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ОСНИВАЊЕ ЕПИСКОПИЈЕ У НИШУ
(1)

 

Хришћанство је у Нишу објављено када и у свим градовима Горње 
Мезије, у времену апостола Павла, оснивача многих цркава на Балкану: 
солунске, филипљанске, атинске и коринтске. Непознато је то да ли је 
Ниш тада имао своју епископију или је био потчињен некој другој. Прва 
писана сведочанства о епископији Наиској су из средине IV века (пре 343. 
године). Сигурно је да је много раније основана епископија у Наису, а о 
датирању њеног оснивања постоје два мишљења. Прво и мање вероватно 
је да је Константин, пошто је погубио Ликинија 324. године и тако постао 
једини владар похришћањене Римске империје, у свом родном месту 
основао епископију. 

Константин, први хришћански цар, одиста је подигао велики број 
цркава широм свога царства. Било је логично подизање епископије у ро- 
дном граду још из једног разлога. Тих година је у провинцији Горња Ме- 
зија било изузетно јако многобоштво, па је и верски и политички еписко- 
пија имала своје логично оправдање управо у Наису који је и географски 
био и остао идеалан за контролу кретања нових идеја исток–запад, се- 
вер–југ. 

Много је прихватљивије мишљење које се заснива на предпоставци 
да је наиска епископија настала између 325–330. године између два важна 
хришћанска датума: Првог васељенског сабора (325. г.) и проглашења 
грчког града Византа за Нови Рим (касније Константинопољ), престони- 
цу Римског царства. 

Прве помене епископије налазимо шест година после Константинове 
смрти, 343. године. Из документа Филипољског сабора одржаног те годи- 
не сазнајемо да су аријански епископи замерили тадашњем епископу На- 
иса Гауденцију (Gaudentius) што се не придржава упутстава свога претхо- 
дника, аријански Киријака (Kiriakus), већ исповеда веру како је устано- 
вљено на Првом васељенском сабору. Гауденције не само да је исповедао 
праву веру, већ је на сабору одржаном 343. године у Сердици, данашњој 
Софији, био један од најактивнијих епископа. Гауденције је остао запа- 
мћен као један од ретких правоверних епископа Наиса до VI столећа. 

Након Гауденција настаје духовни мрак. После њега епископ Наиса је 
Бонос (Bonosos), чији потпис налазимо међу присутнима на Сирмију- 
нском сабору 351. године. 

После Боноса долази Макарије о коме нема података сем у писму Ју- 
стинијана Великог, у 11. Новели. 

 

1) Небојша Озимић, "Епископи Ниша од IV до VI века", Пешчаник 1, Ниш, 2003



1) Државни шематизам, монографија, "Надгробни споменици" 
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После Макарија на епископској столици нашао се Далмације (Dalma- 
tius 448-449). Није нам познато ко је био епископ у време када је Ниш био 
разрушен скоро до темеља од стране Хуна 441. године. Године 448. када 
наилазимо на помен Далмација кроз Ниш пролази Приск, византијски 
писац који нам из тог времена оставља драгоцене податке: „Кад смо сти- 
гли до Ниша нађосмо град сасвим опустео пошто је до темеља био пору- 
шен од непријатеља. У ришевинама храмова били су неки људи који су се 
ту задржавали због болести. Преноћисмо на чистини, мало подаље од ре- 
ке, пошто је сав обалски простор био покривен костима оних што су у бо- 
рби погинули.“ 

Овоме у прилог говори француски епископ Виктирикије који поред 
Рима, Константинопоља, Антиохије и Солуна, наводи Ниш као место у 
коме се чувају мошти страдалих за веру Христову. 

Епископа Гајануса ( Gaianus) срећемо тек 516. године, који је након 
Гауденција први правоверни епископ Ниша. 

Епископ Пројектус (Proiectus) се појављује 553. године на V Васе- 
љенском сабору.  Он је послеедњи у низу нишких епископа у периоду од 
IV до VI века за којега знамо само да је учествовао на поменутом Васе- 
љенском сабору у Цариграду. 

 

ЕПИСКОПИ НИШКЕ ЕПАРХИЈЕ (343 – 1924)
(1)

 

1. ГАВДЕНЦИЈЕ, 343.г учествовао на чувеном сабору у Сердики (Со- 
фија) 

2. БОНОЗ, 391. г. осуђен ради неправилног учења о Мајци Божјој 
3. МАРКИЈАН, 410. гонио нишко свештенство, рукоположен од Бо- 

ноза 
4. ГАЈАН, ? ревносан поборник православља, заточен у Цариграду и 

тамо умро 
5. ПРОЈЕКТ, 553. био на петом васељенском сабору у Цариграду 
6. НИКОДИМ, око 1279. 
7. НУВИМ, (1680-1692) 
8. ЈОАНИЋИЈЕ, око 1720. 
9. ГЕОРГИЈЕ ПОПОВИЋ који је 1737. г. избегао са патријархом Арсе- 

нијем IV Јовановићем и умро 1745. г као епископ темишварски 
10. ГАВРИЛО,1766. 
11. МАКАРИЈЕ 
12. МЕЛЕНТИЈЕ,1821. 
13. ВЕНЕДИКТ I 
14. ДАНИЛО 
15. ЈОСИФ 
16. ГРИГОРИЈЕ (1837-1842) 
17. ВЕНЕДИКТ II (1842-1845) 
18. НИКАНОР 
19. НИКИФОР 
20. ЈАНИЋИЈЕ (1856-1858)



3) Феликс Каниц, "Србија, земља и становништво", II, Бгд, 1985, с.110. 
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21. СТЕВАН КОВАЧЕВИЋ (1862) 
22. КАЛИНИК (1869) 
23. ВИКТОР (1871-1881) 
24. НЕСТОР ПОПОВИЋ (1883-1884) 
25. ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВИЋ (1887-1889) 
26. ЈЕРОНИМ ЈОВАНОВИЋ (1889-1894) 
27. ИНОКЕНТИЈЕ ПАВЛОВИЋ (1894-1898) 
28. НИКАНОР РУЖИЧИЋ (1898-1919) 
29. ДОСИТЕЈ ВАСИЋ (12. мај 1913 -1924.) и даље 

 

НИШКА ЕПАРХИЈА
(1)

 

За време сеобе народа у VI и VII веку Нишка епископија је пропала 
као и многе друге епархије на Балканском полуострву али је обновљена 
чим је почело успевати покрштавање Словена. Од X до XIII века угла- 
вном је припадала охридској архиепископији. 

По хрисовуљи византијског цара Василија II од 1018. године обухва- 
тала је, поред Ниша и крајеве Макро (око Беле Паланке), Коблос (око 
Прокупља и Копријана), Топлицу и Свелиговос (данашњи Сврљиг). Ни- 
шка епархија је убрајана у првих десет најугледнијих епископија и имала 
је права на 40 клирика и 40 парика (кметова). 

Крајем XII и почетком XIII века Ниш је чешће прелазио из византи- 
јских у мађарске, српске и бугарске руке. Свети Сава је за крајеве Нишке 
епархије под српском влашћу основао посебну епископију са седиштем у 
манастиру Св. Николе у Топлици. Из тога времена познат је само један 
епископ нишки Никодим (око 1279. г.). 

Године 1913. Нишка епархија има 272 свештеника у 5 окружних про- 
топресвитерата

(2) 
(нишки, пиротски, топлички, врањски и крушевачки) и 

13 намесништва (алексиначко, белопаланачко, лужничко, косаничко, ле- 
сковачко, масуричко, власотиначко, пољаничко, јабланичко, босиљгра- 
дско, ражањско, жупско и царибродско), 25 калуђера у 19 манастира: (Ве- 
та, Високо-Ржаљ, Горњо-жупско, Горњо-Матејевац, Дивљанско, Изато- 
вац, Липовац, Лепчињ, Наупара, Погановско, Планиница, Св. Петка, Си- 
ћево, Св. Роман, Просек, Смилово, Стрмац, Суково и Темска), и 291 па- 
рохију са 320 цркава и капела. Има више становника од свих епархија. По 
црквеном попису из 1924. године ова епархија има 809 912 душа. 

 

РАЗРУШЕНА КАПЕЛА КОД МАЂЕРА
(3)

 

- Стара црква св. Романа била је разрушена 1448.год. кад је Хуњади 
бежао са Косова. Године 1791. проширена нартексом и додатним гра- 
дњама на јужној страни 1852.г. под кнезом Александром Карађорђевићем 
додата и једна одвојена звонара. Манастир је поседовао један леп Моли- 
твеник, писан 1372. године. Године 1893.Манастир је имао 82 хектара 
оранице и ливада, 3 хектара воћњака и винограда, 115 хектара шуме, во- 
деницу итд. Архимандрит и два калуђера располажу годишњим прихо- 

 

1) Народна енциклопедија, књ. III, Загреб 1928, УБ: ПБ 17 / 981 
2) протопресвитерат - црквени округ



2) Драгослав Миловановић, "Немирне шуме", Бгд, 1986, стр. 29 
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дом од око 6. 000 динара. Њихова дужност је да у одређене дане читају 
молитве у јако оштећеној црквици св. Петке близу јужног улаза у тунел, 
затим у св. Николи са проваљеном осмостраном куполом , наспрам Бра- 
љине, и у потпуно разрушеној капели код села Мађере, која можда баш 
због тога још више привлачи народ. (књига 2. стр.110.,) 

 

ЦРКВА И ШКОЛА У РАЖЊУ
(1)

 

Црква и школа у Ражњу саграђене су 1840.г. Иричек мисли да је овде 
стајала римска Арсена, коју је Јустинијан штитио једном кастелом, то 
треба доказати. Још 1575.г. надбискуп Варенције који је пратио царску де- 
путацију Сулејману 1. видео код Ражња јасне тргове „Трајановог пута“. 

 

ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ У РАЖЊУ
(2)

 

Храм Св. Пророк Илија подигнут је 1840. године од тврдог матери- 
јала. Освећена је 1844. године. Том приликом долази владика и са свеште- 
нством врши обред освећења. Владика облачи белу кошуљу преко одела и 
за време литија око цркве, народ цепа белу кошуљу и чува парчиће као 
реликвију ( лек ) по народном веровању. 

Службе у цркви није било све до освећења, па је народ до тог времена, 
као и раније, ишао на разна чинодејства (крштење, венчање, причешће и 
разне молитве) у манастир Свети Роман. 

Црква је прво имала једну парохију, Ражањску, која се састоји од ва- 
рошице Ражња са 157 домова и села : Вароши 47, Липовца 25, Чубуре 20, 
Рујишта 78, Мађера 70 и Послона 75 домова, свега 422 дома. 

Касније, 31. XII 1898. године од ражањске парохије образоване су две 
са седиштем у Ражњу. 

Прву ражањску парохију сачињавала су насеља: једна половина Ра- 
жња и села Чубура, Послон, Варош и Мађере. Другој ражањској парохији 
припадала су насеља: друга половина Ражња, Шетка, Липовац и Рујиште. 

Из црквених протокола се види да су исте водили и у цркви служили 
свештеници Стојко Рајковић и Радован Стефановић. Они су једновреме- 
но опслуживали Ражањ и оближња села од 15. новембра 1846. до 1850. го- 
дине. Где су ови свештеници сахрањени, нема писмених података. После 
њих, тј. од 1850. године ражањску цркву опслуживао је јереј Радивоје Ми- 
летић који је рођен у селу Манастирско, умро 1865. г. и сахрањен код 
цркве ражањске. После њега долази јереј Риста Стојковић до 1866, када за 
ражањског пароха долази Ђорђе Милетић, син Радивоја Милетића. Он је 
стекао велики углед у народу, а као одраз захвалности народ му је изгла- 
сао поверење и он је дуго година био народни посланик ражањског среза 
за време владавине Милана Обреновића. Због ревносног рада у цркви и 
народу одликован је Орденом Светог Саве III реда и Таковским крстом IV 
степена. Активно је служио цркви и народу 67 година, а умро у 90. години 
старости. Ђорђе Милетић је сахрањен у истом гробу са оцем. Постоји на- 
дгробни споменик са његовом фотографијом. 

После Ђорђа, један од најзаслужнијег свештеника. 
 

1) Феликс Каниц, "Србија, земља и становништво, II, Бгд, 1985



(2)Предраг Милојковић, "Шетка-постанак и нестајање", Панчево 2005, стр.151. 
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ПОДИЗАЊЕ ЦРКВЕ У РАЖЊУ
(1)

 

 

Благородном господару, началнику Среза ражањског 
штабском капетану Ђорђу Ц. Јанковићу Обштине 

вароши ражањске 
- препокорно прошеније - 

 
За новце дугујуће, које ми обштински за нову постављену цркву у Ра- 

жњу изидане, за коју смо из високославне правитељствене касе 150 дука- 
та цесарскихпод интерес узели, саслушали смо од вашег благородија да 
се новце натраг ишту, из узрока што се мање од 300 дуката цесарских из 
високославне правитељствене касе ником дати не може, ми као верни по- 
даници високославном Правитељству с највећим страхопочитањем оста- 
јемо свагда верни и благодарни, кад нас оно тако отеческом милошћу по- 
арилои до данас за ону суму коју је преко уредбе дало причекало. 

С којим препокорним прошенијем принуждени смо вашему благоро- 
дију припасти и препокорно молити, будући да је обстојателство и каса 
обштества овог познато, да више за сада ор 3.000 гроша у каси нема и да 
морамо од неког до кусура позајмити и по заповести до идућег Ђурђева 
дне изручити да би се оно смиловало чрез наша бивше невине у кужној за- 
рази 1837. године пропасти, од ваше власти изходатељствовали да се од 
ови оближњи села као Руишко, Липовац и Чубура којима се закон свја- 
штенодејстваовди у ову цркву извршује, са обштином овом кусур од 150 
дуката цесарских главе на главу пореже, ако могућно би било и за добро 
нашло да се са једним свештеником и кметом гди определе просит за ола- 
кшати разрез повторително ваше благородие умољавамо да би изходе- 
јствовало допуштенија. 

Остајемо вашем благородију препокорни проситељи. 
 

31. марта 1837. године                                                   Антоније Петровић 
у Ражњу                                                                                Стефан Ивковић 

Петар Ракић 
Миленко Ракић 
Младен Нешић 

 
НЕКАДА МАНАСТИР ДАНАС ЦРКВА 

СВ.ПЕТРА И ПАВЛА У ГРАБОВУ
(2)

 

Поводом 160 година од освећења цркве, дана 7. августа 2004. г. јереј 
Малиша Радовановић, између осталог беседи: 

Садашња црква освећена је 1844. године. На овом месту, пре ње, по- 
стојао је манастир, не зна се мушки или женски, подигнут за време кнеза 
Лазара. Манастир је посвећен апостолу св. Петру и Павлу, а подигао га 
властелин Вукосав, отац војводе Црепа (у народним песмама Орловић 
Павле) у 14. веку. Манастир није био толико велики, а имао је око 300 хе- 

 

1) АС, Мин. Фин. П-III-33-1847.
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ктара имања. Људи су место за овај манастир изабрали где се завршава 
Буковик. Ово је једнас дивна тераса. После Косовског боја и погибије кне- 
за Лазара, на престо је дошао деспот Стефан Лазаревић, као турски вазал 
Бајазирта. Бајазит је имао три сина који су се борили за власт над овим 
просторима: Сулејмана,Мухамеда и Мусу.Деспот Стефан Лазаревић при- 
клонио се Сулејману кога побеђује његов брат Муса. 

После победе 1413. године Муса организује казнену експедицију и 
поруши Бован, Соко, Сталаћ, Крушевац и овај манастир спали до теме- 
ља.Три века после рушења манастира, где су остали само темељи, народ 
је долазио на ово свето место. Преносило се с колена на колено да је на 
овом месту некада постојао манастир; данас је то црква Тек 1780. г. по- 
чело је да васкрсава и оживљава место. Прво је 1756. г. обновљен пору- 
шен манастир св. Роман, а после 15 - 20 година подигнута је мала црква, а 
касније мали манастир св. Петра и Павла у коме је живело 32 калуђера. 
Тако је било до 1813. године. После пропасти Првог српског устанка, Ту- 
рци су поново срушили и запалили овај манастир. Међутим Срби су ипак 
духовно и материјално јачали и молили се Богу. Хтели су поново да обно- 
ве овај храм. 

Године 1831. представници околних села оду у Лесковац код Шашит- 
паше за дозволу. Паша, знајући да је ово место саборно, културни и исто- 
ријски центар, одбије да им изда дозволу Људе који су дошли код њега 
похапси и затражи откуп за њих. Сељаци из околних села сакупе полови- 
ну откупа а за другу половину се задуже код манастира св. Романа. (Овај 
дуг никада није враћен). 

Под владавином кнеза Милоша, сељаци из околних села подигну овај 
божји храм после 1835. г. јер тада више није било Турака у овом крају. У 
изградњи нове цркве св. Петра и Павла учествовао је народ из свих око- 
лних села. Ова црква, већа и лепша, изграђена је на старим темељима до 
1840. г. а освећена 1844. г. под владом Александра Карађорђевића. 

 

ИМАЊЕ ЦРКВЕ СВ. ПЕТРА И ПАВЛА
(1)

 

1836. 
Поред реке Шупељачке између села Подгорца и Грабовца са 

пространом портом 
 

непокретно: 
...jедна кућа са три собе с ћерамидом покривена лежи до Гра-бовца, 1 

мутвак покривен сламом, 1 подрум поред цркве сазидан од каме-на али 
недограђен, 20 дрвета шљива, 10 дрвета ораха, 5 косам ваде, 2 дана ораће 
земље, 1 кошара коњска, 1 салаш жупни.“ 

 

покретно: 
...три брава коза, 6 брава свиња, 3 трмкле, 2 мотике, 1 трнокоп, 3 

пешкира, 1 бакрач бакарни, 1 тигањ гвоздени, 1 посипка, 1 верига гво- 
 

1) Мр Небојша Ђокић, "Попис цркава и манастира у Окружју алексиначком 1836.", Раси- 
нски анали бр. 4, Историјски архив Крушевац стр.225.
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здена, 8 лонаца, 30 паница, 50 кашика дрвени, 2 совре, 2 вреће, 1 фучиа, 6 
вински чаша, 4 ибрика земљани, 5 тестије, 100 ока пшенице, 3 коша мала, 
1 покровац сређни, 2 сита, 1 витраљ од железа. 

 
25. септембра 836.                                             протојереј среза ражањског, 
Член Исправничества Алексиначког                       Михаил Велковић 
Окружја Бањског, Голуб Томић 
(лист. 270-271) 

 

СПОР ОКО ОПРАВКЕ МАНАСТИРА СВ. ПЕТРА 
 

'' Високославни суд народно-сербски, 
Године 1831. около Богојављења добије наија ражањска од Кара Аса- 

на сердара допуштење да може својим трошком монастир св. Петра по- 
правити, али без знања паше лесковачког. 

На кратко по смрти Кара Асановој ступи на сердарство у Ражњу 
Осман Барјактар и поче испитивати, са чијим знањем они монастир 
оправљају, кад од паше лесковачког изуна на то немају и искао је да народ 
паши једног доброг коња поклони, да би га тим начином ублажио. 

Народ намисли устмено пашу за то молити, а Осман Барјактар облаже 
га код паше и за то буду од народа 35 кметова код паше у Лесковцу уапше- 
ни, које је он мучио и 7 кеса глобе од њи наплатио. Народ за ослободити 
своје кметове узајми те новце које од монастира св. Романа, које од трго- 
ваца, те плати глобу, и упита пашу ко ће и како ће се ти новци вратити, а он 
им је казао да на вилајет с главе на главу порежу, које је и учињено било. 
Порез овај гди која су села сасвим, колико је на њи припадало, платила, 
гди која су у половину и монастиру св. Романа и зајмодавцима вратила и 
ово је све исте године било и враћена је које монастиру, које зајмодавцима 
половина глобе. 

У кратко време овамо купио се пашин порез, народ се потужи да му је 
тешко на један пут и глобу и порез пашин платити, на које му одговорено 
буде, да они за монастир ништа не маре, но прво порез пашин да плате и за 
монастир кад се узможе, онда нека зајмодавцима врате. Ова заоставша 
половина половина глобе и дан данашњи није плаћена. 

Сад пак како монастир св. Романа,  тако и зајмодавци предстају Суду 
овдашњем и моле да би им се дозволило, да своје паре од оних села изи- 
шту, да не би сами тај терет теглили. Суд пак не знајући им без одобренија 
веће власти на ово одговорити, усуђује се Високославном суду народном 
на решеније молбу њину понизнејше предложити." 

 

У Бањи,Но 196                              Високославног суда народног покорни, 
15. јунија 1835.                                           Суд Окружја бањског 

 
Десетак месеци касније, из канцеларије кнеза Милоша Обреновића а 

уместо највишег суда у Србији, коме се иначе Бањски суд и обраћа, књаз 
узима предмет у своје руке и шаље писмо Суду окружја бањског, чији део 
следи:
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"...Препоручујемо Исправничеству алексиначком, нека оно у име 
тога предмета изашаље у народ једног члена свог и овај нека народу ле- 
пим начином докаже, како је нуждно да се прирез удари на народ ради 
исплате заоставшег дуга манастиру св. Романа и другим зајмодавцима, 
будући је ово њиово дело било благочино за страдајуће, у апсу лежавше 
кметове. Ово тако нека се учини, да народ сам увиди потребу исплаћенија 
поменутог дуга и да му се не чини да се овај прирез насилно удара на ње- 
га.'' 
Но 1573                                                                            Милош Обреновић 
29.априла 1836.                                                       По заповести кањжеској 
У Крагујевцу                                                     Јаков Живановић, директор 

Канцеларије књажеске 
Ауторов додатак: 
Манастир св. Романа позајмио је 1.181 грош а осталу суму од седам 

кеса зајмодавци су трговци (два Ражањца и један Алексинчанин) и кме- 
тови вилаетски. Седам села требало је да плати 1.290 гроша а 2.210 гроша 
разрезано је на остала села истог среза. Писмом исправника ражањског 
Јована Вељковића од 1. јуна 1836.г. обавештава Совет да је цео дуг поку- 
пљен од народа и исплаћен зајмодавцима. 

 
ЦРКВУ ГРАДЕ ДА ИХ НЕ ПРЕСЕЛЕ У ШУПЕЉАК 

Високославном Попечитељству внутрених дела 
Начелничества Окружја 

алексиначког 
- известије - 

Одговарајући Начелничество Окружја алексиначког на питање висо- 
кославног Попечитељства од 29. пр. месеца П. Но 1568 по известију на- 
чалника стеза алексиначко-ражањског од 20 т. месеца Но 298 покорно му 
јавља: 

да се не само житељи села Руишко, Чубуре и Липоваца не соглаша- 
вају прирезу са Ражањцима да дуг од 150 дуката цесарских за цркву ра- 
жањску исплате, подлећи, него се ни сами житељи села Мађера и Вароши 
са Ражњом једну обштину сочињавају, не склањају тај прирез међу собом 
учинити, по томе: што су Ражањци у оно време када се је говорило да 
ћеду у Шупељак пресељени бити, сами без ичијег знања цркву подигли, 
само за предупредити пресељавање оно (подвукао аутор) и што ни један 
човек из речени села при узимању вопросне суме питан а још мање по- 
дписан није. 

 

К.Но 184                                                           Начелник Окр. алексиначког 
23. маја 1847. године                                            подполковник, кавалер 

 

ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ
(1)

 

Приложио је ову цркву кнез Лазар 1381. г. манастиру Раваници. Је- 
днобродна са полукружном апсидом, са осмостраним кубетом обновље- 

 
1) Коста Ј. Јовановић:"Свети Никола Браљински", Старинар, Бгд, 1907, стр.149.
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ним 1825.год. заједно са пространом припратом. Има остатака старог жи- 
вотописа. 

Облика је издуженог брода, који није тако редак, с једном олтарном 
полукружном апсидом и са два правоугаона бочна апсидна простора, који 
се споља не опажају. Нема никаквих украса као што је случај са свим Мо- 
јсињским црквама. На слабо изиданим латицама почива осмострано ку- 
бе, које је почетком прошлог века, по једном запису на прочељном зиду 
1826. г. обновљено заједно са данашњом припратом. 

Тип ове црквице, иако није тако редак, ипак својом необичном осно- 
вом истиче се међу свим околним црквама, које су готово без разлике три- 
конхоси с наглашеним полукружним апсидама. По свом историјском ра- 
звитку припада облик ове цркве 13. и 14. веку у нашим крајевима, док је 
на истоку много раније познат. Има неколико представника тога облика у 
Србији од којих је најсавршенији Тресија у Рогачи под Космајем. Овај 
облик нарочито је извођен у северној Македонији који опомиње на бра- 
љинску цркву не само по облику већ и по имену; то је Трескавац који је 
снимио и описао руски археолог П.П.Миљуков. 

Заслужује пажњу стари живопис који се одржао у бочним апсидама и 
латицама испод тамбура.Није од мање вредности испитати и неке дрвене 
иконе, што се у цркви данас налазе, као и некакав антимус, који нисмо 
могли видети, а рекоше нам да је врло стар и да је на њему некакав стари 
запис. 

Свети Никола браљински спомиње се у даровној повељи кнеза Лаза- 
ра  манастиру  Раваници  1381.  године  (Фр.  Миклушић,  "Monumenta 
serbica", стр.197.) 

Исту цркву спомиње J.G. Han-Reise von Belgrad nach Saloniki, Wien 
1861.,стр.131.као > Клостер Свети Никола <. 

То је мала парохијска црква. Не зна јој се право име нити ктитор, нити 
када је подигнута. Црква је данас у доста добром стању. Парохија је обе 
Браљине. 

 

ПРУГА ЗАУЗЕЛА ЦРКВЕНО ИМАЊЕ
(1)

 

Изградњом железничке пруге заузета је половина плаца и затворен 
пут цркви св. Николе у Браљини. У овој фасцикли налази се преписка ту- 
тора цркве, ражањске власти, нишке духовне власти и министра просвете 
и црквених послова. Детаљи су врло интересантни и верно одсликавају 
време у коме се догађај одиграо. 

 

ИМАЊЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ НИКОЛЕ (покрај Бугар Мораве 1836.)
(2)

 

 

непокретно: 
...1 кућа с једном малом собом, покривена сеном, лежи до мана-стира, 

1 мала кошарица до куће, 50 дрвета шљива, 30 дрвета орах, 5 коса ливаде, 
15 плуга ораће земље, 1 виноград од 6 мотика “. 

 

1) МПС-ц-Б-3287/1908, Ф. II 66-908 
2) Мр Небојша Ђокић, "Попис цркава и манастира у Окружју алексиначком 1836.", Ра- 
сински анали бр. 4, Историјски архив Крушевац, стр.224.
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покретно: 
"...15 брава оваца, 30 брава коза, 15 брава свиња, 20 ћурака, 19 ко-мада 

трмака,  1  клепало  гвоздено,  1  сикира,  1  мотика,  1  сврдло,  1  казма 
гвоздена, 2 пешкира, 1 бакрач бакарни сређни, 1 бакраче бакар, 1 тенџера- 
на бакарна, 2 тепсије бакарне, 1 сач, гвозден, 1 мали саџак, 1 тигањ гво- 
здени, 1 посипка гвоздена, 1 ашов, 1 верига гвоздена, 10 комада кое лона- 
ца, кое паница, 30 кашика дрвени, 1 совра велика дрвена, 2 вреће, 2 каце 
велике, 1 бачва од 1000 ока, 2 бурета велика, 2 бурета мала, 2 фучие, 4 ча- 
ша винске, 2 ибрика земљана, 4 тестије, 200 ока пшенице. 

Каже се манастир но мирски свештеници увек су а и сада држе га.“ 
 

22. септембра 836.                                             протојереј среза ражањског, 
Член ИсправничестваАлексиначког                       Михаил Велковић 
Окружја Бањског, Голуб Томић 
(лист. 268-269) 

 

СПОМЕН ЦРКВА КОД ДЕЛИГРАДА
(1)

 

На месту где су били делиградски шанчеви подигнута је и освећена 
12. маја 1939. г. Спомен црква посвећена устаницима из Првог српског 
устанка, српским војницима и руским добровољцимс палим у Српско-ту- 
рским ратовима 1876-78. г. и српским војницима палим 1915. и 1918. го- 
дине у Првом светском рату на територији срезова алексиначког, мора- 
вског и сокобањског. 

„Пододбор госпођа Књегиње Љубице у Алексинцу, под окриљем сво- 
је родољубиве матице, помоћу Главног одбора Књегиње Љубице у Бео- 
граду, Пододбора Књегиње Љубице у Нишу и у сарадњи грађана из Де- 
лиграда и околине подигао је спомен-цркву на Делиграду и сакупио је 
кости палих јунака Срба и Руса у бојевима из 1804-1918. године и поло- 
жио их је у заједничку костурницу која се налази у цркви.“ 

 

ПРЕМЕШТАЊЕ ПОЛИТИЧКОГ ЦЕНТРА НА СЕВЕР
(2)

 

(до Првог српског устанка) 
 

У време кнеза Лазара политички центар српске државе помера се у 
Поморавље. Кнез Лазар и деспот Стефан Лазаревић подижу са деснe 
стране Велике Мораве манастире Манасију и Раваницу, а у обалсти Бра- 
ничева кнез Лазар гради манастир Горњак. Са леве стране Западне Мо- 
раве кнегиња Милица подиже манастир Љубостињу, а протовестијар Бо- 
гдан са женом Милицом и братом Петром манастир Каленић. Поред ових, 
подигнут је већи број мањих манастира расутих по целом подручју Де- 
спотовине. 

За време кнеза Лазара и његових наследника Србија је постала прибе- 
жиште многих монаха из јужних области које су већ пале под турску вла- 

 

1) Споменица освећења цркве Св.Архангела Михајла и Гаврила на Делиграду, Алекси- 
нац,1935. 
2) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околине до краја прве владе књаза Милоша" 
Алексинац,1995, стр.198-204
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ст. Међу књижевницима Григорије Цамблак и Константин Филозоф, ме- 
ђу преводиоцима књига са грчког Мојсеј и Доротеј, као и монаси препи- 
сивачи који су из Свете Горе дошли на позив деспота Стефана. 

Друга група су били монаси емигранти, тзв. синајити. Међу најпозна- 
тијима су Григорије Синајит коме кнез Лазар даје новоподигнут манастир 
Ждрело (Горњак), Мартирије у Рукомији, Роман у цркви њему посвећеној 
код Ражња, Нестор по предању брат Романов у селу Витковцу код Алекси- 
нца, Сисоје оснивач Сисојевца, Зосим у Туману, Јоша у Јошаници, Јов у 
Драчи и три безимена синајита од којих је један био у манастиру Свете 
Петке код Параћина, други у Витовници а трећи чак у Бајзашу. 

После пада Деспотовине манастири и цркве били су рушени, паљени, 
пљачкани. 

О ЋИРИЛУ И МЕТОДИЈУ
(1)

 

Цариград шаље Ћирила и Методија међу Словене 863. 
Ћирило (Константин) је био царев друг, њему лично одан, учен и 

угледан. Био је библиотекар у цариградској св. Софији и учитељ филозо- 
фије на тамошњој високој школи. 

Методије, његов брат био је раније управник једне солунске области, 
па се повукао у манастир. 

Обојица су добро познавала словенски језик, долазили у ближи додир 
у околини Солуна. Зато их је цар Константин послао у мисију међу Сло- 
вене како би утицај Цариградске цркве постао дубљи и поузданији. 

 

СРБИ СЛАВЕ ПОРОДИЧНУ КРСНУ СЛАВУ
(2)

 

(у спомен 700 годишњег јубилеја св. Саве) 
Крсна слава је специјално обележје српског народа. Срби славе своју 

породичну Крсну Славу, тј. сви чланови једне породице или задруге заје- 
днички славе свога светитеља или заштитника свога дома. 

Када су Срби примали хришћанску веру , на тај дан, који се светитељ 
слави, њега су узимали за Крсну Славу. На тај начин су приносили бескр- 
вну жртву у виду кољива ( куваног жита), хлеба и вина. 

Подизање хлеба у вис, као благодарност Богу, а исто тако окретање и 
ломљење хлеба је врло стари хришћански обичај. Свако приношење жр- 
тве Богу или неком његовом светитељу тражи обед. Тако је и код Срба 
уведен обед резања колача, подизања и окретања као и освећење истога 
заједно са кољивом. Као што сваки обед има свој симболичан карактер, 
тако исто и обред при резању колача има своје симболично обележје.Чак 
и сваки елемент и сваки акт при вршењу тога обреда представља један 
симбол. 

Само спремање колача садржи у себи симболе светих тајни крштења, 
миропомазања, јелосвећења и покајања. 

Освећена вода за колач симбол је Јордана. 
Сипање брашна у освећену воду је симбол крштења Христа у Јордану. 
Измирна, зејтин и босиљак,  који се заједно мешају у тесту дају си- 

мбол  тајне  миропомазања,  јер  и  свето  миро  се  спрема  од  истих 
материјала. 

 

1) В. Ћоровић, "Историја Срба" 
2) Михајло П. Медаковић, "Српска слава", Бгд, издање пишчево, 1935.



1) Гласниг ДСС, Свеска X, Бгд -1858, стр.148. 
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Славски колачје симбол Христа. 
Жито је симбол Богоматере јер се из њега прави колач. Од сетве до же- 

тве прође девет месеци, колико је сваком детету поребно од зачећа до ро- 
ђења. 

Шећер на кољиви је симбол круне царице Мира. 
Самлевени ораси, бадеми или лешници у житу су симбол испосни- 

чког живота житеља Небеског Царства док су били у телу на земљи. 
Свештеникова радња освећења воде у којој ће се замесити тесто за 

колач је симбол безгрешног зачећа Христова. 
Пут свештеника од храма до куће домаћина је симбол пута Деве Ма- 

рије из Јерусалимског храма до Назарета. 
У навечерју славе када се испечени колач. Свећа и жито окаде означа- 

ва рођење Христа у Витлејемској пећини. 
Унаксно резање славског колача је облика ''Х'' што означава Христос. 
Крст '' У име оца'' , ''И сина'', ''И светога Духа'' , ''Амин'' је симбол 

празника Госпосњих: Сретењеа, Преображења, Васкрсења и Вазнесења; 
они симболишу крст живота, страдања и победе Христове на земљи. 

Реч ''амин'' је потврдни усклик, печат тајне свете Тројице, тј. Пресве- 
те Дева Марије, преко које се и открила тајна Пресвете Тројице и заврши- 
ла у Вазнесењу Његовог сина – Христа Бога на небо. 

Преливање вина на засечени славски колач је симбол тела и крви Хри- 
стове. 

Љубљење колача уз "Христос по среди нас" и "Јест и да буде" си- 
мболише најважнији део Христове науке о љубави према Богу и ближњем 
свом. 

Свећа је симбол вечито присутне Силе Духа Светог у Христу, јер Хри- 
стос као друго лице Пресвете Тројице увек је уједињен и нераздељив од 
друга два лица. 

Служење гостију три пута је симбол три врлине хришћанске: вере, 
љубави и наде. 

Ракија симболише жуч којом су напајали Христа. 
Кафа се гостима служи на крају када се гости разилазе као и ученици 

Христовии после његовог страдања. 
Православна црква стриктно одржава и чува догме и своје каноне чи- 

ја се еволуција завршила крајем VIII века. После тога није више ништа 
ново уносила у црквено учење. 

 

ПОКРШТАВАЊЕ СРБА
(1)

 

Кад су Турци освојили Србију онда је већи део породица српских вла- 
дара, поглавара и других прешао у Босну код својих рођака и пријатеља. 
Но, кад Турци и Босну освојише, онда и досељеним и босанским Србима 
није преостало ништа друго , да не би остали без свог имања и да би били 
мирни, него да се окрену Меки и Медини. 

Потурчивање је, дакле, настало из два разлога: први из користољубља 
и својевољно и други из бојазни за свој живот.
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Оваквих примера покрштавања поглавара следио је и прост народ. 
Пређашње српске а сада и турске поглавице биле су задојене фанати- 

змом Курана више него и сами рођени Турци. Направили су стотинама џа- 
мија у Сарајеву а дервише и оџе доводили су чак из Азије освом трошку 
да би право Муханеданово слово од њих слушали. ''Овог случаја у Србији 
није било јер у унутрашњости Србије Турци нису имали главну реч, сем 
на граници, у Београду.'' 

 

КРСНА СЛАВА У СРБА
(1)

 

"Срби, примивши хришћанску веру од грчке цркве, онако исто као и 
Грци држали су канон св. Писма, уважавали свето предање и црквене са- 
боре, на коме је опште мишљење изражено, и то је све она држала и чува- 
ла, као што и до сада држе и чувају православни Срби." 

Доласком светог Саве на престо архиепископије српске цркве, осим 
обреда који су прешли из грчке цркве у српску цркву, појављује се и један 
нов обичај у Србији. То је слављење крсног имена или слављење свеца 
као покровитеља породице. 

Кад је српски народ примао храишћанску веру, делио се на племена 
која су по некад заузимала читава села. Због тога су се код Срба покршта- 
вале читаве области или читаве фамилије у исто време или у исти дан па 
су тај дан називали крсним именом или крсним даном. Онога свеца кога је 
црква тога дана празновала и покрштени хришћани га узимају за светко- 
вање

(2)  
уместо пређашњих домаћих богова које су имали пре покршта- 

вања у хришћанску веру. Духовнородна свеза постоји и данас између је- 
днославаца. 

Када би ко могао да испита све породице које славе исту славу, могло 
би се доста дознати о томе где су и када крштене па би то сазнање осве- 
тлело почетак историје српске цркве. 

Доцније, због немирних времена која и данас трају на овој балканској 
ветрометини, ове породице су се раштркале по различитим пределима 
али ни до данашњег дана нису заборавиле одакле су њихови преци и за- 
што напустили своја огњишта. 

И сада на самом почетку трећег миленијума избегава се просидба 
девојке из породице са истим презименом а нарочито још и ако исту крсну 
славу славе. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) Гласник ДСС, Свеска Х, Бгд, 1858, стр.202. 
2) По предању, Гага , од кога потиче многобројна фамилија Гагића у Мађеру је добро 
знао да Срби не мењају своју крсну славу. Он је убио Турчина негде у Топлици, и 
дошавши овде, направио је мали "прекршај": славио је св. Тодора, а овде за своју крсну 
славу узео светог Мојсија који се слави само један дан касније. Дошао је у ове пределе 
крајем XVII века а Гагићи и данас славе овог светитеља и називају га свети Мојсило.
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МИРСКО СВЕШТЕНСТВО 1852 - 1924.
(1)

 

- свештеници - 
 

1852. Радивиој Милетић (ражањски, 223 дома), Илија Поповић (скорички, 
116), Милован Јеремић (подгорски, 150), Милета Поповић (витошевачки, 137), 
Радован Стефановић (ћићевачки, 127), Бранко Поповић (сталаћски, 140), Матеја 
Поповић (лучински, 109), - (мозговски), - (делиградски), Милета Теодоровић, 
(сталаћски, 112). 

 
1853. Радивоје Милетић (ражањски), Илија Поповић (скорички), Милован 

Јеремић (подгорски), Милета Поповић (витошевачки), Радован Стефановић, 
(ћићевачки), Бранко Поповић (сталаћски), Матеја Поповић (лучински), Мило- 
ван Петровић (мозговски). 

 

1854. Hема података. 
 

1855. Радивоје Милетић (ражањски), Илија Поповић (скорички), Милован 
Јеремић (подгорски), Милета Поповић (витошевачки), Радован Стефановић, 
(ћићевачки, Бранко Поповић (сталаћски), Матеја Поповић (лучински), Милован 
Петровић (мозговски). 

 
1856. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Или- 

ја Поповић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (вито- 
шевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Бранко Поповић (сталаћски), - (лу- 
чински), Аксентије Протић (градсталаћс.), Марко Аврамовић (градс. капел). 

 
1857. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Или- 

ја Поповић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (вито- 
шевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Андрија Николић (сталаћски), 
Аксентије Протић (градсталаћс.), Марко Аврамовић (градс. капел.), Марко 
Аврамовић (градс. капел). 

 
1858. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Или- 

ја Поповић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (вито- 
шевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Бранко Поповић (сталаћски), 
Андрија Николић (сталаћски), Теодор, (настојатељ), Василије, (јеромонах). 

 
1859. Бранко Поповић (сталаћски), Милован Петровић (мозговски), Марко 

Аврамовић (градсталаћс.), Радивоје Милетић (ражањски), Илија Поповић (ско- 
рички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (витошевачки), 
Василије Поповић, витошевачки, Радован Стефановић (ћићевачки), Бранко 
Поповић (сталаћски), Андрија Николић (сталаћски). 

 
1860. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Или- 

ја Поповић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (вито- 
шевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Бранко Поповић (сталаћски), 
Андрија Николић (сталаћски). 

 

1861. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Или- 
ја Поповић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (вито- 

 

1) АС,ЗТ,421-25, 1835., Округ бањски, Срез ражањски
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шевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Бранко Поповић (сталаћски), Cи- 
меон Николић (Сталаћ расински). 

 
1862. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Или- 

ја Поповић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (вито- 
шевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Бранко Поповић (сталаћски), 
Андрија Николић (Стал. Рас). 

 
1863. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Или- 

ја Поповић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић (вито- 
шевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Бранко Поповић (сталаћски), 
Андрија Николић (Стал. Рас). 

 
1864.  Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Ми- 

лош Живковић (скорички), Милован Јеремић (подгорски), Милета Поповић 
(витошевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Андрија Николић (Стал. Рас). 

 
1865. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Ми- 

лош Живковић (скорички), - (подгорски), Милета Поповић (витошевачки), 
Радован Стефановић (ћићевачки), - (сталаћски), Андрија Николић (Стал. Рас). 

 
1866. Милован Петровић (мозговски), Радивоје Милетић (ражањски), Ми- 

лош Живковић (скорички), - (подгорски), Милета Поповић (витошевачки), 
Радован Стефановић (ћићевачки), - (сталаћски), Андрија Николић (Стал. Рас). 

 
1867. Милован Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски, прив.), 

Милош Живковић (скорички), - (подгорски), Младен Ђорђевић (витошевачки), 
Радован Стефановић (ћићевачки), - (сталаћски), Андрија Николић (Сталaћ ра- 
си.), Василије Поповић (радошевачки). 

 
1868. - (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски, прив.), Милош Живковић 

(скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић (радошева- 
чки), Радован Стефановић (ћићевачки), Андрија Николић (Сталaћ раси.). 

 
1869. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Милош 

Живковић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић (ра- 
дошевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Андрија Николић (градстал.). 

 
1870. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Милош 

Живковић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић (ра- 
дошевачки), Радован Стефановић (ћићевачки), Андрија Николић (градстал.). 

 

1871. Исти из 1870. 
 

1872. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Милош 
Живковић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић (ра- 
дошевачки), Јован Гагић (ћићевачки), Риста Стојковић (градсталаћски), Андри- 
ја Николић (градсталaћски). 

 
1873. Алекса Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), 

Василије Поповић (радошевачки), Јован Гагић (ћићевачки), Сава Петковић (ста- 
лаћски), Тодор Павић (намесн., градсталаћски).
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1874. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Алекса 
Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић 
(радошевачки), Јован Гагић (ћићевачки), Сава Петковић (сталаћски), Риста 
Стојковић (градсталаћски). 

 
1875. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Алекса 

Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић 
(радошевачки), Јован Гагић (ћићевачки), Сава Петковић (сталаћски), Риста 
Стојковић (градсталаћски). 

 
1876. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Алекса 

Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић 
(радошевачки), Јован Гагић (ћићевачки), Сава Петковић (сталаћски), Риста 
Стојковић (градсталаћски). 

 
1877. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Алекса 

Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић 
(радошевачки), Јован Гагић (ћићевачки), Сава Петковић (сталаћски), Риста 
Стојковић (градсталаћски). 

 
1878. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Алекса 

Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Василије Поповић 
(радошевачки), Јован Гагић (ћићевачки), Сава Петковић (сталаћски), - (градста- 
лаћски). 

 
1879. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Алекса 

Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Јован Гагић (ћиће- 
вачки), Сава Петковић (сталаћски), Милоје Гавриловић (градсталаћски), Аврам 
Крстић (радошевачки). 

 

1880. Исти из 1879. 
 

1881. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Алекса 
Михаиловић (скорички), Младен Ђорђевић (витошевачки), Јован Гагић (ћиће- 
вачки), Сава Петковић (сталаћски), Тимотије Вукотић (градсталаћски), Аврам 
Крстић (радошевачки). 

 

1882. Исти из 1881. 
 

1883. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 
Ђорђевић (витошевачки), Аврам Крстић (радошевачки), Јован Гагић (ћићева- 
чки), Сава Петковић (сталаћски). 

 
1884. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 

Ђорђевић (витошевачки), Аврам Крстић (радошевачки), Јован Гагић (ћићева- 
чки), Сава Петковић (сталаћски). 

 
1885. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 

Ђорђевић (витошевачки), Аврам Крстић (радошевачки), Јован Гагић (ћићева- 
чки), Сава Петковић (сталаћски). 

 

1886.  Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 
Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Аврам Крстић (радо-
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шевачки), Сава Петковић (сталаћски), Аксентије Поповић (градсталаћски), Јо- 
ван Гагић (ћићевачки), Петар Ђорђевић (ћићевачки). 

 
1887. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 

Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Аврам Крстић (радо- 
шевачки), Сава Петковић (сталаћски), Јован Гагић (ћићевачки), Петар Ђорђе- 
вић (ћићевачки). 

 
1888. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 

Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Аврам Крстић (радо- 
шевачки), Сава Петковић (сталаћски), Јован Гагић (ћићевачки), Mиленко Ма- 
рковић (делиградски). 

 
1889. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 

Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Аврам Крстић (радо- 
шевачки), Сава Петковић (сталаћски), Јован Гагић (ћићевачки), Mиленко Ма- 
рковић (делиградски). 

 
1890. Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе Милетић (ражањски), Младен 

Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Аврам Крстић (радо- 
шевачки), Сава Петковић (сталаћски), Јован Гагић (ћићевачки), Mиленко Ма- 
рковић (делиградски). 

 
1891.  АЛЕКСИ. НАМЕСНИШТВО (уместо протопресвитерства): Аврам 

Петровић (мозговски), Петар Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић 
(скорички), Аврам Крстић (радошевачки), Јован Гагић, (ћићевачки), Аранђел 
Живановић (делиградски), Сава Петковић (сталаћски), Аксентије Поповић (гра- 
дсталаћски), Ђорђе Милетић (ражањски). 

 
1892. Аврам Петровић (мозговски), Петар Ђорђевић (витошевачки), Але- 

кса Михаиловић (скорички), Аврам Крстић (радошевачки), Јован Гагић, (ћиће- 
вачки), Аранђел Живановић (делиградски), Сава Петковић (сталаћски), Ђорђе 
Милетић (ражањски). 

 

1893. Исти из 1891. 
 

1894. Исти из 1892. 
 

1895. Тодор Павић (намесник), Аврам Петровић (мозговски), Петар Ђорђе- 
вић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Ђорђе Милетић (ража- 
њски), Сава Петковић (сталаћски), Јован Гагић (ћићевачки), Стеван Савић (ста- 
лаћски, Аранђел Живановић (делиградски), Тодор Јаношевић (градсталаћски). 

 
1896. Тодор Павић (намесник), Аврам Петровић (мозговски), Петар Ђорђе- 

вић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Ђорђе Милетић (ража- 
њски), Сава Петковић (сталаћски), Јован Гагић (ћићевачки), Стеван Савић (ста- 
лаћски, Аранђел Живановић (делиградски), Тодор Јаношевић (градсталаћски). 

 
1897. Тодор Павић (намесник), Аврам Петровић (мозговски), Петар Ђорђе- 

вић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Ђорђе Милетић (ража- 
њски), Сава Петковић (сталаћски), Јован Гагић (ћићевачки), Стеван Савић (ста- 
лаћски, Аранђел Живановић (делиградски), Тодор Јаношевић (градсталаћски), 
Аврам Крстић (радошевачки).
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1898. Исти из 1896. 
 

1899. Аврам Петровић (мозговски), Петар Ђорђевић (витошевачки), Але- 
кса Михаиловић (скорички), Аврам Крстић (радошевачки), Јован Гагић (ћиће- 
вачки), Аранђел Живановић (делиградски), Сава Петковић (сталаћски), Аксе- 
нтије Поповић (градсталаћски), Ђорђе Милетић (ражањски). 

 
1900. Сава Петковић (радошевачки), Аврам Петровић (мозговски), Ђорђе 

Милетић (ражањски), Добросав Марковић (ражањски), Петар Ђорђевић (вито- 
шевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Јован Гагић (ћићевачки), Тодор Јано- 
шевић (градсталаћски), Стеван Савић (градсталаћски),Аранђел Живановић (де- 
лиградски). 

 
1901. Аврам Петровић (мозговски), Тодор Јаношевић (сталаћски), Никола 

Поповић (градсталаћски), Аранђел Живановић (делиградски), Јован Гагић, (ћи- 
ћевачки), Сава Петковић (радошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Петар 
Ђорђевић (витошевачки), Добросав Марковић (ражањски). 

 
1902. НАМЕСНИШТВО РАЖАЊСКО: Ђорђе Милетић (парох ражањски, на- 

мес.), Аврам Петровић (мозговски), Добросав Марковић (ражањски), Димитри- 
је Станковић (делиградски), Јован Гагић, (ћићевачки), Сава Петковић (ћићева- 
чки), Алекса Михаиловић (скорички), Петар Ђорђевић (витошевачки), Аранђел 
Живановић (светоромански), Тодор Јаношевић (сталаћски), Никола Поповић, 
(градсталаћски). 

 
1903. Ђорђе Милетић (парох ражањски, намес.), Добросав Марковић (ража- 

њски), Димитрије Станковић (делиградски), Јован Гагић (ћићевачки), Сава Пе- 
тковић (ћићевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Петар Ђорђевић (витоше- 
вачки), Аранђел Живановић (светоромански), Тодор Јаношевић (сталаћски), 
Никола Поповић (градсталаћски). 

 
1904. Ђорђе Милетић (парох ражањски, намес.), Аврам Петровић (мозго- 

вски), Добросав Марковић (ражањски), Димитрије Станковић (делиградски), 
Јован Гагић (ћићевачки), Сава Петковић (ћићевачки), Алекса Михаиловић (ско- 
рички), Петар Ђорђевић (витошевачки), Аранђел Живановић (светоромански), 
Тодор Јаношевић (сталаћски), Никола Поповић (градсталаћски), Настас Радо- 
вић (градсталаћски). 

 
1905. Ђорђе Милетић (ражањски), Аврам Петровић (мозговски), Добросав 

Марковић (ражањски), Димитрије Станковић (делиградски), Јован Гагић (ћиће- 
вачки), Сава Петковић (ћићевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Петар Ђо- 
рђевић (витошевачки), Аранђел Живановић (светоромански), Тодор Јаношевић 
(сталаћски), Никола Поповић (градсталаћски), Настас Радовић (градсталаћски), 
Аксентије Протић, протојереј окружја крушевачког, вршилац дужн. намесника. 

 
1906. Ђорђе Милетић (ражањски), Милан Ржанчанин (ражањски), Петар 

Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Јован Гагић (ћићева- 
чки), Сава Петковић (ћићевачки), Никола Поповић (градсталаћски), Настас Ра- 
довић (градсталаћски), Аранђел Живановић (светоромански), Димитрије Ста- 
нковић (делиградски), Аврам Петровић (мозговски). 

 

1907. Ђорђе Милетић (ражањски), Милан Ржанчанин (ражањски), Петар 
Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Јован Гагић (ћићева-
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чки), Сретен Смиљковић (ћићевачки), Никола Поповић (градсталаћски), Настас 
Радовић (градсталаћски), Аранђел Живановић (светоромански), Димитрије 
Станковић (делиградски), Аврам Петровић (мозговски). 

 
1908. Аврам Јовановић (протојереј, намесник ражањског намесништва, па- 

рох великошиљеговачки), Младен Поповић (рибарски), Крста Новаковић (ђу- 
нишки), Ђорђе Милетић (прота,1. ражањски), Милан Ржанчанин (2. ражањски), 
Петар Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Јован Гагић 
(1. ћићевачки), Сава Петковић (2. ћићевачки), Никола Поповић (сталаћски), 
Сретен Смиљковић (сталаћски), Аранђел Живановић (светоромански), Јован 
Антић, (ђунишки капелан), Димитрије Станковић (делиградски), Аврам Петро- 
вић (мозговски, парох великошиљеговачки). 

 
1909. Ђорђе Милетић (прота, 1. ражањски), Милан Ржанчанин (2. ража- 

њски), Младен Поповић (рибарски), Петар Ђорђевић (витошевачки), Алекса 
Михаиловић (скорички), Јован Гагић (1. ћићевачки), Сава Петковић (2. ћићева- 
чки), Никола Поповић (сталаћски), Сретен Смиљковић (сталаћски), Аврам Пе- 
тровић (мозговски), Милан Миљковић (ђунишки капелан), Аврам Јовановић 
(великошиљеговачки, намесник протојереј), Крста Новаковић (ђунишки). 

 
1910. Ђорђе Милетић (прота, 1. ражањски), Милан Ржаничанин (2. ража- 

њски), Младен Поповић (рибарски), Петар Ђорђевић (витошевачки), Алекса 
Михаиловић (скорички), Јован Гагић (1. ћићевачки), Сава Петковић (2. ћићева- 
чки), Никола Поповић (сталаћски), Сретен Смиљковић (сталаћски), Аврам Пе- 
тровић (мозговски), Милан Миљковић (ђунишки капелан), Аврам Јовановић 
(великошиљеговачки), Крста Новаковић (ђунишки). 

 
1911. Аврам Јовановић (ражањски), Младен Поповић (рибарски), Крста 

Новаковић (ђунишки), Ђорђе Милетић (прота, 1. ражањски), Милан Ржанича- 
нин (2. ражањски), Петар Ђорђевић (витошевачки), Алекса Михаиловић (скори- 
чки), Јован Гагић (1. ћићевачки), Сава Петковић (2. ћићевачки), Никола Поповић 
(сталаћски), Сретен Смиљковић (сталаћски), Аранђел Живановић (светорома- 
нски), Јован Антић, (ђунишки капелан), Димитрије Станковић (делиградски), 
Аврам Петровић (мозговски), Драгомир Јаковљевић (градсталаћски), Милан 
Миљковић (ђунишки капелан), Душан Веселиновић (ражањски). 

 
1912. Аврам Јовановић (великошиљеговачки), Младен Поповић (рибар- 

ски), Милан Миљковић (ђунишки), Ђорђе Милетић (прота, 1. ражањски), Ми- 
лан Ржаничанин (2. ражањски), Петар Ђорђевић (витошевачки), Алекса Миха- 
иловић (скорички), Бранко Поповић (1. ћићевачки), Сава Петковић (2. ћићева- 
чки), Аранђел Живановић (светоромански), Милан Миљковић (ђунишки капе- 
лан), Димитрије Станковић (делиградски), Аврам Петровић (мозговски). 

 

1913. Документа нису сачувана 
 

1914. Аврам Јовановић (великошиљеговачки, парох, прота намесник), Љу- 
бодраг Јовановић (великошиљеговачки капелан), Полихрон Николић (стала- 
ћски), Младен Поповић (рибарски), Крста Новаковић (ђуниски), Ђорђе Миле- 
тић (1. ражањски), Милан Ржаничанин (2. ражањски), Петар Ђорђевић (витоше- 
вачки), Алекса Михаиловић (скорички), Јован Гагић (1. ћићевачки), Сава Петко- 
вић (2. ћићевачки), Аранђел Живановић (светоромански), Јован Антић (капелан 
ђуниски), Димитрије Станковић (делиградски), Аврам Петровић (мозговски).



82
82 

 

1915 - 1920. Документа нису сачувана 
 

1921 - 1922. ПРОТОПРЕСВИТЕРАТ ОКРУЖЈА КРУШЕВАЧКОГ (Наме- 
сништво ражањско): Ђорђе Милетић (прота прворажањски), Милан В. Поповић 
(другоражањски), Антоније Оглоблин (ђуниско-каонички), Петар М. Ђорђевић 
(витошевачки), Алекса Михаиловић (скорички), Драгомир Јаковљевић (прво- 
ћић., врши дужност намесника), Иван Љ. Поповић (другоћићевачки), Петар Га- 
вриловић (прота градсталаћски), Никола Рославски (прота сталаћскобраљи- 
нски), Љубодраг А. Јовановић (великошиљеговачки), Божидар А. Јовановић 
(рибарски). 

 
1924. Божидар Јовановић (великошиљеговачки), Данило Новиселец (риба- 

рски), Антoније Оглоблин (ђуниски), Ђорђе Милетић (ражањски), Милан В. 
Поповић (ражањски), Прока Милошевић (ражањски капелан), Валентин Руде- 
нко (ћићевачки), Иван Љ. Поповић (ћићевачки), Алекса Михајловић (скорички), 
Петар Ђорђевић (витошевачки), Михаило Поповић (светонесторски), Варнава 
(архимандрит, мозговски - Алекс. намесништво).

(1)
 

 

ИЗ ЖИВОТА ЈЕРEЈА ЂИЂЕВАЧКОГ ЈОВАНА ГАГИЂА
(2)

 

Рођен је у Мађеру септембра 1844. године од оца Милосава (1823) и 
мајке Велије (1823). Из пописа становништва 1863. г. види се да је он тада 
регистрован као ученик од 19 година. У породици је имао још два брата: 
Глигоријe (1847) и Мијаило (1858) као и сестре: Милунка (1843), Драги- 
ња (1855) и Ружа (1861).  Са њима у заједници живео је и стриц Матеја 
(1838) са својом супругом Спасеном (1841). 

Отац Милосав је био доброг имовног стања. Имао је кућу с плацем и 
шљиваком од десетак ари (данас је ту кућа Сретена Богомира Гагића). 
Имао је близу три хектара земље ораће, 4 ливаде од око 80 ари, 4 забрана 
од једног хектара, 2 шљивака површине од 25 ари, две баште од петна- 
естак ари, 3 винограда са заватом површине веће од многих Мађераца у то 
време. Непокретна имовина му је процењена на 101 дукат цесарски а ме- 
сечни приход од 18 талира. 

Његов деда Милојко (1796-1847) и пра деда Јован (око 1770) су такође 
били врло имућни. 

Јован је завршио основну школу (вероватно у манастиру св. Роман), 4 
разреда гимназијеи 4 разреда богословије у Београду. 

Из Кондуитног списка свештенства мирског и монашког чина у Епа- 
рхији неготинској за 1885. годину сазнајемо следеће: 

''Јован Гагић, парох ћићевачки, рођен септембра 1844. г. у Мађеру, до- 
брог је здравља. Од 1868. г. учитељствовао по разним местима. Рукополо- 
жен за ђакона 26. фебруара 1871. г. а за свештеника исте године и месеца и 
од тог доба па и сада је свештеник ћићевачки. Нема синђелију, био по осу- 
дама, завршио основну школу, 4 разреда гимназије и 4 разреда богосло- 
вије у Београду. Способности је добре, у дужности је доброг приљежања. 
У посећивању цркве је добар а у знању чинодејства је средствен. Доброг 

 

1) Намесништву алексиначком између осталих и братство св. Романа (П.А.) 
2) АС, МПс-Ц-Грађа, Кут. Б-3192/1882. г.,1882. г. (Документа о овом случају заслужују 
посебну пажњу јер догађаји јасно осликавају време и место, па се зато овде доносе у це- 
лости (П. А.)
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је владања и опхођења према старијима, себи равним и млађим парохија- 
нима. Годишњи парохијски приход 1250 динара. Осуђен је одлучењем од 
епитрахиља 30 дана збг хрђавог понашања, 8 дана затвором полицијским, 
но заменио новцем и петнаестодневном епитимијом због непосећивања 
цркве." 

У другом документу који датира из 1907. године, дакле пуне 22 године 
касније, Епархија нишка у свом Списку свештенства мирског и монашког 
реда о поп Јови закључује следеће: 

"Јован Гагић, свештеник, здравља доброг, парохије прво ћићевачке, 
био учитељ две године, рукоположен за ђакона 26. а за свештеника 28. фе- 
бруара 1870. г. Нема синђелију, није био без службе, завршио основну 
школу, 4 разреда гимназије и богословију. Говори српски, способности и 
приљежања у дужности врло доброг. У посећивању цркве и држању чи- 
нодејства врло добар. Врло доброг је владања и опхођења према старији- 
ма, себи равнима и млађим парохијанима. Члан је св. удружења, на књи- 
жевности не ради а у проповедању је добар. Годишњи приход 2.500 динара. 

Кривице и осуде: 15 дана епитимије због недоласка у цркву, 1881. го- 
дине двомесечном забраном чинодејствовања, 1886.г. укором за непри- 
стојно понашање у парохији, 1888. г. тромесечном забраном енитр. због 
тучења са парохијанима." 

 
ШТА ЈЕ МИНИСТАР САЗНАО О ЈЕРЕЈУ ЈОВАНУ ГАГИЋУ 

Јованове казне и кривице као и његова лична одбрана у Министарству 
просвете и црквених дела заслужују да се детаљније изнесу пред читаоца 
како би се стекла права слика о првом писменом Мађерцу. 

Министар просвете и црквених дела својим писмом од 25. фебруара 
1882. г. тражи извештај од Конзисторије неготинске о кривицама Јовано- 
вим а на основу његове жалбе коју је лично писао и упутио министру 15. 
фебруара 1882.године Конзисторија обавештава министра: 

Именовани јереј Јован Гагић оптужен је код ове Конзисторије што се 
је 26. новембра 1880. године на слави код Глигорија Савића из Појате 
опио, и као такав неке женске дирао и нападао, 

Што се је 1879. г. у селу Лучини опио и тада две женске на блуд сале- 
тао и жену Лазе Кркића ондашњег псовао, 

Што је 11. марта 1880.г. бијо пијан у механи Мијајла Радовановића и 
са столице пао, 

Што је 1876.г. прокартао у колаче, које је о славама добио, 
Што се је о св. Трифуну тако опио, да су га људи на рукама кући одне-

ли,  

Што је уз Петров пост 1879. г. приликом проношаја водице, у кући
Милана Петковића, нудио овога жену да се с њом попне на таван за вуну и 

Што је у мају месецу 1880. г. изнуђивао блуд од жене Стојана Милова- 
новића бившег учитеља ћићевачког. 

Према овим јасним доказима и према томе, што тужени јереј Јован 
није доказима поткрепио своје приметбе противу сведока, нити именовао 
личности, које су и због чега су недостојне за сведоке, но је просто наво- 
дио "неки", Конзисторија ова осудила га је за оваква неморална и чин све-
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штенички понижавајућа дела на двомесечну забрану свештенодејствија, 
коју је осуду месец дана издржао, а од даљег издржавања ове казне поми- 
лован. 

Из довде изложеног изволиће увидети Гпсподин Министар, да је 
окривљени јереј Јован саслушан по овоме његовоме кривичноме делу, па 
после осуђен, и да је сам олако узео ову ствар, а не ова Конзисторија. 

У прилог ове ствари, част има ова Конзисторија и то овде навести, да 
је јереј Јован владања средњег и у посећивању цркве недрежљив. Да је 7. 
декембра 1874. г. учинио подобно неморално дело у кући једног свог па- 
рохијана, где је овом ћерку, а и кћер Миливоја Мијатовића из Појате, као 
пијан салетао на блуд, у колу с њима играо, око појаса и недара штипао и 
за тајну уд ваћао и потом их око куће јурио, зашта је Архијерејски одлучен 
био од свештенодејства и овом Конзисторијом потом 1875. г. на 30 дана 
забране свештенодејствовања осуђен, као и то да он слабо пази на себе и 
чин свој." 

ПОП ЈОВИНА ОДБРАНА УПУЋЕНА МИНИСТРУ 
Јереј Јован М. Гагић, својим писмом од 15. фебруара 1882. г. лично 

министру просвете и црквених дела, обавештава детаљно о пресуди на 
коју се сада жали на веома стручан и убедљив начин. Он је огорчен на свог 
колегу јереја Аврама Крстића, пароха радошевачког који је и доставио ту- 
жбу Конзисторији неготинској "набрајајући кобајаги разна моја недела", 
вели Јова у писми министру '' у току више година, и позвао се на неки број 
сведока, који му, као што пресуда гласи, у млогоме доставу обистинили. 
Шта су они и како сведочили Министар ће се уверити из моје пресуде; ја 
ћу само да кажем коме сведоку и шта, и зашто не верујем; што сам у свом 
изјасненију казао да су сведоци недостојни ове сведочбе што се мене ти- 
че, јер имају законите мане, а Конзисторија то нехте да ме саслуша – што 
сматрам да несам саслушан при осуди." 

У даљем тексту писма, које је сам писао и потписао, јереј Јован опту- 
жује све сведоке који су били против њега и тврди да они нису достојни, 
тј. да су они по наговору и чисте мржње сведочили против њега. Веома је 
занимљив садржај Јованове одбране из које се може, за данашње појмове, 
видети тадашњи начин живота, међуљудски односи, поштовање лично- 
сти свештеника, поштовање законских норми, лицемерство, однос грађа- 
на према власти и тако даље. Његово писмо је веома опширно па ће се 
овде изнети кратак садржај али ће дух писма и намера нашега попа Јове 
остати . 

Први сведок Васа Арсеновић – Илијић, према мишљењу оптуженог 
јереја Јована у изјави поседује пристрасност "а логична скоро немогућно- 
ст" јер је он био против доласка Јована на ту парохију, касније су се њих 
двојица тужили за некакав новац, па сада Јован тврди да је овај сведок 
"полицијом осуђен на плаћање трошкова."  Пошто при овом суђењу није 
боло заклетве "он је готов у сваком времену против мене сведочити." 

Против сведочења поменутог Васе Јован се позива на г. Алексу Миха- 
јловића, свештеника скоричког, Милоша ИЛилјића из Ражња и других 
сведока као и на Милоша командира из Крежбинца. 

Ни другом сведоку Петру Андрејићу "не поклањам поверења из 
узрока што је у блиском сродству достављача попа Аврама па га је овај на-
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говорио јер попу Авраму је са оваквом доставом цел била да осујети моју 
тужбу код суда, која је подигнута против њега због моје личне увреде и 
части свештеничке." 

Трећем сведоку Марку Илићу , "мојем првом комшији немам никаква 
основа да не верујем и сумњам да су то његове речи јер мене несу као пи- 
јана, два човека одвела, него сам у друштву са двојицом до куће допра- 
ћен." И за ову оптужбу наводи своје сведоке из Ћићевца. 

Четврти сведок Милосав Алексић као и Михајло Кркић из Ћићевца 
"према мојој личности, по закону су недостојни сведоци" а у вези њих он 
овде прилаже оригинална полицијска решења. Кључни сведок против Јо- 
вана био је Кркић као председник општине '' написао оно уверење "рђаво" 
што га је Конзисторија узела као главни основ при изрицању пресуде." 

"Петом сведоку Кости Милијићу, не могу веровати што је овај исти- 
нити лопов под надзором и што сам ја њега једном тужио за украдену 
вуну ''. И против њега се позива на своје сведоке за које каже да су уважени 
и поштовани људи. 
нити лопов под надзором и што сам ја њега једном тужио за украдену ву- 
ну". И против њега се позива на своје сведоке за које каже да су уважени и 
поштовани људи. 

"Шестом сведоку Милану Петковићу не верујем што је он рођен тетак 
достављача, и што он сам сведочи да сам ја његову жену вређао." 

Седмог сведока јереј Јован не познаје али се у своју одбрану позива на 
више од 50 потписа "признатих у општини људи". 

За сведочанство осмог сведока позива се на тројицу добрих домаћина 
из Ћићевца који оповргавају оптужбу против јереја. 

"Деветом сведоку Божину Милетићу не може се поверење у сведоча- 
нству поклонити, прво што је он код мене био слуга, па је кући имало "мед 
и јед", а друго што баш онда кад је испитиван био је слуга код мога ту- 
житеља, па је морао казати што му газда каже. – Ваља да је по закону, - да 
се испита јел је тако ко што ја кажем." 

"Десетом сведоку, Милану Марковићу из Ражња немам никакви 
основа неповерења његовом сведочанству. Ја не могу нити хоћу одрећи, 
да за време рата, из дугог времена ноћу у квартиру са мени равним, нисам 
играо карте, али нисам леба на карте дао, већ као што поштени се људи у 
таквим приликама занимају; а то ће да посведоче као што ја кажем, тада- 
шњи моји ратни другови: г. Алекса Михаиловић свештеник и Милош 
Илијић, кафаеџија из Ражња." 

"Једанаестог сведока сведочанство Стојана Миловановића, бившег 
учитеља школе ћићевачке надмашило је сваку лаж и неистину. Против 
његовог сведочанства позивам се на: г. Саву Петковића свештеника ста- 
лаћског, Васу Смиљанића и Живка Николића из Лучине, а сврх свега тога 
прилажем уверење од Симе Милосављевића и његове жене Марице, с ко- 
јим ме терети он, да сам прељубу од Марице пожуривао. Осим тога при- 
лажем уверење учитеља школе ћићевачке, што је говорила Ката жена Сто- 
јанова односно мене – код њега. 

Истина, ја сам писмом својим од 19. јуна 1880. г. тражио од г. Мини- 
стра, да се Стојан, ондашњи учитељ школе ћићевачке, као неспособан бар
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оданде из Ћићевца премести, - и кад је полагао испит, то је сазнао и жени 
својој писао , да му је то писмо узрок паду, а не његова неспособност!! 

То је све што сам имао да кажем против сведока да је Конзисторија 
тражила, што сам у изјасненију од 19. јуна казао. По томе велим да ме је 
Конзисторија олако , несаслушана осудила." 

Оптужени свештеник Јован више не наводи своје сведоке али са- 
држина даљег текста у том писму заслужује сваку пажњу па ће се наста- 
вак писма дати у целости. 

 

ЈОВАНОВО ПИСМО МИНИСТРУ 
''Па зато молим Г. Министра просвете као надзорну и надлежну влас, 

да нареди у корис истине и правде поново и накнадно као контра исле- 
ђење сведока па и суђење, кад имам све ово фактом доказати. Па ако се 
дело ипак докаже овако како је пресуђено – што јамчим да неће – онда ће 
ми осуда бити сношљива и лака, и сматраћу да је само закон – воља. 

Молио би Г. Министра да сада ову ствар не ислеђује г. прота алекси- 
начки, јер сам ја њему замерио приликом получења његовог протојере- 
јства, које је по његовом мњењу зависило од подписа окружног свеште- 
нства, што ја несам хтео учинити, које се последице осетно опажају на 
мене и јошнеколицине свештеника. 

У пресуди овој коју прилажем наведене су ми три предходне казне; 
против прве немам шта приметити у изразу, а према друге и треће, према 
широком и нејасном изразу имам. – Да не би Г. Министра израз друге и 
треће наведене предходне казне у пресуди, довело у велику сумњу мога 
свештеничког рада и понашања, нека затражи објашњење од Конзисто- 
рије да она то по именце каже зашто сам осуђен 15 дана на епитимију, јер 
је млог речено "усљед невршења свештеничке дужности". Израз је тај 
сувише широк према случају петнаестодневне епитимије, и не може се и 
не смесе тако подвести и изразити. Даље вели: полицијском осудом на 8 
дана затвора, а не каже зашто; што Г. Министра као надлежну и надзорну 
влас може забринути, па да посумња у моју моралну страну. А за остале 
подобности целога овога дела увериће се Г. Министар при расматрању 
акта, кад му их на захтев његов буде Конзисторија послала; за које молим 
да Г. Министар учини, па како на који начин буде доведено у споразум 
мога захтева да ме Решењем извести, с повратком свију прилога, с којим 
сам рад да моју моралну страну заштити. 

Ако Г. Министар нађе за сходно може о ово имати подпуна обавеште- 
ња од Његовог Преосвештенства Г. Мојсеја као надлежнох архијереја, с 
којим сам ја имао споразума при апеливању против ове и овакве пресуде. 

 

ЈЕРЕЈ ЈОВАН САВЕТУЈЕ МИНИСТРА 
На случај савршеног мог задовољења по овој жалби, пресуда ова сама 

по себи неће носити онај карактер кога сада има, дакле потире се , - Тада 
особитим Решењем или другом пресудом, ма да сам осуду издржао, ваља 
и захтевам да се огласим за невина, што само нећу да ми та осуда уђе у Ко- 
ндуит листу, па тим да се сматра као да није ни постојала. Дакле по том 
сљедује накнадна моје дангубе и трошкова. – Према сљедству које оче-
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кује Конзисторију поновном суђењу овога дела, тугаљиво је исто овој Ко- 
нзисторији ово дело понова на суђење дати. Зато би ја молио да се ово 
пренесе на Конзисторију нишку – ако не буде среће на на грађански суд, - 
толико ова моја жалба на Г. Министра упућена изгледа и јест акт оптужбе 
некоректне радње Конзисторије неготинске, јер на случају савршеног мог 
задовољења, Конзисторија неготинска подлежи укора министарског и 
накнаду трошкова, - које тражим. 

Још ме конзисторијски рад по овоме делу доводи у двојако мишљење 
односно праведљивости, па ме тера да питам: шта би узрок од 19. јуна до 
29. децембра да се одуговлачи изрицање пресудепо мојој кривици кад је 
још горњега дана, тј. 19. јуна изјаснење дато? И кад ја већ после 6 месеци 
држећи дело за свршено, под 7. децембром затражи од Конзисторије да 
ми пошаље сва акта у копији на ово дело односећа се, - а Конзисторија ме- 
сто свега тога шаље ми пресуду! Дал' она не замишља да је у пресуди 
изкопирала сва акта, па ме с тим задовољна учинила! Изгледа као да је на- 
валично ишла на то да мју тужбу против достављача и увређача мога, код 
суда осујети, јер достављач мој млого базира на једног члана у Конзисто- 
рији г. Величковића. – Пошто сам ја извршио све законске услове на мо- 
лби, и казао да ћу таксу колико год буде коштала око копирања – платити, 
зашто ми Конзисторија ни до сада не шаље. 

Ако хоће Г. Министар, у интеесу највеће тачности баш да уђе у траг 
овој некоректној радњи конзисторијској, молим га да потражи још изјас- 
неније, услед овога последњега мога навода. 

Уздање је у овог Г. Министра просвете, коме је начело: правда, тачно- 
ст, дужности, и подпуно вршење земаљских закона, - да и ово дело не 
обзирујући се на личности достојанства, као земаљски један стуб а наро- 
чито просветни, - извршити онако , како што његовом карактеру и особи- 
ни приличи. 

"Сваком по заслузи. '' 
15. фебруара 1882.                                                       С поштовањем је сам: 
у Београду                                                                     јереј Јован М. Гагић 

парох ћићевачки 
 

ИЗВЕШТАЈ МИНИСТРУ О ЈЕРЕЈУ ЈОВАНУ ГАГИЋУ
(1)

 

Господину Министру Просвете и Црквених дела 
 

По препоруки Господина Министра од 25. фебруара ове године Ц Но 
200, а у сљед враћајуће се жалбе јереја Јована Гагића, пароха Ћићевачког 
у Округу Алексиначком, Конзисторија ова подноси му у понизности сле- 
деће извешће: 

Именовани јереј Јован оптужен је код ове Конзисторије што се је 26. 
новембра 1880.годинена слави код Григорија Савића из Појате опијо, и 
као такав неке женске дирао и нападао. 

Што се је 1879. год. у селу Лучини опио и тада две женске на блуд са- 
летао и жену Лазе Кркића ондашњег псовао. Што је 11. марта1880 год. 

 

1) АС, МПс-Ц-Грађа, Кут. Б-3192/1882. г.,1882. г. Oво је оригинал писма Конзисторије.
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бијо пијан у механи Мијајла Радовановића и са столице пао; што је 1876. г. 
прокартао и колаче, које је о славама добио; што је о св. Трифуну 1880. г. 
тако опио, да су га људи на рукама кући однели ; што је уз Петров пост 
1879. г. приликом проношаја водице, у кући Милана Петковића, нудио 
овога жену да се с њом попну на таван за вуну; и што је у мају месецу 
1880. г. изнуђивао блуд од жене Стојана Миловановића бившег учитеља 
Ћићевачког. 

Узет за ово на одговор, јереј Јован није ништа од овога признао, а про- 
тиву показаних сведока навео је само, да су недостојни за сведочбу, а није 
никакво законско изузеће противу њих чинио. 

Испитани пак сведоци : Васа Арсенијевић, Петар Андрејевић, Марко 
Лилић, Лаза Кркић, Коста Милијћ, Милан Петковић, Младен Ранђело- 
вић, Божин Милетић, Милан Марковић и Стојан Миловановић, као спо- 
собни обистинили су све наводе тужбене. Противу сведочбе ових сведока 
оптужени јереј Јован навео је, да је Стојан Миловановић бивши учитељ 
Ћићевачки, а сада практикант Среза Новоханског у Округу Књажева- 
чком, из мржње противу њега сведочио зато, што га је тужио Господину 
Министру, као неуредног учитеља, због чега је службу изгубио, позивају- 
ћи се за доказ овога на његово писмо, које се код Г. Министра налази; а за 
остале гореименоване сведоке навео је, да су једни робијаши и под на- 
дзор, једни савршене пропалице и блудници, једни су најближији сродни- 
ци његовог тужитеља с којима се је парничио, а једни су тужитељеве и 
његове слуге. 

Према овим јасним доказима и према томе, што тужени јереј Јован 
није доказима подкрепио своје приметбе противу сведока, нити именовао 
сличности, које су и због чега су недостојни за сведоке, но је просто наво- 
дио "неки";  нити је пак против сведоке именовао, чијом би сведоџбом 
оборио исказе горе именованих сведока. Конзисторија ова осудила га је за 
оваква несмотрена и чин свештенички понижавајућа дела на двомесечну 
забрану свештенодејствија, коју је осуду масец дана издржао, а од даљег 
издржавања ове казне помилован. 

Из изложеног изволеће увидити Господин Министар, да је окривље- 
ни јереј Јован по овоме његовоме кривичном делу, па после осуђен, и да је 
он сам олако узео ову ствар, а не ова Конзисторија. Да он није при приме- 
дбама на исказ сведока онакве примедбе навео, као што их сада противу 
појединих сведока у својој жалби наводи, а да је ово учинио одма, Конзи- 
сторија би накнадно испитала и његове сведоке; према чему, да ни уколи- 
ко не стоје наводи јереја Јована, које у својој жалби противу ове Конзисто- 
рије наводи. 

У прилог ове ствари,част има ова Конзисторија и то овде навести,да је 
јереј Јован владања средњег. Да је 7. декембра 1874. године учинио немо- 
рално дело у кући једног свог парохијана, где је овога ћерку, а и кћер Ми- 
ливоја Мијатовића из Појате, као пијан салетао на блуд,у колу с њима игр- 
ао, око појаса и недара штипао и за тајни уд ваћао и потом их око куће ју- 
рио, зашта је Архијерејом одлучен био од свештенодејства и овом Конзи- 
сторијом осуђен 1875. г. на 30 дана забране свештенодејствовања осуђен. 
Даље, да је при крају месеца новембра 1880.г. кажњен са 15 дана епи- 
тимије, због неслужења и неуредног долажења у цркву, дакле због не-
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вршења свештеничке дужности, а тако исто да је кажњен полицијом са 8 
дана затвора, које казне подпуно доказују, каква је морална страна жали- 
оца јереја Јована, као и то, да он слабо пази на себе и на чин свој. 

 

КН: 592                                                                 Председник Конзисторије 
6. априла 1882.год.                                                               Прота, 
у Неготину                                                                   О. Михаиловић 
Секретар, ђакон 
М. Милојковић                                          М.П. 

 
Конзисторија јепархије       Приложену жалбу г. Јована М. Гагића, 
неготинске                            свештеника ћићевачког, ср. ражањског, Окр. 
Ц Бр.200                                Алексиначког, против пресуде те Конзисто- 
25. фебруара 1882.                рије КНо 1851.од 29. децембра пр. г, шаљем 
Београд                                 Конзисторији са препоруком, да ми по пред- 

мету горње жалбе пошаље извештај и прилог 
врати. 

Потпис Министра 
(нечитко)

(1)
 

 

КОНДУИТ  ЛИСТЕ 
(свештенство мирско и монашко) 

У овим документима који се односе на мирско свештенство налазе се 
одговори на следећа питања: 

Текући број, име презиме и чин, каквог је здравља, где је рођен и коли- 
ко има година, од кад служи у Србији и у каквим је дужностима био, има 
ли синђелију, је ли кад био без службе и колико, какве је науке свршио, ко- 
јим језицима говори и пише, каквог је прилежања у дужности, какве је 
способности, је ли кад што скривио и осуђен био, колико и од кога, какав 
је у посећивању цркве и знању чинодејства, каквог је владања и опхођења 
према старијим, себи равним, млађима и парохијанима, годишњи приход 
од парохије у динарима, је ли члан свештеничког удружења, је ли члан 
Српске Књижевне задруге, је ли члан Земљ. задруге, је ли члан кога дру- 
гог удружења, ради ли на књижевном пољу, какав је у проповедништву. 

У наредном тексту биће само битних података за поједине духовнике. 
 

КОНДУИТНИ СПИСАК СВЕШТЕНСТВА 
(мирског и монашког чина у Епархији неготинској за 1885. годину) 

 

1. ЈОВАН РАДУНОВИЋ
(2) 

здравља доброг рођен 13. јула 1815. год. у 
Прогоновићу у Црној Гори, свештеник при манастиру св. Роман. 

Рукоположен 14. септембра 1848. г. за ђакона а 15. истог месеца и го- 
дине за свештеника у Црној Гори. Од 22. августа 1868. године причислен 

 

1) На полеђини истог листа: 13. априла 1882. г. Помилован је свештеник Јован Гагић 
услед општег помиловања, с тога у акта. 
2) Године 1868. овај свештеник долази из Црне Горе са многобројном фамилијом која 
највећим делом одлази у Рујиште - рујишки Црногорци. (П.А.)
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братству манастира с. Романа. Завршио је приватне школе у Црној Гори. 
Говори српски језик, слабог је приљежања у дужности, кажњен је пе- 

тнаестодневном епитимијом Но 1379. од 1871. због неслоге са стареши- 
ном. У посећивању цркве је добар а у знању чинодејства слаб. Владања је 
доброг у опхођењу према старијима, себи равнима и парохијанима. Год. 
парохијски приход 360 динара. 

2. ДАНИЛО А. НЕДЕЉКОВИЋ доброг здравља, рођен 23. октобра 
1845. г. у Бањи, Округа алексиначког, има звање игумана у манастиру св. 
Романа. 

Од 4. септембра 1864. г. као ђакон у Крагујевцу и Београду. Од 8. се- 
птембра 1868. г. као јеромонах у Београду и Краљеву. Од 22. марта 1870. 
као настојатељ велућкски, од 21. јула 1871.као игуман најпре велућски, а 
затим свето-Романски. Завршио је основну школу, 6 м.... гимназије и цео 
течај богословије у Београду. Говори српски, врло добар у дужности. 

Укорен од архијереја Но 400.у 1877. г. због самовољног одсуствовања 
по манастирском послу. У посећивању цркве и у владању је врло добар. 
Годишња плата је 720 динара. 

3. АВРАМ ЈОВАНОВИЋ намесник ражањски, здравља доброг, рођен 
у Секуричу, среза левачког, стар 63 године, парох великошиљеговачки, 
рукоположен за ђакона 18 а за свештеника 20. октобра 1867. г. има осно- 
вну школу, гимназију и и богословију,примеран је у свим пословима, има 
3 000 динара годишње плате, члан је Св. удружења и Зем. задруге. 

4. ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋ свештеник, здравља доброг, рођен у Витоше- 
вцу 1853. год., среза ражањског, парох витошевачки, рукоположен за ђа- 
кона 1. а за свештеника 6. јануара 1876. године, има 4 р. основне школе, 4 
разреда гимназије и 4 р. богословије, говори влашки, кажњен као парох 
делиградски без епитрахиља 6 месеци и 10 дана епитимије због мешања у 
политику, у послу је врло добар, 3 000 плате годишње, члан је Св. удру- 
жења, (плата 4 000 дин 1913. г.) награђен црвеним појасом. 

5. СРЕТЕН СМИЉКОВИЋ, свештеник, здравља доброг, рођен у Але- 
ксандровцу, срез жупски, стар 34 године, прота градсалаћски. 

Рукоположен за ђакона 15. а за свештеника 17. септембра. Био учитељ 
у Цариграду 2 године а сада је свештеник сталаћски. 

Има основну школу, 4 разреда гимназије и богословију, у послу је 
врло добар, има 2 000 плате, члан је св. Удружења. 

6. НИКОЛА ПОПОВИЋ, свештеник, здраваља доброг, рођен у Столу, 
срез лужнички стар 33 године, парохија браљинска, руоположен за ђако- 
на 4. децембра 1889. г. а за свештеника 12. децембра исте године. 

Има основну школу, 5 разреда гимназије и богословију. У свему је 
врло добар, плата 2 000 динара на годину, члан Св. удружења. 

7. САВА ПЕТКОВИЋ, свештеник, здравља доброг, рођ. у Ћићевцу, 
срез ражањски (рођ. 1848. -Кондуит из 1885. парох сталаћски), стар 60 
година, парох 2. ћићевачки, учитељствовао од 1869. до 1871. Рукополо- 
жен за ђакона 1. августа 1872. а за свештеника исте године 6. августа и од 
тог времена па и сада је свештеник сталаћски. 

Од школе има 4 р. основне,4 р. гимназије и 4 богословије у Београду, 
парох 2. ћићевачки. Кажњен је укором за непристојно понашање и 15 дана
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епитимије за недолазак и 15 дана затвора због венчања а без одобрења 
Стар. Суда, и 10 дана затвором због учињеног испита без одобрења ста- 
ратељског судије. Плата 2 500 динара, (1885. -1 300) члан Св. удружења. 
Црвени појас. 

8. ЈОВАН АНТИЋ, свештеник капелан ђуниски, здравља доброг, ро- 
ђен у Баточини, Округа крагујевачког, стар 27 г. једну годину радио као 
практикант Округа нишког а онда рукоположен за свештеника. 

Има основну школу, 5 разреда гимназије и богословију, осале особи- 
не су му врло добре, плата 2 000 динара на годину, члан је Удружења и 
Задруге. 

9. МЛАДЕН ПОПОВИЋ , свештеник рибарски, рођен у Љутовници, 
окр. руднички, стар 50 година. Рукоположен за ђакона 11. а за свештеника 
14 јануара 1881. г. Био је на парохији Љутовничкој до 1885. г. а од тада 
рибарски парох. 

Има основну школу, 4 разреда гимназије и богословију. Нема пода- 
така о казнама у Рудничком окружју, али га је Нишки духовни суд осудио 
са 15 дана епитимије због венчања туђег парохијана. Друге су му особине 
врло добре, плата 2 500динара, члан С. удружења и Зем. Задруге. 

10. АРАНЂЕО ЖИВАНОВИЋ свештеник светоромански стар 46 г. 
рођен у Милушници, срез соко-бањски. Био учитељ 2,5 године. Рукопо- 
ложен за ђакона 26. 2. а за свештеника 9. 3. 1884. г. Био је три године на ми- 
лушничкој, 2 године на читлучкој и 11 година на делиградској парохији а 
сада на Св. Роману. 

Има основну школу, 4 разреда гимназије и богословију. Осуђиван 21 
месец за фалсификат, 15 дана епитимије за вршење чинодејства у туђој 
парохији. Има још много осуда али се не зна колике су и зашто су. Одан је 
пијанству а иначе у свему осталом добар. Плата 2 000 динара. 

11. АЛЕКСА МИХАЈЛОВИЋ, свештеник, парох скорички здравља 
доброг, рођен 16. јануара 1840. г. у Прњавору, среза ражањског. Био учи- 
тељ 3 године. Рукоположен за ђакона 25. марта 1871. г. и као ђакон учите- 
љствовао до 1873.г. а за свештеника 25. марта 1872. г. (у Листи из 1913. г. 
за свештеника рукоположен 25. марта 1878. г.) и од тада служи као све- 
штеник. Има основну школу, 4 разреда гимназије и 4 р богословије. Ка- 
жњаван два пута: опоменом и 20 дана епитимије. Осталих резултати врло 
добри, плата 3 000 динара (у 1913. 4 000 д.) за годину, члан Св. Удружења, 
награђен црвеним појасом и протском камилавком. 

12. АВРАМ ЈОВАНОВИЋ, прота, намесник ражањски, здравља 
доброг, стар 63 године, рођен у Секуричу, срез Левачки, парох великоши- 
љеговачки. Рукоположен за ђакона 18. а за свештеника 20. октобра 1867. г. 
Од школе има основну, 4 разреда гимназије и богословију. Није кажња- 
ван. 3 000 динара плате, члан Св. Удружења и Зем. Задруге. 

13. МЛАДЕН ЂОРЂЕВИЋ, парох витошевачки,средњег здравља, ро- 
ђен 2. марта 1831. г. у Прњавору св. Романа, Рукоположен за ђакона 5. ма- 
рта 1855. г а за свештеника исте године 30. октобра. Служио у манастиру 
св. Роману као ђакон и као капелан до 1860. г. а од тада па и сад свештеник 
витошевачки. У свему и према свима је добар. Није кажњаван. Плата 1 
300 динара на годину. Приватно се учио у манастиру св. Романа.
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14. ЂОРЂЕ МИЛЕТИЋ, парох ражањски, (у листи из 1913. протоје- 
реј) доброг здравља, рођ. 4. септембра 1844. г. у Прњавору св. Романа. 
Рукоположен за ђакона 4. септембра 1866. г. а за свештеника исте године 
и месеца дана 8. и од тог времена па и сад свештеник ражањски. (Листа из 
1913.: има 68 г.) 

Има основну школу, 4 разреда гимназије и 4 разреда богословије у 
Београду. Има све врло добре особине. Укорен 1870. г. од Конзисторије и у 
1884. због мeшања у политичке ствари и укором за неморално понашање. 
Плата 1 350 динара годишње. Награђен црвеним појасом, протском ками- 
лавком и орденом св. Саве 2. степена. 

14. АВРАМ КРСТИЋ, парох радошевачки, доброг здравља рођен 
1852. г. у Ражњу. Рукоположен за ђакона 25. децембра 1874. г. а за све- 
штеника исте године 27. децембра, 1874-1875.г био је свештеник подго- 
рачки. Године 1876. био је свештеник Грљишки у Округу зајечарском, а 
од тог дана и године па до сада свештеник радошевачки. 

Има основну школу, 4 р гимназије и 4 р. богословије у Београду. 
Кажњен једним укором и 15 дневном епитимијом због нехатне посете 

цркви. Плата 1 100 динара на годину. 
 

СПИСАК СВЕШТЕНСТВА 1907.
(1)

 

1. ЈОВАН ГАГИЋ, свештеник, здравља доброг, рођен у Мађеру, среза 
ражањског, стар 64 године, парох 1. ћићевачки. Био учитељ 2 године. Ру- 
коположен за ђакона 26. а за свештеника 28. фебруара 1870. г. 

Од школе има основну школу, 4 разредагимназије и богословију. 
Врло добрих је способности , такви су му и разултати. Осуђиван: 15 дана 
епитимије због недоласка у цркву, двомесечном забраном чинодејства 
1881. г., укором за непристојно понашање у парохији 1886. г., и тромесе- 
чном забраном због тучења са парохијанима 1888. године. Плата 2 500 ди- 
нара , члан је Св. удружења. 

2. МИЛАН РЖАНИЧАНИН, свештеник 2. ражањски, здравља до- 
брог, рођен у Глободеру, среза расинског, 1913. има 38 год. 

Рукоположен за ђакона 25. маја 1900. г. а за свештеника 4. марта 1901. 
год. када је постављен за свештеника јабланичког а сада 2. ражањске па- 
рохије. 

Има 4 р. основне школе, 5 разреда гимназије и 4 богословије. Није ка- 
жњаван, плата 2 000 динара, члан Св. удружења и Земљ. задруге. Врло 
добар је у свим пословима. Одликован црвеним појасом (Листа из 1913.). 

AТАНАСИЈЕ РАДОВАНОВИЋ
(2)

, здравља приличног, стар 72 годи- 
не, рођен у Бистрици (округ пожаревачки), старешина манастира Св. Ро- 
ман. Од 1. августа 1854. г. до 9. августа 1857. г. као учитељ, од 14 до 15 
августа као ђакон. Од 15. августа 1857. до 11. фебруара 1879. као свеште- 
ник у паганки, вршећи намесничку дужност. Од 11. фебруара 1879. као 
члан Нишког духовног суда до 15. фебруара 1897. произведен за протоје- 
реја 6. децембра 1893. У размаку ових година као члан духовног суда пе- 
нзионисан први пут у августу 1890. па до јула 1894. а други пут по молби 

 

1)  Списак свештенства мирског и монашког реда у Епархији Нишкој за 1907. г. 
2)  МПС-ц, Б-3287/1908, Кондуит листа свештенства Нишке епархије 1908.
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15. фебруара 1897. Монашки чин је примио 24. јуна 1902. као синђел а те 
исте године 8. новембра произведен за архимандрита. Године 1903. Ука- 
зом Његовог Величанства Краља добио за почасног члана Нишког духо- 
вног суда. 

Без службе је био два пута са пензијом као указни чиновник, синђе- 
лију је имао на паланачку парохију док је био свештеник. 

Завршио основну школу, један разред гимназије и богословију, гово- 
ри српски, способности врло добре, у администрацији је слабог приље- 
жања због старости. Имао 7 дана епитимије одлуком духовног суда у 
1906. години. У владању и посећивању цркве примеран. Годишња прима- 
ња су од пензије као члан духовног суда 12 динара, и плате архимандрита 
864 динара = 2 769.12 динара. 

Утемељивач је Свештеничког удружења и члан Монашког удружења. 
У проповедништву је врло добар.

(1)
 

ЈАКОВ ПОПОВИЋ, јеромонах, здравља приличног, рођен у Витано- 
вцима, стар 77 година, сабрат манастира Св. Роман. Пре него што је при- 
мио монашки чин занимао се земљорадњом и био кмет у свом селу. 30. 
јануара 1897. г. замонашен је за јеромонаха од поч. Инокентија бившег 
епископа нишког. 

Завршио два разреда гимназије, говори српски, слабе је способности, 
у дужностима је приличног приљежања, био је кривично осуђиван. При- 
меран у посећивању цркве, владања је доброг, плата 360 динара, у припо- 
ведништву је слаб. 

 

НАМЕСНИШТВО РАЖАЊСКО 1912. 
 

1. АВРАМ ЈОВАНОВИЋ, прота великошиљеговачки служи у цркви 
посвећеној Арх. Гаврилу, парохију чине села: В. Шиљеговац, Сушица, 
Здравиње и Позлато, свега душа у парохији: мушких 2357, женских 2 419 
свега 4776 душа. Домова у целој парохији 671. 

2. МЛАДЕН ПОПОВИЋ, прота рибарски у цркви Св. Илија, парохи- 
ја: Рибаре, Бољевац, Росица, Зубовац, Гревци, Крушинце, Забица, Су- 
ндаље, Мала Река, Рлица, Злато: мушких 1608, женских 1561, свега душа 
3169, 535 домова. 

3. КРСТА НОВАКОВИЋ, капелан и МИЛАН МИЉКОВИЋ, ђуни- 
шки: Ђунис, Каоник, Црквина и Мали Шиљеговац, мушких 2 204, же- 
нских 2 212, свега 4 416 душа и свега 670 домова. 

4. НАЛИКРОН НИКОЛИЋ браљински у цркви св. Никола: Браљина 
ражањска, Браљина расинска, Маћија и Сталаћ, мушких 1165, женских 
1 139, свега 2 304 душа, 388 домова. 

5. ДРАГОЉУБ ЈАКОВЉЕВИЋ, градсталаћски у св. Тројици: Мрзе- 
ница, Сталаћ ражањски и Сталаћ расински, 1320 мушких и 1240 жен. 
свега душа 2560 са 389 домова. 

6. БРАНКО ПОПОВИЋ, 1. ћићевачки у цркви Архангел Гаврило:1625 
 

1) У кондуит листи из 1894. овај свештеник се зове Алекса Радовановић, и потписује се 
као Алекса Радовановић, има нових података о њему – Ф. III Ред 106-95 (П. А.)
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мушких и 1513 женских свега душа 3 138, 417 домова. 
7. САВА ПЕТКОВИЋ, 2. ћићевачки, црква Арх. Гаврило: Ћићевац, 

Радошевац, Лучина, мушких 1 509, женских 1426, свега душа 2 935, домо- 
ва 410. 

8. АЛЕКСА МИХАИЛОВИЋ, скорички у Св. Тројици: Брачин, Пре- 
трковац, Скорица, Смиловац и Јовановац, мушких 2 175, женских 1990, 
свега 4 168, домова 591 

9. ПЕТАР ЂОРЂЕВИЋ, витошевачки, у св. Петру: Витошевац, По- 
дгорац, Пардик и Грабово : 2 500 мушких,1880 женских, свега душа 4380, 
домова 540. 

10. ЂОРЂЕ МИЛЕТИЋ , 1. ражањски, у цркви св. Илија: Ражње, Ва- 
рош, Послон , Чубура и Мађаре, мушких 1 500, женских 1 443, свега душа 
2 943, домова 368 

11. МИЛАН РЖАНИЧАНИН, 2. ражањски, у цркви св. Илије: Ражањ, 
Руиште, Шетка, Црни Као и Липовац, мушких 1 320, женских 1 327, свега 
душа 2 647, свега домова 378. 

13. БРАНКО ПОПОВИЋ, 1. ћићевачка парохија, рођен у Столу, округ 
пиротски, има 24 године, oд 1911 служи као свештеник, рукоположен за 
ђакона 6. 10. а за свештеника 14.10. 1911. г. Од школе има 4 разреда осно- 
вне школе, 4 р. Богословије ,орден >Св. Сава <, служи се немачким, ла- 
тинским, грчким и руским језиком. Врло добар је у свему, није кажњаван, 
плата 3 500 динара. 

14. ДРАГОМИР ЈАКОВЉЕВИЋ, градсталаћска, свештеник, рођен у 
Горњем Милановцу, има 47 година, од 1910. г. у служби као свештеник. 
Рукоположен за ђакона 8. августа а за свештеника 8. септембра 1910. г. 
Био без службе годину дана (1889), од школе има 4 разреда основне шко- 
ле, 4 р. гимназије и 4 разр. Богословије. У послу сасвим добар. Казне: 
1889. г. био је осуђен од првостепеног суда на годину затвора због де- 
фицита у каси. 

15. ПОЛИКРОН НИКОЛИЋ, браљинска, свештеник, рођен у Пироту 
20. 07. 1873.г. за ђакона рукоположен 25. 12. 1900. а за свештеника 25.02. 
1901. г. Био је учитељ 9 година. Има 4 р. основне школе,6 разреда гимна- 
зије и 4 р. богословије. Остале особине врло добре. Плата 3000 дин 
(Листа из 1913. и црвени појас). 

 

 
 

21. Факсимил писма jereja Јована Гагића
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МАНАСТИР СB. РОМАН
(1)

 

Не зна се када су у Србији подигнути први манастири, али је сигурно 
да су организовани по угледу на грчке манастире (манастир је грчка реч и 
значи усамљено место). Манастири су доживели највећи сјај за време Не- 
мањића. Доласком Турака многи су разрушени. За време турске владави- 
не манастири су остали скоро без икаквог непокретног имања, одржавани 
су једино милостињом побожних посетилаца. 

Године 1836. књаз Милош наређује да се опишу сви манастири. 
Следеће године, на основу пописа у Србији је било 43 манастира са 51 
парохијом; у Округу алексиначком постојао је само један манастир и је- 
дна парохија ( 9 села,177 кућа са са 1114 становника-нурија). 

Године 1885. у Србији има 53 манастира; у Округу алексиначком сада 
има два: св. Роман и св. Стеван (Липовац). Манастир св. Роман је у срезу 
ражањском, крај Мораве и лево од пута који води од Крушевца Алекси- 
нцу. Од ове вароши удаљен је 3 ½ сата, а од Ражња 1 сат. 

У нурији има свега 9 села и то из среза алексиначког: Вукашиновац, 
Јабуковац, Јасење и Рутевац са 1.750 становника, а из среза ражањског: 
Малетину, Прњавор, Праскоч, Церову и Црни Као са 845 становника. 
Свега дакле има у нурији 2.550 становника. 

Године 1837. било је у манастирској нурији девет села и то: Варош, 
Јабуковац, Јасење, Малетина , Прњавор, Праскоч, Ражањ, Церова и Црни 
Као. У овим селима било је тада свега 1.114 становника. 

 

НЕПОКРЕТНО МАНАСТИРСКО ИМАЊЕ
(2)

 

Манастир св. Романа имао је од непокретног имања: 
1874.              1882. 

Њива .......................................дана ............160 ..................77 
Ливада ...................................коса ..............91 ..................53 
Пашњака ...................................................дана .................-14 
Воћњака и башта....................дана ................3 ..................3 
Винограда ..........................мотика ............100 ..................80 
Забрана ...................................дана.............115 ..................57 
Механу ........................................... ................1 ..................1 
Дућан.............................................. ................1 ..................1 
Воденицу ....................................... ................1 ..................1 

Вредност свега непокретног имања износила је: 
1874................................ 32.517 динара 
1882................................ 24.591 динара 

 

1) Богољуб Јовановић: "Манастирско непокретно имање", Краљевско-српска држава 
штампарија, Бгд, Гласник СУД 1885. књ.62. 
(2) Тапија кнеѕа Милоша на имање манастира Св. Романа из 1836. г. на страни 282. (П.А.)
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Од 1874. г до 1882. г вредност имања опала је за 7.926 динара свега 
или 3% годишње. 

Вредност стоке, коју је имао манастир за своју потребу, износила је 
1874. године 8. 240 динара. Од стоке било је највише свиња (106) и оваца 
(80). Приход манастира у 1874. години одговарао је његовом непокретном 
имању. У тој години ушло је у касу: 

од парохије..................... 3.876 динара 
од добара........................ 6.140 динара 
свега                             10.017 динара 
Кад поредимо парохијски приход с бројем становника, онда долази- 

мо да је од истог долазило по 1,52 динара на једног становника у манасти- 
рској нурији. 

Издаци у 1874. години износили су 10.561 динар, дакле 544 динара 
више него приходи. 
По рачунима манастирским било је: 
године .................................приход ......расход ..................приход 
........................................................ .......године 

д          и           н          а          р          а 
1874. ..................................10.  017 ......10. 561 ..................-  544 
1875. ...................................10. 116 ........9. 548 ..................+ 568 
1876. .....................................7. 056 ........6. 610 ..................+ 466 
1877. .....................................4. 589 ........5. 656 ..................- 1.067 
1878. .....................................4. 258 ........3. 784 ..................+ 475 
1879. .....................................7. 485 ........7. 268 ..................+ 217 
1880. .....................................5. 981 ........6. 433 ..................-  452 
свега ...................................49. 505 ......49. 863 ..................-  358 
годишње ...............................7. 072 ........7. 132 ..................-    51 

 

Кад приход у 1874. г. поредимо са издацима, онда излазимо, да је на 100 
динара прихода било издатака у 1874. г. 105 динара, у 1880. г. 124 динара. 

Готовине имао је манастир у 1874.г. само 173 динара. Напротив, 1864. 
г. било је у готовини 1.371 динар. Према томе готовина је у периоду од 
1864. до 1874. г. опадала са 8,74 % годишње. 

У братству манастира било је: 
 1874. 1882. 
Игуман 1 1 
Јеромонаха 2 1 
Монах 1 1 
Мирски свештеник 1 1 

 

Слугу имао је манастир 15 у 1874. години. 
Из до сада изложеног види се, да је било у нурији: 

1837.          1874          1837          1874 
Манастир                        с е л а                       с т а н о в н и к а 
Св. Романа                  9                9             1. 114              2 .550 
Св. Стевана                 -                 7                 -                  2. 062
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На једно село долазило је у средњу руку у години 
1837.           124      становника 
1847.           288      становника 

Од непокретног имања имала су оба манастира (урачунато је имање 
манастира Св. Стеван): 
.......................................... ..........1873 .........1882. 
Њива .........................дана            170              98            - 72 
Ливада ......................коса            107              65            - 41 
Пашњака ..................дана                 -              14            +14 
Воћњака ...................дана                4                7              + 3 
Винограда ............мотика             116             115             - 1 
Забрана .....................дана         1. 115            257           -858 
Механу .............................                1                1                 - 
Дућан ...............................                1                1                 - 
Воденице .........................                4                4                 - 
Ваљавицу.........................                 -                1              + 1 

 

Вредност непокретног имања: 
1874               1882. 

Св. Стеван                 132. 360                40. 070 
Св. Роман                     32. 517                24. 591 
свега                          164. 877                64. 661 

 

Из овог поређења види се , да је вредност имања у 1882. г. била за 
100 216 дин. или 60 % мања од вредности у години 1874. 

Прихода у 1874. било је: 
од парохије     од добара       свега 

д   и   н   а   р   а 
Св. Стеван          2. 188              1. 615           3. 804 
Св. Роман           3.876              6.140           10.071 
свега                   6.064              7.756           13.821 

Кад парохијски приход поредимо с бројем становника у манастир- 
ским нуријама, онда излазимо, да је од истог долазило на једног стано- 
вника 1,31 динар. Ова размера била је мања за Св. Стеван (1,06), а за Св. 
Роман већа (1,52). 

За оба манастира издаци су били у 1880. г. за 3.229,08 динара мањи но 
у години 1874. Опадање издатака износило је у посматраном периоду 
3,91% годишње. 

Вредност живог мала узносила је за оба манастира 11 778 динара у 
1874. години. Од појединих родова стоке било је: 

Коња ...................6 
Волова ..............18 
Крава.................22 
Телади...............19 
Оваца ................80 
Свиња .............146 
Кошница је било у манастиру Св. Стевана 35, а у манастиру Св. Ро- 

мана 6.
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МАНАСТИР СВ. РОМАНА
(1)

 

По предању подигао га је Синајац Нестор, брат Романов. 
Основа цркве јако опомиње на остале црквице синајских калуђера ко- 

је им је подигао кнез Лазар, те би она била из друге половине 14. века. 
Облика је триконхтоног са полукружним апсидама као што су све 

остале синајских калуђера: Горњак, Туман, Нестор и Преображење у Ку- 
чајни. Има кубе са тамбуром које почива на правилно зиданим латицама. 

Сада је споља омалтерисана, али као поуздано изгледа да у први мах 
није била јер се местимице опажају редови тесаника и опеке. Зидана је 
доста добро. Трагове од орнаментике нисмо нашли, што не искључује мо- 
гућност да их местимице има испод данашње коре од малтера. 

Првобитни распоред ове цркве изгледа да је утолико измењен, што са- 
да више нема предверја, међутим, судећи по остацима база некадашњих 
зиданих стубаца које се и данас у прочељноме зиду налазе, изгледа да га је 
било. Као доказ може нам послужити данашњи несиметричан простор на 
прочељу који је вероватно постао из зазиданога отвора. Та је преправка 
учињена крајем 18. века судећи по једном запису на унутрашњој страни 
припратног зида. Том је приликом призидана и данашња гробница, те је 
тако спољни портикус-предверје претворено у унутрашњи нартекс, а по- 
стојећи унутрашњи у храм, што се по избијеном зиду поуздано може за- 
кључити. 

Најзад заслужује да се помене, поред куле, која је из 19. века, нарочи- 
то стари животопис, који се и до данас врло добро одржао у обема пева- 
чким апсидама као и на латицама кубета. 

 

МАНАСТИР СВ. РОМАНА
(2)

 

Манастир Св. Романа са црквом посвећен је Богородици. Према тра- 
дицији подигао је неки слуга кнеза Лазара. Некада се звао Коњица. До 
1795. г. био је у рушевинама, а те године неки Ђорђе Пиле из крајева под 
Турском, који се овде лечио па оздравео, испросио од Турака ферман, па 
за три године цркву обнови. 

Године 1611. спомиње се Митрофан из овог манастира, а 1791. ма- 
јстор Сотир и игуман Димитрије. Те године је испод цркве и њенога па- 
раклиса на јужној страни дозидана припрата. Године 1857. подигнута је 
звонара. Основа цркве је у облику листа детелине. Абсиде су споља полу- 
кружне. Надвишена је кубетом , које се опире о зидине палистре. Уз јужни 
зид призидана је капела у којој се налазе мошти св. Романа Синајита. Жи- 
вотопис се добро одржао у певницама и у кубету. 

 

МАНАСТИР СB. РОМАН
(3)

 

По предању манастир је сазидао неки слуга кнеза Лазара: чувајући 
овце овај је запазио да је то место добро за манастир и по кнежевој наре- 
дби то и учини. 

 

1) Милан Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија", стр. 878. 
2) Др Владимир Р. Петковић, "Преглед црквених споменика кроз повесницу српског на- 
рода" Бгд,1950. 
3) Гласник СУД, књ. 4. стр.12
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Године 1795. манастир је био развалинама. У то доба дође неки Ђорђе 
Пиле из Турске и на тим развалинама нађе излечење. Из околних села по- 
купи око 300 гроша и оде у Турску да замоли за ферман (наредба, запове- 
ст, диплома турског султана). После три године овај донесе ферман са до- 
зволом да обнови манастир. Народу је било мило што ће у близини имати 
богомољу. Највише се око тога посла заузео Живко Крстић из Прњавора 
што сведочи и запис на женским вратима манастирским. У то време ма- 
настир је био скоро спојен са селом Прњавор, чије су се куће налазиле 
испод самог црквеног кладенца. 

Озидан је од камена и врло здепаст. Дугачак 24 корака, широк 9 а ви- 
сок 5 корака. На десној страни има један мали сводић за који се казује да је 
гроб св. Романа. 

Многи народ долази овом манастиру на "исцеленије" . 
Манастир Св. Романа је Ваведеније 21. новембра а сабор се скупи на 

Велику Госпођу (15. августа). Нурију (парoихију) му чине ова села: Руте- 
вац са 124 куће, Вукашиновац 54, Јабуковац 25, Јасење 29, Праскоч 33, 
Манастирско 20, Малетина 28 и Церова са 12 кућа. Године 1864. је имао 
6. 859 гроша. 

У овом манастиру је умро владика Стеван Ковачевић. 
 

СВЕТИ РОМАН
(1)

 

Прича се да је св. Роман основао неки "слуга" кнеза Лазара, пошто му 
је Бог у сну наредио да на месту где је живео побожни Роман сагради 
цркву. Овај светитељ је био један од седморице "синајске браће"  који су 
из Азије побегли у Србију. Нестор је саградио манастир на левој обали 
Јужне Мораве, Ромило у Раваници, Глигорије у Горњаку, а три остала у 
Петки, у Туману и у угарском Базјашу. 

Стара цркв св. Романа била је разрушена 1448. г кад је Хуњади бежао 
са Косова. Године 1791. проширена нартексом и додатним градњама на 
јужној страни, а 1852. под кнезом Александром Карађорђевићем додата je 
и једна одвојена звонара.Манастир је поседовао један леп Молитвеник, 
писан 1372.године. 

Године 1893. манастир је имао 82 хектара ораница и ливада, 3 хектара 
воћњака и винограда,115 хектара шуме, воденицу итд. Архимандрит и 
два калуђера располажу годишеим приходом од око 6 000 динара. Њихова 
дужност је да у одређене дане читају молитве у јако оштећеној цркви св. 
Петке близу јужног улаза у тунел, затим у св. Николи са проваљеном 
осмостраном куполом, наспрам Браљине и у потпуно разрушеној капели 
КОД СЕЛА МАЂЕРЕ (подвукао аутор), која можда баш због тога још ви- 
ше привлачи народ. 

 

МАНАСТИР СВ. РОМАН ДАТИРА ИЗ IX ВЕКА
(2)

 

Стојан Новаковић (Глас Српске Краљевске Академије 1.26 стр.38) у 
својој расправи о Охридској архиепископији у почетку 11. века тврди да 
се овај манастир помиње у хрисовуљи коју је цар Василије II а на молбу 

 

1) Феликс Каниц, "Србија, земља и становништво", књ. 2., СКЗ, стр.110. 
2) Милојко Веселиновић, "Свети Роман", "Св. Цар Константин ",Ниш, 1939.
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охридског архиепископа Јована, издао Охридској архиепископији 1019. 
године и другу исту такву 1020. године: СФЕНТЕРОМОНУ (подвукао 
аутор) и  у Грониши  и  у  Дивизиску  и  у Истолагангану (Сталаћ)  и  у 
Брод. 

„Заповедамо да има браничевски епископ у Браничеву и у Морависку и 
у ариску 15 клирика и 40 меропаха.“ 

Постанак манастира св. Романа, према томе, мора бити старији од 
ове хрисовуље бар сто до две стотине година од издавања овог писаног 
документа, тј. да рођење и живот Синаита Романа пада у крај деветог 
века, тј. између 850. и 919. године. Ово тим пре што црква и манастир но- 
се име овог свеца који је сахрањен поред саме цркве а касније гробница 
спојена са црквом. Сасвим је јасно да треба да прође бар један век од 
смрти каквог „посленика на побожном и црквеном култу, па да народ по- 
свети то место и гроб испосников, и да се име његово као назив месту 
рашчује и усвоји у црквеним и државним пословима, као што је случај 
овде и са св. Романом у хрисовуљи цара Василија 20. маја 1020. године“ 
(М. Веселиновић). 

Дакле, баш у време ширења словенске књиге из охридске школе Све- 
тога Климента, из које су излазили млади људи учени словенским писмом 
и охрабрени својим разумљивим језиком да учвршћују хришћанство у 
народу. 

Поставља се питање зашто је св. Роман толико времена био у забо- 
раву. Разлог је објашњив: Немањићи су обнављали старе и подизали нове 
маnастире дуж Вардара. Када је Крушевац постао престоница српске 
државе, логично је било да кнез Лазар подиже цекве и манастире на 
темељима порушених цркава у својој држави. 

Стојан Новаковић, говорећи о ширењу словенске духовне мисли која 
иде у прилог светом Роману и осталој његовој браћи да су „они оставили 
вечиту залогу своје љубави к народности којој смо ми дужни поклонити 
се као првоме духовном твору, првоме писменом способљу наше наро- 
дности. Имена су тих првих духовника радника изумрла; дело им је оста- 
ло сјајно, да вечито говори позним потомцима о светоме уму њиховом“. 

Вероватно да је у 10. веку било писмених трагова о овом манастиру 
када почетком 11. века о њему води бригу Охридска архиепископија а ца- 
ревом хрисовуљом припада Браничевској епархији. 

И заиста, нико се као М. В. Веселиновић до данашњег дана није бавио 
овим светилиштем. Међутим, народно колективно памћење демантује 
историјску небригу. (П.А.) 

 

СТАЊЕ У МАНАСТИРУ ДАНАС
(1)

 

Почетком 20. века, према казивању савременика, у овај се манастир 
окупља више народа него у било који у ближој и даљој околини и то 29. 
августа дан после успења Пресвете Богородице – Велике Госпођине. 

У манастирском дворишту играло се градско оро, а доле, на сабори- 
шту селско оро. Организовало се толико ора (кола) из колико је села народ 
дошао, после црквене службе. Ручало се на трави око манастира и по 
целом саборишту, те доле око пута према Малетини. 

 

1) Коментар аутора.
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Крајем 19. века свирачи су били млади момци са свирајкама и кара- 
бама (врста гајди). Почетком 20. века до шездесетих година блех музика 
(штрументи) је била главна забава, а у другој половини хармонике су биле 
главни па и једини музички инструменти који су се налазили усред кола и 
свирали коловођи који је платио коло и осталима који се у коло ухвате. У 
ова кола се хватају млади, па и старији, без обзира из кога су села дошли. 
Посебна атракција биле су девојке које су на својим прсима носиле дука- 
те, па се према количини и вредности дуката и девојка ценила. 

Задњих година нема ни свирајки, ни гајди ни хармонике. Уместо 
игранки сада су у моди шатори испод којих се тискају гости да би ту на- 
шли освежење у пиву или вину. Мизика је са плоча, грми да се све про- 
лама, по нека певаљка са хармоникашем и другим пратећим инструме- 
нтима крешти преко појачала. Рингишпил се окреће уз несносну музику, 
да би надјачала ове из шатора којих има на све стране. Од музике врти ти 
се у глави, па ако ти се ту не допада, крени путем манастира: ту ћеш наћи 
сву бофл робу целог света – од Кине и Тајланда до европских земеља. 
Продаје се све и свашта: од батерија за транзисторе, ручних електронских 
игрица, пластичних папуча, преко шарених мајица са америчким и дру- 
гим белосветским ознакама. Ту су фармерке, шарене панталоне сличне 
димијама, сунчане наочари, понека вила, мотика и коса а и оне су лошег 
материјала. Чак и лубенице нису српске. Народ је само српски који није 
на сабор дошао коњима већ ауомобилима који су буквално прекрили све 
околне путеве па и околне ливаде. Неки су привезани чак иза ђунишког 
моста. 

Млади долазе по подне, увече. На музику уз сок и пиво. Има, богами, 
и међу њима пијаних. По подне старији одлазе кућама да намире стоку, за- 
јапурени од врућине и умора. Јуче сам био тамо и све то доживео. Питао 
сам неке пролазнике поред места где је био сахрањен пук. Рајевски. Нико 
ни чуо за њега, нити да му је ту остављено срце кад је тело пренесено у 
Руси-ју, нити да је црква у Адровцу подигнута у његову част. Понеки 
ранији средњошколац се нешто присећа да је Вронски личност из Ане 
Карењи-не. Није ни чудо: у школи се сада веома мало учи о националној 
историји, више се обраћа пажња на неке друге догађаје из неких других 
крајева све-та. Можда ће неке будуће младе генерације сазнати ко су и 
шта им је чи-нити. Овој није имао ко да каже и покаже. Није важно – ове 
младе гене-рације и не хају због тога. Њима треба забаве и проводи. 
Родитељи за њих још раде, докле ће – не зна се. Ваљда кад Србију поведу 
неки бољи људи, не много паментнији, много поштенији. 

Порта је по цео дан пуна света са свих страна. Верници пале свеће. 
Нема места у цркви – за паљење свећа поред цркве су одређена два места, 
па и ту су редови верника. 

Породице и пријатељи и данас организују ручак у дебелој хладовини 
ораха и багремова поред паркираних трактора и аутомобила. Коња и фи- 
јакера, запрежних кола ни на видику. 

Али можда више и није битно што се адет променио. Најважније је то 
што народ посећује манастир баш на овај дан, дан посвећен светоме Ро- 
ману. Тога дана се у пољу ништа не ради, јер светак је тежак.
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У народу овог краја клетва „убио те бог“ нема неку већу тежину. Али 
када неко куне „Убио те свети Роман!“, од те клетве у овом крају тежа не 
постоји. И увек се та особа која помиње овог свеца прекрсти и смерно по- 
клони. 

Народ, дакле, изузетно цени и поштује овог светитеља и ревносно по- 
сећује светилиште. Вековима су умоболне доводили овде на исцељење да 
им се ум поврати. Тешке болеснике су уводили у полумрачну просторију 
на гроб самог светог Романа. Улази се са упаљеном свећом и великим 
страхопоштовањем. Болесници ту преседе или преспавају на каменом 
поду гробнице. 

Милојко Веселиновић, који је из овог краја, боравећи неколико неде- 
ља у манастиру, наставља: 

Црква је зидана скромно али темељно и чврсто, с једним кубетом над 
храмом од осам дугачких а узаних прозора.Зидана је од камена и покри- 
вена лимом. Дужина припрате 3,75 m, храма 9,38 m, олтара 8 m, свега 16,3 
m. Ширина припрате 5,75 м,храма 3,40м. Дужина гробнице 6,00 m, шири- 
на 1,50 m. Дебљина зидова 0,94 m. На цркви постоје петора врата, шесна- 
ест прозора. 

Црква је подељена на припрату, храм, олтар и гробницу св. Романа. 
Припрата је продужење цркве на западној страни, па је зидом са ши- 

роким отвореним сводовима подељена на северну и јужну припрату, те се 
из северне припрате улази у храм а из јужне у гробницу св. Романа. 

Храм је сужен због гробнице за једну тећину с јужне стране и зидом 
предвојен. 

Олтар је на источној страни зидом савијен у полукруг а одозго савијен 
сводом. Иконостас је дрвени што одваја олтар од храма и осим царских 
двери има на иконостасу леве двери засењене завесом. 

Гробница св. Романа је јужни део храма у виду црквице. На источној 
страни гробнице у угнућу зида налик на проксимодију има велики лик 
светог Романа у монашким ризама с ореолом око главе, држећи у десној 
руци бројанице, у левој крст а око главе пише „Свети Роман“. С десне му 
је стране лик светог Аранђела, с леве Богородица. 

 

ЖИВОТОПИС 
Икона на иконостасу, ликови у олтару и гробници су из 1796. године 

када је обнављањем била готова а други су из 1831. године. Онај скора- 
шњи животопис по спољашњим зидовима припрате и врата је простачки. 

 

ЗВОНАРА 
Четвртаста кула зидана од камена 1852. г. југозападно од цркве удаље- 

на четири метра. На удбљеном зиду с источне стране куле живописан је у 
великом стасу лик св. Романа у црној ризи с ореолом око главе, у десној 
руци држи штаку преко руке а у левој лист хартије у коме пише „Братије 
мир и љубав между собју имјеите“. На њој има три звона и један будилник 
– звонце. Кнез Милош је послао звоно манастиру које је постављено 3. 
априла 1833. године. 

У тој звонари (кули) на приземном спрсту затварали су невољнике, 
полуделе људе које родбина доводи у манастир на исцељење. Њима ду-
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ховници обично на захтев сродника читају сваког дана молтиве у цркви и 
не даје им се никакво пиће ни мрсна храна већ само парче сувог хлеба и 
вода, а немирне болеснике су затварали у звонару. Ова терапија траје 15 – 
30 дана, те многи болесници оздраве и свест им се поврати, те оду својим 
кућама исцељени али толоко уморни и слаби да је потребно да се доцније 
чувају од напрезања. Ово се односи нарочито на оне болеснике којима се 
напрасно свест помрачи и то обично бива лети када су велике врућине. 

 

КЊИГЕ И ДОКУМЕНТА 
Нема старих црквених књига ни рукописних ни штампаних. Чувају се 

само четири турске тапије на манастирску земљу коју је потврдио кнез 
Милош 8. октобра 1836. год. и једну тапију на воденицу коју је Аврам 
Петронијевић купио од Турчина и приложио св. Роману. 

 

НАТПИСИ 
1. Најстарији натпис датира из 1796. г је изнад западних врата храма 

када се из припрате гледа на камени свод надвратника и на средњем ка- 
мену који одржава лук: 

„Мајстор Сотир Шунда Димо 1796 лето“. Овај натпис је погрешно за- 
писан у Старинару 8. 1891., 76, па је и Љуба Стојановић у Старим српским 
записима и натписима књ. 2. 288, Бгд. 1903. погрешно унео овај податак. 

2. На каменом стубу с леве стране који држи лук истих западних врата 
храма када се гледа из припрате: „Поп Ранко... “ а с десне стране истих 
врата на стубу: „опрага“. 

3. На камену више надвратника истих врата: “Мил. И Живко“ а на 
зиду на припрати на западним вратима храма испод лика Богородице: 
„Приложио јеромонах Григорије са сином Симеоном јеромонахом“ што 
значи да су они платили зуграфу за израду Богородичиног лика. 

4. На манастирском печату од ораховог дрвета изрезано је Благове- 
штење а наоколо: „печат М. коничка храма благове(ш)теније љета ава “. 
Отисак овог печата налази се у Архиву Србије на писму калуђера Тимо- 
тија кнезу Милошу у коме моли да манастиру поклони црквене књиге. 
Отисак печата није коректан јер недостају речи манастир конички. 

5. На медном дискосу: „+ 1803 Коста Калаиџи“. 
6. На гробној плочи на прагу врата гробнице св. Романа: „Милан Го- 

лубовић 18(0)4“. Нула се не види због изрезаног крста дуж целе плоче. 
7. На плочици у зиду који ограђује цркву са западне стране и одржава 

брег: „+ Сие кале создасја при игуман Сави + 1823. године а маистор 
Станко“. 

8.  Над вратима гробнице св. Романа када се гледа из припрате: „Ову 
гробницу живописао трошком своим Никодим јеромонах из Радошевца 
са очуикем своим еромонахом Григоријем. 1831. љет“, а изнутра у гро- 
бници над вратима: „Љет 1831 мјесјаца иулнија“. 

9. На сребрној дарохранилници : „Ђорђе Милосављевић. Јованка. 
Даница. Станка. Елена. 1834.“ 

10. До царских двери, на сребрној руци Христовог лика: „За здравље 
и спомена душевни приложи ову руку Јованка супруга капетана Димитри 
Ђорђевића из Јагодине. 1834. 1.“.
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11. У порти са северне стране олтара, на гробној плочи: "+Здје 
почивает раб Божији ништељубави протоеру ... моравски Милан Жи- 
вковић , пож(ива) ље(та) 60, престави сја 8. април.1838. љет." 

12.  На гробној плочи у порти са северне стране олтара: „Исус Хри- 
стос ника. Овде лежи раб Божији ереј Ефтимије Војновић капелан обите- 
исушжија престави сја месец март 27 1834. љето“. 

13.   У продужењу натписа из 1838.г. на гробној плочи протојереја 
Милована Живковића од 5. фебруара 1847. године : „Здје прилагаетсја и 
раб Божији ереј Илија Стефанови(ћ) офимерија обители сушчија. По- 
жи(ве) љет. 39. Прест(ави се) фебру. 1847.“ 

14. На каменом стубу што подупире горњи спрат манастирског конака 
са источне стране: „Сеи подпор созда се трошком Благоја и братом его од 
Ћићевц(а). 1847.“ 

15. На гробној плочи у порти са јужне стране олтара: „ Здје почивает 
раб Божји ереј Марко Живковић парох мозговски пожив(е) љет 80 пре- 
ст(ави) се м. мај 1850.“ На истој плочи: „Здје почивајут и кости братији 
его преждепочивших со родитељаих Живка Черног обновитеља монасти- 
ра сего. Вјечна им памјат.“ 

16.  На звонари на мермерном камену призиданом с источне стране 
врата: Основасја и создасја столп сеи во славуи чест пресветија Богоро- 
дици и преподобнаго отца Романа. При владјенију благовјернаго књаза 
српскога Александра Карађорђевића благословенијем просвештенаго 
епископа тимочкога г. Доситеја, настојанијем г. Саве архимандрита оби- 
теља сушчија с братију 1852. го.“ 

17.  На једном бакарном сахану: „Приложи Сретен Марковић у све- 
тога Романа казанџија из Параћина “. 

18. На окрњеној плочици у помосту са источне стране до олтара: 
„Оваа ист(очник) ... г. Хрисант игум(ан) св. Романа ...“. 

19. Над северним вратима храма споља: „Ова врата отворио трошком 
своим Симон монах, а икону Јован Стоиљковић и Симон монах“ а испод 
овог текста : „ Старац Симеон монах за сина Косту 1876.“ 

20. На јужном зиду олтара споља: „Овди ударила граната са ђуниског 
виса у време српско-турког рата 18. октобра 1876. године.“ Испод текста у 
зиду налазила се неексплодирана граната све до 2000. г. када је украдена, 
а после пар година поново враћена у зид (П.А.). На четири корака од тог 
места налази се гробна плоча Живка Чернога. У близини био је сахрањен 
руски пуковник Рајевски који је погинуо у српско-турском рату 1876.г. 
код села Адровац. По казивању архимандрита Атанасија тело Рајевског је 
у овом гробу престајало само два дана. Тело му је извађено и отпремљено 
у Русију а утроба враћена у исти гроб. 

21. На великом позлаћеном крсту на часној трпези у олтару: „Овај је 
крст ман. св. Роман(а), саграђен 1882. год. при игуману Данилу. Мајстор 
Филип Антоновић-Ђаковац, у Крушевц(у).“ 

22. На дрвеном крсту који се држи на часној трпези у олтару: >За спо- 
мен своме јединцу сину брату и ујаку Радомиру М. Тодоровићу телегра- 
фисту, манастиру св. Роману приложили: отац Младен, сестра Јула, се- 
стрић Синиша 1901. г.“
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23. На гробном крсту архимандрита Данила: „Овде леже земни оста- 
ци Данила А. Недељковића архимандрита старешине манастира св. Ро- 
мана, живео 60 год., престави се у вечност 1905. г. Спомен овај подиже му 
благодарни син архимандрит Рафаило Церовчанин септ. 1909. г.“ 

 

ЗАПИСИ 
Записи су оскудни и немају претензију бележења важних историјских 

догађаја везаних за прошлост овог манастира и краја. 
 

СВЕТОРОМАНСКА ТРПЕЗАРИЈА 
Милојко Веселиновић овако описује место обедовања братства: 
„У Светом Роману одржава се опште жиће, сви су калуђери за једном 

трпезом. За време игумана Христана био је тачан ред у трпезарији по ста- 
ринском обичају, онако као што је у Немањиној Студеници. Најпре ручају 
калуђери на челу с игуманом, а затим ђаци. За ручком и вечером послу- 
жују ђаци , а мађер (кувар) само принесе јело из мађернице. Обично се за 
сваког калуђера постављало уз по тањира: ложица, виљушка и нож, и сва- 
ком се наслужи по сатлик вина (садашњи три деци). Сваке суботе давана 
је калуђерима из подрума по тканица ракије да им се нађе у ћелијама. 

Који од калуђера не пије ракије, он кад му празником дође који од до- 
брих познаника, и после литургије походи га у ћелији, почасти свога по- 
знаника чашом ракије. 

Таква је била светороманска трпезарија за време мојега детињства у 
седмој декади прошлога века.

(1) 
Али нажалост сада такве трпезаријске ди- 

сциплине нема више, она се још одржава у Немањиној Студеници.“ 
 

СВЕТОРОМАНСКА ШКОЛА 
За време турске владавине радила је манастирска школа по старом 

обичају. Било је по 10 и више ученика који су постајали парохијски све- 
штеници и монаси по манастирима. Манастир је хранио ученике а ови су 
послуживали манастир. Тако је и архимандрит Сава довео у манастир 
свог братанца Василија Стојковића, па га је по изученој књизи послао у 
Пирот епископу који га је рукоположио па је дуго био свештеник у Ђуни- 
су. 

Број манастирских ђака се смањио отварањем средњих школа по 
Србији, тако да су сви ученици, њих шест, 1865.г. прешли у новоосновану 
алексиначку гимназију. 

 

МАНАСТИРСКИ КОНАЦИ И ЋЕЛИЈЕ 
„Манастирски је конак двоспратан, пише М. В. Веселиновић, око 

цркве са северозападне стране. Доњи приземан спрат зидан је од камена и 
кад је црква обновљена 1796. г. а горњи је спрат доцније назидан с новим 
ћелијама 1847. г., због чега је погрешно забележено у манастирском инве- 
нтару да је цео конак те године изидан, међу тим, тада је само изидан го- 
рњи спрат. Свега има дванаест соба међу којима су и две пристојно нам- 

 
1) Милојко Веселиновић је рођен у Јасењу 1850.године.
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штене постељином за одличне походиоце и кад епископ долази у мана- 
стир, те се зове једна од ових владичина соба.“ 

 

ИМАЊЕ МАНАСТИРА СВ. РОМАНА 
„Повећи пошумљен захват, даље пише Веселиновић, који је овде и 

боравио неко време када је истраживао манастир, брдско планински што 
опкољава манастир припада манастиру, а зиратна манастирска земља по- 
стоји испод саборишта и Градишта до Мораве и око друма који пролази од 
Градишта до моста на Морави. А главне су манастирске њиве од Калника, 
Рујишке реке и Татарина око друма који води од Делиграда ка св. Роману. 
Имање је добро, уредно и питомо, као што је и сва земља моравска туда у 
околини манастирској. Кад би се она домаћински обрађивала, светорома- 
нска би обитељ по богатству била прва међу манастирима у Србији. 

Од стоке сада има манастир 70 брава оваца, 15 грла говеди међу који- 
ма је пет крава музара, 3 коња и 28 свиња. Последњих година, веле, било је 
више стоке, а сада се олабавило са гајењем исте.“ 

 

МАНАТИР СВ. РОМАН
(1)

 

Свети Роман, манстир код Ђуниса. Црква је посвећена Богородици. 
Према традицији основан је за време кнеза Лазара. Некад се звао Коњица. 
До 1791. био је развалина, а те се године овде лечио неки Ђорђе Пиле ( из 
крајева под Турском), па пошто је оздравио испросио је ферман и за три 
године обновио манастир. Године 1857. подигнута је звонара. Црква у 
основи има облик триконхоса и надвишена је једним кубетом. Уз ружну 
фасаду подигнута је гробна капела, у којој леже мошти Св. Романа Си- 
наита. 

ИМАЊЕ МАНАСТИРА СВ. РОМАНА 1836.
(2)

 

непокретно: 
„Један подрум од камена, на њему здање од камена, у које имаде    6 

соба, лежи до манастира а са ћерамидом покривено, један конак на два 
боја од дрвета у који горњи бој има две собе велике а доле два ора један 
велики а други мали, и на њему једна отлукана, одстојава поред манасти- 
ра преко потока један мувтак сас форуном, у којој се леб пече, једна соба 
мешачница до манастира лежи и ћерамидом покривена, 1 амбар житни, 3 
куће покрај манастира покривене са сеном, и те су за народ сграђене, је- 
дна казаница покривена сеном, 1 бунар добро стојећи до манастира, 1 сре- 
ђна чешма до ара, 1 воденица од 3 витла, у 154 дана земље содржава се ту 
ливаде и земље ораће, у 3 винограда имаде свега 110 мотика, 110 дрвета 
шљива, 2 салаша.“* 

покретно: 
85 брава оваца, 100 брава коза, 19 грла говеди, 5 коња јашећи, 8 комада 

ергела, 43 брава свиња, 29 комада трмка, двоја кола волувска, 1 кочије са 
амовима, 38 сана велика, 22 сана сређна, 6 тепсије сређне, 3 тигања бака- 

 

1) Народна енциклопедија, књ. III, Загреб 1928, УБ: ПБ 17/981 
2) Мр Небојша Ђокић, "Попис цркава и манастира у Окружју алексиначком 1836." Раси- 
нски анали бр. 4., Историјски архив Крушевац, стр.222.
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рна, 1 велика тенџера са капаком, 5 тенџера сређна са капаком, 1 петохље- 
бница од тенећке, 6 калаилие, 1 сач гвоздени, 1 велики саџак, 1 мали са- 
џак, 1 кашика велика бакарна, 1 јамаче од бакра, 1 мало бакраче, 2 ашова, 2 
вериге, 6 бакрача сређни, 1 ренде, 3 совре дрвене и 1 бакарна, 10 ленгера 
велика, 1 ђучум велики бакарни, 1 фу(ж) нија бакарна, 5 сврдла, 1 кесер, 2 
косице, 1 турпија, 1 глето, 1 тестера, 2 косе, 2 српа, 3 косира, 3 мотике, три 
секире, 1 трнокоп, 2 мала кантара и 1 велики.“

(1)
 

 

21. септембра 836. 
Член Исправничества Алексиначког,          Архимандрит ман. Св. Романа 
Окружја Бањског, Голуб Томић                                   Сава Петровић 
(лист 264-265)                                                Протојереј Среза ражањског, 

Михаило Велковић 
 

MOНАСИ МАНАСТИРА СВ. РОМАНА 1852-1924.
(2)

 

 
1852. Сава Петровић (архимандрит, члан ДСС до смрти, почасни члан Апе- 

латоријалне конзисторије), Глигорије (јеромонах), Христан (јеромонах), Заха- 
рије (јеромонах), Младен Ђорђевић (јереј капелан). 

 
1853. Сава Петровић (настојатељ, архим.), Пахомије Младеновић (наме- 

сник, јером.), Григорије Поповић (јеромонах), Христан Јовановић (јеромонах), 
Самуило Павловић (јеромонах), Захарије Јовановић (јеромонах). 

 

1854. Документа нису сачувана. 
 

1855. Сава Петровић (настојатељ, архим.), Пахомије (намесник), Григорије 
(јеромонах), Христан (јеромонах), Самуил (јеромонах), Захарије (јеромонах). 

 

1856. Пахомије (намесник), Григорије (јеромонах), Христан (јеромонах), 
Захарије (јеромонах), Младен Ђорђевић (јереј,капелан). 

 

1857. Сава Петровић (настојатељ, архим.), Григорије (јеромонах), Захарије 
(јеромонах), Младен Ђорђевић (јереј, капелан). 

 

1858. Сава Петровић (настојатељ, архим.), Глигорије (јеромонах), Христан 
(јеромонах), Захарије (јеромонах), Младен Ђорђевић (јереј, капелан). 

 

1859. Сава Петровић (настојатељ, архим.), Христан (јеромонах), Глигорије 
(јеромонах), Захарије (јеромонах), Лукијан (јеромонах). 

 

1860. Сава Петровић (настојатељ, архим.), Христан (јеромонах), Глигорије 
(јеромонах), Захарије (јеромонах). 

 

1861. Сава Петровић (настојатељ, архим.), Христан (јеромонах), Глигорије 
(јеромонах), Захарије (јеромонах), Јован (јеромонах). 

 
 

 
1) АС-ДС. II Бф 1 Но 30/836, лист 264-265 
2) Државни шематизам Краљевине Србије
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1862.
(1) 

Захарије (настојатељ), Христан (јеромонах), Глигорије (јеромонах), 
Јован (јеромонах). 

 

1863. Христан (намесник), Глигорије (јеромонах), Јован (јеромонах). 
 

1864. Христан (намесник), Глигорије (јеромонах), Јован (јеромонах). 
 

1865. Христан (игуман), Григорије (јеромонах), Јован (јеромонах), Иринарх 
(јеромонах), Михаил (јеромонах). 

 

1866. Христан (игуман), Григорије (јеромонах), Јован (јеромонах), Сава (је- 
ромонах), Јован Радуновић

(2) 
(свештеник). 

 

1867 -1871. Христан (игуман), Григорије (јеромонах), Лукијан (јеромонах). 
 

1872. Христан (игуман), Максим (јеромонах), Јован Радуновић (јереј). 
 

1873,1874. и 1875. (Нурија има 9 села са 2 440 житеља.): Данило (игуман), 
Григорије (јеромонах), Ђенадије (јеромонах), Симеон (монах), Јован Радуновић 
(свештеник). 

 

1876 и 1877. АЛЕКСИНАЧКО ПРОТОПРЕСВИТЕРСТВО: Данило (игу- 
ман), Григорије (јеромонах), Симеон (монах), Јован Радуновић (свештеник). 

 

1878. Данило (игуман), Теофило (јеромонах), Симеон (монах), Јован Раду- 
новић (свештеник). 

 

1879. Данило (игуман), Данило (намесник, архиман.), Симеон (монах), Јо- 
ван Радуновић (свештеник). 

 

1880 - 1886. СРЕЗ РАЖАЊСКИ, ОКРУГ АЛЕКСИНАЧКИ: Данило (игу- 
ман), Рафаило (јеромонах), Симеон (монах), Јован Радуновић (свештеник). 

 

1887. НИШКА ЕПАРХИЈА, СРЕЗ РАЖАЊСКИ, ОКРУГ АЛЕКСИНАЧКИ: 
Данило (игуман), Рафаило (јеромонах), Симеон (монах). 

 
 

1888. Данило (игуман, архим.), Рафаило (јеромонах), Симеон (монах), Јо- 
ван Радуновић (свештеник). 

 

1889. Данило Недељковић (архиман.), Рафаило Марковић (јеромонах). 
 

1890. Данило Недељковић (архимандрит). 
 

1891 - 1892. СРЕЗ РАЖАЊСКИ,ОКРУГ КРУШЕВ.: Данило (аримандрит), 
Константин (јеромонах). 

 
 

1) Архимандрит Сава више није члан овог братства. У Богословији у Београду је редо- 
ван професор и предаје на Одсеку за филозофске и филолошке науке. Године 1875. нема 
га у Богословији нити у Друштву српске словесности ДСС (П.А.) 
2) Јован Радуновић, свештеник, довео је 14 породица из Црне Горе у Рујишко (П.А.)
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1893 - 1898. Данило (архимандрит), Константин (јеромонах). 
 

1901. Данило (архимандрит), Фирмилијан (јеромонах). 
 

1902. Данило Недељковић (архиман.), Константин (јеромонах). 
 

1903. Танасије старешина (архимандрит), Данило Недељковић (архима- 
ндрит), Никанор (јеормонах). 

 

1904.Танасије (старешина, архиман.), Данило (архиман.), Павле (јеромо- 
нах). 

 

1905. Танасије старешина (архимандрит), Данило Недељковић (архима- 
ндрит), Самуило (игуман). 

 

1906. Атанасије Радовановић (стар. архим.),Данило (архиман.), Платон (си- 
нђел), Серафим (јеромонах), Алимпије (јерођакон). 

 

1907. Атанасије Радовановић (стар. архим.), Јаков (јеромонах). 
 

1908 - 1909. Атанасије Радовановић (стар., архим., и даље почасни члан 
Духовног суда Епархије нишке). 

 

1910. Танасије Радовановић (стaр. архим.), Рафаило Марковић (намесник, 
архим). 

 
1911. ОКРУГ КРУШЕВАЧКИ, СРЕЗ РАЖАЊСКИ: Атанасије Радовановић 

(стар., архим.), Рафаило Марковић (намесник, архим.), Нестор (сабрат, јерођа- 
кон). 

 

1912 - 1913. Документа нису сачувана. 
 

1914. Михаило (старешина јеромонах), Јоаникије (Гугушевић, сабрат, арх.), 
Мојсеј намесник (јеромонах), Герасим (сабрат, јеромонах). 

 

1915 - 1920. Документа нису сачувана. 
 

1921 - 1922. Борис Милосављевић (старешина, јеромонах), Михаило (си- 
нђел), Павле Панић (сабрат, јеромонах, парох палежко-станишиначки (Срез 
жупски), Александар Враски (монах, вршилац дужности учитеља основне шко- 
ле у манастиру). 

 

1924. Михаило (старешина, синђел), Братство: Рафаило, Иринеј (архима- 
ндрит). 

 

САВА АРХИМАНДРИТ СВ. РОМАНА
(1)

 

Родио се 1792. у селу Пољаница у Албанији, крштено име му је Сте- 
фан. Његов отац са породицом побегао је од турског зулума 1794. у село 
Трубарево у Бугар-Морави, близу манастира Св. Романа. Прве разреде 
основне школе завршио је у Ћићевцу а затим прешао у манастир Св. Ро- 
мана где је био манастирски ђак. 

 

1) Гласник ДСС, бр. XV, 1862, стр.320
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Кад је Карађорђе отео Бугар-Мораву од Турака, онда је Стефан био 
писар у оној војсци која је била између Алексинца и Ниша. После одласка 
Карађорђа и доласка Турака, Стефан је и код ових био писар. 

Године 1814. запопио га је нишки митрополит Макарије. Као свеште- 
ник над свим селима у Бугар-Морави он је њима поповао и купио порез и 
предавао Турцима. 

После смрти игумана Темотија св. Романског, 1831. г. митрополит ни- 
шки Георгије је Стефана закалуђерио и поставио га за архимандрита ма- 
настира Св. Романа када је и променио име у Сава. 

Године 1836. помагао је кнезу Милошу при истеривању Турака из Бу- 
гар-Моравског краја. 

Архимандрит Сава је радио на културном и просветном плану свога 
народа, те је 1842. г. изабран за члана апелаторијске конзисторије, а 1846. 
г. Друштво српске словесности у коме су сарађивали највећи умови и 
најјача пера српска, изабрало га је за почасног члана. 

Умро је у Београду 1861. г. и сахрањен у манастиру Раковица. 
М. Веселиновић: О архимандриту Сави прича се у манастиру и око- 

лини да је био леп и стасит човек, јахао је увек добре коње, ревносно чу- 
вао манастир за време турске владавине. После 1833. године када је Ми- 
лош овај крај припојио кнежевини Србији и даље је сматран међу првим 
калуђерима у Србији. Када је Милош абдицирао 1839. г. Сава је увелико 
био у опозицији према кнезу. Народ из околине био је присутан када је 
овај архимандрит бацао камен у Мораву и рекао: „Кад се овај камен бацио 
уз воду, тада и кнез Милош у Србију!“ Доласком Милоша у Србију Сава је 
пао у немилост своме владару. 

Архимандрит Сава је био у сродству са Николом Стојановићем – Ма- 
ндрдом, познатим јунаком из Другог устанка под кнезом Милошем (М. Ђ. 
М., Поменик знаменитих људи у српског народа, стр.321,Бгд,1888.) 

 

ХРИСАНТ ИГУМАН 
За старешину манастира долази после јеромонаха Захарија а по за- 

вршетку београдске богословије. Родом из Бугарске, највероватније из 
околине Калофера. Управљао је манастиром до 1873. г. када је премештен 
у манастир Наупаре. При крају Хрисантове управе, задње године исеље- 
но је село Прњавор (Манастирско) које је из старине постојало уз сами 
манастир и на манастирском земљишту. Оно је у споразуму између мана- 
стира и државне власти пресељено на поклоњено му манастирско земљи- 
ште мало даље од манастира иза виса Градиште до села Прасковче где се 
Прњаворци настанише и образоваше село задржавши старински назив а 
калуђери су га називали Прњавором по старинском обичају када је оно 
могло припадати светороманском братству по законима средњевековне 
Србије.
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ДАНИЛО НЕДЕЉКОВИЋ АРХИМАНДРИТ 
Игуман а доцније архимандрит Данило Недељковић био је стареши- 

на овог манастира 29 година, од 1873 - 1902. Разболео се те године и умро 
1907. уочи Петровдана и сахрањен с јужне стране цркве и звонаре у 
башти. 
За његово време манастирско имање је знатно напредовало и стока 
умножила, али му је највише за похвалу што се старао да гора обрасте, јер 
пре њега шума је била сатрвена и исечена. 

Био је кратко време у Призрену ректор Богословије (1895.) па се опет 
вратио у светороманско братство. 

 

АТАНАСИЈЕ РАДОВАНОВИЋ АРХИМАНДРИТ
(1)

 

Атанасије Радовановић, здравља приличног, стар 72 године, рођен у 
Бистрици (округ пожаревачки), старешина манастира Св. Роман. Од 1. 
августа 1854. г. до 9. августа 1857. г. као учитељ, од 14 до 15 августа као 
ђакон. Од 15. августа 1857. до 11. фебруара 1879. као свештеник у пага- 
нки, вршећи намесничку дужност. Од 11. фебруара 1879. као члан Ни- 
шког духовног суда до 15. фебруара 1897. Произведен за протојереја 6. де- 
цембра 1893. У размаку ових година као члан духовног суда пензионисан 
први пут у августу 1890. па до јула 1894. а други пут по молби 15. фебруа- 
ра 1897. Монашки чин је примио 24. јуна 1902. као синђел а те исте године 
8. новембра произведен за архимандрита. Године 1903. Указом Његовог 
Величанства Краља добио за почасног члана Нишког духовног суда. 

Без службе је био два пута са пензијом као указни чиновник, синђе- 
лију је имао на паланачку парохију док је био свештеник. 

Завршио основну школу, један разред гимназије и богословију, гово- 
ри српски, способности врло добре, у администрацији је слабог приље- 
жања због старости. Имао 7 дана епитимије одлуком духовног суда у 
1906. години. У владању и посећивању цркве примеран. Годишња прима- 
ња су од пензије као члан духовног суда 12 динара, и плате архимандрита 
864 динара = 2 769. 12 динара. 

Утемељивач је Свештеничког удружења и члан Монашког удружења. 
У проповедништву је врло добар. 

 

*** 
Постављен за старешину још за време боловања архимандрита Дани- 

ла (24. јуна 1902.).Предходно је био протојереј Алекса и председник духо- 
вног суда у Нишу. Порекло му је негде између Паланке и Смедерева. Ро- 
дио се у Јашу, у Румунији јер му је отац тамо побегао због неке побуне пр- 
отив кнеза Милоша. Изнемоглом, у дубокој старости, 1909. године нишки 
епископ придао му је у помоћ архимандрита Рафаила Марковића церо- 
вчанина. 

 

 
 
 
 
 

1) МПС-ц, Б-3287/1908, Кондуит листа свештенства Нишке епархије 1908.



као Алекса Радовановић, има нових података о њему – Ф. III Ред 106-95. 
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АРХИМАНДРИТ РАФАИЛО 
МАРКОВИЋ – ЦЕРОВЧАНИН 

 
Родом из оближњег села Церова. 

Као дечак дошао је у Св. Роман, изу- 
чио црквене књиге, навикао на мона- 
шки живот па се овде и залакуђерио. 
Касније је отпутовао у Свету Гору, 
бавио се у српском манастиру Хилан- 
дар. Вратио се у свој пострижни ма- 
настир као архимандрит и тада поста- 
вљен да заступа манастирског старе- 
шину. Одавде је премештен у мана- 
стир Наупара „где се и данас налази“ 
(М. Веселиновић, летопис писао 1911. 
г.). 

 
25. Arh. Raf. Marković - Cerovčanin

ЈАКОВ ПОПОВИЋ
(1)

 

Јаков Поповић, јеромонах, здравља приличног, рођен у Витановцима, 
стар 77 година, сабрат манастира Св. Роман. Пре него што је примио 
монашки чин занимао се земљорадњом и био кмет у свом селу. 30. јануара 
1897. г. замонашен је за јеромонаха од поч. Инокентија бившег епископа 
нишког. 

Завршио два разреда гимназије, говори српски, слабе је способности, 
у дужностима је приличног приљежања, био је кривично осуђиван. При- 
меран у посећивању цркве, владања је доброг, плата 360 динара, у припо- 
ведништву је слаб.

(2)
 

 

СОФРОНИЈЕ МИХАИЛОВИЋ ЈЕРОМОНАХ 
Рођен у Илоку, у Срему. У Србију дошао 8. септембра 1901. г. и ступио 

у манастир Горњак као искушеник где је остао пет година спремајући се 
за монашки чин. Ступио је у монашку школу у Раковици 14. јануара 1908. 
године. Ту је постављен за наставника и произведен у чин јеромонаха 
1909. године.Те године је постављен за вршиоца дужности и намесника 
светороманског старешине (18. децембра 1909. г.). 

 
МИЛОЈКО ВЕСЕЛИНОВИЋ ИСТРАЖИВЧ 

Милојко Веселиновић, аутор истраживач манастира Св Роман рођен 
у Јасењу, близу Делиграда 5. августа 1850. године од оца Василија и мајке 
Кошуте, родом из села Калне у пиротском крају. У манастиру Св. Роман 
почео да се спрема за калуђера али га је убрзо старешина Крисант одвео у 
Алексинац са још шест манастирских ђака да изуче реалку. Затим је пре- 
шао у Београд и завршио шести разред гимназије. 

 

1) МПС-ц, Б-3287/1908, Кондуит листа свештенства Нишке епархије 1908. 
2) У кондуит листи из 1894. овај свештеник се зове Алекса Радовановић, и потписује се
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Три године је учитељовао у Врању које је било под Турцима. Вратио 
се у Београд и уписао филозофију и слушао Ђуру Даничића. Учествовао 
је у оба српско-турска рата и био командант батаљона. Уређивао је књи- 
жевни лист „Братство“, члан новооснованог друштва св. Саве, члан по- 
сланства Србије у Цариграду. 

Каријеру завршио као конзул у Скопљу 1903. године. 
„Овај велики национални радник и родољуб српски сахрањен у Јасе- 

њском гробљу а на имању манастира Св. Романа поред крвавог виса на ко- 
ме је и један од шанчева делиградских. Гроб му је обележен каменом пло- 
чом с натписом: М. Веселиновић, краљ – српски конзул у пензији и 
књижевник, 4. VIII -1850 – 12. II 1913 год. (Споменица Друштва св. Саве 
1866 – 1936 г, стр.25, 1936.) 

 

СВЕШТЕНА ЛИЦА У МАНАСТИРУ СВ. РОМАН 1885. 
Нишка епархија

(1)
 

 

Данило, игуман                              Симеон, монах 
Рафаило, јеромонах                       Јован Радуновић, свештеник 

 

СТЕВАН КАРА ПОЧИВА СА ЖИКИЋЕМ 1810.
(2)

 

Стеван Кара, Карађорђев војвода, родом из Варварина, погинуо у 
Бањи пред варваринском битком 1810. Сахрањен код цркве св. Романа где 
и капетан Жикић. 

 

СИНОВИ СТОЈАНА МИЛИЋЕВИЋА
(3)

 

Више олтара цркве manastira Sv. Romana сахрањени су синови 
Стојана Милићевића, кнеза ражањског, које су Турци набили на колац да 
би застрашили народ. 

 

БРАТ СТЕВАНА ЖИВКОВИЋА
(4)

 

Живко Крстић, брат Стевана Живковића из Прњавора, оправио је 
манастир С. Романа. 

 
ПУКОВНИК РАЈЕВСКИ (ЛЕГЕНДА ВРОНСКИ) 

САХРАЊЕН У ПОРТИ
(5)

 

Обзиром на аутора и установе из које се аутор јавља и на значај Раје- 
вског за наше ослобођење од непријатеља, као и то да се радња дешава у 
окружењу простора који третира ова књига, текст Шемјакина даје се у 
целости. 

„Већ много деценија постоји легенда, да је после преношења по- 
смртних остатака чувеног руског добровољца Николаја Рајевског (одно- 
сно грофа Вронског) из манастира св. Роман преко Београда у Русију, ње- 

 

1) АС, Ф III. Р.17.К.Д./86 
2) Јован Мишковић, СУД, Књ.58., Бгд,1880, стр.152. 
3) М.Ђ. Милићевић, "Поменик знаменитих људи српскога народа новијег доба" 
4) Гласник Српсог ученог друштва,књ. 21, 1867. 
5) Др Андреј Шемјакин, Институт за славистику Руске академије наука – Москва, 
Расински анали бр.3, Истор. архив Крушевац, стр.7
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гово срце остало у привременом гробу, дакле у Србији. У то готово нико 
од историчара и публициста не сумња. Али, са друге стране, нико није по- 
ставио питање – одакле потичу корени те легенде и шта у ствари лежи у 
њеној основи (...) Нови подаци из српске црквене литературе, руске пери- 
одике и тек пронађених архивских докумената дају могућност, како се на- 
ма чини, да се порекло ове легенде рационално објасни. 

У новијој историји манастира св. Роман њен аутор – протосинђел Ха- 
џи Никодим Ђураков – пише да се после испраћаја тела Рајевског у Руси- 
ју, „очевици тврде да му је утроба враћена "у исти гроб", који је после тога 
скромно обележен и који је остао такав до данашњих дана.“ (1). Али ко би 
могли бити ти очевици? Одговор налазимо у једном манастирском лето- 
пису из 1911. године, који је објави још крајем 30-тих година прошлог ве- 
ка Милојко Веселиновић. Читамо у њему: „Игуман Данило Недељковић. 
Он је доцније произведен у чин аримандрита и управљао манастиром 29 
година – од 1873. до 1902. године, када је оболео, а умро 1907., у очи 
Петровдана“. И даље: „Још за време боловања архимандрита Данила по- 
стављен је за светороманског старешину аримандрит Атанасије Радова- 
новић(...)„ (2) На другом месту у књизи Веселиновића, где се говори о 
Рајевском и његовом кратком „боравку“ у манастиру, налазимо на коме- 
нтар владике Атанасија : „Рајевски је престојао у том гробу само два дана, 
па је извађен и спремљен за пут у Русију, а утроба му је враћена у исти 
гроб„ (3) Као што се види, протосинђел Хаџи Никодим Ђураков цитира 
баш овог аутора. 

Ови драгоцени подаци из манастирског летописа бацају ново светло 
на то, што се увек сматрало митом. Архимандрит Данило (што се види из 
времена његовог старешинаства) био је тај, који је примио тело мртвог 
Рајевског у свети Роман у августу 1876. године. Значи – он је видео све 
што се са остацима Рајевског десило. Према томе и коментар архима- 
ндрита Танасија – Даниловог наследника и савременика – добија кара- 
ктер извора, којем се може веровати. 

Веома битно, да причу манастирског старешине потврђује и акти- 
вност руског официра Константина Кесјакова (старог пријатеља браће 
Рајевских из времена студија на Московском универзитету и сапутника 
Николаја Рајевског током његовог путовања у Србију и Босну 1867. годи- 
не) – који је на молбу Ане Михајловне Рајевске дошао у свети Роман, да би 
тело њеног сина и свог пријатеља вратио у Русију. 

За повратак у домовину тело Рајевског је било извађено из гроба, те на 
молбу Кесјакова балзамовано. Ту операцију извршио је доктор Молов (4). 
Затим је положено у храстов сандук, који је стављен у други, оловни, те 
најзад отпремљено за Београд. 

Процес балзамовања, као што се зна, подразумева извлачење унутра- 
шњих органа – наиме они (утроба) су и остали на месту привремене са- 
хране. Према томе, гроб Рајевског у Св. Роману заиста није празан; део 
његовог праха, укључујући и срце, упокојен је у земљи за коју је он по- 
гинуо. 

Постоји само једна грешка у речима владике Атанасија – то јест као да 
је тело руског добровољца било у Св. Роману свега два дана. Старог архи-
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мандрита издало је памћење, што се лако доказује. Познато је, да је мртви 
Рајевски био довежен у манастир и тамо сахрањен 21. августа. 

А 29. августа начелник Алексиначког округа Стеван Лукић упутио је 
министру иностраних послова Јовану Ристићу следећи телеграм из Дели- 
града (где се налазио штаб генерала Черњајева): „Овамо је потпуковник 
Кесијаков, и он овде очекује на поручени тамо у Београду оловни сандук, 
коме ће сместити мртво тело полковника Рајевског и тамо донет“. Дана 
31. августа већ сам Кесјаков обраћа се Ристићу са молбом да одврати Ану 
Михајловну (која је хтела доћи на место синовљеве смрти) до доласка у 
Горњи Адровац: „Молим вас учтиво да саопштите ђенералици Рајевској, 
да је место, где је погинуо њен племенити син заузето Турцима. Ми се на- 
лазимо под дејство турски пушака и топова. Због тога молим вас да изру- 
чите госпођи Рајевској моју просбу, да амо не путује јер би то за бадава. 
... Ја ћу привести његово тело ови дана. Са истом молбом истог дана 
обратио се Ристићу и Черњајев. 

И већ следећег дана , тј. 1. септембра, гроф Вронски је „кренуо“ кући. 
У 11 сати пре подне, према сведочењу новинара руског листа „Новое вре- 
мја“, његово тело је било извађено из гроба, балзамовано, и најзад сандук 
је био испраћен из Светог Романа. „Када пак је тужна процесија ушла у 
Делиград“ – наставља даље руски новинар „њу су дочекали свештеници 
певањем и баталион војника бијењем у добош, топовском и пушчаном ва- 
тром“. После тога „читав штаб и готово сви официри, Руси и Срби, пра- 
тили су сандук из Делиграда далеко на пут за Ражањ.“ 

Дана 4. септембра Кесјаков је допремио саркофаг Рајевског у српску 
престоницу. Тамо су мајстори позлатили украсе на његовим металним 
површинама, а затим затворили и залили оловом, припремивши га за по- 
следње путовање. У 5 сати по подне „уз огромно присуство народа“, са- 
ндук су унели у Саборну цркву. 

О томе шта се дешавало у Београду идућег дана (то јест, како је текао 
парастос и испраћај Рајевског на пристаниште) нећемо говорити, јер то је 
већ детаљно описано у нашој књизи „Смрт грофа Вронског“.

(1)
 

 

ПОСЛЕДЊЕ ПУТОВАЊЕ
(1)

 

Кнез Милан Обреновић, 22. августа пише Михаилу Николајевичу, 
брату пуковника Рајевcког: „Са осећањем дубоке туге Вам шаљем ову ту- 
жну вест, да је Ваш храбри брат, Николај Рајевски, херoјски пао у крвавој 
борби против непријатеља словенског имена и вере православне. Ваш гу- 
битак је велики, али је он исто тако велики и за српску војску и ону свету 
ствар, у име које се он херојски борио. Надам се да ће ова војска, у којој је 
он командовао и показао тако племенити пример, обележити његову хе- 
ројску смрт и молим Свевишњег да Вам подари снаге да поднесете овај 
тежак губитак .“* 

Одмах по добитку телеграма од Михаила Черњајева, мајка Николаја 
Рајевског, Ана Михајловна се припремила на пут – кренувши крајем авгу- 
ста бродом „Метерних“ из Одесе, стигла је после неколико дана у Београд. 

 
1) Види: Андреј Шемјакин, "Смрт грофа Вронског", Завет, Бгд, 2002. стр. 79-81,77.



1) АР, т. V. стр. 651-652, 644. 
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За све то време тело сина налазило се у манастиру светог Романа где је 
била војна болница српске армије, која, нажалост, више ничим није могла 
да му помогне. На сам дан погибије тело Рајевског је било пренето у мана- 
стир и тамо је сахрањено. И сада се на месту овог привременог гроба на- 
лази окружена цвећем камена плоча са уклесаним крстом на њој. Код гла- 
ве расте зимзелен жбун. О месту првог укопа руског добровољца брине се 
манастирско сестринство. Постоји легенда да је његово срце заувек оста- 
ло овде. 

А 1. септембра је за „грофа Вронског“ почело путовање кући. Тога 
дана је (и поред православног обичаја да се посмртни остаци не дирају го- 
дину дана после смрти) његово тело било ексхумирано, балзамовано, ста- 
вљено из Београда у донети ковчег, који је затим стављен у други, оловни 
– и са свим почастима, тј. уз звуке добоша и пушчане плотуне, кренуло за 
престоницу. Један од руских добровољаца, који се налазио при главном 
штабу Черњајева у градићу Делиград, записао је: „Данас су провозали те- 
ло пуковника Рајевског, њему су одали почаст са три плотуна и шест топо- 
вских салви“. На путу за Београд тужни терет је пратио стари пријатељ 
Рајевских, њихов школски друг са Московског универзитета, капетан К. 
И. Кесјаков, који је специјално стигао из Русије 4. септембра он је допре- 
мио саркофаг у Београд. Сву ноћ су мајстори позлаћивали украсе на њи- 
ховим металним површинама, а затим затворили и залили оловом, при- 
премивши га за последње путовање. 

Следећег јутра у београдској саборној цркви одржан је парастос Н. Н. 
Рајевском. Чинодејствовао је при овоме лично његово Високопреосве- 
штенство миртополит Михаило са тридесет јерарха и свештеника. „Ве- 
чнују памјат “ певао је московски црквени хор. Целокупно београдско ви- 
соко друштво на челу са кнезом Миланом дошло је у храм да се поклони 
посмртним остацима хероја. И само кнегиња Наталија (кћи пуковника 
руске службе Петра Ивановича Кешко) није дошла због болести. Прису- 
ствовала је и А. М. Рајевска. Сви су причали да је тешко било гледати је – у 
тридесет трећој години удовиштва изгубила је и старијег сина. „Држала 
се достојанствено, али горке сузе, које би с времена на време потекле, 
упркос свему настојању да их задржи, дирали су све присутне“ – писао је 
очевидац. На улици је изношење сандука очекивала маса света, што се до- 
бро види на гравири, која је овековечила тренутак опраштања Србије од 
Рајевског. 

За време парастоса је владика – бивши питомац Кијевске духовне ака- 
демије, који је уживао огромно поштовање у Русији, - изразио „вечну за- 
хвалност благородној, добродушној и херојској браћи нашој“. „Христо- 
љубиву душу Николаја Рајевског, који је пао на бојном пољу за свету 
општу ствар хуманости, правичности и братства – наставио је он – нека 
Господ прими у своје блаженско царство. А благородној мајци премину- 
лог, госпођи Ани, нека господ пошаље утеху и снагу да, видевши каквим 
је врелим сузама орошен овај хладни мртвачки одар, поднесе свој тешки 
губитак.“

(1)
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Истог дана у 4 часа по подне, делегација грађана Београда посетила је 
Ану Михајловну. Као одговор на саучешће, које је у име делегације изра- 
зио протојереј Јаков Павловић (будући српски митрополит Инокентија), 
она је једино била у стању да каже: „Захваљујем вам, господо, на саосећа- 
њу које ми изражавате поводом губитка мога сина, сећајући се на тај на- 
чин успомене на њега. То је била давнашња жеља мога сина: давно је у 
свом срцу гајио жељ уда се жртвује за ослобођење Словена од ропства и за 
претеривање Турака из словенских земаља. Још једном вам захваљујем, 
господо, на вашем саучешћу“.

(1)
 

А последњи дан Рајевског на српској земљи је у међувремену текао. У 
шест часова увече сандук са његовим телом је изнет из цркве и у пратњи 
целокупног београдског гарнизона, генералштаба, свештенства и масе 
света, уз звуке војне музике, однет на пристаниште. Улогу почасне страже 
имао је ескадрон руских коњаника. Припремљен за ту прилику катафалк 
није био потребан – целим путем су офуцири носили сандук на рукама. У 
пристаништу је већ чекао брод „Делиград“, онај исти, који је само месец 
дана пре тога довезао живог Рајевског у Србију. Сада га мртвог, уз грмља- 
вину топова, односио у Одесу. Одатле је железницом тужни терет пренет 
на породично имање Јеразмовку, где је заувек и остао, поред костију деде 
– браниоца легендарне батерије.

(2)
 

Изгледало би, то је све. Али историја „грофа Вронског“ се у Србији ни 
у ком случају није на овом завршила. Почео је живот после смрти – мате- 
ријализација успомене. 

 
ЦРКВА СВ. ТРОЈИЦЕ – ЦРКВА ПУКОВНИКА РАЈЕВСКОГ 

У ГОРЊЕМ АДРОВЦУ
(3)

 

У близини села Горњи Адровац, на узвишењу под називом Голо брдо, 
налази се црква Св.Тројице, која представља споменик места погибије 
грофа Рајевског, пуковника – добровољца првог ослободилачког Српско – 
турског рата 1876. године. 

Пуковник Николај Николајевич Рајевски полази у Србију из Одесе 
21. јула 1876. године. Почетком августа те године Петар Тодоровић, писац 
и преводилац у штабу генерала Черњајева пише: „Уз пут на Пруговцу 
стиже нас однекуд пуковник Рајевски. Он је пре 10 до 15 дана дошао из 
Русије и кад се први пут јавио у штаб у Алексинцу, ја сам га дочекао.“ 

Доктор Владан Ђорђевић који се тада налазио у штабу главнокома- 
 

1) АР, т. V. стр. 655. 
2) Као гробница Рајевских у Јеразмовки служила је Крестовоздвиженска црква. Ова 
црква, за коју је камен темељац постављен 3. маја 1833. г. на месту где је био сахрањен Н. 
Н. Рајевски I, представљала је редак споменик руског класицизма прве половине XIX ве- 
ка. Касније, 1883-1885. г. црква је била президана и знатно проширена. Године 1965., 
пред крај хрушчовске офанзиве на цркву, она је остала без купола. Са таквим, доста „све- 
товним“ изгледом, гробница се сачувала до данашњих дана (...) Осим генерала Рајевског 
и његовог унука, који је погинуо у Србији, тамо је сахрањена кћи, Софија Николајевна 
(1881), други унук (млађи брат Н. Н. Рајевског III) Михаил Николајевич (1893) и његова 
деца – Григориј (1883), Јелена (1889) и Николај (1900). 
3) Љиљана Ђуровић, “Црква св. Тројице – црква пуковника Рајевског у Г. Адровцу, Ра- 
сински анали, 2, Историјски архив Ниш, Историјски архив Крушевац, стр.61.
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ндујућег, сећа се: „ (...) Међутим стиже рапорт са Горњег Адровца, да је 
позиција у великој опасности, јер Турци продиру на ту страну с великом 
силом у очекиваној намери да узму адровачке висове, па да опколе целу 
нашу војску на прћиловичким висовима, и да нас онда, потиснувши сна- 
жно с фронта сјуре у Мораву. У том тренутку, Черњајев немајући војске 
под руком да је баци на место које беше у опасности, реши се да бар поша- 
ље поузданог команданта на ту позицију и с тога се окрете Рајевском: 

„Господине пуковниче, молим вас похитајте у Горњи Адровац, при- 
мите команду и гледајте да одржите само један сахат ту позицију, дотле ћу 
вам за цело послати свежих трупа у помоћ.“ 

„С болјим удовољствијем“, рече радосно Рајевски, па скочи на ноге и 
притезајући колане своме коњу, шану мени смешећи се: „Најзад, мој дра- 
ги докторе, једна прилика да видимо дал сам ја баш тако недостојан пото- 
мак ђенерала Рајевског и да ли је „Миљутинска“ војска тако лоша како 
што се каже.“ 

Око 17 часова стиже порука поручника Шамановића: јављам поко- 
рно, да је пуковник Рајевски овог часа, код моје батерије погинуо од пу- 
шчаног зрна непријатељског. 

У каснијем свом извештају поручник Коста Шамановић наводи да је 
Рајевски стигао до поручникове батерије која је имала најбољи положај 
али и најближе Турцима. У то време српске трупе су се расуте повлачиле 
од Сухоте према Доњем Адровцу. Рајевски је у тој ситуацији помогао 
српским официрима на тај начин што је спретно зауставио даље повла- 
чење српске војске. Окупио јединице, реорганизовао одбрану и припре- 
мио напад. 

„Око четири сата по подне, погодио га је непријатељски куршум у 
главу и Рајевски пао мртав без да је могао једну реч изустити. Ја сам одмах 
наредио мојим војницима да погинулог Рајевског однесу у позадину на 
завијалиште.“ - стоји у извештају поручника Косте Шамановића. 

Истог дана тело Рајевског пренесено је у манастир св. Романа где је 
првобитно сахрањено у порти југоисточно од олтара. Гроб је обележен 
плочом од пршчара на којој је уклесан православни крст. Гробно место 
монахиње одржавају са великим пиететом јер је ту по легенди остало хе- 
ројево срце а тело пренешено у Русију. 

Пуковник Рајевски, историјска личност, која је као прототип послу- 
жила Лаву Толстоју за дело „Ана Карењина“ по завршетку Српско-ту- 
рских ратова 1878. године. 

Пред улазом у цркву пуковникови пријатељи и ратни другови подигли 
су надгробни споменик на коме пише: 

„Руски пуковник Никола Николајевић Рајевски у борби са Турцима 
погибе на овом месту 20. августа 1876. године.“ 

О идеји подизања цркве на месту погибије пуковника Рајевског све- 
доче два писма краљице Наталије Обреновић упућена генералу Сави Гру- 
јићу. Прво датира од 21. августа 1887. г. из Бадена, а друго од 25. 
децембрате године из Фиренце. Ова писме сведоче о почетку активности 
око поди-зања цркве на месту погибије; предпоставља се да Ана, мајка 
Вронског већ није била међу живима, па је породичне интересе заступао
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млађи брат Михајло Рајевски са којим је краљица Наталија била у препи- 
сци. Краљица је лично обештетила власника парцеле на којој се данас на- 
лази црква. 

Ктитор цркве у Горњем Адровцу је Марија Рајевска. Али, ко је Марија 
Рајевска? За ктиторе ове цркве помињу се мати, сестра и тетка или снаха 
Н. Н. Рајевског. „ (...) наводим необјављени документ,“ вели Љиљана Ђу- 
ровић, „под називом „Обрачун подигнуте цркве и куће Задужбине пок. Н. 
Н. Рајевског у Горњем Адровцу“ ( Епархија нишка, необјављени документ 
из збирке докумената о зидању цркве у Горњем Адровцу из 1903. године ). 
У заглављу документа стоји: 

„Од Превасходне Госпође Марије Григоријевне удове Рајевске“ што 
указује да је истинита тврдња Будимира Поточана у раду „П. И. Чајковски 
и Н. Н. Рајевски уз моравско ратиште 1876. године“ у коме каже да је 
цркву подигла снаха Н. Н. Рајевског. 

Од погибије Рајевског до почетка подизања цркве прошло је скоро 
три деценије. Почетак изграње цркве и куће датира из 1902. године, када 
је према предању грофица Марија Рајевска „поверила нишком владики 
Никанору Ружичићу 200 000 рубаља за изградњу оба објекта. У периоду 
од септембра 1901. до 4. септембра 1903. годне владики нишком стигло је 
преко Народне банке Краљевине Србије 100.800 рубаља у злату. 

На изградњи цркве радио је предузимач Јосиф Колар, Италијан, који је 
живео у Нишу. Цркву је осликао далматински уметник Душан Обреновић. 

На северном зиду храма налази се мермерна плоча, на којој стоји. 
„Трудом и надзором Епископа нишког г. Никанора Ружичића, а о тро- 

шку ктиторке племените госпође Марије Рајевске озидан је овај свети 
храм и освећен 2. септембра 1903. године.“ 

 

У ДЕЛИГРАДУ ОБЈАВЉЕН РАТ ТУРСКОЈ 1876.
(1)

 

 

Србија је објавила рат Турској 18. (30) јуна 1876. са историјског Де- 
лиграда. 

Пошто је одређено да се рат Турској објави на Делиграду, то је кнез 
Милан дошао у Делиград. У депеши стоји: 

„Састанак министарског савета у петак 18.(30.) јуна 1876 (пре подне). 
Примљена знању депеша министра ог Књаза са Делиграда да је Књаз 

јуче пред поноћ, приспео на Делиград, да је јутрос прегледао шанчеве и 
војску, да је држана молитва и да је митрополит Михаило благословио во- 
јску, па Књаз отишао у Алексинац .“ 

Сава Грујић је пружио ове податке о објави рата на Делиграду: 
„Кад је концентрација целе оперативне војске извршена била, Његова 

Светлост Књаз кренуо је 17. јуна са својим штабом из Београда за Пара- 
ћин, одакле је телеграфском наредбом објавио да прима врховну команду 
над целом мобилисаном војском и да ће му Главни стан бити у том месту. 
Истога дана увече кнез је отпутовао за Делиград, а сутрадан 18. јуна у де- 

 

1) Миодраг Спирић, "Историја Алексинца и околине од краја прве владавине Кнеза 
Милоша 1839. до краја првог српско-турског рата 1876-1877", Алексинац, 2004, стр.148
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лиградском логору објавио је рат Турској. То је 20. јуна учинио и кнез Ни- 
кола црногорски на Цетињу. Ратне прокламације оба српска владаоца 
објавиле су народу и војсци савез Србије и Црне Горе за ослобођење и ује- 
дињење српског народа.“ 

 

НЕУСПЕШАН ПРВИ РАТ ПРОТИВ ТУРАКА
(1)

 

Године 1876. г. 11. августа одбрана Алексинца уз снажну подршку 
артиљерије успела је да одбије све турске јурише. Пошто су изгубили не- 
колико хиљада људи Турци су били принуђени да се повуку на Пруговац. 
Ово је била највећа победа српске војске у рату с Турцима те године. Бро- 
јно надмоћнији Турци су принудили српску војску да се повуче ка Ђунису 
и Шиљеговцу. Генерал Черњајев 16. септембра уводи српску војску са три 
стране, по руском обичају, са песмом и музиком, смело улази у борбу на 
нож. Положају су често прелазили из руке у руке. 

То је била најкрвавија битка у овом рату, '' било је то гигантско рвање 
два противника које је ноћ раздвајала да изнурени од умора одпочину на 
својим положајима, да би се после са одморном снагом опет у коштац 
ухватили.'' (Мишић). Ова битка је одржана на Кревету (гребен између Ђу- 
ниса и Пешчаничке реке ) где су обе стране биле толико исцрпене да је и 
без преговора наступило затишје. Жестоке борбе вођене су на обалама Ју- 
жне Мораве, Рибарске и Гредетинске реке и око Шиљеговца. Ђунис је пао 
17. октобра после битке код Шиљеговца. Ејуб – паша са 70.000 бораца 
прелази у напад на Хорватићев корпус (он и Черњајев су били овде све 
време ратовања) који је био изнурен и раширен на широком фронту од Ри- 
лице до Чокотиног гроба и која је морала да се повуче. 

Слабије и изнурене српске трупе повлаче се према мостовима на Мо- 
рави на линији Ђунис-св. Нестор. Турски напад развијао се муњевито јер 
Ђунис није озбиљно ни брањен. Турске снаге раздвајају српску војсу на 
два дела: један одбацују према Крушевцу а други према Делиграду. Међу- 
тим, операције су прекинуте јер је Турска прихватила ултимативни захтев 
Русије да одмах закључи двомесечно примирје. Битком на Ђунису први 
рат против Турака је завршен неуспешно за Србију. Примирје је ступило 
на снагу 19. октобра 1876. године. 

 
ОБАВЕЗЕ ЉУДИ НАСЕЉЕНИХ НА ЗЕМЉИ 

МАНАСТИРА СВ. РОМАНА1848.
(2)

 

Комисија за попис је „приметила да монастир Св. Романа имаде на 
својој земљи Смуђевац 13 кућа из Турске насељени, који житељи мона- 
стирске земље и овом од својих производа десетак, а поред тога и кулук, 
колико је год и кад је монастиру требало, за сређивање њива, ливада и пр. 
Дају, без да се до сада каквом и најмањем даванију Правитељству, од вре- 
мена доселенија, обвезни били, нити иј је до сада која комисија у ко- 
ншкрипциониј тефтер писала.“ 

Комисија налаже Савету да и ове људе уврсти у списак тефтера за 
плаћање како и сви остали. Тако је и учињено па се из пописа види да тамо 
живи 45 мушких и 32 женске главе, свега 77 душа, од којих 13 глава треба 
да плаћа. 

 

1)Владимир Ћоровић, "Историја Срба" 
2) Гласник ДСС, бр. XV,1862, стр.168
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МАНАСТИР НАУПАРА 
 

МАНАСТИР НАУПАРА
(1)

 

Манастир код Крушевца. Црква је посвећена Богородици (Мала Го- 
спођа). Није познато ко је и када подигао Наупару. Архитектуром Наупара 
припада црквама из доба кнеза Лазара и деспота Стевана. И према тради- 
цији, она би била подигнута од кнеза Лазара. Када је 1382. године монах 
Доротеј издао повељу својој цркви у Дренчи, он је, поред осталог, тој цр- 
кви приложио и „двор у Наупари са придворницом“. Године 1835. Наупа- 
ра је обновљена и том приликом је црква претрпела опсежнију рестаура- 
цију, која је поједине делове архитектуре потпуно променила. Рестаура- 
цију су извршили настојатељи Сава Петровић, архимандрит манастира 
Св. Роман и Пахомије, јеромонах истог манастира. 

 

НЕПОКРЕТНО ИМАЊЕ МАНАСТИРА НАУПАРЕ
(2)

 

У срезу крушевачком, јужно од Крушевца на два сахата, и под самим 
Јастрепцом. 

Има велику нурију од 16 села : Бован, Буци, Витановци, Дворане, Ло- 
вци, Ломница, Модрица, Наупара, Петина, Пољаци, Сеземче, Слатина, 
Станци, Степош Горњи, Трмчари и Шаврани. У овим селима било је свега 
4 650 становника. 

У 1837. години овај манастир није имао своје нурије. 
Од непокретног имања имао је манастир: 

.................................................   1874.        1882.           1882 
Њива................................дана     56.3             65           + 8,7 
Ливада .............................коса 47 35           - 12 
Воћњака и башта ............дана 7 9 + 2 
Винограда ..................мотика        25             27           + 2 
Забрана ...........................дана          6               -           - 6 
Механе ....................................          2               1           - 1 

 
Осим тога имао је манастир планину под разном гором, која је 1874. 

године процењена на 100 000 динара, а 1882. на 24 000 динара. 
Вредност ове непокретности заједно с поменутом планином износи- 

ла је: 
1874. године   122 784 динара 
1882. године     47 606 динара 
И са живим малом манастир је био доста богат, јер је вредност све ма- 

настирске стоке износила у 1874. години 4 389 динара. 
Прихода било је у 1874. години: 
Од парохије        3 538 динара 
Од добара           2 266 динара 
Свега             5 804. 80 динара 
Те године издато је 4 504 д. И по томе претекло 1 300.80 динара. 

 

1) Народна енциклопедија, књ. III, Загреб 1928, УБ : ПБ 17/981 
2) Богољуб Јовановић, "Манастирско непокретно имање у Краљевини Србији", УБ, И. 
бр. 8593, Бгд-1885
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У братству манастирском био је 
 1874. 1882. 
Игуман 1 1 
Јеромонах 2 1 
У две манастирске нурије било је 29 села са 7 450 становника, и то у 

нурији: 
Манастира: села становника 
Велућа 13 2 800 
Наупаре 16 4 650 

МОНАСИ МАНАСТИРА НАУПАРА 1852 - 1912.
(1)

 

 

1852. EПАРХИЈА УЖИЧКА Парохија од 140 домова: Симеон Теодоровић 
(настојатељ). 

 

1853. АРХИДИЕЦЕЗА: Тодор Живановић (јереј). 
 

1854. Нема података. 
 

1855. МЕТОХ (није манастир): Василије (јеромонах). 
 

1856. Тодор Живковић (настојатељ), Василије Поповић (јеромонах). 
 

1857. Теодор (настојатељ), Василије Поповић (јеромонах), Себастијан (је- 
ромонах). 

 

1858. Теодор (настојатељ), Василије (јеромонах). 
 

1859. Теодор (настојатељ), Василије (јеромонах). 
 

1860. Теодор (настојатељ), Василије (јеромонах). 
 

1861. Теодор (настојатељ), Василије (јеромонах). 
 

1862. Василије (намесник), Игњатије (јеромонах). 
 

1863. Василије (намесник), Игњатије (јеромонах). 
 

1864. Максим (настојатељ), Василије (јеромонах), Игњатије (јеромонах). 
 

1865. Игњатије (намесник), Јосиф (јеромонах). 
 

1866. Исакије (игуман), Јосиф (јеромонах). 
 

1867.  Исакије  (игуман),  Василије  (јеромонах),  Аксентије  (јеромонах), 
Гаврило (монах). 

 

1868. Исакије (игуман), Василије (јеромонах), Аксентије (јеромонах). 
 

 
1) Државни шематизам Краљевине Србије
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1869.  Исакије  (игуман),  Василије  (јеромонах),  Аксентије  (јеромонах), 
Теодосије (јеромонах). 

 

1870.  Исакије  (игуман),  Василије  (јеромонах),  Аксентије  (јеромонах), 
Теодосије (јеромонах). 

 

1871. Исакије (игуман), Василије (јеромонах), Аксентије (јеромонах). 
 

1872. Исакије (игуман), Василије ( јеромонах), Аксентије ( јеромонах), 
Мојсије ( јеромонах). 

 

1873. Исакије (игуман), Василије (јеромонах), Аксентије (јеромонах). 
 

1874. И даље Ужичка епархија, Крушевачки округ: Исакије (игуман), 
Василије (јеромонах), Аксентије (јеромонах), Самуило (јеромонах), Мојсије 
(јеромонах). 

 

1875. за нурију има 16 села, 4 100 житеља: Исакије (игуман), Аксентије 
(јеромонах), Лукијан (јеромонах), Мојсеј (јеромонах), Вићентије (јеромонах). 

 

1876. Теодосије (намесник), Аксентије (јеромонах), Максим (ђакон). 
 

1877. Теодосије (намесник), Максим (јеромонах). 
 

1878. Теодосије (намесник), Максим (јеромонах), Леонтије (јеромонах). 
 

1879. Теодосије (намесник), Максим (јеромонах), Леонтије (јеромонах). 
 

1880. Теодосије (намесник), Максим (јеромонах), Леонтије (јеромонах). 
 

1881.   Мина   Дуњић   (старешина,   стопањски   свештеник),   Леонтије 
(јеромонах), Максим (јеромонах). 

 

1882. Теофил (настојатељ), Леонтије (јеромонах), Максим (јеромонах). 
 

1883. Теофил (настојатељ), Максим (јеромонах). 
 

1884. Теофило (игуман), Максим (јеромонах), Евгеније, јеромонах). 
 

1885. Жичка епархија у округу и срезу крушевачком: Теофило, игуман), 
Максим, јеромонах). 

 

1886. Вићентије (намесник), Митрофан (јеромонах). 
 

1887. Вићентије (намесник), Митрофан (јеромонах). 
 

1888. Јосиф Гавриловић (настојатељ), Митрофан Илић (јеромонах). 
 

1889 - 1895. (од 1892. епархија нишка): Теофило Пешић (игуман). 
 

1896. Теофило (игуман), Вићентије (јеромонах). 
 

1897- 1900. Hема података.
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1901. Јероним (јеромонах), Јоаким Милошевић (јеромонах). 
 

1902. Доротеј Јовановић (архимандрит), Вићентије Тодоровић (јеромонах), 
Јоаким Милошевић (јеромонах). 

 

1903. Доротеј Јовановић (старешина, архимандрит), Вићентије Тодоровић 
(јеромонах). 

 

1904. Доротеј Јовановић (старешина, архимандрит), Вићентије Тодоровић 
(јеромонах). 

 

1905. Доротеј Јовановић (стареш., архимандрит), Вићентије (јеромонах), 
Симеон (јеромонах). 

 

1906. Доротеј Јовановић (старeш., архимандрит), Симеон (јеромонах). 
 

1907. Доротеј Јовановић (стареш., архимандрит), Вићентије (јеромонах). 
 

1908.  Доротеј  Јовановић  (стареш.,  архимандрит),  Симеон  (јеромонах), 
Вићентије (јеромонах). 

 

1909. Доротеј Јовановић (стар., архимандрит), Вићентије (јеромонах). 
 

1910. Ђорђе Чемеркић (прота, привр. стар. парох наупарски због страног 
поданства) и Вићентије (сабрат, јеромонах). 

 
1911.  Округ  крушевачки,  срез  расински:  Рувим  Окановић  (старешина, 

архимандрит), Вићентије (јеромонах, сабрат), Георгије (монах, сабрат). 
 

1912. РАФАИЛО МАРКОВИЋ (старешина, архим., члан духовног суда), 
Вићентије (сабрат, јеромонах). 

 

ЕПИСКОП НИШКИ ИНОКЕНТИЈЕ ОБИЛАЗИ МАНАСТИРЕ 1895.
(1)

 

Архијерејски сабор пише Министру просвете и црквених послова 16. 
октобра 1895. године извештај о обиласку епископа нишког Инокентија 
цркава и манастира, између осталих манастир Св. Роман и манастир Нау- 
пара. 

„У Св. Роману пријатно смо били ганути свим, што нам је пред очима 
било. Почев од Божја храма, ћелија и осталих принадлежности ове св. 
обитељи па чак и двориште мозаић-шљунком патосано, чини пријатан 
утисак. Овај вредни старешина примио је на себе једну ванредну патрио- 
тску дужност и оставио свету кућу пуну као сат меда – истина тешко ра- 
стајући се с њоме, али, ипак, радо и вољно, кад је вредни старешина нау- 
парски примио на себе бригу, да се стара о чувању ове свете обитељи.“ 

„Манастир Наупара са својим ванредно вредним и у сваком погледу 
одличним старешином, изненадио нас је како чистотом и редом, тако и 
обилатошћу, укусом и конфортом без сувишка. У свему се види вредан, 
озбиљан, заузимљив, умешан и добар домаћин.“ 

 

1) МПС-ц, Б-3237/1895, Ф. III Ред 128-95
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манастир приход 
за 1893 

расход 
за 1893 

чист приход 
за 1893 

Св. Роман 5.796 дин 5.710 дин 85 дин 
60 пара          64 паре        96 пара 

Наупара 6.631 дин 6.849 дин - 
 68 пара 94 паре - 

 

 
 

Манастири I реда: 

МАНСТИРИ У СРБИЈИ
(1)

 

Београдска епархија

(Царске задужбине – лавре) 
Манастир Манасија        - округ моравски, срез деспотовачки 
„               Раваница         - округ моравски, срез параћински 
„               Горњак            - округ моравски, срез левачки 
„               Каленић          - округ моравски, срез левачки 

Манастири II реда: 
Манастир Раковица         - округ београдски, срез врачарски 
„               Јошаница        - округ моравски, срез белички 
„               Туман              - округ пожаревачки, срез голубачки 
„               Витовница      - округ пожаревачки, срез млавски 

Манастири III реда: 
Манастир Благовештење       - окр. Крагуј., срез јасенички 

„        Вољавча                 - округ крагујевачки, срез јасенички 
„        Св. Петка               - округ моравски, срез параћински 
„        Раиновац                - округ београдски, срез грочански 
„        Миљков                 - округ моравски, срез ресавски 
„        Грнчарица              - округ и срез крагујевачки 
„        Копорин                 - округ смедеревски, срез јасенички 

 

Епархија жичка 
Манастири I реда: 
Манастир Студеница             - округ чачански, срез студенички 

„        Љубостиња            - округ крушевачки, срез трстенички 
„        Рача                        - округ ужички, срез рачански 
„        Жича                      - округ чачански, срез жички 

Манастири II реда: 
Манастир Сретење                - округ чачански, срез драгачевски 

„        Враћевшница        - округ руднички, срез таковски 
„        Благовештење       - округ руднички, срез љубићки 
„        Драча                      - округ крагујевачки, срез гружански 

Манастири III реда: 
Манастир Велуће                   - округ крушевачки, срез трстенички 

„        Вујан                      - округ руднички, срез љубићки 
„        Никоље                  - округ руднички, срез љубићки 

 

 

1) АС, Државни шематизам Краљевине Србије
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„        Клисура                 - округ ужички, срез ариљски 
 

Епархија тимочка 
Mанастири I реда: - 
Манастири II реда: 
Манaстир Буково                   - срез неготински, округ крајински 

„        Суводол                 - срез и океуг тимочки 
„        Св. Тројица            - срез заглавски, округ тимочки 

Манастири III реда: 
Манaстир Вратна                   - срез брзопаланачки, округ крајински 

„         Манастирица        - срез кључки, округ крајински 
„ Успенски-Крепичевац - срез бољевачки, округ тимочки 

 

Епархија шабачка 
анастири I реда: - 
Манастири II реда: 
Манастир Боговађа                - срез колубарски, округ ваљевски 

„        Петковица              - срез мачвански, округ подрињски 
„        Чокешина              - срез јадарски, округ подрињски 
„        Троноша                - срез јадарски, округ подрињски 

Манастири III реда: 
Манастир Радовашница        - срез поцерски, округ подрињски 

 

Епархија нишка 
Манастири I реда: - 
Манастири II реда: 
Манастир Св. Роман               - округ крушевачки, срез ражањски 

„ Св. Стевана- Липовац   - округ нишки, срез алексиначки 
„        Суково                   - округ пиротски, срез нишавски 
„        Наупара                  - округ крушевачки, срез расински 
„        Темски                   - округ пиротски, срез нишавски 

Манастири III реда: 
Манстир Дивљански             - округ пиротски, срез белопаланачки 

„        Св. Јована              - округ и срез нишки 
„        Високо-Ржански   - округ пиротски, срез нишавски 
„        Сићево                   - округ и срез нишки 
„        Просечки               - округ и срез нишки 
„        Св. Петке               - округ и срез нишки 
„        Лепчински             - округ врањски, срез пчињски 
„        Вета                        - округ пиротски, срез белопаланачки 
„        Стрмац                   - округ крушевачки, срез копаонички
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ДРУМ САГРАЂЕН У ПРВОМ ВЕКУ НОВЕ ЕРЕ
(1)

 

Главни војнички пут, “прастара атрерија“, од Дунава до Цариграда 
био је саграђен већ 69. године наше ере. Водио је моравском долином и 
Нишавом у Софију, а онда преко тзв. Трајанових врата, долином Марице. 
Обично је ишао у правој линији, широк 6 метара, поплочан великим по- 
лигоним камењем или набијен песком. Ознаке су обележавале миље (ми- 
љокази са дужином од 1482 метра). Уз пут су биле станице за преноћишта 
и за измену коња какве се још спомињу у Русији. 

 

УТВРЂЕЊA ЗА ЧУВАЊЕ ПУТА 
За чување путева и јавну безбедност подизана су мала утврђења (ca- 

stella, praesidia) или куле (turres). Од Београда до Цариграда била је 31 ста- 
ница, 43 места за измену коња и око 670 миља. На тзв.“Трајановим врати- 
ма“, на том путу била је административна подела између Истока и Запада. 
Тракија је подпадала под префектуру Истока, а читаво остало Балканско 
полуострво под префектуру Илирика. 

 

НИШ ИМА ВАЖАН ПРОМЕТНИ ЗНАЧАЈ 
Ћуприја (Horreum Margi) био је највећи град у унутрашњости Мезије, 

управе на граници Дарданије. Ниш (Naisus), родно место Константина 
Великог, стециште шест разних важних путева, имао је одавно врло велик 
прометни значај и стога је одувек, све до наших дана био тржен и нападан. 

 

РАЖАЊ ИМА СВОЈУ УЛОГУ НА ПУТУ 
Између ова два града, Ражањ такође има своју улогу на путу Via Mili- 

taris. Цар Константин је на овом правцу подигао и обновио 27 градова и 
утврђења. Многи од ових градова страдали су за време најезде Словена 
током 4-6. века а нарочито у 6. и почетком 7. века када су Словени сами 
или у заједници са другим народима упадали у Византију и пљачкали ова 
стара и богата места. 

 

ТРАСА ОД БЕОГРАДА ДО ЦАРИГРАДА 
Via Militaris траса: Београд (Singidunum) - десна обала Дунава до Ко- 

столца (Viminacium) скретао према југу на Медвеђу (Idimmum) - Ћуприја 
(Horeum Margi) - Бован (Praesidium Pompei) - Ниш (Naisus) - Бела Паланка 
(Remisiana) -Пирот(Turres) - Софија (Serdica) - Пловдив (Philipo Polis) - 
Једрене (Hardianopolis) - Лиле Бургас (Bergule) - Чорли (Tzurulum) -Хера- 
клеја (Heraclia) - Цариград (Vizantion). 

 

1) Олга Zirojeвић: Цариградски друм од Београда до Софије, УБ:РД 341, Бгд1467
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Њиме су се кретали велики походи и сеобе: Хуни, Источни Готи, 
Словени, Авари, крсташи, Турци, Аустроугари, Немци и многи други. 
Ри-мљани су га још звали Via publica, Agger publicuz, Starta. 

Цариградски друм се углавном поклапао са римском трасом. У сре- 
дњем веку звао се Царски пут, Моравски пут, у турском периоду јавни пут 
(Tarik-iam) или царски пут (Šah-rah). 

 

НАСЕЉА НА ДРУМУ У ОКОЛИНИ РАЖЊА 
Параћин, Сикирица, Пердебал, Брачин, Претрковац, Шупељак (дана- 

шњи Јовановац), Ражањ, Јабуковац, Вукашиновац, Ћићина, Бобовиште, 
Мозгово, Бован и даље ка југу. Из Параћина до Ражња стизало се за шест 
сати. 

Пердебал: село данас не постоји а налазило се на самом путу и без су- 
мње је средњевековно насеље јер се налази у првом попису ових области 
(1516. г.). Тада је село имало 42 куће, 8 неожењених 2 удовице и једну ме- 
рзу. Годишњи приход је био 5036 акчи. У другој половини 16. века стано- 
вништво овог села храни два поштанска коња. 

Иначе, село је у то време знатно мање него што је било на почетку 16. 
века. Шездесетих или седамдесети година село је имало 12 кућа, једног 
неожењеног и сви заједно дају дажбине у износу од 2.000 акчиа. У време 
владавине Мурата 3. село је имало 35 кућа, 8 неожењених а приход 2. 140 
акчи. 

Брачин: село је постојало пре доласка Турака што се види из првог ту- 
рског пописа из 1516. године: имао је 37 кућа, 6 неожењених и 2 удовице а 
укупан приход од села износио 4.681 акчи и као такав спадао је у већа се- 
ла. Око 1 660. г. имао је 67 кућа и 14 неожењених а у време владавине Му- 
рата 3 64 куће и 14 неожењених. Село је имало обавезу да храни два по- 
штанска коња . Брачин се налазио на самом путу. 

Претрковац: први пут се спомиње у дефтеру шездесетих или седа- 
мдесетих година 16. века. Тада је имао 10 кућа и два неожењена са прихо- 
дом од 1.253 акче и тада су хранили два поштанска коња. За време Мурата 
3 биле су 22 куће, 5 неожењених. Имали су 1. 500 акчи прихода. Хранили 
сy два поштанска коња и били на самом путу. 

Шупељак: Каниц мисли да је овде био Praesidium Dasmini. Први пут 
се помиње 1 566. године као конак царске војске. Насеље је постојало и 
раније јер је у попису из шездестих година забележено да се стара раја 
разбежала пошто се село налазило на путу. Вратило се неколико хришћа- 
на тек када су добили дербенџијски статус. Тада је село имало 3 куће и је- 
дног неожењеног и уведено у попис као дербенд. Исто стање је било и у 
време владавине Мурата 3. 

Ражањ: датира из античког доба када се звао Арсена у чијој је близи- 
ни била Mutatia Gametae ili Gaminuae. Између осталих овде је прона-ђена 
Митрина представа која датира из 4. века наше ере (Митра, Митрас је 
персијски бог сунца) Цар Лазар је Ражањ и простор до Сталаћа даровао 
манастиру Раваници. Турци га први пут уписују 1516. године као село Го- 
рње Ражње. Тада је имао 41 кућу, 6 неожењених и 2 удовуце. Приход је 
износио 5 861 акчу. У то време Ражањ је био на лошем гласу код Турака јер 
је на шумовитој Мечки било честих хајдучија. Међутим, ово место је до-
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било повлашћени,тј. дербенxијски статус после једног догађаја о коме на- 
родно предање вели: Овде су једном хајдуци напали посланике и отели им 
царске дарове које су ови носили султану. Месни становници су ове даро- 
ве преотели и послали султану после чега их је он ослободио свих данака. 

По турском попису село Горњи и Доњи Ражањ имало је 1536. године 
68 кућа и једну баштину. Мерза Доњи Ражањ била је сејалиште села. Ше- 
здесетих или седамдесетих година дербенџијско село Горњи и Доњи Ра- 
жањ има 105 кућа, 6 неожењених а десет или двадесет година касније 67 
кућа и 31 неожњењеног. Становништво се, судећи по дажбинама, највише 
бавило гајењем житарица и винограда. 

Многи путописци и дипломате су описивале Ражањ.У 17. и 18. веку 
док једни тврде да су у Ражњу коначили у сељачким колибама и напољу, 
други тврде да Ражањ има хан и да је варош велика и врло лепа, те да има 
више импозантних ханова. Године 1636. ова паланка је изгорела, па је по- 
дигнута нова коју путописац описује да је у облику продуженог четворо- 
угаоника у којој се налази xамија, житни магацин, војничке куће. Исто- 
ричари су забележили народно предање да је ту од старина био некакав 
каравансерај покривен оловом, још нека велика зграда и џамија. На дана- 
шњем месту Ражањ се налази од 1 837.г. када је премештен због куге. 

Овим именом Ражањ се помиње у средњем веку а у турским докуме- 
нтима из 1516. г. звао се Горње Ражње у нахији Петрус. Као паланка први 
пут се помиње 1594-95. године. 

Ражањ са околином је до сада веома мало истраживан, било истори- 
јски било археолошки. Једна од оцена истраживача да је Ражањ настао 
као „прека потреба на путу ратницима, гласоношама, путницима. Био је 
прва станица по изласку из Термопила или последња по уласку у Термо- 
пиле. За своја два миленијума упамтио је Византинце, Римљане, Грке, 
Словене Био је последње српско уточиште пред налетом Турака пре пада 
Смедерева.“ (Југовић, Марковић, Ражањ). 

Мозгово: насеље је постојало у средњем веку, пре доласка Турака. Го- 
дине 1530 приход села је износио 5.873 акче што је доказ да се ради о зна- 
тнијем насељу. Каснији пописи показују да је дошло до опадања насеља 
јер је 1536. г. село имало приход од 4.200 акчи, 22 куће, на баштини је било 
19 са 3 неожењена а шездесетих или седамдесетих година имало је 27 
хришћанских и једну муслиманску кућу и 3 неожењена са приходом од 
3.500 акчи. 

Бован: Прво насеље овде је основано за време Римљана. Према ри- 
мским интенерерима поједини историчари тврде да је овде био град 
Praesidio Pompei док други доказују да је овај град био на простору 
Јовано-вца. Насеље се налазило при уласку у клисуру Моравице. 

У средњем веку Бован је био знатно трговачко место. Године 1395. 
царица Милица издаје повељу у којој се одређује да се од Бовна сваке го- 
дине даје по 500 крупаца соли манастиру св. Пантелејмона на Светој Го- 
ри. Бован постаје гранични град за време владавине деспота Стефана, у 
турске руке пада 1414. г. када га заузима Муса. 

Не губи значај ни за време Турака. У њему седе представници власти 
а од тридесетих година XVI. века овде се одржава стални пазар и вашар. У
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овом веку тврђава није имала посаду, остала су само два порушена гради- 
ћа један према другом. По попису из 1516. године Бован има знатан број 
становника: 140 хришћанских и 31 муслиманска кућа, 31 неожењен, 12 
удовица, једна одрасла мушка глава и две баштине, 8 млинова, једна ли- 
вада, укупан приход је износио 21.358 акчи. Само двадесет година касни- 
је број становника нагло опада: 55 хришћанских кућа, 27 муслиманских, 
15 неожењених, 8 удовица и 3 баштине док приход износи 17. 081 акчи. 
Тридесетак година касније Бован има 33 хришћанске куће 33 муслима- 
нске, 7 неожењених (6 хришћана и један муслиман). Уписан је и џемат му- 
слимана који су у самом  Бовну држали 22 винограда. Приход је износио 
15 081 акчу. 

Под владавином Мурата 3 број становника се повећао: 47 хришћа- 
нских кућа и 9 неожењених, 30 мислиманских кућа и 8 неожењених. Хри- 
шћани су држали три баштине а укупан приход је износио 14.000 акчи. Од 
објеката исламске вере постојала је само једна џамија, у попису из 1536.г. 
уписани су имам и мујезин (џамија је припадала Махмуду Хаџији чији је 
годишњи приход износио 6.500 акчи. 

 

СТРОГО ОДРЖАВАНА ТРАСА 
Цариградски друм је за време владавине Турака стално одржаван, а 

нарочито пред велике походе. Радници су долазили из Цариграда али је 
највећи број узиман из оних насеља поред којих је водила траса пута. Је- 
дан емин је управљао над 400 људи са надницом од 4 -5 аспри. Пре похода 
на Београд упућене су балтаџије а кадијама се наређује да се изнесе храна 
одређеним службеницима за рашчишћавање пута. Из наредбе 1718. годи- 
не види се да поправку пута треба да изведе искључиво домаће стано- 
вништво. Раја, дакле, има обавезу да поправља путеве.

(1)
 

 

МЕНЗУЛАНЕ И КОНАЧИШТА 
На одређеном растојању на путу постојале су мензулане, места на ко- 

јима су се мењали коњи. Путописац грађевину описује: један сламни кр- 
ов, позади подупрт каменим зидом, а напред са два стуба, испод њега 
стоји пар изгладнелих коња или мазги. Покривен простор је са три стране 
отворен. Поред се налази једна или више колиба у којима живе људи који 
чувају коње. Коначишта су понекада ханови а понекада каравансераји. 
Она су у почетку била бесплатна (каравансераји) али су касније претво- 
рена у ханове у којима је храна продавана. И један и други облик коначи- 
шта се могао узимати у закуп. Продаја се није одвијала у хановима већ 
поред друма. 

 

ПИЈАЦА ПОРЕД ПУТА 
Путописац бележи да у једном селу код Ниша група од двадесет жена 

путницима је донела погаче и пиће на продају. Други путописци бележе 
да се на друму продаје вино, погаче, јагоде, сира, млека итд. и то по малој, 

 

1) Пут је прелазио Мораву једино у близини Вукашиновца. Путници и роба превожени 
су скелом. Почетком 18. века путописац бележи да од Београда до Филипопоља нема ни 
је-дног јарка нити барице преко које није саграђен јак мост од дасака. (П. А.)
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умереној цени. Испред каравансераја продавана су дрва, ковачи су нуди- 
ли своје услуге, али врло ретко су имало посла јер су коњаници носили го- 
тове потковице и сами поткивали коње. 

 

САОБРАЋАЈНА СРЕДСТВА 
Сходно својој религији Турци су копали бунаре и правили чесме где 

год има воде на путу. 
Од саобраћајних средстава коришћени су кола, кочије, коњи, камиле 

које су вукле топове. Године 1521. из Анадолије је у Пловдив доведено 
500 камила у каравану. 

Транспорт робе ишао је и речним путем као допуна друмском саобра- 
ћају. Морава је у то време била пловна до Ниша, била је богата водом, са 
дубљим речним коритом. Забележено је да Морава код Равног никад није 
могла да се пређе газом, већ увек скелом тј. лађом. 

Цариградским друмом су извођени војни походи, превожена је храна 
и харач, спровођена хришћанска деца (аџеми, оглани), превожено је ро- 
бље, страна посланства, турске мисије и разни изасланици Порте, одвијао 
се каравански и колски саобраћај за све врсте путника. 

 

ХАЈДУЧИЈА НА ПУТУ 
Хајдучија је била стално присутна на Цариградском друму. Хајдуци 

су пресретали путнике и пљачкали робу. Други облик хајдучије огледао 
се у тежњи српског народа за ослобођењем од Турака. Била је хајдучија 
везана за глад и сиромаштво. Чак и кад је пролазила царска турска војска 
била је у опасности па је испред себе слала, на пример 1697. г. око 2.000 
пешака и коњаника са задатком да обезбеде слободан пролаз војсци. 

 

ХАЈДУКА НА КОЛАЦ 
Ради обезбеђења проласка Турци су наређивали дербенџијским сели- 

ма да секу шуму поред пута. Кадије из насеља и вароши поред пута су 
имале обавезу да обезбеде пут а ови су чување пута давали најповерљиви- 
јим људима. Када Турци ухвате хајдука најчешће су га осуђивали на смрт 
а по некада су их одређивали за веслаче на галијама. Путописац бележи да 
је код Ниша видео два хајдука набијена на колац а и други путописци све- 
доче о многим другим примерима вешања. 

 

БУБАЊ УКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ПУТ СЛОБОДАН 
Знак за сигуран пролаз путника је био ударање у бубањ дербенда који 

овим указује стражи да је пут слободан. Путописац овакав случај бележи 
1550. г. код Ниша. Дербенџије су имале задатаки да одржавају мостове и 
скеле и да стражаре поред њих. 

 

ЗА УБИСТВО ОДГОВОРНО НАЈБЛИЖЕ СЕЛО 
За обезбеђење пута Турци су наставили праксу из Душановог закони- 

ка: на територији где се деси убиство одговорност сносе месни органи 
власти и становништво. Пут су обезбеђивала читава дербенџијска насеља 
чији је задатак обезбеђење сигурног и несметаног саобраћаја на опасним
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деловима пута. Пошто је мањи број села био на самом путу, дербенxијска 
села су била мање или више од пута. Према томе, становници Ражња и 
других дербенxијских села у његовој околини су имали велику обавезу 
обзиром да се друм у овом крају протезао кроз шумовити крај. 

 

ЗНАЧАЈАН ПУТНИК 
Званична дербенxијска села у околини Ражња била су: Брачин, Пре- 

трковац, Шупељак, Ражањ. Ова села су имала извесне пореске олакшице. 
Цариградским друмом путовало се организовано за време турске влада- 
вине како сведочи писмо датирано 5. августа 1835.године тј. у време када 
је Ражањ ослобођен а Алексинац био под турском влашћу. Пошто је са- 
држај писма карактеристичан за тај период овде је дато у целини. Овим 
писмом Милета Радојковић из Алексинца обавештава Јеврема Обренови- 
ћа (кнез Милош је тих дана боравио у Цариграду) како је везир Јусуф- 
паша поручио Милети и послао му списак захтева на проласку за Бео- 
град: 

 

ПАШУ ТРЕБА УВАЖИТИ 
Списак конака које је паша одредио: данас ће бити у Пироту на кона- 

ку, у суботу у Нишу и да ће до среде бити, у петак у Паланци, из Ниша у 
Алексинац. Из Алексинца да га ми нашом комором кренемо, тако је по- 
тврђавао да му је тако наш кнез у Цариграду обећао, у томе сам препо- 
ручио исправнику бањском Јовану Вељковићу да састави 172 коња из ба- 
њске и у понедељак да пошаље у Ниш а кад дође у Алексинац ми ћемо се 
постарати друге коње наћи, тако је и списак донео колико ране потребује 
на сваком конаку, писао сам исправницима да толико ране и набаве а исти 
списак и овде прикључавам. Квартири за дочек Јусуф-паше и тевабију 
његову Јусуф-паша, определио је конаке до Београда и особе при њему 
налазиће се: 

 
За везира ......................................................................1  конак 
За харем везирски и за харем-ћехаја ..........................2  конак 
За Исан-бегефендију и Етреф-ефендију ...................1  конак 
За везирког сина-Хазнадара за ћехај-бега .................1  конак 
За Диван-ефендију .....................................................1  конак 
За Капиџилар-ћају и његове писаре...........................1  конак 
За Ич-чохадара и Мухурдар-ефендију ......................1  конак 
За Дивитар-ефендију и Анахдар-агу .........................1  конак 
За Југрук-барјактар и његова Ар-Кардама ................1  конак 
За Имам-ефендија и Сеџади-баша.............................1  конак 
За Ћирелxи-башу,Шамдан-агу ..................................1  конак 
За Селим-агу ...............................................................1  конак 
За Марамаxи-башу и Ибрахтар..................................1  конак 
За Имрахора и за таблу везирску................................1  конак 
За Везирску хазну .......................................................1  конак 
За Јаваз-башу и јавазима ............................................5  конак 
За ћехаја-бегове јавазе ................................................1  конак
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За татар-агу и татарима ..............................................4  конак 
За Сараф-башу ............................................................1  конак 

32  конака 
особито од више да се нађу     3  конака 

свега   35  конака 
 

Списак за дочек колико му таина и сваком конаку потребује: 
120 ока леба, 75 ока меса, 55 ока пиринча, 10 ока лепа брашна, 12 ока 

меда, 8 ока пилића, 400 ока јечма, 142 коња за комору, 100 коња голи, 42 са 
самарима, 25 кола волујска. 

Друмом се обавља трговина између Србије и Турске: Србија је изво- 
зила пољопривредне производе а због малог броја градског становни- 
штва увоз је био мали. 

 
ДРУМ ДОБИЈА НА ЗНАЧАЈУ ДОЛАСКОМ ТУРАКА 

Цариградски друм добија на значају у односу између Срба и Турака 
крајем 15. века надирањем Турака ка Угарској. Друм је ипак Турцима обе- 
збедио лак и и брз пролаз у освајању Србије. Захваљујући друму и мора- 
вској котлини Србија ће бити поприште судбоносних окршаја хришћа- 
нства и мухамеданства. Србија је и тада бранила продор ислама у Европу. 
Друм је Турцима обезбедио, после пада Смедерева да поприште борбе 
пренесу на Подунавље. 

 
СТАНИЦЕ ОД БЕОГРАДА ДО ЦАРИГРАДА 

Београд- Паланка                                                      15  сати 
Паланка-Јагодина                                                    1 0  сати 
Јагодина-Ражањ                                                       1 0  сати 
Ражањ-Ниш                                                              1 2  сати 
Ниш-Пирот                                                               1 2  сати 
Пирот-Софија ..........................................................1 6  сати 
Софија-Ихтиман ......................................................1 2  сати 
Ихтиман-Пазарџик ..................................................1 2  сати 
Пазарџик-Фелибе .......................................................9  сати 
Фелибе-Ас-Ћој.........................................................1 6  сати 
Ас-Шој-Ебибџе ..........................................................9  сати 
Ебибџе-Једрен ............................................................9  сати 
Једрен-Бабаис ..........................................................1 0  сати 
Бабаис-Луле-Бургас.................................................1 4  сати 
Луле-Бургас-Чорле ..................................................1 0  сати 
Чорле-Саливре ...........................................................8  сати 
Саливре-Цариград ...................................................1 2  сати 
.................................................................................183  сата 

 
ОД БЕОГРАДА ДО ЦАРИГРАДА КОЊЕМ 183 САТА 

Одстојање међу мензуланама није се мерило километрима већ сати- 
ма. Јахачи татари су били здрави и издржљиви људи који су морали савла- 
ђивати физички и душевни умор од силног јурења на коњу, са врло мало
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спавања, падајући у сан понекад и за време јахања .Татарин је остајао 
исти све док није стигао на одредиште и предао аманете, службена и при- 
ватна писма. Од Београда до Цариграда татарин је морао да стигне за 183 
сата, тј. за 7-10 дана татарским терањем коња, зависно од квалитета коња 
које успут мења у мензуланама и издржљивости татара. Они су имали по- 
властицу да камџијом уклоне са пута сваког ко им је сметао а коње су те- 
рали да касају што брже. 

 

МЕНЗУЛАНА У РАЖЊУ 
По ослобођењу дела Србије 1815. г. прве три станице Београд, Пала- 

нку и Јагодину кнез Милош је дао на терет народне српске касе а станице 
од Ражња ка Цариграду остале су и даље на турској територији. У београ- 
дској станици било је 60 коња а у остале две по 40. Године 1833. повучена 
је граница између Алексинца и Ниша па су и мензулане у Ражњу и Але- 
ксинцу припале Србији. У то време Милош је установио српске вилаје- 
тске поште (вилајет-место рођења) за унутрашњу службу. Било их је се- 
дам главних и двадесет споредних станица и све су даване под закуп од 
1835. г. 

 

ЕВРОПСКИ ДРУМ 
Милош увиђа (после Сретенског устава) важност Цариградског дру- 

ма па у писму од 20. фебруара 1835. г. пише: „Из побуђенија што је кроз 
Отечество наше Европа пут трговини и званичним делима (преко курира) 
отворила; осим тога, желећи, да се у земљи нашој вообшче пошта добро 
уреди, постављам ја данас мог надворног совјетника Јакова Јакшића, на- 
дзиратељем целе поште у Србији.“ 

 

И ПОСЛЕ ТУРАКА ТАТАРИН 
За хитне вести и поруке од Београда и назад остао је и даље татарин, 

док је српски поштар у унутрашњости Србије, на коњу понео назив суру- 
џија (суруџи-седлар). Он би јахао на коњу а пошту носио у бисагама, а 
уместо камџије носио је трубу да би најавио улазак у град и да му се скло- 
не с пута. 

 

УВЕДЕН РЕД ВОЖЊЕ 
Године 1855. пошта из Београда полази у 7 сати увече а у Шупељак 

стиже у 11 сати и 15 мин. пре поноћи а у Алексинац у 4 и 15 ујутру. Из Шу- 
пељака за Београд полази четвртком и недељом у 7 и 45 а из Алексинца за 
Београд полази у 2 и 45 по поноћи истих дана као из Шупељака. Од 1867. 
г. пошта за Шупељак и Алексинац иде сваки дан. 

Године 1876. пошта за аманете из Београда за Алексинац полази не- 
дељом, уторком средом и петком у 8 сати. Аманети се таксирају по тежи- 
ни (наплаћује се 10 пара чаршијских од сваке пола оке на сваких 10 сати 
даљине) и по вредности (наплаћује се 12.000 гроша чаршијских закључно 
на сваких 500 грама за даљину до 15 сати) итд. До Јовановца рачунајући 
од Београда пошта је наплаћивана до 40 сати а од Београда до Алексинца 
до 50 сати итд.



139
139 

 

ЦЕНА ВОЗНЕ КАРТЕ 
За путовање на поштанским двоколицама наплаћује се два гроша у 

време редовног поласка поште и 4 гроша ван тог времена на сат од сваког 
путника. За путовање поштанским колима 3 и 4 гроша зависно да ли је по- 
лазак редован или ванредан. Путовање поштанским коњима наплаћивало 
се по 2 грошана сат на једног коња. Деца испод 4 године која путују по- 
штанским колима са својим родитељима не плаћају ништа али их ови мо- 
рају држати на крилу. 

 

ПРВА ПОШТА У РАЖЊУ 
Прва пошта у Ражњу организована је 1878.г. да би идуће била укинута 

у Јовановцу. Две године касније Ражањ добија и телеграф. 
Појавом поштанских кола са два и четири точка (дилежанца), много 

касније, татари су се сасвим угасили. 
 

ПОСЛЕДЊИ ТАТАРИН 
Последњи татарин био је татар-Риста Прендић који је као пензионер 

живео у Алексинцу. Од 1840.г. престали су поштански закупи и станице 
су са својим приходима и расходима прешле у државне руке и подвргнуте 
Попечитељству внутрешњих дела (Министарство унутрашњих послова). 

 

ДРУМОВИ ЋЕ ЗАЖЕЛЕТ ТУРАКА 
После Берлинског конгреса 1878. г. када је Србији призната незави- 

сност, стара граница код Катуна померена је одавде, са Суповца на Јанко- 
ву клисуру, Грамаду, Преполац ... (1888. г.) 

После одласка Турака неки делови Цариградског друма су били веома 
запуштени и обрасли травом што је неумрли народни песник и прорекао: 

"Друмови ће зажелет Турака, 
Ал Турака нигде бити неће." 

У Старој Србији чула се изрека: 
"Куд султанов коњ стапа 
ту трава не апа." 

 

ЦАРИГРАДСКИ ДРУМ ОД БЕОГРАДА ДО НИША
(1)

 

Од Београда до Ниша може се путовати водом до Смедерева и Ду- 
бравице а онда сувим преко Пожаревца на Свилајнац и Ћуприју или од 
Београда преко Гроцке, Смедерева, Сараораца, Велике Плане, Брзана 
итд. (у свим овим станицама мењају се коњи). 

Путовање од Београда до Ниша кошта 5-6 дуката и то кочијама. За 
једно седиште на редовном делижансу од Београда до Алексинца плаћа 
се 126 гроша а за сва четири седишта 10-11 дуката цесарских (ова цена је 
када делижанса није поштанска, тада не треба да се мењају аманети, већ 
само коњи па се брже стигне. 

 

 
 
 

1) Сретен Л. Поповић, "Путовање по новој Србији (1881.)" СКЗ, Бгд, 1950.
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ДРУМ КАО ПО ДЛАНУ 
Од Београда до Јагодине не видесмо скоро ни једно село, него лепу, 

младу као босиљак шуму и по њој густ шипраг. Већа част планине Црни 
Врх је искрчена и у њиве преобраћена. Од Јагодине до Ћуприје пут је ра- 
ван са дивним изгледом: десно на брегове а лево на Поморавље. И од 
Ћуприје до Параћина и од Параћина до старог Шупељака, сада Јовано- 
вца, непрестано је друм као по длану раван. 

 

У ЈОВАНОВЦУ САМО ДРУМСКА МЕХАНА 
Од Јовановца где је сада само друмска механа, а никаквог села нема, 

иде пут све постепено уз брдо, док не дође испред Ражња, и тад се спушта 
на ниже. Овај пут до Ражња проведен је преко планине. Код Јовановца ви- 
десмо многе фуруне које су пограђене у време првог рата 1876. г. за пеци- 
во и хлеб. Овде нађосмо сијасет божји воловских кола, натоварених са 
еспапом, а највише са крупицама соли, које очекују да се измени коњска 
запрега. (У Алексиначком округу владала је говеђа куга, па рогата марва 
није даље пуштана.) 

ЛЕПА СЕЛА ОКО РАЖЊА 
Ражањ је мала варошица са поштом (где изменисмо коње) лежи као у 

каквом котлу. И одавде се пут пење уз брдо и спушта на ниже, па под Де- 
лиград. Иако од Ћуприје дуж друма нема ушорених села, опет видим и ле- 
во и десно од пута у разним правцима начичкана села са лепим окреченим 
и ћерамидом покривеним кућама. 

 

ДЕОНИЦЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРУМА 
Од Ражња па до Катуна свуда поред пута видесмо што ни на једном 

путу досад нисам видео а то су побијени диреци и на њима исписане 
таблице докле које село има да насипа и одражава пут. 

 

СРБИ НЕ ВОЛЕ ГРАДОВЕ 
Нико у овој земљи није био тако слободан као Србин; он нити зидаше 

градове ни високе куле нити се упалисађиваше. Слободне горе и дубраве 
беху његови градови и казамати. Кулу гради црни Арапине а Марко оре 
друмове у гори зеленој. И кнез Лазар, како је освојио Београд, дао га је по- 
рушити, да се у њему, по речима историка, не би гњездили Турци и Ма- 
џари. И Немања, како је који град освојио од Византинаца, дао га је пору- 
шити да се о њих не ломи српска снага. И Византинци и Римљани живели 
су само по градовима. 

 

НЕМА ВИШЕ НИ ДРУМА НИ ЈАБУКА
(1)

 

У 20. веку Цариградски друм је био главни пут у овом делу Србије и 
није битно одступао од трасе старога пута. Стара подлога је била прекри- 
вена туцаником који је за овај део пута воловском запрегом довожен из 
Варнице са места Варнички камен. Поред пута су биле засађене јабуке ко- 
јих данас више нема немарношћу и небригом самих мештана који око 
трасе имају поседе. Остала су само још три стабала јабуке старинске со- 
рте близу моста у Периловцу које обилно рађају и које једино подсећају 
на Цариградски друм. 

 

1) Коментар аутора
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САДА ЈЕ ТУ ЕВРОПСКИ АУТОПУТ
(1)

 

Године 1958. омладина Југославије је изградила пут „Братство-једи- 
нство“ који је заобишао стари Цариградски неколико стотина метара 
источно од Периловца. Та траса је данас локалног карактера јер је изгра- 
ђен модернији аутопут који је води делимично по старој траси а делими- 
чно потпуно новим правцем. Аутопут има карактер модерног европског 
пута који повезује Европу преко Балканског полуострва ка Блиском исто- 
ку и даље. Жарка нам је жеља да њим више никада не пролазе освајачке 
војске белосветских политичара јер и овај као и сви досадашњи пролази- 
ли су кроз наше двориште и то кроз сама улазна врата. 

 

КОМУНИКАЦИЈЕ ПО ЕПШЕЛВИЦУ
(2)

 

Фридрих Епшелвиц, инжињеријски капетан, био је члан аустријске 
комисије за разграничење са Турском а на основу одредаба Пожаревачког 
мира 1718. године. 

„Епшелвиц је уцртао пут који из Крушевца скоро праволинијски иде 
на прелаз преко Јужне Мораве код Трубарева, а затим се рачва: леви крак 
се укључује на пут Ниш-Београд а десни крак иде оба-лом Јужне Мораве 
до Мозговачке реке, где се укршта са путем Ниш-Бео-град и наставља 
право до Соко-бање и даље за Бугарску. Овим путем, из Крушевца и ка 
њему прошао је Феликс Каниц два пута и о томе пише: „Интересантно је 
да су и Римљани изабрали исту трасу од свог великог крушевачког 
каструма ка Ј. Морави и да су реку прелазили код Трубарева, тј. на оном 
истом месту где су се 1876. налазили и српски ратни мостови. О томе 
сведоче антички остаци утврђених положаја изнад и испод пре-лаза 
наспрам  села  Малетина,  једна  квадратна  римска  осматрачница  са 
странама од 7 м на 426 м високом Ђуниском кршу, затим тростране зиди- 
не испод њега.“ 

 

КНЕЗ МИЛОШ НИЈЕ ВОЛЕО ЛОШЕ ПУТЕВЕ 
Још један његов запис гласи: „7. јула 1860. г. имао сам пред собом 

шкрипу правог мравињака. Шкрипа безбројних натоварених кола меша- 
ла се са повицима њихових власника који су гонили волове, хиљаде сеља- 
ка и сељанки радили су најпримитивнијим оруђем, с корпама и колицима, 
дању и при великим ватрама ноћу, да би на време завршили део пута који 
је њима пао у део. Кнез Милош је, наиме, намеравао да из Сокобање, где 
се налазио на лечењу, посети Крушевац, а свима је било познато да није 
волео лоше путеве. Капетани су уживали нарочито у томе да неразумним 
изменама „поправљају“ трасу коју су „швапски“ окружни инжињери с ве- 
ликом муком одредили и обележили“.

(3)
 

 

ПЉАЧКАШИ У ПАСЈАКУ-ДАНАШЊЕМ ПОСЛОНУ 
Стару трасу пута Крушевац-Трубарево мештани околних села и дан- 

данас називају „Цариградским друмом“. Овај назив је употребљен и у ле- 
генди о настанку имена села Пасјак : „Комити-пљачкаши, који су логоро- 

 

1) Коментар аутора 
2) Зоран Јанићијевић, "Епшелвицова и Митесарова карта", Расински анали бр.1/2003, 
Историјски архив Крушевац, Крушевац 2003, стр. 219. 
3) Феликс Каниц, "Србија, земља и становништво", Бгд, 1985, стр. 110.
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вали на терену данашњег Пасјака су са овог скровитог места контролиса- 
ли и сачекивали и друге трговце који су из Цариграда возили робу према 
Београду. Као што је познато, преко рибарске котлине и поред Паруновца 
пролазио је Цариградски друм.“

(1)
 

 

ПУТ КРУШЕВАЦ-ПАРАЋИН 
Eпшелвиц је уцртао и пут који је спајао Крушевац и Параћин: пошто 

пређе реку Расину и поток Дединац пут одмах долази до обале З. Мораве 
и ње се држи до села Град Сталаћ. У то време З. Морава је од данашњег се- 
ла Јасика правила заокрет ка данашњем селу Макрешана, а само Макре- 
шане се налазило на левој обали реке ( данас топоним „Селиште“). Обра- 
тимо пажњу где овај пут прелази преко реке Јужне Мораве: дошавши до 
испод ове реке он креће узводно према селу Стеванац, прелази преко реке 
и држи се њене десне обале док не стигне до Велике Мораве, чије се обале 
држи све док не пређе Јовановачку реку (у то време Шупељевачка река, 
напомена редактора). На десној обали реке Ј. Мораве Епшелвиц је уцртао 
три потока између споја две реке и речног прелаза. Погледамо ли у савре- 
мену топографску карту видећемо да су то Топлик и Виноградски поток, а 
трећи поток више не постоји. Ипак, његово корито можемо лако да уочи- 
мо па на тај начин да одредимо где се налазио речни прелаз: код задњих 
кућа села Град Сталаћ идући ка селу Стеванац. Одмах изнад прелаза, на 
једном од гребена Мојсињске планине који се стрмо спушта до саме реке, 
налазе се остаци утврђења (праисторија, Рим, рана Византија) у стручној 
јавности познатог под именом „Укоса“

(2)
. Утврђење је очигледно имало 

функцију контроле речног прелаза. 
На крају приче о Епшелвицовој карти споменуо бих нешто о споју ре- 

ка З. и Ј. Морава: на карти се јасно види да је њихов спој много ближи сре- 
дњевековном Сталаћском утврђењу него што је то данас случај. То нам 
каже и једна од легенди о постанку имена Сталаћ. 

 

КОМУНИКАЦИЈЕ ПО МИТЕСЕРУ 
Спремајући се за рат са Турцима Аустрија је 1783. и 1784. године у 

Србију послала своје агенте са циљем да брижљиво испитају војни гео- 
графски и стратешки положај свих крајева у Србији. У друштву равани- 
чких калуђера, као њихов манастирски слуга, под именом Михајло Кова- 
чевић, Митесер је своју пажњу усредсредио на саобраћајне прилике, при- 
роду земљишта,насеља, изворе воде, реке и стражарнице турских посада. 

Пут који је Митесер уцртао од Крушевца ка Сталаћу и даље, поклапа 
се скоро у потпуности са трасом коју је дао Епшелвиц. Разлике су у томе 
што се пут код Митесера, пошто на истом месту пређе преко Ј. Мораве код 
византијског утврђења „Укоса“, рачва у три крака и тако наставља ка По- 
јату, тј. Параћину; друга разлика је на терену данашњег села Макрешане: 
пут ту прави један значајан полукруг. На терену можемо без проблема да 
препознамо Митесерову трасу: пут улази у данашње село, а то је данас 

 

1) Здравко Костић, "Легенде Расине, Рибарске реке и Западног Поморавља", Крушевац, 
1991, стр. 77. 
2) Душан Рашковић, "Рановизантијска утврђења у крушевачком окружју", Крушевац,
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улица Ж. Матејића, затим када дође до брда Рамна одваја пут ка обали З. 
Мораве. Митесер је уцртао и пут који наставља право гребеном ка Ста- 
лаћу, пут који мештани називају „стари пут за Сталаћ“. Овим путем про- 
шао је и Ф. Каниц и о томе пише: „Појахао сам Београдским путем и пре- 
газио дубоку Расину, која је сада премошћена, а затим пошао преко пи- 
томих брежуљака, кроз воћњаке и винограде Макрешана. Са гребена Мо- 
јсињске планине силази се благом низбрдицом, а кад смо изишли из шуме 
на Пожарцу ( 442 м), северна моравска област указала се пред нама све до 
Саве... 

Митесер је уцртао пут који полази од села Бошњане, иде обалом З. 
Мораве, долази до В. Мораве и прелази преко ње одмах испод споја Ј. и З. 
Мораве (који је и код Митесера, као и код Епшелвица, много ближи сре- 
дњевековном Сталаћу него што је то данас случај, да би се затим укључио 
на пут Сталаћ-Параћин. Крај овог пута, на обали З. Мораве, налази се зна- 
чајан археолошки локалитет познат под именом „Бедем“. Мислим да Ми- 
тесерова карта у потпуности објашњава необичан положај овог утврђе- 
ња: оно је штитило прелаз преко Мораве, исто као што је суседно (и 
недалеко) утврђење на Укоси штитило прелаз преко Ј. Мораве. 

 

КАРАВАНИ НАЈЧЕШЋИ НАЧИН ПРЕВОЗА РОБЕ
(1)

 

Каравани су представљали једини начин превоза робе у унутрашњо- 
сти ондашње Србије. На неким издвојеним деловима Via Militaris је било 
могуће превозити робу великим и малим колима, али су то издвојени слу- 
чајеви. Једини начин превожења робе од лука до унутрашњости Балка- 
нског полуострва и обратно је било путем каравана. Да би се роба успе- 
шно превезла до жељеног места караваном, он је морао да буде организо- 
ван. Сваки човек је знао своје место у каравану и сходно томе се и пона- 
шао. Сви могући проблеми који су могли да задесе један караван регули- 
сали су се уговором. Безбедност путева је зависила од тога кроз коју су те- 
риторију пролазили. Држава је путем неких мера покушавала да одржи 
безбедност саобраћаја и путовања. 

 

ПУТЕВИ И ПУТНА МРЕЖА 
Најважнији трговински центри били су повезани друмовима које су у 

већини случајева изградили још Римаљани. Ови путеви прављени су у 
долинама река са превојима између планина. Они су водили из Панонске 
равнице и долина река у Србији и Македонији према лукама на мору. 

После сеобе народа и досељавањем Словена на просторе Балкана, пу- 
тна мрежа је препуштена пропадању, тако да је мало остало од тзв. „ца- 
рских друмова“. На већини праваца роба се превозила коњима и това- 
рним животињама. 

 

ЦАРИГРАДСКИ ДРУМ (Via militaris) 
Најпознатији средњевековни пут је био Цариградски друм (Via Mili- 

taris) који је спајао средиште Балканског полуострва са Блиским истоком 
 

1) Мр Зоран Симоновић,"Путеви, каравански саобраћај и безбедност на путевима сре- 
дњевековне Србије", Пешчаник 1, Ниш, 2003, стр.25-33
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и представљао трговинску као и војну саобраћајну везу између Истока и 
Запада. Друм је од Београда ишао долином Мораве до Ниша а одатле се 
пружао за Цариград преко Бугарске. Други крак овог пута је ишао доли- 
ном Марице и Вардара и излазио на Егеjско море и Солун. 

Већи део Егнацијевог друма (Via Egnatia) који се протезао од Драча до 
Солуна и од Солуна према Цариграду обухваћен је и уврштен у састав 
српске државе за време владавине цара Душана. 

 

ЗЕТСКИ ДРУМ (Via de Zenta) 
Рудници и градови са трговима у унутрашњости Србије били су пове- 

зани са Јадраном Зетским друмом (Via de Zenta). Он је полазио из Котора 
па преко Бара и Будве спајао се у јединствени правац у Подгорици, одакле 
је ишао према Пећи, Брскову, Чачку, Руднику до Београда. Зетски друм 
имао је још један правац од Котора преме северним крајевима Србије и то 
преко Пљевља, Никшића (Оногошта), Ужица и Ваљева. Значајан је био 
правац који је из Рибнице ишао уз реку Морачу на Брсково и до манастира 
Светих апостола у Пoлимљу. 

 

БОСАНСКИ ДРУМ (Via de Bosnia) 
Босански друм (Via de Bossnia) спајао је босанске крајеве са Македо- 

нијом и Грчком идући преко Бања Луке, Травника, Сарајева, Горажда, Ви- 
шеграда, Звечана, Митровице, Трепче, Вучитрна, Приштине, Скпоља, 
Куманова, Велеса и Ђевђелије до Солуна. 

 

ДУБРОВАЧКИ ДРУМ (Via de Ragusina) 
Дубровачки друм (Via Ragusina) полазио је из Дубровника и ишао 

преко Требиња, Фоче, Пљевља, Пријепоља, Милешева, Новог Пазара и 
Прокупља, долазио до Ниша где се спајао са Цариградским друмом. 

 

КАРАВАНСКИ САОБРАЋАЈ
(1)

 

На трговачким путевима роба се није могла превозити колима, изузев 
на боље очуваним деоницама римских путева, роба се махом превозила 
коњима. Коњи су могли да носе терет 150 - 80 килограма. У случају да су 
коњи носили мањи терет од 150 кг, број товарних коња за пренос робе се 
повећавао. Роба се паковала у бале или вреће. Сир, вино и мед у јареће ме- 
шине. Овако упакована роба се товарила на самаре (товарница). Мањи за- 
вежљаји смештани су у бисаге. Роба је била различита: тканине од разли- 
читих материјала попут кавада, сандала, скерлета, аксамита (кадива), па- 
ндаура, челуна (дамашкина), броката, свиле и друго. У „мрчарије“ је спа- 
дала разна бакалска и колонијална роба. Поред поменутих, у караванcким 
транспортима помиње се со, усољена риба, уље, вино, шалитра и друго. 
Од увозних метала каравани су доносили калај. 

 

САСТАВ КАРАВАНА 
Каравански саобраћај између Дубровника и залеђа одржавали су Вла- 

си сточари, сопственици планинских коња из области данашње Херцего- 
 

1) Мр Зоран Симоновић,"Путеви, каравански саобраћај и безбедност на путевима 
срење-вековне Србије", Пешчаник 1, Ниш, 2003, стр.25-33
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вине и Црне Горе. Они су давали и гониче ( поноснике) за коње. Караван је 
најчешће чинило до 20 а понекад и до 100 натоварених коња, који су били 
узајамно повезани уларом један за другог. Помињу се и каравани са чак 
300 коња. Најамнина једног коња биле је висока и обично износила 30-50 
одсто његове цене па и више. Темпо и правац давао је калауз, по коме су се 
остали коњи равнали, често праћен верним псом, који је јурио око кара- 
вана и лавежом најављивао сваку опасност. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА КАРАВАНА 
За одбрану од разбојника, ако је караван дубровачки и под надзором 

дубровачке властеле, обично је постављан заповедник каравана (Capita- 
neus turmae). Без обзира чији је караван сваки је имао свога капетана. Во- 
ђа каравана се заклетвом обавезивао да ће у свакој прилици бранити ка- 
раван, пазити да товар не остане негде на путу и да ће предузети све да ро- 
ба стигне на одређено тржиште. Особље каравана које звало „поносници“ 
било је наоружано и морало је да се без поговора покорава наредбама ка- 
петана под претњом новчане казне. Капетан је обично носио повеље о 
привилегијама са собом. На основу ових повеља уживао је заштиту сло- 
бодног кретања кроз Србију или другу земљу. Капетан каравана имао је 
право изрицања новчаних кзни. Половину прихода од њих самих добијао 
је капетан, а другу половину општина. 

Поред капетана важну улогу у каравану обављао је крамар или при- 
мићур. Капетан је био представник Дубровчана, Которана или других 
трговаца у каравану, а крамар је био старешина поносника. Крамар је ја- 
хао на најбољем коњу, са звоном око врата. Он је склапао уговоре са трго- 
вцима, одговарао је за њихово извршавање. Крамар се обавезивао да ће 
водити караван најкраћим путем без прекида и да ће сносити одговорност 
за поверену робу. 

Употреба и изнајмљивање коња били су повезани са истовременим 
изнајмљивањем водича који су се бринули не само о коњима него и о то- 
вару који су коњи носили. Ова лица називана су кириџијама. Њих су за по- 
требе каравана изнајмљивали крамари. 

Људи који су товарили робу, водили коње и обављали остале тешке 
послове, поносници, су крамарови људи који само преко крамара долазе у 
контакт са трговцима. Били су наоружани луковима и стрелама, носили 
су штитове и мачеве. Коњи крамара и поносника били су жигосани наро- 
читим знацима катуна или племена из којих су ови људи потицали. 
Карава-не су понекад пратили писари или свештеници. 

 

КАДА СЕ ПУТОВАЛО 
Каравани су полазили током целе године а најчешће у септембру, 

октобру и новембру или у доба одржавања панађура. То не значи да у дру- 
гим месецима није било каравнског саобраћаја. Било га је али доста мање. 
Мај и јун готово достижу јесење месеце, јул и август нешто заостају за 
њима. Најслабији су зимски месеци са склопљеним уговорима за путова- 
ње и то месеци децембар, јануар и фебруар док у марту постоји благи 
пораст склапања уговора за путовање.
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СТАЊЕ НА ПУТЕВИМА 
Пут се прелазио увек истим темпом, по тачно утврђеним дневним де- 

оницама од којих су неке биле лакше, друге теже. Некада је требало да два 
до три месеца роба дође до одређеног тржишта. Пролазећи кроз Србију 
Бертранд де ла Брокијер помиње у „Поморављу један пролаз веома тежак 
за прелаз због дубоког блата“ и „тежак шумски пут преко брда и долина“. 
Због лоших путева, колски саобраћај је ретко коришћен на дуже стазе, али 
се не може негирати његово постојање, јер исти Брокијер прича да жите- 
љи између Беле Паланке и Ниша преко планине „иду великим и малим 
колима“. Разумљиво да колски саобраћај није могао да се користи на 
брдовитим трасама од Дубровника до прилично удаљених градова Срби- 
је. Каравани су ишли само дању, ноћивало се по станицама које су биле на 
одстојању једне обданице. Спавало се по шаторима, кућама, свратишти- 
ма, становима, манастирима. 

 

СВРАТИШТА 
Власници свратишта која су се налазила у градовима били су одгово- 

рни за поверени пртљаг и коње. О овој одговорности власника свратишта 
говори 125. члан Душановог законика који каже: „Градовима да нема при- 
селице, осим ко иде да долази стањанину, или мали или велики, да иде 
стањанину, да му преда коње и све стање, да сачува стањанин са свим, и 
кад пође онај гост, да му преда стањанин све што буде примио, ако ли му 
буде што нестало, сва да му плати.“ Из овога произилази да су градови 
били ослобођени дужности давања хране или стана било коме. Живот у 
градо-вима   није   био   развијен.   Није   постојао   одговарајући   број 
адекватних згра-да за смештај каравана и његових путника. Власници 
ових   свратишта   би-ли   су   сопственици   приватних   кућа,   сматра 
Константин Јиречек, „ни-како јавних гостионица у великим каменим 
зградама, какве беху у виза-нтијским варошима“. Крајем XV века било је 
на важнијим друмовима специјално организованих ханова за смештај 
људства, робе и коња. У овим хановима се могло не само спавати, већ 
јести и пити. 

 

НАДОКНАДА ЗА ТРУД 
Крамарима се исплаћивала половина уговорене своте унапред у Ду- 

бровнику, Котору или неком другом граду у зависности одакле је караван 
полазио.Остатак су добијали по истовару робе на одређеном месту. По- 
ткивање коња плаћао је трговац, што се регулисало уговором. Постојала 
је могућност и за добијање награде по товару коју су давали заинтересо- 
вани трговци. 

ДУЖИНА ПУТОВАЊА 
Тачно се знало колико је било потребно времена да се прође од једног 

до другог места. Бертранд де ла Брокијер прелазио је пут од Једрена до 
Крушевца за десет дана, од Крушевца до Некудима за два дана, од Неку- 
дима до Београда за два дана. Од Дубровника до Ниша пут је трајао петна- 
ест дана, а од Ниша до Цариграда још петнаест дана. 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КАРАВАНА 
Каравани су могли на путу да буду и опљачкани. Зато су се трговци 

удруживали и заједнички су изнајмљивали поноснике. Каравани су стра-
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дали од великаша, разбојника, али највише од Турака. Зато крамари поне- 
кад нису гарантовали безбедност робе у случају напада Турака. Крамари 
су преузимали дужност да чувају и бране робу по сваку цену, па и по цену 
живота. 

Роба је могла да се оштети приликом преласка преко воде, услед кра- 
ђе, ватре, недовољног надзора. У свим овим случајевима штету је морао 
да надокнади крамар. 

До XV века Србија у погледу путне мреже постаје развијена земља. 
Ово се може закључити из докумената који кажу да се од ујутру до увече 
стизало до манастира, града или караванске станице. 

 

РЕЧНИ ПУТНИ ПРАВЦИ И ПРЕЛАЗИ ПРЕКО РЕКА 
Дунав као периферна река није имао велики утицај на промет робе у 

унутрашњости Балкана. Ова река је више служила за остваривање сао- 
браћајне везе између Цариграда и германских земаља пре крсташких ра- 
това. 

Сава, Морава и Вардар служиле су углавном за локалну трговину. О 
постојању пристаништа у Београду које је могло да прими двадесет гали- 
ја говори де ла Брокијер. 

За прелаз преко река служили су дрвени мостови а вероватно и неки 
камени мостови који су остали из доба Римљана. Каравани су реке прела- 
зили најчешће скелама. Брокијер помиње да код града Ниша постоји мо- 
ст. Он каже: „Ту је једна варош звана Ниш, на реченој реци која се ту пре- 
лази мостом.“ Он наглашава касније да је Нишаву прешао скелом тако да 
не знамо у каквом је стању био тај мост. 

Дажбина за прелаз мостова или скелама припадала је владару или је 
уступана властели и манастирима. 

 

БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТЕВИМА 
Путеви у средњевековној Србији, као и у многим другим државама, 

били су веома несигурни за путовања на дужа растојања. Несигурност је 
долазила отуда што су на појединим местима на траси нападале хајдучке 
и разбојничке дружине. Трговци су током својих путовања често били 
пљачкани и од стране становништва кроз чију су територију пролазили. И 
сами феудалци из редова високе властеле учествовали су у пљачкама ка- 
равана. 

СТРАЖАРЕЊЕ НА ПУТЕВИМА 
Заштита коју су српски краљеви а касније и цареви прописивали у 

повељама и уговорима показала се као недовољна. Појавила се потреба 
да се у Душанов законик уврсте одредбе о заштити путника и њихове ро- 
бе. Душановим закоником се прописује обавеза стражарења на путевима. 
Члан 175 говори о обавези чувања путева: „Где се налазе жупе смесне, се- 
ла црквена или царева, и властеоска, и буду смесна села, и не буде над том 
жупом једног господара, него ако буду кефалије и судије цареви, које је 
поставио цар, да поставе страже по свим путевима, и кефалијама да пре- 
даду путове, и да их чувају са стражама, и да, ако се ко опљачка или покра- 
де, или се које зло учини, у тај час иду кефалијама, да им плаћају од свога, 
а кефалије страже да траже и разбојнике и лопове.“ Из овог члана Душа-
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новог законика можемо да видимо да се у мешовитим жупама које немају 
јединственог господара постављају по свим путевима страже и да су оне 
под командом кефалије. Ово старање кефалија о личној и имовинској си- 
гурности на путу показује да је кефалија водио рачуна о организовању по- 
лицијске службе на повереном му подручју. Он је био дужан да одмах на- 
докнади штету коју су путници претрпели од разбојника и лопова на ње- 
говом подручју. Своје трошкове он је надокнађивао ако је успео да ухвати 
лопове или разбојнике који су причинили штету. 

Сви градови у српској држави нису били под управом кефалије. Ва- 
жнијим тврђавама су управљали челници. Они су бринули о безбедности 
тврђава или утврђених градова. Под својом командом су имали и одређе- 
ни број војника. Путници који су у XVI и XVII веку пролазили терито- 
ријом данашње Србије бележе да постоје страже на путевима и у клисура- 
ма. Из овога се може закључити да су се поједини делови Душановог за- 
коника спроводили и после пропасти српске државе. 

Члан 158. говори о сеоским стражама на путевима: „Ако је пусто брдо 
међу жупама, да чувају стражу, ако ли не ушчувају стражу, што се учини 
том брду, у пустоши, штета, или разбојништво, или крађа, или које зло, да 
плаћају околна села, којима је речено чувати пут.“ Села су била дужна да 
чувају путеве на пустим планинским пределима између жупа. Уколико 
села нису ту дужност чувања путева савесно извршила била су дужна да 
надокнаде штету учињену разбојништвом или крађом. На овај начин 
српска средњовековна држава је желела да путем јемства обавеже стано- 
вништво да чува путеве. 

 

СТАРИ ПУТЕВИ И МОСТОВИ
(1)

 

Да је уз Јужну Мораву морао пролазити какав друм има доказа: оста- 
так самог друма, а и остаци римских кула, пресидија и других грађевина. 

Стари римски пут, минувши Параћин, негде око ушћа Јовановачке ре- 
ке где је била стара римска варош Praesidium Pompei прелазио Велику 
Мораву, па прко Варваринског поља на село Маскаре долазио у римску 
варош Praesidium Dasmum, чији се трагови налазе на месту званом Беде- 
ми изнад села Маскара. Овде је друм прелазио Мораву и цепао се на два 
крака. Један је водио уз Западну Мораву а други уз Јужну Мораву и то ле- 
вом обалом, све до Бујмира где је прелазио Ј. Мораву и десном обалом 
ишао за Ниш. 

Овај пут као да су бранили многи градићи чији се остаци виде: код 
Кормана, код ђуниске станице и Св. Романа. 

Сем овог познају се и следећи путеви: 
1. Од Кормана уз Пешчаничку реку, па преко села Јаковља, Вукање и 

Гренца ка Топлици 
2.  Од ђуниског моста уз Рибарску реку, преко Рибарске бање и даље 

преко Јанкове клисуре за Плочник и Косаоницу.
(2)

 

 

 
1) Mихајло Ризнић, "Старине у планини Мојсињи и околини", Старинар 1906 -1908. 
2) И данас Церовчани зову „Брод“ на стотину метара на Ј. Морави изнад Церовачког мо- 
ста што поуздано наводи на чињеницу да је некада ту био прелаз преко реке, скела. (П. А.)
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