње.“ 
На шта му митр. одговори: „Сутра ћу ја то извидити.“

Сутра дан чим смо изишли из цркве с јутрење и дошли на час у разреде, митрополит зађе са професори-
ма по разредима најпре у четврти, па редом, са питањем које први почео овај бунт. Они из четвртог и III 
разреда кажу да смо ми из II разреда и он дође у наш II разред и пита, које то почео? Ми пак пошто смо 
се сви заверили да будемо сложни, а не знамо шта су други разреди казали, одговоримо: „Ми смо сви 
зато.“ Он онда упита Лазара Георгијевића јеси ли и ти. Он каже: „Јесам.“ Он заповеди изађи напоље, он 
изађе, лези и он легне те му његов ћирица одвали четири батине. Затим пита Григорија Герасимовића и 
он одговори да је и он. Те и њему четири батине. Затим Милошу Коларевић: „Ти кракати,16 јеси ли и ти?“ 
„Јесам г[осподине].“ „Напоље – митрополит викну – напоље!“ Он узе предмете и капу па напоље и оде, 
а он рече Данилу протођакону „Врати га“ те Данило врати („Милоше, Милоше, врати се“ и он се врати). 
Затим пита мене „Ти из Јежевице. Твој брат Јосо био је најбољи ђак, ти ћеш право казати ко је ово почео?“ 
Ја одговорим: „Ми сви в[аше] в[исоко]п[реосвештенство]“, а он „Зар и ти рђо“, „И ја в[аше] в[исоко]п[ре-
освештенство]“, а он „Седи рђо“, јер је заповедио да сви седимо, па кога он прозове да устане. И тако се то 
сврши, нама каже „Вашу школу затварам“ и ми се већ спремамо куд ће ко[ј]и, али опет редовно долазимо 
на час, а професори неће, но нам јављају да је наш разред затворен! Мраовић заповеди да се пруће донесе 
у наш разред, а ми узмемо прут па викнемо „Може ли се овај прут разделити на 36 части“, сви „може“ па 
изломимо и сваком парче дадемо. Један нас издао, Иван Поповић из Тулара, окр. Ваљевско[г], те после 
свршеног чина што ће даље сљедовати, одред[e] на епитимију двоицу: Стевана Миленовића у манастир 
Раиновац, [...] у Раковицу.

15 Данило је био протођакон, а Никола ћирица, доцније учитељ осн. школе у Београду, Палилули.
16  Био је висок и кракат.
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После неколико дана што нам професори на предавање не долазе, рачунајући да је бајаги разред затво-
рен, једног јутра јаве нам да се сви сакупимо у сали семинарској; кад ето иде митрополит, за њим сви 
професори и Данило протођакон носи један свитац артије.

Ми кад то видесмо већ мислисмо да је то за нас сургун пасош.

Митрополит седе за катедру па изговори једну лепу беседу управљену нарочито на наш разред, у којој 
нам рече: „Од свију разреда у науци најбољи, а у бунтовништву најгори; и бољи ђака, а гори бунтовника 
нисам до сад у Богословији имао.“ И кад смо свршили 1850. после службе и благодарења на Петровдан, 
сви богослови свршавајући одосмо у Митрополију па схромно уз басамаке на горњи бој, а он, г[оспо-
дин] м[итрополит] стои на врху па ће рећи: „Е, зликовци, вала Богу, ја се вас курталисах, а и ви мене“, па 
онда у салу те изговори лепу беседу и похвали нас, да ако смо и били зли, у науци добри, те ћемо у народу 
бити добри и примерни свештеници.

Па онда ће рећи Данилу „читај“. Данило поче читати „Закон о целој управи богословској“ и да се ба-
тина укида, а да професор ни један не сме ђака казнити сам без целог професорског заседања и тако 
ми триумф.

Митрополит Петар често је долазио на час у разреде и понеког ђака прозивао, а најчешће у наш разред: 
а о испиту на све предмете и мене би свагда прозивао „Деде ти из Јежевице“ и похвалио би поч. попа 
Јосифа, како није добио ђака у Богословији подобно попу Јосу.

За осам година ђаковања т. је. у четири основној, три гимназ. и четири богосл. живио сам врло оскудно, 
у оделу, а и у рани. Чакшира и панталона обукао нисам док се нисам запопио. У осн. шк. и гимназији 
проводио сам зиму у кошуљи, гаћама, прслуку зубуну сукненом без рукава, на ногама дизлуке, чарапе 
и опанци. У Крагујевцу био сам у квартиру код неког Танасија преко Лепенице: био је сиромах, терзија 
и радио на парче те и мени оне зиме направи једну памуклију, настрвену вуном, те сам добро зимовао, 
а доле већ само кошуља и гаће. А у Богословији антерију од ћитајке за 60 гроша, ћурче од чоје најевти-
није (фртаљуше), од исте џубе до земље, дизлуке, чарапе, ципеле серезске од 12 гроша. У Чачку док сам 
био код сестре мало времена било ми је лепо, после код поч. Петра Боића са кућом где је данас срезска 
канцеларија, са раном врло оскудно, а плаћао сам 50 гр. мес. После пола год. код поч. Вучића Чечња-
нина кавеџије и берберина у званом Кајнаку, а после смо узели у истог Вучића једну кућицу страћару 
под кирију нас тројица као што сам напред казао заједно: ја, Милова Вулићевић из Балуге и Антоније 
Аџемовић из Заблаћа. Од куће слали су нам брашна кукрузна, па смо то дали механџи те нам је издавао 
хлеб кукурузни оку леба за оку брашна. Кували нисмо ништа, но на петку лука и леба, а на мрску сира и 
леба. Вучић имао је башчу повелику и у њој лука, пасуља и купуса. И ми смо му лети ту башчу плевили 
и окопавали,17 те нам је одобрио да беремо перја од црног лука. Па узмемо на петку комад кукурузе и у 
шаку соли, па међу лије, те бери перја и ручај или ужинај. Даду нам од куће где кад по који грош, те купи-
мо лепиња, а биле су јевтине пет за 20 пара.

17 Поп Антоније најлепше је умео копати, а ја сам обично плевио.
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У Крагујевцу у III гимн. био сам заједно са Милошем Кнежевићем на квартиру и рани код напред по-
менутог Танасија, (ко[ј]и је доцније био фамилијаз) у једној малој собици, која се зими ложила споља и 
било ми је доста зима. Милош је био врло имућан и отац му је слао новаца и имао је бољи покривач, а ја 
само на сламњачи, коју сам сашио од поњаве, без јастука, а покривач био ми је дугачки гуњ пок. оца, од 
црног сукна, ко[ј]им сам се покриво четири године, т. је. до Богословије. Квартир и рану плаћали смо 
60 гро. месечно али рана била је врло проста са лебом кукурузним. Но сам био врло задовољан и лепо 
се провео ону годину дана. Варошани су нас врло волели и стимали, звали су нас неки од трговаца и од 
домаћина на игру и весеље у вече уз месојеђе. До 1845-6. г. из Крагујевца је прешла и војска и веће школе, 
Лицеум у Београд, па кад се војска вратила, а и Гимназија трећи раз., а ми нас седам у трећем разреду па 
су нас сматрали као филозофе!

1846. г. као што сам напред казао отишао сам у Београд и примљен у Богословију. За прве две год., док 
се зграда семинарије правила, живијо сам у вароши, јер нису имали сви благодјејанци квартира, но само 
III и IV раз. и био сам на квартиру код неке удове бабе Саре у кући Јова Тополца једну год. заједно са поч. 
поп Весом Протићем из Гуче, а други код бабе Стеваније удове, на басамацима ниже – спротив „Нацио-
нала“, спрам онд. конзулата и то: нас троица заједно у једној собици: ја, пок. поп Антоније Аџемовић и 
поч. поп Милан Марковић из Врдила, бив. члан Дух. суда у Карановцу. И код неке удовице ниже Митро-
полије, заједно: ја, поч. Лазар и Григорије Герасимовић из Венчана. И код бабе Саре и Степаније, плаћали 
смо по 24 гр. месечно за квартир и прање, а рану имали смо у благодјејању.

Мени су слали од куће 30 гр. месечно те сам плаћао квартир, и мени остајало 6 гроша за мој трошак: 
обућу и задовољство. Но сам друге и треће године послуживао поч. архимандрита Саву Јовшића, а по 
некад и поч. Гаврила ректора, бив. владику шабачког и митро[полита] Мраовића кад његов послужи-
тељи поч. Мила[н] Ђ. Милићевић и поч. поп Јеремија Стојанић из Воића окр. Ужич. оду на осуство, о Бо-
жићу и Васкрсу, те сам добивао 16, а гдекад и 20 гр. месечно, те сам лепо излазио и понеки салеп попио 
и пењерлију појео. А зарађивао сам и од богатији ђака: имао сам четке и викса па о празнику овиксујем 
ђацима по 5-6 пари ципела, по 10 пара, те купим бурека. Служба ми је била зими врло тешка; морао сам 
доносити са Саве по два ћупа воде, а зима. А ја у антери[ји] и ћурчету. Чешама је било мало: чешма код 
Саб. цркве и то свакад по 15-20 чека ред, што мени није било могућно због школе. Увече патрола и стра-
же, и србска и турска, па се без фењера несмије. Од хаљина простирач и покривачки имао сам за четири  
г[одине] само једну поњавицу од две поле, што ми је сестра Јека дала, и један мали јорганчић, ко[ј]и ми 
је купио брат Павле, кад ме је довео у Београд од једног телала Турчина, за 30 гроша ко[ј]и ме је служио 
и као попа за три године.

Рана нам у благодјејању била је врло рђава. На мрску супа говеђа са сасвим посна и по парче меса го-
веђине. Празником по два јела. Скувају говеђину, па чорба обашка, а месо поваде те метну у купус и то 
је све. Једва о Божићу по парче печења, а на Васкрс по парче печења и два кувана црвена јаја. Поч. мит-
рополит Петар о Васкрсу и Божићу послао би вина по једну повећу чашу на сваког. Најгоре је било, што 
нам је леб био свагда, не што је од црног, но свагда од ужеженог брашна. Једва да месечно добијемо два-
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три пут леб ко[ј]и није од брашна ужеженог. На петку пасуљ прост и јечмен бунгир пун жижака. Једном 
се наљутише платежници, те сав бунгур из чанака и чинија изручише код дирека на сред трапезарије на 
гомилу па изађоше, а ми благодјејанци не смедосмо.

Дужност је била велика: Свако јутро рано на јутрењу, празником на службу, у вече на вечерњу, а уз вели-
ки пост у 10 сати на часове, а средом и петком на преждеосвећену службу. И то је тако било док смо били 
по вароши, а кад је кућа довршена те смо прешли у општежиће било је овако: ујутру у 4 сата удари звонце 
и сви морамо устати и за по сата бити готови, после по други пут удари звонце, те сви на богомољу у салу. 
Где један ђак чита молитве јутрење и ми за њим. У 5 сати чим звоно удари сви из сале у цркву на јутрењу. 
После у 8 сати у школу на час, а уз велики пос после часа у 10 сати у цркву, на часове; после у 12 звонце 
куцне, те на ручак у трпезарију. У 2 по подне у школу, у 4 у цркву на вечерњу, у 5 у салу на пјеније, у 6 на 
вечеру, после вечера опет у салу на богомољу.

Мени је мало времена имало за учење, нарочито зими, но сам по већој части учио ноћу: купим свећу, 
па се испењем на таван, заклоним за оџак, да ми ветар свећу не угаси, па се зими смрзнем. Али кад 
научим опет се радостан, али једва озебо скинем с тавана. У собама где станујемо нисам могао да 
учим због џаке. Јер неки особито даровити и који не послужују, па науче пре и после у соби џакају и 
комендијају. Ми благодјејанци одређивани смо редовно за послугу болесника у болници, која је била 
у крајњој соби семинарије до порте Саборне цркве. А мене најчешће нарочито код болесника теже 
болести, јер доктор казао за мене: „Овај ми је послужитељ за болне највредни[ји] и најсигурни[ји].“ Ја 
сам протествовао у IV г. кад сам био, но проф. Ђерасим вели: „Ти као богослов треба да чиниш добро 
болесним кад доктор каже, да си највреднији...“ Одређивани смо били празницима и недељама редов-
но у Цркву Св. Марка, и о Божићу, Васкрсу и другим великим празницима у Топчидер, а други цркава 
онда није више ни било.

Једном приликом у мало што нисам и главом платио или наказан остао. Одређен сам био једне недеље 
по Богојављењу на правило јутрење и службе у Цркви Св. Марка у Палилуле.

Онда није било кућа оним сокаком улицом од Теразија идући цркви, само Батал џамија. Па грдна ус-
тока и ја у ћурчету, па се лепо смрзао и једва дођо у порту, смрзоше се и руке и ноге [...]. Срећом беше 
црквењак наложио ватру у кући црквеној, али прочевље високо, те само могу руке и нос да угријем, али 
доле зло! Гри руке па рукама доле, те [...] толико ми би тешко да једва жив остадох. [довде живот у школи]

1850. 26. феб. умре мој прво братучед, парох јежевички поп Јосиф и поч. владика Никифор даде парохију 
јежевичку поч. попу Василију Вуковићу намјес. чачанском, онда учитељу ос. шк. у Трнави. Брат мој Павле 
са кметовима ишли и молили поч. владику Никифора да парохију задржи за мене док још четири месеца 
довршим целу Богословију, пошто сам онда био у IV разреду. Но владика их одбије са речима: „То не 
одобравам. Он нека сврши па ће и за њега имати парохија.“

Мој брат Павле дође онда у Београд, те одемо код поч. Симе Протића, бив. пре секретара књаза Милоша 
и Михаила, а доцније члана суда Београдск. и после председника ок. суда смедеревског. Те ми он рече 
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да напишем прошеније, које ми он и концептира и да предам г. Петру митрополиту. Што ја мој брат и г. 
Симо одемо у Митрополију, ја пре предам прошеније, пријавимо се и он нас позва у салу, где ја и Павле 
метанишемо и пољубимо руку, а г. Симо пољуби га у руку. Затим ће г. мит. рећи „Поп Јосо умро! Бог да га 
прости. То ми је био најбољи ђак како је Богословија заведена и у реду најбољи свештеника.“ У мом про-
шенију ја сам молио да ми се опрости три месеца до свршетка целе богословије. Но митрополит рече: 
„То ти нећу одобрити, но да довршиш, ја ти могу да је и три године одобрити, но ти треба да довршиш, 
јер би иначе жалио док си год жив што ниси довршио подпуно. А теби ће ова три месеца млого вредити 
у твојој науци. А ја ћу писати твом г. владици, да ти парохију обуста[ви], до Петроведне и буди уверен да 
ће ме послушати. Истина то је његова епархија где се он пита, али ја ћу га замолити и уверен буди да ће 
ме послушати и парохију задржати за тебе, а ти приони за ова три месеца те учи и усавршавај се.“ Ми ме-
танишемо и пољубимо руку, па одемо. Сутрадан каже мени практикан[т] његов: „Писао је г. митрополит 
твом владици тако лепо да немаш сумње но ће ти се парохија задржати.“

Казивали су ми да се владика љутио на митрополита „Што се он – вели – пача у моју епархију, он има 
седам округа, а ја три па се опет овамо меша.“ Али ипак уважи, а пок. попу Василију Вуковићу, ком је био 
обећао јежевичку парохију каже: „Кад не даду парохију јежевичку ја ти дајем чачанску“ (јер је био умро 
Јаћим Вукомановић пар. чачански и II парохија чачанска била удова, коју поп Василије одма по рукопо-
ложењу заступи).

Ја свршивши Богословију 1850, 29. јуна дођем кући и одма се пријавим владици Никивору, а он ће ми 
рећи: „Ајде сад па се одма жени те да те запопим“, ја љубим руку и одем. А сад наступа врем[е] женитби 
сад где ћу да нађем себи прилику. Милош Ружић тада учитељ јежевички писао ми је јошт док сам у шко-
ли био, да су питали поч. проту драгачевског Јанка Молера и да је он обећао дати ми његову кћер Миро-
саву; и ја одем у Негришоре протовој кући са мо[ј]им зетом Ником Бугарчићем из Кулиноваца, но код 
куће не застанем ни прота ни девојку јер је она била тада у гостима код своје сестре Ане, супруге Ђоша 
Кољoвића тргов[ц]а у Чачку и ја одем у Чачак, видим девојку и допадне ми се, и мој брат пише проту и 
пита за одобрење. Но прото био обећао дати кћер Мир. за Мијаила сина начaлника ужичког Миљца, 
ко[ј]и је тада био писар у Суду чачанском, па држао мене у резерви; вели ако Миљцо порекне да сам ја 
готов и тако он пише Миљцу с питањем јели он на речи коју су уговорили и кад му Миљцо одговори да 
је сигиран, он мени одговори да ми ћер неће дати и благосиља ме да другу добру прилику нађем (што је 
и било). Мијаило муж Мирин био је врло красан чиновник. Миросава била је тетка поч. краљице Драге.

Ја онда не знам на коју ћу страну, јер нигде познат нисам био. Док нисам свршио школу само сам у три 
куће у Јежевици ушао. Кад о ферију дођем, одем код сестара у Кулиновце, код Маре супр. поч. Нике 
Буг., Марте поч. Косте буг. Ђорђевића и Анице у Обрви код Петра Станојчића. Иначе цело време од 
два ме[сеца] помажем браћи у раду. И тако незнајући куд и где да идем, почну ми људи казивати. Овде, 
онде и тако ишао сам на више места, па где би они дали мени се не допада, а где би ја бегенисо (што је 
само било на једном месту) у Брђанима кћ. поч. Ђорђа Јелића, брата капетана Н. Јелића. Ту одем са зетом 
Милованом Попов. из Кулинова[ца] и Милованом Јонтуловићем из Ракове шураком Јелића Ђ. и девојка 
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ми се допадне, али она мени манише са речима: „Оно нешто танко и мршаво, нећу“; доцније ни ја сам 
не би, јер сам на сабору у Пријељини на Бањи, примјетио да је врло раскалашна. Доцније ишли су и без 
мене Павле мој брат и поп Виде код прота Петра у Цветке но он није одобрио, а после се кајао. Ишли у 
Дучаловиће и на више места.

Ишао сам са Ником и Јованом Мишовићем из Кулин. на Савинац на сабор и одатле одемо у Пријељину 
на конак Боићу, да видимо његову кћер Пауну. Вечерамо увече, девојка служи ракију, али кад мене служи 
све ми иза леђа пружа чашу, што се мени не допадне. И најпосле, салети ме Ника и Јован те ја пристанем, 
и Боић дође у Чачак да се договоре за прошење. Но мени некако није по вољи и кажем Ники да каже да 
одустајем, на што се Ника веома наљути, па ће рећи: „Више с тобом нећу ни да идем никуд.“

Сад застало, одем владици, а он ме поче карати: „Што се ти не жениш знаш ли да оћу да нурију дам дру-
гом но се одма жени. Шта пробираш? Пробирач нађе отирач.“

Ја се дам у бригу и чак смислим да се парохије и поповства одречем па да идем у Београд г. Сима Про-
тићу јер је он хтео да ме са његовим синовима пошаље у Немачку на науке и ја да учим коју оћу струку, 
само као постари да му будем деци настојник. И најпосле решим се да опет просим Пауну Боића, но се 
сетих још једног случаја; кад сам био на Савинцу на сабору, ту сам се састао са мо[ј]им врло милим дру-
гом из гимназије крагујевачке Мишом Марковићем, тада писаром Суда ок. рудничког и он се са једним 
трговцем из Бруснице из разговора упита „били ви знали какву добру девојку, за овог мог друга, на шта 
му он одговори“ да је видијо неку особиту девојку у Бечњу сестру калуђера Катанића Исаије.

[Недостају листови 31-42]

... манастири. По причању старих, била је метох манастира Св. Троица Плевљански. О њеном настан-
ку прича се ово преданије: У време турско чували стоку на паши у Доловима (засеок села Рајца) слуге 
калуђерски, а на том месту и турски чобани пасли стоку, па се позавађају чобани калуђерски и турски. А 
пошто их је било повише, то чобани калуђерски побију турске чобане, и подигне се тужба на калуђере. 
Паша неки пошавши из Гусиња са аскером у Београд, и пошто је тада био и пут преко Чемерна, то сврати 
у Јежевицу с намјером да се освети и побије калуђере. Калуђерима то докажу те што могу склоне и сами 
се сакрију по пећинама сада зововим „Српске пећине више цркве у планини“. Паша дошавши цркви 
заповеди да се руши и квари и они су почели рушити, најпре ћелије манастирске, а потом и цркву и по-
што је црква сва била малана то светце грдити и очи им копати. А пошто је било мало и ладно време, то 
заповеди паша те у сред цркве наложе ватру, где паша седне гријати се и чибук пушити, а војска је рушила 
и светце накарађивала. Црква је ова изнутра малана, па и споља на западној страни где су свецима очи 
копали па и ђаволима у намаланој вечној муки. Доцније је 1853. г. ова западна страна порушена и проду-
жена главна црква са призиданим торњом.

Црква је задужбина бана Милутина у време рата Драгутиновог са бугарским краљем Михаилом, а до-
цније је малана т. је. сазидана је слепо кубе и покривена плочом, а 1813. г. покривена дрвеним клисом 
преко кубета и турчин Кујачић из Карановца платио гвозђе за спомен погинулог сина.
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На један пут пукне у ватри плоча, и комад удари пашу у око и око му прсне као јајце о камен: на што ће 
паша повикати: „Брах, брах, недирајте ово је вакупско“ (свето) и тако она остане не разрушена али за 
дуго времена пуста. За ово су ми причали неки Турци из Гусиња, „Ћоровићи или Ћор-пашићи“; на моје 
питање што се зову Ћоровићи, или као што они веле Ћор-пашићи, а они ми одговорише: „Зато што нам 
је неки наш деда оћоравио у неком вакупу у Морави“, а даље не знаду да причају.

Од тог времена (случаја) као што напред казах црква јежевичка остала је пуста незнам извесно до које 
године. А народ је ишао на богомољу и причест у Стјеник. О Стјеничкој цркви нађена су акта у архиви 
Окр. суда чачанског који гласе:

Пожешка наија замолила је везира у Београду да им дозволи да направе цркву у Стјенику, и он им по-
шаље одобрење на турском језику, које Аврам Петронијевић преведе на српски и они цркву саграде итд. 
(и сад има црква доцније саграђена), а прва је порушена и неке овчарске манастире: а тада је оџа викао 
на чачанској цркви. Које је године црква јежевичка опет пропојала извесно незна се, тек пошто није било 
цркве ни у Лазцу ни Заблаћу, ни Врдилима, то је било парохија цркве јежевичке (коју су опслуживали 
свештеници Кићановићи из Рајца и неки поп Милош из Слатине) чак до Лопатнице, среза Жичког, и 
села Граб среза Драгачевског. По смрти последњег од фамилије Кићановића, попа Саве Кићановића, 
свештеник био је за село Јежевицу, Липницу, Слатину и Мршинце мој стриц прото Симо, а за парохију 
Рајац, Бањицу и Премећу поп Видосав Вучетић из Заблаћа. Парохију рајачку (данас бањичку) наследио 
је поп Видосава. Поп Видосав учио је школу у Заблаћу код маџистора – Симина оца и Сарића, на попра-
вци био је код мог стрица ко[ј]и га је с препоруком послао у Шабац пешице владици Герасиму (Грку)18. 
ко[ј]и га је рукоположио за свештеника.

Доцније на протову парохију пошто је прото постављен за члана конзисторије, онда зване Епархије 
ужичке, насљеди његов син Јосиф 1839. г., а по смрти Јосифовој ја 1851. г., 6. јануара, а сад мој син Милан 
В. Поповић, пошто сам ја добио другу парохију чачанску са неколико вароши и селима Лозницом, Кули-
новцима и Атеницом.

На Рајачку парохију по смрти попа Видосава дошао је поп Јован Маџаревић, ко[ј]и на скоро умре, после 
њега Симеон Поповић отац поп Аврамов, после њега Алекса Поповић из Кожетина, ко[ј]и је одсуста-
вио и отишао на парохију врбничку окр. круш. и сад је насљеди син поп Симов Аврам С. Поповић парох 
Бањички.

(АС, ПО, 4 : 137; Вићентије Поповић, Белешке о мојој фамилији и мом животу, прир. Милутин Јаковљевић, Извор-
ник, св. 2, Чачак 1985, стр. 11-34; Др Бранко Перуничић, Чачак и Горњи Милановац, књ. 2, Чачак 1969, стр. 811-820)      

   

18 О владики Ђерасиму види белешку лист 6.
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ИЗ ПРЕПИСКЕ ПРОТЕ ВИЋЕНТИЈА ПОПОВИЋА

1

Ваше високопреосвјаштенство милостивјеиши господине и архипастиру,

Јереј Јосиф Протић парох цркве и нурије јежевачке у срезу Трнавском окружија чачанског, брат мој од 
рођеног стрица, кои је вашему високопреосвајштенству као бивши богословски наука слушатељ познат, 
12. текућег месеца упокоио се је, оставивши по смрти своју супругу с четворо нејаке дечице. Упокое-
нијем његовим уцвељена је сва фамилија његова, а остала је парохија његова удова. Удовој парохији нуж-
дан свештеник. А како сам ја из детинства мога посветити се желио чину свештеничком, како сам у тој 
жељи одавши се на науку, све разреде основни и три разреда полугимназијални училишта с приличним 
успехом свршио, и како по том ево већ четврта година богословске науке с уживањем благодејанија слу-
шам и такове с концем месеца јунија текуће године свршити имам, то у највећој покорности коленоп-
реклоно припадам вашему високопреосвјаштенству као благодетељу и архипастиру моме с нижајшом 
просбом молећи се, да ваше високопреосваштенство благоизволи писати његовом преосвјаштенству 
господину епископу ужичком, да заустави брата мога почившег јереа Јосифа Протића парохију за мене 
задржи и другому не преда, докле ја за ово кратко време последње богословско теченије не свршим.

Уважите милостивјејши господине и благодетељу мој ову моју препокорну просбу, понизнејше се мо-
лим, јер ја се боим, да његово преосвјаштенство поменуту парохију другоме коме не преда.

Ако ми ваше всокопреосвјаштенство ову величајшу милост укажете и високим уважением своим уре-
дите, да ја честопоменуту парохију брата мога получим, онда ћете не само мене усрећити и уцвељену 
покојника фамилију утешити, него ћете и мени вашега високопреосвјаштенства нижајшему рабу дати 
прилику и способа, да последњу жељу и завештање покојног брата мога испуним, да сиротама његовим 
место њега отац будем и отеческо стараније о њином воспитанију водим; а тако испунићете жељу свију 
оне нурије парохијана, кои желе мене, а не другог, за свог свештеника имати, и кои су ову жељу своју пре-
ко кметова свои већ његовом преосвјаштенству господину епископу изјавили. На којој би благоутроб-
ној милости и благодетељству ја са сиротама брата мога вашему високопреосвјаштенству као првоме 
после Бога благодетељу моме вечно благодаран и признателан био. Благоразсудите ваше високопре-
освјаштенство да ја као богослов, кои жели свештеником бити, и кои ћу скорим богословију свршити, 
немам бољег и срећнијег за моју будућност изгледа, него да код своје куће и фамилије, свои кумова и 
пријатеља и сожитеља получим с црквом парохију брата мога, да би ја као богословац несрећан постао, 
кад би туђин на исту парохију постављен био, и да би се сви досадашњи богословски труди мои осујети-
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ли и ја принуђен био од тежње за свештеническим чином одустати, па зато премилостиви благодетељу 
мој укажите просиму милост најпонизније молећем се рабу вашему.

С пуном надеждом да ће ми ваше високопреосвјаштенство просиму милост благоутробно и премилос-
тиво указати узимам слободу назвати се вашег високопреосвјаштенства препокорни раб и проситељ

У Београду                                                                                                   Викентије Димитријевић
27. фебруара 1850. године   
     
(АС, МБ, 1850, 179)   

2

Свидетелство

По благодати и дару пресвјатаго и животворјаштого духа, данному божественим апостолом и учеником 
јего, от них же, даже и до днес друго-примателне тоја же благодати и власти, ми наследници бивше по-
стављати в различнија чини и степени церковнија раздајати удостоившимсја служити свјатаму олтарију. 
Сего ради и сего клирика Викентиа Протича пришедша к нашеј мерности, произведохом его: в чтеца, 
певца, в иподиакона, в дјакона, по сих во пресвитера. Сим всјакому јему же надлежит, ведомо творимо 
јако да би вишепомјанутог пресвитера за правилнаго признали и достојнују јему чест оддавали. Он же 
да держитсја по преданију свјатих апостол и богоносних отец, како же учити такожде и творити; до коле 
в сих пребивајет, дотоле и чести свјаштеническија участник бити имат. 

Во Христе молитвеник

Дано в Чачце,                                                                                                        Ужички епископ,                    
6. фебруара 1851. год.                                                                                Никифор Максимовић  

(Породица Поповић, Јежевица)        

3

Никифор божиеју милостију православни епископ Ужички

Смирение наше пишет в Богом покриваемују епархију нашу, во окружие Чачанско свјаштеницима, г. г. 
капетанима, кметовима, и всем обштим православним христианом. Благодат буди на свех вас, мир и 
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милост от господа Бога вседржитеља,  от нас же молитва и благословение и опроштение. Буди знано 
вама како ми определисмо и дадосмо свјаштенојереју Викентију Протичу јенурију село 1. Јежевица, 
2. Слатина, 3. Мршинци. Ви же благословени христиани јего енуријаши, пријмите јего, и чест јему воз-
дадите и заслугу исплаћајте: крштење, венчање, свечарско, бир и проче, по указу од верховне власти, и 
мир вам божи.

Дано в епископи нашеј у Чачку 6. фебруара 1851. год. Е№ 38.
                                                                                       
                                                                                                   Горе помјанути смирени
                                                                                                        Никифор Максимовић

(Породица Поповић, Јежевица)

4
 

                                                                                 Јежевица, 25. јану. 1869. год.

Високопоштовани Господине!

Мени није мало жао било кад чух да Ви Ваш лист „Вилу” престајете издавати. Тако ми казаше, и доста 
се чудим, а нарочито што не знам услед чега. Ваш је лист по све врло важан био, и у нашој Србији једини 
књижевни лист, то заиста сви поштени мислећи сведоче. Ја би се особито радовао кад би Ви опет отпо-
чели издавати га, а то се и надам.

Од свију прошлогодишњи листова Ваше „Виле” ја само још 17. број добио нисам, и то уверен сам да није 
тамо заостао, но је морао у Чачку пропасти те тако до мене ни дошо није; хтео сам Вам давно писати за 
исти па сам се бојао да јошт који не изостане и тако више ми ни један не фали. Зато Вас учтиво молим 
пошљите ми 17. број за који ако и триплу цену одредите ја ћу Вам са благонаклоношћу послати, само да 
ми неби крња књига Вашег издања остала.

Примите срдачан поздрав од онога кои Вас заиста и љуби и млого поштује, од
                                                                                          
                                                                                                               Вићентиа Поповића
                                                                                                                  поп из Јежевице
(Историјски архив „Тимочка крајина“, Зајечар, Варија, 13-98)
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5

Почитаеми господине!

Сваки дан сећајући се они радостно и весело с вама, код ваше куће проведени часова, кои су своим 
упечатлењем и дражести милина, тако силно дејствовали на мене, да нема тог момента ког се неби вас 
опоменуо, уздахнуо, говорећи: „О!  Да сладки ли ти они часови бијаку, које код поп Виће у његовом ро-
мантичном селу и у његовом рају подобном дому проведо“; па велим сећајући се тих весели часова, ни 
лепо, а ни пристојно, тако честном, искреном, дружевном и гостољубивом човеку, ставити их у сумњу: 
као да су тужно и непријатно проведени.

Па зато и узе мекано и слабачко гушће шкрипајуће перо, у моју од радости и дражести милина дрктућу 
млађану десницу, да вам ако у стању будем бар десето-милиониту част моје радости изјавим и уједно 
и заблагодарим; но с чим ћу вам господине заблагодарити за оно ваше гостопримство, с коим сте ме 
свагда у подне и поноћи - с највећом радошћу и љубављу примали? С чим ћу вам платити оне услуге, које 
сте око мене, негледајући на то  што сам ја млађи и слаби од вас, учинили? И с чим ћу вам вратити ону 
љубав, која сада моју пре бившу храбру ритерску десницу у старачку и дрктећу обрати, и моје млађано 
или боље рећи сурово срце, у пријатељско искрено и љубавно обрати? Ни с чим доиста, јер су моје и 
управо рећи ласкаве речи, мала и незнатна за вас награда, но јошт и сокровишта тог земног нам, нити 
пак имати могу, ког би вам, као једну јабуку на презент послао. Но при таковом неотплатимом дугу, шта 
знам чинити? Ништа доиста, него морам стати и размслити па рећи: Бедни младићу, што се колебаш као 
таласи морски, шта се гордиш као паун перјем и што се толико пушташ у висине  као високопарни орао, 
те не завириш у твое од радости за за благодарношћу играјуће срце, и не чујеш глас твог путевође, глас 
савести, која ове Сократове речи од себе издаваше „Љу(бав) за љубав и пријатељство за пријатељство.“ 
Ах та то ли је  [оно] богатство, коег ја тумарајући по целом овоземном ш[ару] не могох наћи, да га вама 
- пријатељу, као јабуку поклон(им) не могох наћи, да га вама поклон[им]. То! То! Малоумни младићу, а 
сврх тога  потребно ти је да будеш према таковим пријатељ, као што је био Дамон према Питии и обра-
тно, а не да будеш као црно лабудово месо кога бело као снег споља покрива перје.

Но при писању овог писма не изпада ми из срца оно наше пријатно и весело дружство, с коим смо код 
вас били оне недеље, и кое ми се због њиовог искреног и љубавнога обхођења тако допало и омилило, да 
ми њиова частна и љубезна имена до вашег одма стое. 

О мој господине, да кад би милостиви Бог дао да се сад уз виноградску бербу опет сви скупа састанемо, 
у мом или вашем винограду сматрао би се за најсрећниег на свету, и доиста би се могао мерити срећом 
са Крезом, богатств[ом] са Красом, величином са Александром, Петром и Наполеоном, добротом са 
Титом, а сјајношћу великолепием и мудрошћу  са Соломоном.

Што се тиче мог овдашњег живота, врло ми је добро, а особито што имам добро сво дружство, а особи-
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то г. Василија Стефановића, срезког писара кои је ваш друг био и с коим сте богословију учили, и кои 
ве мимо љубезног поздрава и ово моли, да би ви политично питали г. Косту Антића срезког писара из 
ког би се он узрока мењао са ариљским писарима, али тако да се не сети он зашто га ви питате, а јошт 
мање даје ко вас молио, па нам јавте. Јавте ми јели дошао поп Симон из Београда и јели купио Кормчију 
Дучића, и љубезно га заједно са господином учитељем и њиовим госпојама и фрајлама поздравте, мећу 
осталим то ми пишите шта је било од Паје, гди  је  добио за учитеља.

И напоследку најпокорније вас и повторително молим будите тако добри, те нам на ове питајуће точке 
бар с 10 речи одговорите, из коих ћемо се као из сто табака о вашој према нама љубави подпуно уверити, 
а кад ми писали будете можете адресовати преко Пожеге у Ариље, јер кроз Ариље пролази пошта за у 
Ивањицу, и свраћа код срезке власти.

У осталом примите најискрени поздрав заједно са целом вашом фамилиом и породицом  од вашег 

У Ариљу,                                                                                                             Владимира Поповића
12. августа 1867. год.                                                                                 учитеља ариљског   

(Породица Поповић, Јежевица)

6

Високопоштовани господине,

Сваком истинном желиоцу напредка и просвете би пријутно кад ви седосте на столицу министарску. А 
мени као свегдашњм правом поштоватељу вашем колико више, па јошт као стрицу негдашњег и незабо-
рављеног друга вашег. - Мени кои познавајући ваш одличан карактер и неуморан рад, млогом се добру 
за обшту срећу надати могу. Па зато сад као из давнашњег времена познаник и пријатељ ваш, усудих се 
ово писмо на вас управити, у ком по мом положају прва ми је дужност Бога замолити да вас у добром 
здрављу и расположењу са свима милим вам застане; и тек онда да поведем овде реч о највећој чињници 
народњој -  нашој - Јежевичкој школи, која досад млога искушења па и најпослие смрт оће да отрпи.

Вама досад знам ние познато како ми за више година захтевасмо, да стару школу доправимо или другу 
изнова направимо. Пре 10 - 12 година то нам би допуштено, и тадашњи ово окружни инџинир Клинар, 
изради и подноси нам план, да се на старој школи, горњи бој подигне, но почем предрачун беше вели-
ки, а зграда опет немогаше подпуно одговорити намери, то обштина ова неусвои ту доправку, но се 
реши подићи изнова зграду за школу, и од тада за више година искасмо и повторавасмо - да нам се да 
одобрење и план пошаље, но та ствар идаше споро јер немаше устаоца од стране власти, и даде бог те 
једва једанпут и то пре 3 године добисмо дозволење, и би наложено тадашњем ов. окр. подинџиниру 
Козлићу да план изради, и он га изради, но на нашу несрећу незгодан тако, да је у министарству грађеви-
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на касиран као не удобан за пожелану цел, и Министарство грађевина валда из свог побуђења пошаље 
нам други план, са свим са пресецима и предрачуном израђен, и то план сасвим изредан. Те тако буду 
овој обштини поднешени од срезке власти на увиђајy и усвоење оба плана - и Козлићев и министарски 
и обштина усвои план министарски и потом одма приступи се раду и ми одма и радо довукосмо готово 
сав материал - као камен, песак, креч, греде и нешто цигле. Затим началство ово држи у Чачку лицита-
цију, и уступи грађу предузимачу за 760 и нешто више дуката кој је цена по обштину врло пробитачна, и 
началство направи и уговор с предузимачем, са врло пробитачним условима за обштину, по ком уговору 
дужна је обштина целу грађу у 6 квартова исплатити. Предузимач живо одпочне своју радњу и дозида до 
цокле - као првог кварта, кои и поиште да му се изплати, обштина одговори да он радну продужи, а они 
ће притом новце од народа прикупити: мајстор продужи и дозида до пенџера као и другог кварта, а наше 
власти полицаyне и обштинске не буду у стању прикупити ни први кварт; и тад предузимач обустави 
радњу и почне новце по договору тражити. Сад у том периоду неки известни букачи почну проносити 
по селима ове обштине лажне гласове: да је тобож обштина преварена, и да њима дошло да граде школу 
по мањем плану, а власти су подметнуле већи план, кои ће коштати сваку порезку главу по 10 [дуката] ћ. 
и чим људе поплаше, и почну их подговарати, да приреза не даду; нити ће иј сирјеч ко на то приморати 
моћи и на то иј подписивати у том казнимом и по обштину штетном делу, охрабри их и подпомогне 
тадашњи чачански адвокат Благое ком презиме не знам, кои бејаше дошо празнику цркви јежевичкој на 
сабор, кои им рекне „да ви нисте дужни толику школу плаћати, но кое погодио он ће и платити” с чим 
обштину грдно разстрои, завади и од тада најбоље готово најгором начини. И по упутству његовом њи 
неколико међу коима је и један кмет по ревениму ме или боље да кажем прирезом од једног села - Рајца 
плате поменутом Благоју, те им он начини протест и од тада настане велико растројство и неспора-
зумњење у целој обштини.

Власт полицајна излазила је ради тога много пута, и полагала питање „ко оће ко неће” и до четвртог 
полициског изласка и равног питања, свагда је било више они кои пристају да плате и продуже грађу, но 
они кои неће. Но при свем томе власти не предузеше никакве строжие мере за купљене приреза, но то 
идаше као од беде, док тужба опет предузимачева ние следовала и ствар покренула, на што би полицај-
на власт опет у обштину излазила, састанак сазвала и горње питање полагала, а овамо у ствари ништа. 
Сад већ људи увидише да је то ствар сумњива и лабава и држећи да се то и немора платити, почне число 
незадовољника расти, да кад је власт једанаести пут изашла и горње питање опет положила, ние нас 
имало више од 40 што пристасмо платити и градити, но све неће. И тек сад као да се на то чекало поли-
циска власт упути предузимача на грађанску парницу, где бисмо осуђени - као виновници на плаћање 
два кварта и други оштета предузимачеви, без кои могаше бити, само да су власти полицајне букачима 
по закону на пут стале, па би све на најлепши начин свршено било, ал за ово нико ни бриге. И ево сад 
шта сљедова:

Приуготовили (плац) место лепо за нову школу, прибавили материал, озидали до прозора, осуђени да 
платимо предузимачу два кварта па све на празно! Школа на најлепшем и најздравием месту у целом 
срезу, у средини обштине, код цркве код кое постои школа више од 40 година и код ланског решења 
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скупштинског - да свака обштина од 300 пор. глава мора имати школу, а наша обш. школска има више и 
од 400 и код свију имајући услова, па опет министарским решењем нам под 31. мартом № 1558 ов. год. 
саобштеним, наша школа безусловно затвара! То је заиста Богу плакати. А да је та наша ствар ишла како 
треба, ја не верујем да би нас више коштала, но што смо потрошили и издангубили на 11 безкористни 
састанака.

Господине,

Ово је све у ствари овако како вам ја па јошт врло укратко изпричах, за кое и чашћу мојом јамчим, па сад 
ви како вас Бог учи: само не допустите да решење коим нам се школа затвара у снази остане, но нек наша 
школа продужи, па ако нам стара зграда школска ние удесна, ми имамо врло добар примирителни суд - 
(кућу) доста комотан по плану озидан и близу цркве, па нек се за време њим послужимо, а обштина ће на 
то пристати и уступити га само ви вашу наредбу што скорие издајте. Али опет свакојако да ми започету 
школу продужити морамо да нам не оде узалуд онолики материјал, израда и опет два кварта плаћања.

Ово ми писмо по дугачко изађе, ал се краће немогаше истина казати, и сад једино у вас господине мини-
стре наду полажем, да се ова ствар како ваља реши и доврши само вас препокорно молим немојте нам 
школу затварати но да се за време послужимо бар кућом прим. суда об. Јежев. јер, колико ја познаем наш 
овамошњи свет, са затвором школе учинило би се да им и убудуће школа са овим из воље изађе.

Надајући се да ми нећете замерити за овако подугачко писање на шта ме смртна пресуда мое школе при-
нуди, и молећи за опроштај што сам вам доста слободан али и искрен био, то као свагдашњи и највећи 
ваш високопоштоватељ.

У Јежевици                                                     Вићентије Поповић
1. маија 1873. год.                                          поп из Јежевице

(АС, СН 2022)
7

Благовјерном јереју Вићентију Поповићу пароху Јежевичком

Пратећи вас, на путу ваше узвишене службе свештеничке, уверили смо се, да сте, при свима тегобама, 
које свештеника окружавају, за сво време свога свештенослужења, били леп углед својој пастви, у свему 
што је добро и спасително; да сте својим искреним заузимањем за напредак вере и морала хришћанског, 
као и осталога, што доноси стварна напредка црквеној општини вашој, придобили подпуног пошто-
вања и љубави; па желећи да вам дамо видљива знака нашег задовољства на такој вашој искреној служби, 
те да вас још већма одушевимо у љубави и преданости према пастви и светој служби својој, како би у 
томе послужили за углед и осталим садруговима вашим; ми вам дајемо архијерејски благослов, да мо-
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жете носити „црвени појас“, као знак, којим црква отликује добре и ревносне свештенослужитеље своје, 
и уверени будите да нећемо престати и у напред бодрим оком пратити ваш живот и рад, као и осталог 
клира црквеног који нам је поверен, и даћемо вазда праведно и  отечески ценити, и награђивати свачији 
труд и рад.

К-№ 2266                                                                                  Благожелателни
30. јула 1879. године                                                                епископ ужички
У Карановцу                                                                                         Вићентије

(Породица Поповић, Јежевица)
8

                   У Биограду, на Св. Мрату 89. год.

Поштовани г. Прото,

Баш вечерас био је ваш син код мене, само ми је жао што је мало раније отишао те није сачекао генерала 
Хорватовића, који је рад био да га позна, јер сам му ја о њему причао да ће бити добар економ, јер и он се 
и као војник сад одкако је у пензији бави са економијом и сваког воли, који се бави економијом, а не са 
пустом и развратном политиком. Он свако друго вече дође код мене и разговор водимо о економији, и 
он све оно воће које сте ми послали зимус познаје, јер никад без њега нисам опробао ни једну воћку. И 
ваша зимња крушка караманка, за коју ми ваш син рече да се зове и ... једна је од најбољи зимњи крушака, 
која се одржала до конца марта (наравно само кад се руком убере), а затим долази водењача.

Ја би вас лепо молио да ми опет пошљете од тих свију крушака по неколико комада да се и ове године о 
њима још боље уверим докле ће се држати, а тако исто и од јабука, пранције, авајлије, од којих сам зимус 
добио само по један комад, да могу у разна времена пробати, те да видим које је за њих најбоље време 
да се једу док нису удариле натраг. Молим пошљите и коју шарењају, казанџику, бедрику и будимку, ове 
две последње да сравним са ужичким којих већ имам. А и крушку кантарушу, јер је зимус једна брзо 
угњилила.

Ја ћу са још неколико страна добити крушака и јабука, и мислим држати малу једну изложбу, па сам рад 
да буду изложене и ваше јабуке и крушке, о којима сам већ писао, па се многи интересују да их виде.

Ја сам вашег сина преко г. Борјановића, његовог учитеља позвао, што ми је и Борјановић причао, како је 
он кад је био код куће правио кошнице нових система, па сам рад био да га о кошницама егзаминирам, 
и да му дам још боље поуке и настављења, јер ја баш о начину пчеларења сада пишем у „Тежаку“, и казао 
сам му кад се одштампа у особену књижицу, даћу да је има и да се ползује мојим искуством и радом. И 
тако о томе смо се доста дуго разговарали. Ја сам га преко Борјановића више пута позивао, но видим да 
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се стиди, што неби требало, јер га волем као свог сина, и код мене ће имати свагди да што добро и по-
лезно чује, јер код мене има скоро свако вече, који долазе на разговор, само о полезним стварима, које 
чути  њему би било од користи.

Ваш ми син рече, да се нису примили они моји калеми који сам вам послао, што ми је врло жао, но ја ћу 
вам опет послати од најбољих крушака, па њих накалемите на друге крушке, летње, али које већ рађају, 
да могу убрзо почети рађати те да се уверите о њиховој доброти.

Но и ја нисам боље прошао са вашим калемима јабука. Једну јабуку стару, коју сам имао у башти код куће 
изсеко сам и сву калемио са вашим калемима, од којих само се примио казанцине, а авајлија и пранција, 
које су биле на другим гранама, истина су се примиле, али су се после посушиле, и после сам нашао узрок, 
да је та страна већ била натрула, те због тога су се осушили калеми. Са крушком зимњом караманком, 
коју сам калемио на дуњу био сам срећнији, један се калем примио, а са њега сам размножавао сво лето, 
калемљењем на окца. Но опет молим пошљите ми заједно са јабукама и калеме од крушака: караманке, 
водењаје, и кантаруше, а од јабука пранцију, авајлију и шарењају, са назначењем, које је која сорта.
Желећи вам од Бога свако добро, остајем свагда на услузи

         Сретен Л. Поповић

Пп: У разговору са вашим сином дотакосмо се и јабуковаче, и он ми рече да је кушао јабуковачу коју је 
правио др. Кужељ. Ја сам ове године правио од јабуковаче шампањац, као што се прави у Француској. 
И Француска је прошле године произвела око 10 милиона хектолитара јабуковаче, а 30 милиона вина. 
Јабуковачу пре није производила ни за по милиона, но од како је филоксера сатрла њиове винограде она 
из године у годину све више производи јабуковаче.   

(Породица Поповић, Јежевица)

9

             Београд, 22. децембра 1889.

Многопоштовани господине,

Прошле недеље примио сам од Ваших синова онај комад метеорита, који сте Ви од сељака добили и амо 
упутили. И ако је исти много оштећен пошто је из Ваших руку изишао, ипак је он задичио нашу иначе 
сиромашну збирку у геолошкоме музеју и ја Вам на овоме дару свесрдно благодарим. Као малено уздарје 
од моје стране молим Вас да примите брошурицу у којој је моја прва белешка о јеличкоме метеориту. 
Ако Бог допусти ја ћу и нешто боље о овоме предмету наштампати. Тада ћу објавити и план земљишта, 
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по коме је оно камење попадало, то Вас молим да ми тачно означите место на које је онај Ваш камен уда-
рио, како би се и то место могло накнадно у план уписати. Ако Вам није мрско опишите ми подробније 
ону појаву змаја, коју сте пре много година видели: кога дана и у које доба беше, како је изгледала. Сад 
ме је заинтересовало, да што више сличних случајева побележим, те ћу Вам бити много захвалан ако ме 
помогнете.

Волео бих кад би могао ма чиме да Вам се одужим, кад би, на пример, Вашим синовима од користи могао 
бити. Видео сам их обојицу; здрави су, мањ што су препарандисту очи по мало побољевале.

Молим Вас, ако Вам није тешко, доставите Кости Ерићу из Заблаћа, да сам његову молбу предао ађутан-
ту Њ. В. Краља баш на Св. Николу и да никаква одговора нисам добио. И ако ми је ово посредовање врло 
непријатно било, ја сам моју реч откупио.

Молим Вас да примите уверење мога одличнога поштовања.

                                                                                          Јован М. Жујовић
                                                                                   професор Велике школе

(В. Поповић, Белешке о мојој фамилији и мом животу, прир. М. Јаковљевић, Изворник, св. 2, Чачак 1985, стр. 11)

10

Велика школа
Геолошки завод           Београд, 16. фебр. 1890.

Пречасни оче,

Много Вам хвала што сте ми на писмо одговорили. Пожурићу се да белегу Вашег камена упишем на ону 
моју мапу. Како велите да ће се још каменова наодити, то нећу ни да итам са новом брошуром, докле све 
податке не прикупим, док још једном Вашу околину не обиђем. Следоваћу Вашем савету и чекати лепше 
време и дуже дане за рад. Дотле ћете ми ваљда Ви сами који камен прибавити и послати.

Није чудо, што је наш народ почео које каке гатке о метеоритима да измишља. То се дешавало и код 
образованијих народа.

Не чуди ме, ни што су по неки почели да прецењују своје метеорско камење. Томе сам ја крив. Упрео сам 
се да све у нашу школу зграбим и на страну још нисам никоме хтео ни зрно послати, па су се странци 
мимо мене почели паштити да до метеорита дођу, а ја се узјогунио да им недам, те цену непрестано 
повишујем. Ја, ко велим, ако сад нема пара зарадиће их људи негда, па ће их бити, и ми ћемо овај трошак 
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накнадити; а из неба нас Бог ретко камењем гађа. Ето, Ваши парохијани не памте, да им је Бог игда ка-
мениту недељу до сада приредио; десила се једна, па он зна кад ће се опет небеса расклопити и небесна 
трапеза (Кости Ерићу) указати. За то ја пристајем, да платите баш и 12 динара за камен, ако је цео, само 
нека уђе у наш Музеј, а не да иде у туђински. Особито ће ми мило бити ако могнете приволети Вашега 
рођака, који има леп камен, да Вам га за паре или иначе, уступи. Другоме коме, сем Вами, не верујем да 
ће га дати. Платите му га што не вреди; нека бар и он види вајду од професорскога утркивања. Благода-
рећи томе, што странци који живе од српска леба, мисле пре на своју корист и некадању отаџбину но 
на Србију, отишла су 2-3 комада на страну и страни су професори поитали да о томе проговоре пре но 
г. Лозанић и ја. Али нека. Ако Бог да здравља и воље имаћемо ми и којим другим радом да се пофалимо. 
Не треба нам чекати задатке са неба, кад их на земљи свуда па и под Стјеником много имамо. Радујем се 
што ћете ми друштво правити. Куцаћемо земљу и видећемо како ће нам се отворити. Да нам је свакоме 
по један гроб отворила - то знамо од рођења и тјешићемо се свакојако, а најбоље са бановским вином из 
Ваше чутуре.

Ваш одани                                                                                                     Ј. М. Жујовић, професор

(Породица Поповић, Јежевица)

11

Архијереј. сабор Краљев. Србије
ОБр. 70
9. октобра 1892. 
Београд

Грамата

Архијерејски сабор православне свете цркве у Краљевини Србији цени вашу пречастни протојереје г. 
Вићентије Поповићу дугогодишњу ревностну и частну службу, ваше примерно и безазорно владање на 
углед другима и на поуку народу, као и мудро понашање, а то је заслуга учињена у част светој право-
славној српској цркви за коју се овом Граматом отликујете протопресвитерским крстом с правом, да га 
носите при служби божијој и другим свештенодејствима на пантљици народне тробојке, а ван службе 
на једноструком ланцу.
Сабор вам шаље свој благослов и жели да вас чува милост божија!  
                                                                                         
       Председник Архијерејског сабора
      Архиепископ београдски и митрополит српски,
            Михаило
(Породица Поповић, Јежевица)
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Коста Поповић

СТАРИ РУДНИК И ОСТРВИЦА

I

Варош Рудник, која је пре неколико десетина година играла ролу у нашој повесници, сада је гола разва-
лина. Беговско насиље и рајине невоље сахрањене су под тим развалама, од којих још последњи зидови 
стоје те се мало по мало руше; али спомен Стаpoга Рудника треба бар колико толико сачувати, докле га 
није време са свим уништило. За то је место привезано много жалосних успомена, но оне су ишчезле 
као што је ишчезао и Рудник, и сад путник кад прође туда обузме га нека језа и он невољно пита: „То ли 
беше Рудник“? па слуша причу која већ изумире о силним агама, који у Руднику некад седеше, о оним 
бојевима, који се догодише на Руднику кад уста Србија да се слободи.

Кад је постао Рудник (тј. варош) то морамо однети чак на оно време, кад су у њему руде вађене па било 
то у латинско или србско доба; а можда је највише то принело те је на том месту основан, што има близу 
воде која је при рађењу руде нужна, те се ту основа насеље. То сведоче многе врло старе развале, којих 
осем свега рудничког округа овде највише има. Гомиле шљаке, које су око рудничке речице и других 
поточића показују да је овде израђивана руда. Но кад је сазидан руднички градић, не може се тако јасно 
определити. Али јамачно је служио за војничку посаду и пре него што су Турци дошли; да га нису Турци 
зидали можемо узети као извесно, почем се слабо зна за какав град, који би у нашим крајевима Турци 
озидали, него су само готово заузели, па је и то поред њихове немарности пропадало. 

Варош је Рудник у једном застранку на грани рудничке планине, која се од Штуpца пружа к југу. Положај 
му је готово врлетан, али красан поглед на север и исток леп, предео полупланински али питом; воде и 
ваздух здрав. Одкуд се год долазило у Рудник сви су путови били калдрмисани, а калдрма се понајвише 
одржала и до данас. У вароши и око вароши извирали су извори и биле су саграђене чесме, од којих да-
нас само једна стоји цела, а код других тек се види по који камен. По самој вароши свуда где је год било 
стазе, све је покалдрмисано. 

Варош је тако рећи сабијена у јужни крај баш под саму планину. Куће су у густо, сазидане су биле једна до 
друге, а испред њих је била калдрма. Готова сва варош, што је бејаше, била је на два застранка сазидана, 
а између тих застранака била је чесма (сад извор). На оном застранку што је ближе планине и што гледа 
лицем на север, познаје се да је било неколико повеликих зграда, а на оној страни биле су мање зграде. 
Могло би се помислити да су оне велике зграде биле за војничке или државне потребе, а оне пак мање да 
су биле грађанске куће. Између те две стране стоје као на једној пољаници зидине од џамије. Та је џамија 
била лепо и тврдо сазидана, окречена је била и с поља и изнутра и креч се од чести и данас одржао. У 
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другом пристранку, што гледа лицем к Штурцy, налази се нека зидина повисока и тврдо сазидана, при-
чају за њу да је била маџарска миса, кад су још Маџари ту били. 

Од кућа није се одржала ни једна, али где су биле, онуда леже гомиле камења, а једва им се може темељ 
распознати; много су зидина разрушили и житељи руднички те су земљу учинили у њиве, а од камења 
са тих зидина начинили ограду. По зидинама судећи варош је била врло мала (неће бити више него 100 
домова), али ако би се узело да је било кућа од дрвета, онда би морао број изићи већи. 

Даље к југу од вароши у правој црти стоје зидине од рудничког градића. Између вароши и градића био 
је пут који је ишао из долине на брдо. Градић је са свију страна обкопан шанцем. Он је двапут дужи него 
што му је ширина. На сваком од четири угла стоји по једна округла кула виша од зида. Преко среде гра-
дића била је преграда од зида. Градић је дугачак за једно 50 корака, а широк 25. Јако је опао. Горње куле 
и горњи зид држе се и сад добро, но зид са страна и доњи зид с кулама опао је, на места је срушен, а на 
места му је темељ подкопан. Све зидине зидане су необрађеним каменом, али доста лепо и има разме-
ра; куће су понајвише прављене на четири ћошка, тако и џамија и она друга зграда, што кажу да је била 
маџарска миса. У свој вароши рекао бих да је ово последње зданије најстарије, јер је јако поцрнело од 
времена, а креч му је јаче спојио камен него у осталих зидина. 

До градића даље на север има лепа пољана, а у врх те пољане има чесма. Око пољане стоје врло стара 
родна дрва (као готово свуда око вароши). На тој пољани игра сад сваке недеље и празника коло. То се за 
цело одржало још од старина. На јужном крају вароши засађено је и више воћа, а око неких воћака што 
су биле готово у самој вароши, обзиђивано је наоколо камењем. 

Зидина има око Рудника доста, али су врло старе, што се срушило од њих срушило, а што је остало то је 
као самоставан камен. Креч се с каменом спекао у једно. По тим зидинама порасла је трава и дрвеће као 
и на свакој другој стени. 

Турско је гробље више градића до вароши, али нема на њему никаквих знатности; има друго једно 
гробље преко речице, која тече испод Рудника, у страни, и ту има има некакав темељ, који се једва може 
распознати, од некакве зграде. То је гробље покривено плочама необрађеним. Друго једно гробље има 
уз речицу, турско, са лепим мермeрним плочама и надписима. Још има гробља горе на брду код руд-
ничке механе, и то много. Силу су га поразваљивали за зидање, а много га је још остало. У једној кући у 
зиду на реченом месту налазе се две плоче, једна од пешчаног камена са латинским надписом и друга од 
мермера (али само комад) и без надписа. 

Да је Рудник био латинско место, то показују многе ствари, које се тамо налазе, као новци, прстење, 
накит и друге ствари од разног метала понајвише од сребра. Ове је године тамо нађен један мали кип од 
бронзе. Можда би се ту много којешта нашло само кад би се ко нашао да се лати тог истраживања; јер до 
сад што год је нађено све је нађено случајем.  

Сад ћемо прећи на други предмет мога говора, на Острвицу.
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II

Острвица је од рудничке механе далеко  један сат.  Она није висока колико Рудник, можемо казати да је 
за једну четврт мања од Рудника, ако не за читаву трећину; али њено је положење на некој чистини те се 
може врло далеко видети. Острвица је сам го камен, а тај камен чини ми се да је гнајиз (гранитес).

Острвица је као што рекох, осамљена, а изгледа као глава шећера. Испети се може на њу само са север-
не стране, а с јужне је тако као да је од врха до дна по полу пресечена па једна пола остала; за то и јест 
страшно и погледати с врха од Острвице какав зије понор с јужне стране. Испод Острвице оздо чини 
се као да има два основа (базиса); један при земљи велики и обрастао дрвима, а ту је земља, а други што 
стоји на томе и повиши је од тога и тај је од камена. Но тај други темељ пресечен је као и сама Острвица, 
на југу. Крајцем пак куда је пресечен подигнут је зид, тако да се на Острвицу с јужне стране, куда се и 
онако није могло прићи, сад није могло ни помислити да се иде. Ту, тим крајцем дижу се  стене по више 
хвата, а горе где је већ ближе врху; за неколико десетина хватова. На оном првом основу што га споме-
нух, има зидина, које су колико сам могао разгледати по на четири ћошка, и то је било као предстража 
ка граду. Одатле са првог основа идемо другоме. Ту је већ врлетније. Куда се пење на други основ ту је 
сад већ пространо, али се виде зидине, које су затварале тај пролаз. Ту, куда се пело на Острвицу, ту је 
онај други темељ малко срезан, а то је мало на исток, али дотле од онога крајца, што иде од југа на запад, 
тај је други основ висок за два три хвата. По томе другом основу има тако исто зид, на места висок за 
два хвата, али је јако  опао. Но тај се зид прекида од севера мало на исток, где се пење на Острвицу. Из 
тога другог основа подигла се Острвица горе високо. Тај други основ такав је да се по њему може око 
Острвице, до на југ, обићи лепо на коњу, а и на колима. Ту је за цело морала бити војничка посада. На 
томе другом основу нађох на једном месту издубљену стену као ступа, а доста повелику. То нисам могао 
друкчије истумачити него да је ту морала бити рупа да се купи кишница. 

Тим другим базисом може се доћи врло лепо до самог врха од Острвице. Али хоћу да вам кажем још 
један пут. Тај је пут за неколико хвата више другог базиса, и рекао бих да су га више човечије руке на-
чиниле него природа, јер није шири од доброг корака. Кад се испењемо с камена на камен до те стазе, 
онда ћемо ићи полако к врху Острвици. Ту се сад ваља пети врло смотрено; најбоље је да је човек бос, јер 
ако би се отиснуо не би му најбоље било! До другога базиса не би дошао жив. Ова стаза води нас до на 
један гребен, а тим гребеном ићи ћемо на више за неколико хвата висине док не доспемо до самога врха 
Острвице, али још не до правога врха. Да вам сад кажем какав је врх.

Врх је Острвице дугуљаст као земичка и иде с истока на запад. Дугачак је заједно пет хвата, а широк 
два и по; био је некад и дужи и шири, али се обурвао. Казах да смо дошли до врха Острвице. Да видите 
како се улазило у тај сами град је на врху. То место на које смо дошли мало је ниже од оног горњег врха, 
али се одатле ишло горе. Стоји и сад зид што је била капија и у зиду види се унутра рупа, где су за цело 
биле гвоздене греде што су затварале улаз да не би ко ушао. Иза те капије пење се некаквим басамацима 
који су усечени у стени на саму Острвицу. Кад се човек испење на сами врх од Острвице, не ће се мало 
зачудити кад нађе озго велику и меку траву, а тако и земљу, јер заиста је чудо како на том кршу да се нађе 
земље где је на домаку свакоме ветру и времену. Но на то ћемо доћи доцније. Сад да видимо зидине на 
том врху. Врх је Острвичин раван и дугуљаст, наоколо био је свуд окружен зидом. Но тај је зид готово 
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сав страдао, само што се са севернозападне стране држи једно платно и премашује Острвицу за једно 
два хвата; па за то се из далека чини као нека кула. На источном или управо северноисточном крају био 
је улаз, а на западном крају кула. Та је кула округла, а темељ јој је у бездан отишао на ниже. Она је врло 
порушена тако, да само нешто од ње премашује врх од Острвице и приљубљава се ономе зиду што је 
заостао, а остало види се само округла кула, напуњена камењем од ње саме. Да ли је била још која кула 
то се не види. 

И Острвица као год и Рудник зидани су од неотесаног камена с доста креча; тај се креч сад спекао с 
каменом у једно, па зидина не изгледа да је зидина, него да је самотвор. Земља што је озго на острвичкој 
равници црвена је; у њој се налази по која човечија кост и које какве ситне гвоздене ствари. Гледајући 
какво јој је положење; воде нас мисли на спомен какве ужасне трагедије, која се овде морала догодити 
кад је оно србско царство са свим пропало. Острвица је зацело морала бити отета или преваром или 
приморана да се преда жеђу или глађу, па после кад је пала освојитељима у руке, све су уништили пла-
меном и мачем.

Да је Острвица за владе наших владалаца цветала, то се може узети као извесно: јер на једно осамдесет 
година по косовском боју, долази нам на углед један благородник из Острвице, који је примио био тур-
ско име али у срцу остао Србин. Таквих портрета можда би се и више нашло у она несретња времена. 
Тај благородник из Острвице оставио је себи спомен што је написао врло важан турски летопис, који 
је у петнаестом и шеснаестом веку био најважнији извор за ондашње дипломате, и тај је летопис био 
преведен одмах тада на многе језике. Важан је он и за нас што спомиње и описује косовски бој и на томе 
су месту сачуване многе ствари, за које се не зна или за које смо друкчије знали. Тај ће летопис мислим 
скоро угледати света и на србском језику.

Кад би се нашао ко да испитује и да тражи по рудничким и острвичким развалама мислим да би се мно-
го којешта нашло, кад се и случајем самим којешта налази. По врху од Острвице копано је на неколико 
места, али не дубоко; то су за цело морали сељаци копати тражећи благо; а могуће је да ће се што и наћи 
туна, јер та земља није чини ми се ништа друго него пепео од зграда, које су ту биле; па у том пепелу 
морало се што год сачувати, што освојитељи нису могли приметити. 

На исток испод Острвице била је једна стара чесма; на тој чесми била је порасла једна буква те је својим 
жилама обгрлила и утврдила камење од ког је била та чесма озидана; али на жалост, та се чесма није 
одржала; њу су развалили сељаци тражећи благо. Да се та чесма одржала, дала би нам заиста чудан појам 
о нашем старом и славном добу. Кажу да је капетан натерао сељаке те су морали на ново озидати чесму, 
коју су они развалили. Они су је и начинили; али опет нису ону стару васкрснули. [...] По песку, који та 
чесма истура, могао би човек судити да у Острвици има бакарне сумпорњаче. 

То је колико знам површно о Руднику и Острвици. Онај, који буде од мене срећнији, да може тамо нав-
лаш ићи и испитивати; можда ће још много којешта наћи што је сад у тами; а науци ће то бити врло од 
коpисти. Много је којешта сакривено у тим развалама, али ако ми будемо колико толико, брижљиви, све 
ће изаћи на свет и показаће се красни резултати.

 (Коста Поповић, Стари Рудник и Острвица, Лицејка, св. 1, Београд 1862, стр. 47-58)
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Коста Поповић

ЦРКВА ЈЕЖЕВАЧКА
(чачански округ)

       „....Копај мени девет винограда,
       У Бањици и у Атеници,
       У Лозници и у Паковраћу;
       А чувај ми девет воденица 
       низ Бјелицу и низ Моравицу; 
       Гледај нашу славну задужбину 
       Под Бањицом цркву Јежевицу...“
       с. н. п.

Два сата од Чачка идући главним путем Карановцу лежи испод једне гране јеличке планине село Јеже-
вица, а у том селу има црква „задужбина бана Милутина“. Народно предање сачувало је име тога човека 
кроз толике бурне векове, и његова задужбина никад не заћута, у њој се славио Бог од златног времена 
српске историје кроз нашу пропаст и робство док не дочека светлији дан живота народа српског. - Што 
беше скупоцено покупише варвари, однеше злато и сребро и само осташе тврди дуварови као да пркосе 
свима незгодама и времена и насиља. И ту се скупљаше народ, световаше се у тешким часовима, прима-
ше утеху за дуге патње и у његовом спомену живео је дуго онај што је подигао то освећено место, које је 
чувало свест о народности, о поносу, о слави старој. Ко погради толике цркве и манастире? ... Историја 
нам је једва овде онде по шгогод забележила, али народ којем су намењени били ти бедеми за обрану 
његове свести, тај сачува спомен њихових основача.

Положење „задужбине бана Милутина" врло је красно; она је баш при подножју једног засеченог огранка 
од гране јеличке планине. Око ње су виногради и воћњаци, са севера се види „Бановина“, како се данас 
зову виногради бана Милутина за које и песма каже. На поглед к истоку пружиле су се гране рудничких 
брда које са гранама јеличких планина, рекао би, сачињавају два бедема, међу којима се таласа бистра и 
брза Морава. 

Црква јежевачка по величини средња је, али прилично је већа од многи старински црквица и манастира; 
у њу може стати од прилике 150 људи. Зидана је од тесаног камена пешчара кога има ту близу око цркве 
у великој множини. Зидање је просто, без украса. У њој што је било ствари од вештине, дошао је до нас 
један светњак од белог мермера који је и данас у цркви; особито су лепи били калуђерски столови од 
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дрвета резаног на обло, ал’ их већ данас нема, тако су исто и врата на цркви била вештачки од дрвета 
начињена, површина им је била све од самих мали комадића дрвени правилног лика.

Црква је била сва измолована, а живопис је био од приличне вештачке вредности. Ту су били по дува-
ровима исписани сви свеци и угодници божији, страдања и чуда Христова као и у другим старинским 
црквама. Тај се живопис одржао од чести и до данас што није страдао од времена и други незгода.

Кад је зидана црква јежевачка о томе нема јасног сведочанства; по натпису који је лањске године штам-
пан у „Лацејци, I.“ зна се мало кад је обновљена. Народна песма каже да је зидао бан Милутин у време 
„силног цар-Степана.“

Г. С. Обрадовић у Гласнику (X. књ. стр. 335) мисли да црква коју је градио бан Милутин лежи у Ужичком 
где такође има село Јежевица, и то његово казивање оснива се на предању, али једини основ који се може 
у овој ствари узети то је народна песма која изриком каже где је била задужбина бана Милутина као 
што му каже где су му и остала добра била. То казивање народно слажући се потпуно с положењем ове 
чачанске Јежевнце а не слажући потпуно с  положењем Ужичке, јасно пресуђује ову ствар без даљег чега.

Што се тиче старина рукописних које се у цркви јежевачкој находе, нема их много, а које су, ја ћу их 
навести.

Налази се један Октоих из штампарије Божидара Вуковића добро сачуван. На првом листу има грб 
војводе Божидара а то је лав на белом пољу. На првом листу стоји: Povedenïemy gospodina mi Bojndara  
voevode troudix se w sixy smerenin nerodó- kony Mw√sie.. vy leto od rojdystva xristova #açle... 
ou biecïexy.

А на крају књиге стоји:

Povelhnömy gospodina Bojidara voevodh trUdixom se w sïix pisanïi smhrenn¥ vy inocexy sve\enici 
Ïeodosïe i Genadïe paraöklisórxy monastira svetoga Savi srybskago ije östy vy Milh‚ev¥ ota∂astvomy 
je od mhsta Priöpoló. S¢vry‚i se sïó kniga od rojdystva xristova tisU\a i çlz u bietcïexy.

Има још у јежевачкој цркви једно јеванђеље на кожи, но по писменима и кожи судећи није старије од 
прве половине осамнаестог века; први и последњи листова у њему нема, а тако ни друге особите знат-
ности.

Да споменем овде и једно „достојно“ што се налази у олтару цркве јежевачке венцем. Оно гласи овако:

€ Dostoino « óko vy istinou blajiti te bogorodicou prisno blajenou i prhneporo∂nUü i mater boga 
na‚ego ∂asnei‚ouü xerUvimy i slavnei‚Uü bez rasUjdenïa seraçimy bez islenïa boga slova rojd‚Uü 
sU\ouü bogorodicou tebe veli∂aemy je radosty † aggela priöm‚i i rojd‚i syzdatela svoögo w dhvo 
spasi tebe veli∂aü\ixy - vy leto #zr§f meseca FUlïa dany nf. (1609.)

Ово „достојно“ знатно је са свога наставка што га има после „tebe veli∂aemy“.
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На послетку за историју цркве јежевачке саопштавам ево овде из писма једнога мога знанца, коме је по 
његовом звању та црква боље позната, ово што иде: „Предања кажу да је црква јежевачка грађена у време 
кад је цар Душан војевао против Бугара, од неког Милутина бана пожешког који је, имајући многе ви-
нограде у бањичком брду које се данас зове бановина и цркву ту близу начинио. Име „Јежевица" добила 
је како се каже, кад је Душан упитао бана: „Чујем да и ти тамо неку задужбину градиш!“ Бан му одговори: 
„Ја тек сјежио неколико каменића где би се Богу молили“ и од те банове речи „сјежио“ Душан у речи с ба-
ном прозове је „она је твоја Јежевица.“ И тако најпре црква, а после и село од цркве, добије име Јежевица.

„Она је била негда манастир, а у најближе к нама доба била је метох манастира Свете Троице у Ерцего-
вини, а да је била манастир то сведоче и ћелије којима се темељ од западне и јужне, а нешто и од северне 
стране добро познаје; а имала је доста земаља, јер до Мораве што се зове „јежевачка ада“ то је све била 
земља црквена.“

„Још знам и то да су је Турци кварили и свецима по дуваровима очи копали. И ово поуздано знам да је 
једанпут неки паша с војском дошао и у цркви ватру надожио ал од ватре пукне једна плоча од патоса и 
одскочи те паши истера око; а он онога часа утече са свом војском.“

„Она је била покривена с плочама, а по тим плочама било је прорасло дрвеће те и сад има испод новога 
крова пањева. Клисом је покривена кад је Карађорђе ишао на Сјеницу.“ (Поп В. П.)

Толико о цркви јежевачкој.

 (Коста Поповић, Црква Јежевачка, Лицејка, св. 2, Београд 1863. стр. 119-124)
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Коста Поповић

ПУТ СА БИЉАНИЦЕ У ЗЛОТ
(одломак)

13. јули

Данас смо морали бити у Злоту. Колико је до њега нисмо могли знати поуздано, јер овдашњи народ не 
навикнут на мерење растојања није имао јасног појма о близу и далеко, а још мање о сахату.

Рано изиђемо на врх од Биљанице и ту смо провели пола дана одмарајући се за путовање и ботанизујући. 
Изглед са Биљанице није нам био особит; то је било са времена. Истина кад се кроз Србију путује за дуго 
се виде бели кршеви биљанички, одкуда је ваљда и она и име добила; а и сама њена висина износи до 
3500 стопа: спада дакле међу повеће наше планине; пољана на којој смо синоћ ноћили била је нижа само 
за коју стотину стопа. Беше мутан дан. Велике горовите планине што се са својим венцима пружаху око 
Биљанице нестајаху у некој сувој магли, која сав предео притискиваше. Сунце, рекао би, не имадијаше 
светлости; у ваздуху бејаше савршена тишина као да је све изумрло. Ни најмањи ветрић не покреташе 
лишће. Дим од ватра, што их доле испод нас овде онде чобани наложили, не могаше да иде у висину, 
него стајаше у ваздуху непомично, као над каквим пожаром. Све изгледаше са ове висине некако сумор-
но. Кад је овако у ваздуху, онда каже тежак: „Сушна година. Ова магла не доноси кише!“ 

По Биљаници је лепа шума, као год и онуда куда смо синоћ прошли, само што овде беше млого кле-
на, млеча јавора, осем букве. Између камења беше доста трава отровни, лековити, мирисни. На једном 
месту беше отровна црвљивача, на другом чемерика; по где где прекрилио сам здравац или мајкина ду-
шица, те од њих мирисаше ваздух.

По великој врлети сиђемо с Бељанице у Ресаву. Тај исти добар човек проведе нас и показа нам пут куда 
ћемо даљи ићи. Одма у долу нађемо извор Ресаве из камених складова сиче глине; беше бистра као 
кристао, а ладна као лед. Пут нам је био сад на југ, паралелно с једном граном од Биљанице, на којој у сре-
ди има неко голо и стрмо стење, те се зове Стражар. Овде смо додирнули округ ћуприски, он се довде 
простире. Низ Ресаву смо ишли по сахата, затим ударимо к истоку уз другу једну речицу, која тече од 
Стражара и у Ресаву се улива, а после мало хода и ту остависмо и ударимо трећом речицом, која тече од 
југа к северу и у речицу од Стражара упада. У свим овим планинским речицама има лепе рибе, особито 
пастрмке.

Поред Ресаве и обе друге речице има равна лепа поља те би се могла врло лепо обрађивати; кола могу 
ићи далеко у планину том равницом, а сада је ваљда и искварена гора овако њоме. По овим доловима 
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све су саме бачије, и ми смо их сваки час сретали. Чудно нам беше видећи да сваки од њих носи о појасу 
велику гломазну дрвену кашику. То смо приметили и на Биљаници. 

Уз ову речицу што сад пођосмо беше с прва ретка гора, па онда све чешћа, па после зађосмо већ у праву 
шуму. Донекле смо ишли уз речицу, па се после примимо планине, пењући се непрестано по стенама. 
Поток оста испод нас у уском кориту; донекле смо га чули како шуми, па онда се и његова жубор изгуби. 
Ми смо се пели више и више. Мала стаза, којом смо ишли, водила је кроз најкраснију шуму какву смо 
игда видели. Није се могло наћи за три квадратне стопе празна места; све је била гора преузела; стара 
дебела дрва помешана су са младим изданцима, извивши се под ведро небо. Наша стаза сад изгледаше 
као просек кроз какву грдну але[j]у. По каткад нам је пресецао пут, планински поточић, бистар као суза; 
ми би се за часак задржали да пијемо па би опет грабили напред. Чињаше нам се, од велике сенке, да 
је доцкан, јер небо назирасмо тек на места, кроз лишће, а не беше више но пет сахата по подне. Готово 
мишљасмо да овој прегрдној стази нема краја, кад нам се наједанпут, кад смо се већ били испели на 
највиши заравањ, указа светлост, а мало затим и чистина. Повелика пољана ширила се пред нама и туда 
нам је био пут. То је био Маљеник. Пољана коју смо сад нагазили била је окружена зеленом шумом, као 
венцем, а по где где вирила је из земље по која кречна стена. Трава се зеленаше и цветаше као о Ђурђеву 
дану, а стока што иђаше по њима бејаше гојазна и угледна; коњи светле длаке. Прођемо ту пољану; кроз 
малу шумицу дођемо у другу већу - и ту дивота; трава до колена; велика јата дроздова, јаребица и косића 
лећаху ватајући инсекте, овде онде беше по која вртача. Прођемо и ту пољану, па и тећу и четврту... 
краја им не беше. Негде нам беше на путу читава постат сам камен, негде пак густа гора; и ми кад би то 
прошли, опет би се обрели у каквој питомој пољани и кад смо већ мислили да смо их све прошли. По 
где где виђали смо људе; неки кошаху и плашћаху, неки чуваху стоку. Доиста ове су пољане такво благо, 
које се не да исплатити. По њима пасе до десетину хиљада стоке које крупне, које ситне, и корист је 
отуда голема. Кад роди гора жиром, онда се овај венац ни преценти не може. Два сахата смо већ ишли 
по овим пољанама немогући им наћи краја. Итали смо што смо више могли, јер Злота небејаше никако. 
Одмарали би се пак за кој тренутак, па окрепивши се где гутљајем воде, где ли ракије, наново грабисмо 
пут. Најгоре нам је било, што нисмо имали изгледа бар на коју год страну него идосмо готово насумице 
дугачком непознатом стазом. Срећа те није било распутица, а да је било, како нисмо имали добре пу-
товође, не би ти стигли у Злот ни за три дана. Него и са људи које смо сретали могли смо страдати. То 
су били Власи или повлашени Срби, готово пола дивљи народ; србски знаду сви, али неће да говоре. Да 
нисмо били у гомили, наш би живот био у опасности. Наши били су такође наоружани. То нам је приба-
вило у нечему важности; а да тога имали нисмо, не само да лако не би погодили у Злот, него би нас још 
први Влах на путу напао, са сикиром у руци и да нас опљачка. Кад смо их сретали и запиткивали, држали 
смо свагда руку на оружју. Влах говори србски само кад се уплаши, а кад се не боји он каже „нушће ср-
бешће“ па неће ни да те погледа. Што смо ми овако радили, мислимо да нам нико неће у грех уписати, 
јер би тако свако на нашем месту чинио.
(НМЧ, Р. бр. 1027/2004.)
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Димитрије Поповић

СЕЋАЊА 1915-1916.
Путовање кроз Србију и Црну Гору

Када се швабска војска примакне близу Милановца команда позове све регруте, који су рођени 1897. и 
[189]8. год. да би их склонила да не падну у руке непријатељу. И ја сам мислио да идем са регрутима, али 
теча дође и каза оцу да ја идем са њим. Дан када сам се растављао од родитеља био ми је најтежи. Ми 
смо мислили да пођемо 17, али се тај дан задржимо, јер чусмо неке вести да је непријатељ одбијен. Кад 
освану 18. октобар топови пуцаху ретко, али пуцањ се чуо врло јако. Већ чусмо да је непријатељ пред 
самим Чачком и ја се онда поздравим са родитељима и пођемо. Кад смо мало били одмакли чујемо два 
страховита пуцња, а после смо дознали да су то експлодирале мине на мостовима, које су Срби упалили 
да би непријатеље задржали док се повуку.

Пут је био врло рђав, јер преко планине Јелице готово и није имало путева. Првог дана сам пошао ка 
Рајачком вису, где сам сретио и још неке сељаке и одатле пођемо даље. Крајеви, којим смо први дан ишли, 
били су плодни. Кад дође ноћ ми свратимо код једног сељака (Бабића) у село Милатовиће и ту преноћи-
мо. Код те куће смо седели до неко доба поред ватре и пекли месо за пут, које смо од куће били понели. 

Сутрадан 20. окт. чекали смо до десет сати да не би чули какву год бољу вест, али чусмо гору. У десет сати 
пођемо за Дубац, преко неки велики планина, које су биле врло стрме. Пут је водио право на венац пла-
нински. Кад смо се попели на врх планине видели смо неке вароши околне и са тог виса чула се јака то-
повска паљба. Са виса смо ишли све планинским венцем до Дубца. У Дубцу распремимо коње и ручамо, 
па се решимо даље да продужимо, да би стигли неке сељаке, који су се одвојили од нас у Милатовићима 
и отишли преко Каоне.

Пут је водио преко пла. Чемерна и био је врло рђав. Уз пут смо сретали неке сељаке и питали да ли би 
могли наћи где кућу за преноћиште, а они нам одговараху увек да уз пут има доста кућа и да можемо 
преноћити. Путовали смо све кроз неке густе шуме и већ нас ноћ затече, а ми куће нигде не видесмо. Кад 
смо дошли до неки корита, где напо[ј]имо коње и седнемо мало да се одморимо, кад одједном зачусмо 
неки говор. Ми одма помислимо да су то они сељаци и почнемо их звати, али одзива нема. Тада одма 
пођемо даље да би их стигли. Мрак већ се бејаше у велико спустила, а пут се готово није ни познавао и 
ми смо ишли на сент. Већ се смрче сасвим, а ветар дуваше врло јак. Кад смо изашли на један пропланак 
решимо се ту да преноћимо и пошаљемо Миша да оде до једне оближње шуме да види да ли је тамо 
заклонито од ветра. Ми поседамо нако уморни, а он оде и већ после дужег чекања не дође. Ми се онда 
поплашимо да му се није шта десило и одмах га почесмо звати и већ после дужег тражења једва га нађос-
мо. Кад смо га упитали јел нашао какво место он одговори да јес код неке пећине. Код те пећине имала 
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је једна мала надстрешница и ми ту простремо ћебад, а коње пуштамо у траву, која је била врло велика и 
полежемо. Ноћ је била врло ладна и те ноћи нисмо ни тренули. Кад је било око пола ноћи поче киша да 
пада, али даде Бог те одма прође. То је било између 20. и 21. окт.

Сутрадан, кад смо устали, одма доручкујемо и спремимо се за пут. Кад смо пошли угледамо далеко неке 
људе. Тада ја одмах узјашем коња и одем да видим који су. Кад сам се примакао близу њих познадох да 
су то сељаци и одма викнем Вука Јовановића да причека док ја одем да јавим течу да су они. Одатле смо 
продужили заједно и сиђемо у једно село (Полимље), где смо код једног сељака набавили ране за пут и 
одморимо се два сата. Из тог села један нам сељак показа пут за Мланчу и каза нам да нема више од три 
сата до тог села. Ми се кренемо. Пут је испочетка био леп, али после ј[е] имало велики узбрдица те је 
било тешко ићи. У том селу сретнемо неког поднаредника, који је дошао оног дана из Краљева и рече 
нам да је отишао 9. пук у помоћ Чачку. Ми се мало обрадујемо, али ипак продужимо пут. 

У Мланчу смо стигли 21. око седам сати увече. Ту распремимо коње код суднице и смештимо се у суд-
ницу да преноћимо. Сутра дан 23. смо мислили да продужимо даље, али неки војници нас преварише да 
Чачак није још пао и да је Румунија објавила рат Аустрији, те ми останемо. Кад сутрадан освану, отпо-
чеше топови да пуцају и ми се кренусмо даље. Ту смо морали преко једне велике реке да пређемо, јер је 
мост била раније вода однела; ту је само имала једна мостина, куде су људи пролазили. Ми поскидамо 
ствари са коња и пренесемо на другу страну реке, а коње преведу два сељака, који су после били мокри, 
јер је вода била коњима до сами леђа. 

Пут за Рудну био нам је непознат. Око 12 сати попењемо се на један вис где ручамо и добро се одморимо. 
Ту нађемо једног сељака и упитамо га колико има до Рудне. Он нам одговори два сата и ми пођемо даље. 
Испочетка пут се добро познавао, али после га сагубимо те смо све ишли преко неки ливада. После 
дужег лутања наиђемо на једног воденичара, који нас изведе на пут. Пут је био врло леп и све је водио 
кроз неке четинаре.

У Рудну смо стигли 23. у 7 сати увече. Ту смо одма нашли једну кафану и у кафеџије узмемо једну собу за 
преноћиште, коју смо платили четири динара за нас четворицу. У соби је имало три кревета.

Из Рудне се кренемо 24. за село Трнаву. Ту смо узели једног човека да иде са нама да нам покаже пут. 
Пут је водио опет све преко неки пропланака. Уз пут сретимо три регрута, ко[ј]и нам рекоше да је Чачак 
повраћен и ми се заједно са њима упутимо, јер су они знали пут, а иначе једноме је кућа била у тој око-
лини. После дужег путовања зађемо у једну велику шуму, којом смо ишли четири сата. Ноћ нас затече, а 
кућа у близини није имало нигде. Регрут, коме је кућа била у близини, позове нас да идемо његовој кући 
на конак и ми пристанемо радо. Кад дођосмо његовој кући он нам донесе сена у једну собу и ми полеже-
мо. Пошто нас је у друштву имало више неки полежу на таван. Сутрадан купимо једну овцу и испечемо 
је, а теча оде у једно друго село да купи које јагње, да потерамо у село Трнаву, где смо мислили да се дуже 
задржимо. После једног сата теча дође и дотера 9 јагњади. Тада се ми кренемо и потерамо јагњад. Из 
почетка нам је било тешко, јер јагњад све бежаху натраг.



145

У Трнаву смо стигли 24. око 4 сати по подне. Ту код једног кафеџије, који је био и председник, узмемо 
једну собу за неколико дана. У Трнави смо седели све до 29. октом. За то време клали смо јагњад и очеки-
вали гласове да Швабе оступају. Преко тога села често пута су летели непријатељски аероплани.

29. кренемо се за Рашку и стигнемо за два сата. У Рашци течо оде са Мијаилом да се разаберу каква је 
ситуација, а ја и Мишо останемо на мосту на Ибру. Бежаније је имало врло много да се није могло раз-
мимоићи путем. На мосту смо стајали и посматрали околину, а стражар је стајао и чувао да не би који 
пришао где су закопавали мину. Кад од једанпут отпочеше топови да пуцају, а народ отпоче да бежи, ми 
се онда сетимо да је то аероплан непријатељски и ми се склонимо са моста пред један подрум и посма-
трамо га. Кад је био више вароши он пусти три бомбе: две падну у Ибар, а једна изван вароши. Штете 
није било никакве. После кратког времена дође и теча и Мијаило и рекоше нам да морамо да продужи-
мо пут даље.

Из Рашке кренемо се око пола дана за Митровицу. Пут је био добар и путовање је много било лакше 
него кад сам ишао преко планина јужно од Чачка. Нарочито планина Чемерно била је врло велика, а 
шуме су биле тако густа да усред дана није могло лепо да се види.

До Митровице путовали смо два и по дана. Прву ноћ ноћили смо у селу Лепосавцу. Ту ноћ лежали смо 
у једној слами и готово нисмо ни два сата спавали од топовске паљбе. Сутрадан још док није свануло 
кренемо се даље. Уз пут је било бежаније врло много па кад смо били у једној клисури сустигоше нас 
аутомобили, који су бежали из Рашке. Тога дана и влада је бежала за Митровицу. У клисури неки се ау-
томобили заглаве тако да смо два сата чекали док су се кренули. Пред вече стигнемо у село Србово где 
смо задуго тражили ма какву кућу да би преноћили. Течо тада оде код једног Србина да га моли за једну 
кошарицу, у којој је имало доста сламе, али овај не дадне и напослетку кад дође председник те општине 
и рекне оном сељаку да ми овде морамо ноћити и он дозволи. 

Сутрадан продужимо пут за Митровицу и стигнемо око 11 сати 31. окт. У Митровици бежаније имало 
је много. Зато смо одмах пошли да тражимо конак. Уз пут сретнемо неке течове познанике са којима су 
пошли њиној кући, коју су узели под кирију. Кад смо стигли њиној кући ту се добро одморимо, па онда 
пођемо да тражимо какву кућу, али нисмо могли наћи. У Митровици видео сам Вића и регруте 10. пука, 
који су се спремали да се враћају, јер нису имали шта да једу. Неки су звали и мене да се вратимо заједно, 
али ја нисам хтео. Пошто у Митровици не нађосмо кућу да преноћимо ми одемо у једно село, које се зва-
ло Мала Рудна. Ту нађемо у једној кући Андрију Протића, посланика и Дилбера из Гуче. Ту они замоле 
чичу, код кога су били, да и нас прими на конак и он нас прими. Лежали смо у соби на патосима, а имало 
нас је много, те је било врло загушљиво. Те ноћи увати ме грозница, која ме прође сутрадан. Кад сване 
ми се спремимо и сви заједно пођемо за Приштину. 

Пут за Приштину био је преко поља Косова. У Приштину смо стигли око 8 сати увече, где смо ми остали 
код једне колоне, а теча оде са Дилбером да тражи кућу за конак. Ми смо чекали до дван[а]ес[т] сати. 
Ноћ је била врло хладна, а ватре није било да се огријемо, па смо назебли те ноћи много. Кад теча дође 
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одведе нас у једну кавану, те смо ту у једној соби преноћили, која је била пуна вашију. Киша је падала целу 
ноћ, а коње нисмо могли нигде склонити и тако целу ноћ стајали су на киши, без трунке сена.

Из Приштине мислели смо сутрадан одма да пођемо за Призрен, али нам не даде киша, која је јако па-
дала. Кад је било око десет сати киша престане и снег почне да пада, а ми се онда кренемо по снегу за 
Липљан. Пут је био врло каљав, а ветар је јако дувао и засипао нас снегом.   

У Липљан смо стигли око 4 сата и одма смо тражили какву кућу да се склонимо од рђавог времена; али 
смо једва нашли и то једва нам даде једна жена једну собу после дужег мољења. 

Из Липљана смо пошли 3. нов. По највећем мразу за Суву Реку. Путем је ишла многа артиљерија. Око 
пола дана стигнемо у једно место, које се зове Штимље. Ту смо се мало одморили, па смо кренули пут за 
Суву Реку. Тога дана прешли смо око 40 км, али сам највише трпео гладан. 

У Суву Реку стигнемо око 8 ч. и помоћу једног писара, кога је Мита Дилбер познавао, нађемо једну собу 
код једног Арнаутина. Соба је била лепа и топла. Мало смо се били поплашили да неби било какве пре-
варе, јер у тој кући имало је још 5-6 Арнаута. Сутрадан, кад смо устали, он нам донесе воде те се умијемо, 
па кад смо се сви изумивали он донесе једну џезву са кафом, те попијемо по једну кафу. Кад смо хтели да 
пођемо он нам дадне једну врућу проју, коју нам није много наплатио.

Одатле смо пошли код Војислава Миловића у село Лешањ. Село Лешањ је готово сво насељено Арнау-
тима. У том селу Војислав нам да једну собу, која је сазидана била уз џамију. Ту смо често пута слушали 
како оџа пева. Војислав нас је дочекао добро; рана и ако је била скупа и ако смо му ми давали паре за 
рану, он није хтео никако да прими. У то село после јед. дана дође и Милан Поповић свешт. из Заблаћа 
и још два попа, те и они заједно са нама ноћеваху. Војислав нам је говорио да он неће да бежи, а ми ако 
нећемо даље можемо остати код њега. 

Из Лешња пошли смо 6. за Призрен, јер Бугари се бејаху примакли близу. У Призрен смо отишли у Мит-
рополију код Вић. скоп. митрополита и он нам ту нађе једну собу у којој смо провели два дана. Скупоћа 
у Призрену била је врло велика.

Из Призрена пођемо 8. за Ђаковицу око 10 сати пре подне, а стигнемо око 6 увече. У Ђаковици нашли 
смо кућу код једног Црногорца. Црногорац нас је дочекао лепо. Кад смо хтели да лежемо дали смо му 
једну банку да нам купи леба за пут. У Ђаковици за то време било је јевтино све, али после кад је нава-
лила бежанија одма поскупља.

Из Ђаковице пођемо за Пећ 9. нов. и прва ноћ нас затекне у селу Дечану. Ми онда свратимо у манастир 
Дечан. У Дечанима имало је бежаније врло много те смо морали у једној кошари да преноћимо. Из Де-
чана сам пошао сутра дан за Пећ, по снегу, јер је те ноћи снег отпочео јако да пада.

У Пећ сам стигао 10. н[овембра] где смо једва нашли кућу за становање и то помоћу једног жандара, 
коме смо дали 4-5 динара. У Пећи смо се задржали више од 10 дана код једне бабе, у једној малој собици. 
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Ту сам нашао чичу, који је дошао са Другом армијом. У Пећи сам гледао како србски војници сарањују 
артиљерију да не би пала непријатељу у шаке. Ту је остала хиљадама аутомобила и други разни ствари, 
јер се није могло превући у Црну Гору, због рђави путева. У Пећи сам једанпут чуо да је швабска војска 
оступила, али то није била истина.

Из Пећи сам пошао 18. за Рожај. Уз пут смо виђали многу артиљерију и многу муницију просуту. Из 
Пећи смо пошли око једанес[т] сати, а ноћ нас затече на Проклетији. Снег је био велики и ми наложимо 
ватру поред пута. Око [ватре] смо седели задуго, па кад је било 11 сати ми простремо нека шаторска 
крила и полежемо. 

Сутрадан рано пођемо за Рожај. Пут је био врло гадан и није могло лако да се пролази, јер је имало много 
коморе, а пут је био врло узак. На једном месту смо чекали 4 сата док је прошла комора, па продужимо 
даље. У Рожај смо стигли око 7 сат. увече 19. и ту нађемо једну кућу, код једног Арнаутина, где смо пре-
ноћили, па сутрадан продужимо за Беране.

Пут за Беране био је испочетка леп, али је био снег, који се тога дана раскравио, те су путем баре биле 
врло велике. Уз пут смо сретали многе Арнауте, који су износили и продавали које-какву рану. Пошто у 
Беране нисмо могли за дан да стигнемо, то смо преноћили у једно село (Врбицу), код једног Арнаутина, 
коме је кућа била подалеко од пута. Кад смо дошли његовој кући и видели на каквом је месту, ми се мало 
поплашимо, да не би било какве преваре. Кад смо полегали, око пола ноћи поче неко да лупа на врата, 
а течо упита ко је, а Арнаутин се одазва и рече да је он и каже нам да му отворимо врата, да нам да један 
кромпир. Ми се тада поплашимо и одговоримо да ми у ноћ ништа не једемо, а кажемо му да кромпир 
остави за сутра. Кад сутрадан осване, он заиста донесе један велики мромпир и још неко млеко, које је 
било слано и стога га нисмо ни јели. Кад се добро расване замолимо га да нам покаже пут, које он радо 
учини. 

У Беране смо стигли око пола дана 20. нов. Ту смо ручали и одма пођемо даље. У Берану је имала једна 
велика река, на којој није имало моста да би превели коње, зато дамо неким Црногорцима по перпер и 
они узјашу и преведу. Чији су коњи били слабији, они нису могли да прођу, јер је вода била врло јака. Кад 
смо зашли у крајеве даље мало од Берана нестало је да се виђају Арнаути и њине куће ограђене са јаким 
зидовима.

Прву ноћ заноћили смо у селу Виници, код једног Црногорца, где смо добили, иако за паре, али бар лепу 
вечеру. Кад смо полегали око неко доба поче нешто да ме пеца, кад ја устанем и креснем машину и угле-
дам по зиду много стеница.

Сутрадан пођемо за Андријевицу и стигнем око пола дана. Пошто је у Андријевици било много света и 
нисмо могли да нађемо кућу за преноћиште, онда одемо у једно село поред Андр., које се зове Краљ и ту 
код једног чиче Радула преноћимо две ноћи и за те две ноћи узео нам је 20 перпера.

Из тог села пођемо 24. за Подгорицу. До Подгорице јесмо путовали три дана. Први дан путовали смо 
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преко планине Комова и заноћили смо у селу код једног Црногорца, који нас је лепо дочекао. Другу ноћ 
заноћимо у Левој Реци, код једног попа црногорског, који нас је дочекао одлично. Трећу ноћ заноћимо у 
селу Биочи, код једне Црногорке, која је раније држала хан и четврти дан стигнемо у Подгорицу 27. где 
добијемо кућу помоћу управе подгоричке, код једне жене. У Подгорици скупоћа је била велика. Товар 
пшенице био је 500 динара, а такође и кукуруза.

У Подгорицу често су пута долазили непријатељски аероплани и бацали бомбе. У Подгорици могло се 
видети много српских војника, који умиру од глади. Кад смо пошли из Подгорице придружили су нам се 
још два учитеља. Из Подгорице течо је ишао два пут у Скадар и разбирао се о ситуацији.

Из Подгорице одемо 10. у село Горичане, где смо узели кућу месечно 100 динара. Ту смо били више од 15 
дана. Ту нам кобила цркне, а коња продамо за 13 банки. Из Горичана пођемо 29. за Скадар; преко Скадар. 
језера на чамцу, којим смо путовали 8 сати.

У Скадру прву ноћ ноћимо у обласној управи, док сутрадан не нађемо кућу код једног Турчина, у Ул. 
Дудос. Код Турчина нам је било лепо. Собу смо имали лепу. Над Скадром су летели често аероплани 
непријатељски. 

У Скадру смо чули да се уписују ђаци, који ће да иду за Француску и за два дан[а] иду за Сан Ђовани. 
Ми из Скадра пођемо сутрадан да не би измакли ђаци. У Сан Ђован смо стигли 3. [јануара] 1916. год. У 
Сан Ђовану смо ноћевали на песку, под шаторима. Ја, теча, Вића, Миј. и Миша имали смо један засебан 
шатор, где смо потрпали даске озго по песку да би што мање ладноћа допирала до нас. У Сан Ђовану смо 
почели добијати по мало леба, конзерви, шећера итд.

Често пута смо погледали на морску пучину да не би приметили коју лађу да се приближује к приста-
ништу, али је небејаше до 7. јануара. Кад је било око 6 часова изјутра повикаше ђаци ево лађе. Ми одма 
истрчимо из шатора и бацимо поглед ка морској пучини и заиста приметимо у даљини лађу, која се 
једва примећивала. Лађа постајаше све већа и већа, јер се примачињаше ка пристаништу. После пола 
сата појави се још једна, а затим још три. Од тих лађа три су биле ратне, а две путничке, које су дошле за 
бежанију.

Док смо били у пристаништу, била је опасност због аероплана непријатељски, који готово сваки дан 
летаху и пуштаху бомбе, које су падале. И ретко која да би пала, а да не учини какву штету. У Сан Ђовану 
буде прозив, који ће да иду путничком лађом, да се издвоје и спреме. Ту будем и ја одређен, а Миша и 
Вића остану за санитетску. Сад ја пођем са ђацима на пристаниште. Кад смо дошли капетан лађе рекне 
да може још до двеста ђака стати и у тој групи буду Вићо и Мишо и ми сви заједно пођемо. 

Прво смо седали у дереглије, којима су нас помоћу мали лађи водили ка лађи, која је стајала подалеко на 
пучини. Кад смо били уз лађ[у] народ навали да прелази у велику лађу у великом нереду, а дереглија се 
љуљала тако силно да мислиш да се преврте. На тој дереглији ја некако станем ружно и једва са муком 
одржим се те не паднем у море. Кад смо се попели у лађу, сишли смо са крова на доњи бој и поседали. 
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Лађа је чекала до 11 сати увече и тада се крене у пратњи неколико торпиљера ка Италији. Таман је лађа 
била пошла, кад отпоче нека јака пуцњава и народ одма потрча ка крову, поплашен, мислећи да је лађа 
торпедована. После неког времена народ се умири и дознамо да је то аероплан бацао бомбе, да би нас 
потопио, али нас Бог спасе. 

Лађа се опет крену, јер је била заустављена од бомбардовања. Тога смо пута само стрепели да се не би 
појавио какав сумарен непријатељски. Кад смо били близу обале прелете један аероплан савезнички, 
који је полетао да би јавио да је један сумарен пошао [...] лађу. Око наше лађе крстарили су торпиљери 
и пазили да се не би привукао сумарен. После неколико минута заиста опазе сумарен и одма зауставе 
лађу, а топове окрену ка њему и он одма побегне. После један сат стигнемо у Бриндизу.

Путовање кроз Италију и Француску

Кад смо прешли у Италију онда сам казао хвала Богу, само кад нас спасе, те пређосмо живи преко мора. 
Чим смо стигли у Бриндизу добили смо хране доста.  Талијани су нас дочекали добро, вичући: „Живела 
Србија!“, а ми смо им одговарили: „Живела Италија!“ У Бриндизи биле су спремљене бараке за бежанију, 
али ја и Вићо не уграбисмо места, те смо морали ноћити на песку, који је био мокар. На песак простре 
Вићо једну његову поњавицу и легнемо, а озго се покријемо капутима. Теча те ноћи отишао је за Бари. 
Кад смо сутрадан устали мене увати грозница, јер сам био много назебао. Ту смо примили за пут кон-
зерве и пексимита и око 4 сата по подне пођемо за Француску железницом. 

До Француске путовали смо три дана и три ноћи. Здравља сам био врло рђавог. Стомак ме је јако болео 
и имао сам јак пролив. За три ноћи нисам појео ни два пексимита. У Модaне стигнемо 11. [јануара] 1916. 
год. То нам је била варош како смо зашли у Француску. 

У Моданима нас распореде по касарни. Ја и Вића били смо у једној соби са шест ђака. Ту смо имали 
сламе на којој смо лежали. Рану смо имали добру. Ту смо се сви дезинфиковали о одлазили за Еклебен. 
Модане се налазе готово у сред Алпе и стога је ту много било ладно. Око 7 ч. труба је стално свирала за 
устајање, а такође и кад је готово јело да иду ђаци да га носе у касарну.

У тој касарни  Французи су нам донели сламе у собе  на којој смо лежали. Ту нам је већ било боље јер 
је храна била добра; само су нам много сметале вашке којих је имало као плеве. Увече смо се стално 
бискали да би штогод боље преко ноћ спавали.  У Моданима смо били око десет дана  и за то време смо 
се ранили готово све супом и месом. После десет дана смо отишли у једно купатило где смо се ошишали. 
Одело смо дали те су нам дезинфиковали, а ми смо отишли под један туш где су нам прво дали бензина 
са којим смо добро главу истрљали па смо после ишли један по један под туш и спирали се.

Из Модана смо се кренули за Ех Лебен. У Ех Лебену  смо се провели силно али само здравља нисам био 
доброг. У тој вароши су добијали Срби помоћ и то не у парама него у оделу. Ја нисам добио ништа. За 
то време почео сам са Вићом да учим јахати на велосипеда, али после једног дана терања Вићо другог 
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дана јако повреди ногу (ја за то време био сам у мом хотелу и одмарао се од многог терања велосипеда); 
и течо га нађе и доведе у хотел где зовнем доктора и превије му ногу. Од тада ја престанем јахати на 
велосипеду. Из Ех Лебена мислели смо да идемо са Мишом у Поетир али пошто Вићо није могао због 
ноге ја останем са њим, те други дан кренемо се полако на станицу, одакле смо отишли возом за Амбоаз.

У путу нам је било много тешко јер нога га је болела много и није могао да се ослања на њу  те сам га ја 
помагао подупирући се на моја рамена.

У Амбоаз смо стигли у ноћ 29. јануара где су нас на станици дочекали француски ђаци певајући неке 
песме. Са станце смо пошли заједно са франц. ђацима у колеж али мене и Вићу било је много тешко 
ићи јер му се нога бејаше јако повредила те сам га ја ослањајући се на мене пола носио. Кад смо стигли у 
Амбоаз чекала нас је готова вечера. После вечере отишли смо у собу у којој је имало 20 кревета, а толико 
и Срба нас је било.

Први дани у Амбоазу били су ми много необични али мало по мало навико смо се сви. Одма смо се упозна-
ли са франц. ђацима и ако нисмо знали готово ни једну реч француску. Од тог доба почели смо одма да 
учимо језик помоћу Француза. Првога дана упознао сам се са једним Французом и са њим сам се најбоље 
слагао и до растанка. Са Французима смо заједно седели и у једној сали били смо заједно по ручку.

С првог краја било нам је много тешко  јер нисмо знали ни читати, а после дошао нам је један Милионер 
који нам је предавао француски језик са још једним наредником.

После два месеца отпочели смо помало да се споразумевамо са Французима и онда нам је било лако. 
У дворишту смо се играли фузбала заједно. У шетњу смо ишли сваког четвртка и недеље и то заједно са 
Французима.

Наш  професор звао се Мобил Емануел; то је један врло добар човек, који је за нас много бринуо и не 
жалећи труд гледао је што више да нас научи. Кад је он дошао у школу нас су одвојли од Француза  у једну 
велику учионицу  у којој смо са њим радили од 8-10 ч, а некад и до 12 ч, а после смо ишли опет код Фран-
цуза. Од професора србски са нама је био г. Јован Кангрга,  који је био у беогр. гимназијама. Г.  Кангрга  
био нам је други отац и шта нам је год недостајало обраћали смо се њему. У нашој групи ђака  имало је 
неколико који су с првог краја били непо[дно]шљиви  и много су вређали господина, али после неког 
времеа поправили су се сви.

До Ускрса готово нисмо нигде ишли али кад је дошао распуст ускршњи неки су нам другови отишли 
са Французима, а нас је у колежу остало десет. За време ускршњег распуста ишли смо са г. Мабилом на 
ужине код богати Француза где су нас силно дочекивали.

Једнога дана мене и Вића позове један наш мали друг Француз на ручак и ми одемо. Ручак је био одличан. 
После ручка ишли смо у шетњу са његовим оцем. Кад смо били код г. Мобила на ужини један  наш се 
друг понапије вина те смо га морали кријући водити да не би приметили. За време распуста певали смо 
разне песме и један нам је ђак свирао у виолину, а ми смо други играли.
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После десет дана Французи дођу и ми наставимо учење. Тако смо полазили са г. Мобилом у поље носећи 
једну омању таблу на којој нам је он писао како се шта зове, а ми преписивали и учили. После три месеца 
ми смо већ знали прилично и често нас кад смо ишли код кога хвалио како знамо добро француски. 
Он нам је био професор до 1. јула, после нам дође један учитељ, који нам је почео предавати историју 
француску и које  смо ми готово све разумевали. Са њим смо били до 10. јула али једног дана дође од 
Француске наредба да сви ученици који су се родили 1898. год. упуте се у правцу Гренобла.

Ми смо из Амбоаза пошли у 10 увече носећи српску заставу,  а за нама је ишло готово све становништво 
из Амбоаза  да нас испрати. Тада нас је пратила музика. Кад смо дошли на станицу  ту смо се поздравили 
са оним Србима, који остају и са Французима, који су готово сви плакали.

Из Амбоаза пође воз око 11 сати, а у Тур стигне у пола дванаест. У Туру смо чекали 2 ½ часа па смо пошли 
даље. У путу нисмо се много намучили јер није имало много народа у возовима. У Лион смо стигли су-
тра дан где смо 6 часова чекали воз. За то смо време разгледали варош. Из Лиона смо пошли за Гренобл 
у 6 ½ часова, а стигли смо око једанаест. У Греноблу нас је дочекао један суплент, који нас је одвео у један 
хотел, где смо преноћили па сутра дан у 4 сата по подне кренемо се за Вореп. У Ворепу сам одма нашао  
теча те сам са њим и са Мишом ноћевао у једној соби.
(Породица Поповић, Јежевица)  
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