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ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

 

СТАЛАЋСКА БРДА И ЂУНИСКИ ВИСОВИ
(1)

 

 

Именом Сталаћских Брда називамо брдски терен који лежи југоисточно 
од саставака Западне и Јужне Мораве, једним делом испуњава угао који чине ове 
две реке више свог ушћа, а другим делом налази се на десној страни Ј. 
Мораве.Први део био је раније познат под именом Мојсињске Планине, а други 
део под именом Послонске Планине. Данас када је шуме нестало, ови се називи 
губе и не чују у тим крајевима. Ми ћемо се ипак задржати на овим називима јер је 
такво разликовање подесно и са петрографске неједнакостита два дела терена. 

Са геолошкопетрографског аспекта Сталаћска брда су састављена од 
исконских шкриљаца ( гнајс и микашист ). Интересантан је варијетет 
порфироидног гнајса и гнајса са гранатом. Код цркве Св. Николе има гранулита 
са лептинитом. Интересантно је да Ј. Морава између села Малетине и Церова 
обилази с источне стране узани, каменити трубаревски хрид, који је 
петрографски везан за послонски а не за мојсињски део терена. 

На западном ободу овог брдског масива леже села : Мрзеница, Макреш, 
Текија и Добромир ( заселак ). У мрзеничком атару пресецају терен и утичу у 
З.Мораву : поток Бучинац, Лепопатски Поток и Стражарац ; Поред цркве и 
школе макрешке тече п.Биљевац а кроз Текију и Добромир потоци имена тих 
села. 

Послонски део Сталаћских брда ограничен је Ражањском Реком, 
Послонском Реком и, од села Праскоча до ушћа Ражањске Реке, Ј. Моравом. У 
средини тога терена, а на западном ободу његовом, издижу се Велики (церовски 
) и Мали ( браљински ) Ветерн, раздвојени дубоко усеченим Церничким 
Потоком.Више на север лежи каменита Варница. Да је овај део био некад под 
добром шумом види се и по томе што су на ободу његовом нанизана села : 
Мађере,  Маћија,  Браљина,  Церова,  Малетина,  Праскоче,  с  манастиром  Св 
.Романом, Послон и Чубура. Пред Мађерем су брег Сеча и поток Речица који 
полази од шумовитог брега Бучара. Изнад Маћије утичу у Ражањску Реку два 
потока : Сињаковац и ниже од овог Ивков Поток. 

На север од Послонског дела терена лежи Плочничко острво 
кристаластих шкриљаца, а између села Сталаћа и Ћићевца узан појас гранита и 
гранитоидног гнајса. Гранитски бедем између Сталаћа и Ћићевца пружа се 
поред друма и жел. Пруге и пресечен је на крајње северном делу питомом 
долином Лучинске Реке, тако да је на десној страни исте испољена само 
незнатна маса гранитоидног гнајса у подножју брега Аклавице. 

 

1) С. Урошевић, Сталаћска брда и Ђуниски висови, Геогр. институт, ГД,1925, 
књ.VIII, Стр. 1  18
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Најзад,  на  десној  страни  Ј.  Мораве,  између Ражањске  Реке  и  села 
Сталаћа, у самој Сталаћској клисури, лежи један део теренакоји је непосрдно 
продужење онога са леве стране Мораве. Исти је са северне стране ограничен 
једном линијом која обухвата главе готово свих кратких потока који се овде низ 
стрме стране спуштају ка Морави.У овом делу терена је сталаћски тунел и црква 
Св. Никола. 

У источној позадини села Сталаћа на ушћу Кусог у Лојзански Поток 
постоји мало острво од ове партије. 

Ђуниски Висови нису део Сталаћских Брда.Они су управо крајња 
северна тачка на оној дугој и широкој коси која полази од Малог Јастрепцаи све 
до Ђуниса граничи са западне стране долину Ј. Мораве. Крајњи северни део 
којим се ова коса завршава између Мораве и Ђуниске реке, и који је познат под 
именом Ђуниских Висова (Велики и Мали Вис ) испресецан је многим 
потоцима : Липовац, Љубен, Растеновац и Здравин Поток утичу у Ђуниску Реку, 
а : Жарков и Симин Поток код села Витковца, Црквени Поток код цркве Св. 
Нестора, и ниже овога Кукин Поток у И. Мораву. 

Крајња северна партија 
 

ЦЕРОВАЧКА ТEРАСА
(1)

 

 

На почетку клисуре, и то на њеној десној страни, изнад села Церова види 
се тераса висока око 68 (205) м. Она се састоји од кристаластих шкриљаца, преко 
којих, на темену и на вишем делу падине, лежи шљунак, поглавито 
кварцевит.Овој тераси одговара тераса на рту између Јужне и Западне мораве, на 
којој су остаци Тодорова куле. Она се састоји у основи такође од кристаластих 
шкриљаца, преко којих је песковита глина, са облуцима поглавито кварцевитим. 
Церовска тераса, својим обликом и нарочито својим наносом, јасно показује да 
је Морава текла у нивоу , вишем од садашњег око 68 м. Како је овај ниво од 68 м. 
речна тераса, то су и нивои нижи од њега ерозивни. У такве нивое спада ниво од 
45 (180) м. На десној страни клисуре он је очуван између Браљине и Сталаћа и 
западно од Средње Косе; њему одговара ниво изнад самог Сталаћа, састављен у 
основи од кристаластих шкриљаца и покривен песковитом глином и облуцима. 

 

РЕЉЕФ СЛИВА РАЖАЊСКЕ РЕКЕ
(2)

 

 

Слив Ражањске Реке лежи с десне стране Ј.Мораве при њеном ушћу у В. 
Мораву. На северу се граничи сливом Јовановачке Реке са Великом Реком,  која 
улази у слив В. Мораве, а на југу сливом Послонске Реке, који припада сливу Ј. 
Мораве. 

Површина слива износи 37,5 кв км. Главни ток слива је Ражањска Река, 
дуга 14,8 км. Она извире на западним падинама Буковика између Лозине и 
Коњске пољане на апсолутној висини око 500 м, затим утиче у Ј.Мораву ниже 
жел.станице Браљина у Сталаћској клисурина апсолутној висини 135 м. Њен 
пад износи 365 м. 

 

1) Боривоје Милојевић, О Сталаћској клисури, Геогр.институт, Бгд,с.10 
2) Јован Ђ. Марковић, Рељеф слива Ражањске Реке, Зборн.радова САН,Геогр.инст. 

Књ.8,стр. 89, 110.
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Развође слива лежи у међувисинама 735 до 135м. Како Ражањска Река 
тече средином слива, то она има карактер флувијалног басена. У сливу има само 
једна већа долина, то је долина главне реке. До Ражња она је просечно дубока око 
100 м, код Ражња је најплића ( око 35м) а низводно је дубља јер је усечена у 
кристаласте шкриљце Послонске планине. Тако испод Крње Косе наспрам села 
Мађера њена дубина достиже 230 м. Река има два оштра лакта: код Ражња и код 
Мађера. 

На северном развођу слива јавља се пет мањих преседлина: Између 
Врпоља и Дрмалоге, између Дрмалоге и Бугарског брега, између Бугарског 
брега и Мечке, између Мечке и Орнице и између Орнице и Варошког Поља. Све 
су оне без терасе и речног шљунка, дубље или плиће. Све су далеко плиће од 
Ражањске преседлине. 

У малом сливу Рражањске Реке заступљени су најстарији и најмлађи 
стратиграфски чланови: кристаласти шкриљци I групе (гнајс, микашист, 
мермер), олигоцен I (пешчари, конгломерати), олигоцен II (лапорци, флишолика 
сеија), горњи миоцен (доњеконгеријски слојеви) плиоцен (понтиски седименти) 
и алувијални наноси. Нема сумње да шкриљци Послонске планине и Буковика 
представљају јединствену масу прекинуту и покривену неогеном, као и 
шкриљци Сталаћских брда и Послонске Планине. 

 

СЛИВ ЈОВАНОВАЧКЕ РЕКЕ
(1)

 

 

Јовановачка река је десна притока Велике Мораве у Горње- 
великоморавској котлини. Слив Јовановачке са Крћевом и Великом Реком лежи 
у средњем делу Србије.Она је ограничена на северу сливом Црнице и Грзе, на 
југу сливом Ражањске реке и сокобањске Моравице, на истоку сливом Црног 
Тимока, а на западу Великом Моравом. Површина слива износи 298 кв км. 
Јовановачка река постаје од Велике и Крћеве Реке које се састају код села 
Јовановца. И Велика и Крћева полазе из планинске области на додиру 
планинаСамањца, Рожња и Вучје планине. Велика Река (21,6км), и Јовановачка 
(16,7км) имају укупну дужину од 38,3 км, а Крћева (22,3 км ) са Јовановачком је 
дуга 39,0 км. У целини обе долине су оријентисане од истока на запад. 

Развође слива Јовановачке реке са Крћевом и Великом Реком (у даљем 
тексту слив Јовановачке реке) варира у међувисинама од 130  893 м апсолутне 
висине. Југозападно од планине Бабе и западно од планине Буковика развође је 
усечено у неогеним седиментимаи пење се до 450м апсолутне висине. Главно 
развође западне половине слива нјчешће је представљено дугачким, широким 
гредама од неогених седимената. Између планине Бабе и Самањца развође је 
снижено и представља дубоку преседлину. 

Кречњачка плоча Самањца скоро целом својом југозападном половином 
припада сливу Јовановачке реке. На југозападној страни ове планине налазе се 
високе терасе у дубоко усеченој долини Крћеве Реке на контакту кречњака и 
кристаластих шкриљаца. 

 
 
 

1)Јован Ђ.Марковић, Рељеф слива Јовановачке реке са Крћевом и Великом реком 
Зборник радова, САНУ,  Геогр. институт,књ.12,с. 47- 93.
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ГЕОЛОШКИ САСТАВ 
У сливу Јоановачке реке зступљени су кристаласти шкриљци I групе ( 

гнајс, микашист, амфиболит ), кристаласти шкриљци II групе ( филит, 
аргилошист, пешчар и кварцит ), пермски пешчари (црвени пешчар ), отривски и 
баремски кречњаци, аптски пешчари и лапорци, слатководни олигоцени 
пешчари, лапорци и пескови, миоцени и плиоцени пескови и глине, дилувијални 
и алувијални песак и шљунак. 

Планина Буковик је изграђена од кристаластих шкриљаца I групе које 
опкољавају терцијерни седименти. Једна мања оаза ових шкриљаца се јавља на 
ушћу Модре у Велику Реку. Од Браљине до Градца је континентална маса 
кристаластих шкриљаца I групе. 

Олигоцени пешчари, лапорци и пескови се јављају источно од села 
Подгорца и Пардика на северној страни Буковика. Они чине једну влику оазу 
коју по средини просеца Велика река. Олигоцени седименти се пењу преко 460 м 
апс. висине. На профилу у Прасини у седиментима означеним олигоценом 
запажа се шљунак од гнајса, црвеног пешчара и кварца уложен у глину. Испод 
глине је песак. 
Плиоцени пескови и глине имају највеће распрострањење у сливу. Најмлађи 
седименти слива су дилувијални и алувијални пескови и шљунак, хумус и муљ. 

Дебљина терцијерних наслага у Горњевеликоморавској котлини 
премаша 700- 800 м. Према бушењима код Параћина 1928.г. ни на дубини од 235 
м. Није се изашло из млађих одељака неогена. У бушотини код села Шетке на 
дубини од 236 м. Налазе се истоветни слојеви неогене серије као и на повшини. 

Разнородне стене, њихова различита старост и неједнака апсолутна 
висина указују на сложену тектонску еволуцију рељефа у сливу Јовановачке 
Реке. Тектоником Бабе и Самањца изражена је тектоника северног дела слива 
Јовановачке Реке. Кречњак Бабе је навучен преко кристаластих шкриљаца и 
црвених пешчара. Он лежи сасвим на западу од главне кречњачке масе Источне 
Србије. 

Кречњачка плоча Самањца са црвеним пешчаром Честобродице чини 
засебну, јасно означену краљушт. Она је на целој дужини навучена преко 
црвених пешчара. Између Рожња и Самањца конкретно, између Ветрење и 
Обрадове Столице црвени пешчар гради синклиналу. 

После усецања средње терасе, В.Морава је у сливу Јовановачке реке 
изградила ниску терасу која је раније утврђена у сливовима Раванице и Црнице 
и Грзе. У поменутим сливовима ниска моравска терса се јавља у међувременима 
180 - 280 м, а у сливу Јовановачке Реке лежи у међувисинама 215 - 300 м. Она се 
пружа западно од линије Мацина Пољана - Прљуша - Градац - Врпоље, све до 
Моравског одсека који се пружа на линији Дреновац - Појате - Ћићевац. 

Са почетком изграђивања ниске терасе, В. Морава је ослободила своју 
средњу терасу, у којој су Прћевица, Крћева и Велика Река започеле изграђивање 
западног дела Јовановачког басена, узводно од епогенски усечене Градачке 
сутеске.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

ЖУПЕ У АЛЕКСИНАЧКОЈ КОТЛИНИ
(1)

 

 

Преисторијска налазишта 
У Алексиначкој котлини преисторијска налазишта констатована су у 

свим низијским деловима области, с највећом концентрацијом у моравском 
региону. Као датирана преисторијска налазишта припадају винчанској, 
винчанско-плочничкој и бубањско-хумској култури, па се може рећи да се у 
неолитско доба у Алексиначкој котлини привредни живот у многоме 
континуирано одржавао јер су и насеља релативно дуго егзистирала. Обзиром 
на широку повезаност са Нишком и Параћинском котлином, може се 
предпоставити да је и у овим областима привредни живот преисторијског 
становништва карактерисало углавном сточарство, лов и риболов. 

Римска колонизација на овом простору је била од изванредног значаја за 
култивизацију природне средине и организовану производу. Кроз ову котлину је 
пролазио знаменити римски Војни пут. Он је од Arsene (данашњи Ражањ ) код 
данашњег Делиграда скретао на исток подножјем Буковика у Praesidium Pompei 
(средњовековни Болван, сада рушевине града Бована са селом истог имена ), 
одакле се са северног котлинског обода спуштао у долину Пруговачке реке на 
станицу Grampiana, чије је име искривљено у текстовима интенерера, а што је 
свакакао каснији средњевековни град Липовац код манастира Св.Стефана. 

Правцем речних долина Моравских притока ка централном путу у дну 
котлине, антички мајстори су изградили попречне путеве. Њиховим траговима, 
ка виском ободу воде готово сви данашњи попречни путеви. Они од античког 
доба повезују ову са суседним облаастима . Један од њих водио је долином 
Турије од данашње Тешице ка Прокупљу, други долином Топоничке реке према 
Голаку, трећи долином Рибарске реке ка Рибарској Бањи. 

Крај путева била су подигнута римска колонистичка насеља која су била 
заштићена кастелима. Таква римска насеља постојала су у атарима Кулине, 
Р у т е в ц а ,   Те ш и ц е ,   Ћ и ћ и н е   ,   Н о з р и н е ,   В и т ко в ц а ,   В р ћ е н о в и ц е , 
Кормана,Подорина, Ђуниса, Кравља и Рибарске Бање. Налазишта разноврсне 
материјалне културе установљена су у атарима 18 насеља свих низијских рејона. 
Изван моравског рејона најгушће је била насељена долина Турије. Само име 
Турија потиче од тврђава које су се налазиле у тој долини ( turres  тврђава, кула, 
замак ). У овој зони густе насељености има трагова од старохришћанских 
цркава. И само име Ђуниса настало је по називу цркве Св. Дионисија чији су 
остаци вероватно у рушевинама цркве Св. Николе ( Ђунисија ). 

 
Феудално доба 

Битна одлика друштвено-географског развитка Алексиначке котине у 
средњевековном феудализму је диференцираност живота у жупама.Оне су 
постојале у свим развијеним подпланинским сливовима. У писаним изворима 
помињу се од XII до XV века. У моравском и подбуковичком рејону простирала 
се жупа Реке, подјастребачком Загрлата, Пешчаница и Турија, а у осталом длу 
котлине Липовива и Тополница. 

 
1) Михајло Костић, Алексиначка котлина, Геогр.инст. Ј.Цвијић, 

Бгд, Зборник радова,књ. II,с.454-457
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Жупа Загрлата је била, као и остали део Алексиначке котлине, у српској 
средњовековној држави још од времена Стевана Немање, после 1186. године. По 
Јиречеку она се налазила код Ђуниса, по Ст. Новаковићу обухватала је предео на 
левој страни Мораве од водопађе Расине на исток у алексиначком округу. 
Нашим иториографским истраживањима ова жупа је тачно локализована. 
Налазила се у сливу Рибарске рекеи обухватала га у целини. Средиште Загрлате 
био је Ђунис, који је основан у рано средњевековно доба, можда на локацији 
ранијег античког насеља. Приступ Ђунису и унутрашњости жупе штитили су 
градови Св.Роман и Малетина. Од Св.Романа данас постоји кула на брду изнади 
истоименог манастира, а од Малетине рушевине на омањем брду изнад једног 
меандра Ј. Мораве. “ Трг на Морави”  и на њему “брод” (прелаз преко реке ) у 
повељи кнеза Лазара и патријарха Спиридона из 1382.г. којом одобравају 
оснивање манастира Дренче, сведочи да је Ђунис био не само средиште жупе 
Загрлате већ и најзначајније насеље у северозападном делу котлине. Регионални 
значај истицале су важне функције-тржишна и мостовска. 

Већину осталих насеља у Загрлати до осамдесетих година XIV века 
чинила су катунска сточарска села и засеоци. Нека од њих заселили су Власи 
сточари који су пребивали углавном у гоњем и средњем сливу Рибарске реке. Од 
њих потиче топоним Влашко поље, назив једног потеса и махале села 
Здравиња. И Велики Шиљеговац је основан у српско средњевковно доба као 
пастирско насеље номадских Влаха. Име је добио по етничком називу Влаха 
сточара који су се звали Шиљеговци.* Поменуто даровном повељом кнез Лазар 
је приложио и дарове, између осталог и “ Влахе Шиљеговце, са заселци и 
међами ”. Овај помен је доказ да крајем XIV века и Шиљеговац од дотадашњег 
катунског сточарског преобраћен у стално настањено земљорадничко село. О 
овој трансформацији привредног живот говори и топоним Лаз 
(311 М), како се зове једно узвишење код Ђуниса . Лаз је први облик аграрне 
својине словенских земљорадника-себара. У старом језику означавао је , што је 
добро познато, крчевину. 

Преласком на земљорадњу и оснивањем аграрних насеља, жупа 
Загрлата је достигла знатан ступањ феудалног развоја у српској средњевековној 
култури. Многобројне црквене развалине у планини Мосињу, на левој страни 
Мораве Бинче, углавном потичу из времена кнеза Лазара и деспота Стевана. 

Жупа Пешчаница је обухватала слив Јаковљанске реке или Пешчанице. 
Са Загрлатом се граничила развођем Рибарске реке и Пешчанице, а граница 
према Турији била је развођем реке Турије и Пешчанице. И ова жупа се наводи у 
повељи кнеза Лазара и патријарха Спиридона 1382.године. Приступ 
Пешчаници штитио је град Корман. И данас има остатака овог средњовековног 
града. 

Средиште ове жупе било је насеље истог имена ( данас Горња и Доња 
Пешчаница   )   мада   периферне   локације   преме   про страном   залеђу. 
Интерполишући равничарске и подпланинске утицаје, Пешчаница се истакла 
као друго такво подјастребачко жупско срдиште. По друштвено-географским 
приликама ова жупа била је слична суседној Загрлати. И топономастике су им 
сличне ( потес Лаз у атару Гредетина ) и по тексту помињаног законског 
споменика. У том документу, међу добрима која се прилажу, наводи се “и река 
Пешчаница . . . са свим селима и засеоцима и међама”. 

 

*)И данас се у овом крају млада овца, која се није јагњила, назива шиљеже (П.А.)
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Жупа Турија обухватала је слив истоимене реке. Као у античко, тако и у 
средњевековно доба Турија је била значајна жупа. Њено средиште је била 
термална насеобина Кулинска Бања. Њено насеље, као и других бројних бања у 
Србији, састојало се из античких бањских уређаја и, у близини манастира и 
манастирских конака. 

Кулинска Бања је била насеобина манастира Св.   Јована. Његови су 
конаци постојали на брдашцу Церјак изнад Бање према Голостењској реци, 
есној притоци Турије. Приступ Бањи штитио је град Кулина. 

И данас има остатака од овог средњовековног градад. Рударска 
производња заснивала се поглавито на испирању злата из златоносних наноса у 
реци Турији. Није искључено да су се у неком виду експлоатисали и фелспати са 
Малог Јастрепца, знатног пространства изнад Кулинске Бање. Као култно место 
уз светилиште Кулинска Бања је имала прворазредну предеону улогу. Она се 
огледала најпре у знању становништва, да је на лековите изворе ”народ одувек 
долазио сасвих страна”. 

Жупу Липовицу штити град Липовац . Од овог средњовековног града и 
данас има остатака. Био је у српској држави за време владе деспота Стевана 
Лазаревића до 1413. годинекад га је бесни султан Муса отео, опљчкао и као 
друге градове у Јужном Поморављу разорио. Село Липовац “ винограде у 
Липовци” по оснивању манастира Липовца или Св.Стевана кога је подигао 

1399.г.монах Герман а који и данас постоји, приложили су манастиру синови 
кнеза Лазара Стеван и Вук. Као манастирски прњавор село Липовац је
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изгубило датадашњу предеону функцију али се жупа Липовица и даље истицала 
специфичним економским обележјима. 

Жупа Реке је чинила централни и најраспрострањенији део 
Алексиначке котлине. По К. Јиречеку она се налазила код Алексинца али је 
обухватала цео подбуковачки реон.Обухватала је, сем долинског дна Ј.Мораве и 
поречја њених већих притока: Моравица (у котлинским границама), Рујишка и 
Послонска река. Ова жупа називана је и Крива Морава. Приступ овој централној 
жупи из ражањске и ђуниске долине и Сталаћске клисуре штитили су градови 
код манастира Нестора и Св. Нестор код истоименог манастира. разорио. Село 
Липовац “ винограде у Липовци” по оснивању манастира Липовца или 
Св.Стевана кога је подигао 1399.г.монах Герман а који и данас постоји, 
приложили су манастиру синови кнеза Лазара Стеван и Вук. Као манастирски 
прњавор село Липовац је изгубило датадашњу предеону функцију али се жупа 
Липовица и даље истицала специфичним економским обележјима. 

Жупа Реке је чинила централни и најраспрострањенији део 
Алексиначке котлине. По К. Јиречеку она се налазила код Алексинца али је 
обухватала цео подбуковачки реон.Обухватала је, сем долинског дна Ј.Мораве и 
поречја њених већих притока: Моравица (у котлинским границама), Рујишка и 
Послонска река. Ова жупа називана је и Крива Морава. Приступ овој централној 
жупи из ражањске и ђуниске долине и Сталаћске клисуре штитили су градови 
код манастира Нестора и Св. Нестор код истоименог манастира. 

 
 

IZ METEOROLOGIJE 
 

Даница Спасов, 
Републички хидрометеоролошки завод, 
Београд, 2007. 

 

КЛИМАТСКИ УСЛОВИ  ПОДРУЧЈА РАЖЊА И АЛЕКСИНАЦА 

Опште климатске карактеристике 

Подручје Ражањ-Алексинац припада северном делу Јужног Поморавља, а чине 
га долинско-котлински крај дуж тока Јужне Мораве између Алексиначке 
котлине и Сталаћке клисуре. Анализирани део Јужног Поморавља пружа се у 
правцу северозапад-југоисток, а најзначајнија десна притока је Сокобањска 
Моравица која се улива у Јужну Мораву код Алексинца. Ражањ се налази на око 
290m надморске висине на југозападним падинама планине Буковик (894m), док 
је Алексинац смештен у Алексиначкој котлини на надморској висини од 
око180m. На истоку и југоистоку се, поред Буковика, уздижу планине 
Рожањ(897m), Ртањ (1570 m), Девица (985 m) и Озрен (1174 m), док се на западу 
уздижу обронци Јастребца (1491m).    Клима анализираног подручја је 
умереноконтинентална, са јачим утицајем субпланинске климе у Ражњу и 
жупне климе у Алексиначкој котлини. Топла и сува лета и хладне зиме 
представњају основну одлику поднебља овог краја.
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Температура ваздуха 
 

Средња годишња температура ваздуха у северном долинко-котлинском 
делу Јужног Поморавља износи 11,9

0
C. Јануар је најхладмији месец са 

просечном температуром ваздуха од 0,6
0
C, а август је најтоплији месец, са 

просечном температуром ваздуха од 21,8
0
C   (Табела 1). Средња температура 

ваздуха по сезонама износи: зима 1,8
0
C, пролеће 12,1

0
C, лето 21,2

0
C и јесен 

12,4
0
C. Као што се може уочити, у току зиме (период децембар-фебруар) и поред 

ниских вредноти температуре, које се најчешће јављају у овом годишњем добу, а 
посебно у јануару, просечна зимска температура на анализираном подручју 
Јужног Поморавља је позитивна и износи 1,8

0
C, док је пролеће (период март- 

мај) незнатно хладније од јесени (период септембар-новембар), и то у просеку за 
0,3

0
C, што указује на присуство слабијег утицаја Егејског мора на климу Јужног 

Поморавља. Међутим, велика амплитуда (59,9
0
C) између апсолутног максимума 

(41,2
0
C) и апсолутног минимума (-18,7

0
C) температуре ваздуха указује на висок 

степен континенталности климе овог подручја. 
 
 

 

 
             

 
     

 
 
 

 
 

 
 

     

 

 

Табела 1. Просечна месечна температура ваздуха (
0
C)  за Алексинац, за 

период 1961-2005. година 
 

Анализа средњих годишњих температура ваздуха показује да је 
линеарни тренд у периоду 1961-2005. година био позитиван, са 

просечним деценијским порастом температуре од 0,2
0
C (Слика 1.). Треба 

напоменути да су локалне промене температурног режима високо 
корелисане са трендом глобалног загревања атмосфере у другој 
половини 20. века. Као што се уочава, у последњој деценији 20. века 
регистрован је значајан тренд пораста температуре праћен порастом 
летњих и тропских дана. С обзиром на пројекције глобалних промена 
климе у 21. веку, очекује се даљи раст просечних месечних, односно 
годишњих температура ваздуха као и даљи тренд повећања учестаности 
појаве летњих и тропских дана, односно топлотних таласа, као и 
повећање дужине безмразног периода. Другим речима, према 
пројекцијама регионалних климатских промена базираним на брзини 

пораста средње годишње температуре ваздуха од 0,3 
o
C по деценији, 

садашње климатске зоне би се помериле према већој надморској висини 
за око 150 метара до 2030. године, тако да би тада подручје Ражња имало 
одлике термичког режима које данас карактеришу Алексинац који се 
налази на нижој надморској висини за око 100m.
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Слика 1. Тренд средње годишње температуре ваздуха (0C) и годишњих 
количина падавина (mm) за Алексинац, за период 1961-2005. година 

 
Падавине 

 
После Војводине и Источне Србије, анализирано подручје Јужног 

Поморавља спада у најсувља подручја са просечном годишњом количином 
падавина од   567mm (Табела 2, Слика 2.).   Расподела падавина по месецима 
показује умерену неравномерност (Табела 2.). Најмање падавина (5,9% од 
просечне годишње количине падавина) падне у јануару (33,3mm), док се 
највише падавина излучи у мају (67,8 mm) и јуну (66,8 mm), што представља 
укупно око 24% од просечне годишње количине падавина. Таква расподела 
падавина у току године карактеристична је за подручја са континенталном 
климом. У периоду од априла до септембра у просеку падне 324,2 mm или 57,2% 
од просечне годишње количине, а у хладном делу године 242,8 mm или 42,8% од 
просечне годишње количине падавина. 

Анализа тренда годишњих количина падавина за период 1961-2005. 
година (Слика 1.) показује незнатан тренд раста падавина у овој области. Треба, 
међутим нагласити да се, према пројекцијама регионалних промена климе,   у 
Југоисточној Европи очекује смањење годишњих количина падавина до краја 
21. века  у просеку за око 12%. Највеће смањење падавина у току овог века у 
нашем Региону очекује се у току пролећа и лета, и креће се у опсегу од 16-24%, у 
односу на просек за период 1990-2000. година. 

 

 
             

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Табела 2. Просечне месечне количине падавина (mm) за подручје
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Слика 2. Просторна расподела средњих 
годишњих количина падавина (mm) на 

територији Јужног Поморавља и 
Источне Србије, за период 1970-2000. 

година 

Ветар 
 
Ло к а л н и   т о п о г р а ф с к и   у с л о в и 
најдоминантније утичу на расподелу 
праваца и брзине ветра (Табела 3, 
Слика  3.).  Преовлађујући  ветар  у 
т о к у   г о д и н е   ј е   и з   п р а в а ц а 
северозапада и југоистока,* што је 
условљено правцем долине реке 
Јужне Мораве и положајем околних 
п л а н и н с к и х   в е н а ц а .   П р о с еч н а 
год и ш њ а   у ч е с т а н о с т   п р а в а ц а 
наведених доминантних ветрова 
изно си   појединачно   око   28%, 
односно две трећине дана у току 
године карактеришу сверозападни и 
југоисточни ветрови, док једну 
трећину дана карактерише претежно 
време са слабим ветровима из 
осталих праваца и тихо време. 
Највеће брзине ветра (2,0 m/s-2,2 
m/s) регистроване су при источним, 
југоисточним и северозападним 
струјањима ваздуха.

 

          

          

          

Табела 3. Годишња честина праваца ветра и тишина (у процентима) 
са брзином ветра (m/s) по ружи од 8 праваца, за Алексинац 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* У овом крају дувају још и: нишевка,сокобањка, кривовирка и југ (локални називи, П.А.)
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ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ 

СМРТ ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ
 

„ Често књиге иду за књигама, 
Од кога ли ? коме ли долазе ? 
Од Мемеда од цара турскога 
а долазе до Сталаћа града 
до Пријезде војводе Сталаћке : 
„ „ О Пријездо, војводо Сталаћка ! 
Пошљи мени до три добра твоја : 
прво добро сабљу навалију, 
која сече дрвље и камење 
дрво, камен и студено гвожђе ; 
друго добро, ждрала коња твога, 
који коњиц може прелетети 
засобице и по два бедема ; 
треће добро твоју љубу верну.“ “ 
Гледа књигу војвода Пријезда, 
ону гледа, другу ситну пише : 
„ Цар Мемеде, турски господару ! 
Купи војске, колико ти драго, 
под Сталаћа, кад је теби драго, 
удри Сталаћ како ти је драго 
ја ти добра не дам ни једнога ; 
ја сам сабљу за себе ковао, 
а ждрала сам за себе ранио, 
а љубу сам за себе довео ; 
па ти не дам добра ни једнога.“ 
Диже војску турски цар Мемеде, 
диже војску, оде под Сталаћа, 
био Сталаћ три године дана 
нит му одби креча ни камена, 
нит га како може освојити 
ни пак како може оставити. 
Једно јутро уочи недеље 
попела се Пријездина љуба 
на бедена малена Сталаћа, 
па с бедена у Мораву гледа 
ал Морава мутна испод града, 
па беседи Пријездина љуба : 
„ О Пријезда, драги господару ! 
Ја се бојим, драги господару ! 
Нас ће Турци лагумом дигнути.“ 
Говори јој војвода Пријезда : 
мучи љубо, муком се замукла ! 
Гди ће бити лагум под Моравом ?“ 

 

По том дошла та недеља прва 
и господа отишла у цркву 
и Божју су службу одстојали ; 
кад господа изашла из цркве 
тад беседи војвода Пријезда : 
„ Ој војводе, моја лака крила ! 
Крила моја, с вама ћу летети, 
да ручамо, да се напијемо, 
да на граду врата отворимо 
да на Турке јуриш учинимо 
па шта нама Бог и срећа даде.“ 
Па Пријезда љубу дозиваше : 
„ Иди , љубо, у пивнице доње, 
те донеси вина и ракије.“ 
Узе Јела два кондира златна, 
па отиде у пивнице доње. 
Кад госпођа у пивницу дошла, 
ал пивница пуна јаничара, 
папучама пију вино ладно 
а у здравље Јелице госпође, 
с покој душе Пријезде војводе. 
Кад то виде Јелица госпођа, 
та кондиром у камен удари, 
па отрча у господске дворе : 
„ Зло ти вино драги господару ! 
Зло ти вино а гора ракија ! 
Пивница ти пуна јаничара, 
папучама пију вино ладно, 
а за моје здравље намењују, а 
тебека жива сарањују, 
Сарањују, за душу ти пију.“ 
Онда скочи војвода Пријезда, 
те на граду отвори капију, 
па на Турке јуриш учинише, 
те се бише и секоше с Турци, 
док погибе шездесет војвода, 
њи шездесет , иљаде Турака. 
Тад се врати војвода Пријезда, 
па за собом затвори капију, 
па потрже сабљу навалију, 
ждралу коњу одсијече главу : 
„ Јао ждрале, моје добро драго ! 
Та нека те турски цар не јаше !“

 

1) Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, II, Бгд, 1876, II, с.714
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Преби бритку сабљу навалију : 
„Навалија, моја десна руко ! 
Та нека те турски цар не паше !“ 
Па отиде госпођи у дворе, 
па госпођу привати за руку : 
„О Јелице, госпођо разумна, 
или волиш са мном погинути, 
ил Турчину бити љубa верна ?“ 
Сузе рони Јелица госпођа : 
„ Волим с тобом часно погинути 
нег љубити на срамоту Турке ; 
нећу своју веру изгубити 
и часнога крста погазити.“ 

Узеше се обоје за руке, 
па одоше на беден Сталаћа, 
па беседи госпођа Јелица : 
„О Пријезда, драги господару, 

Морава нас вода одранила, 
нек Морава вода и сарани !“ 
Па скочише у воду Мораву. 
Цар је Мемед Сталаћ освојио, 
не освоји добра ни једнога. 
Љуто куне турски цар Мемеде : 
„Град-Сталаћу, да те бог убије ! 
Довео сам три иљаде војске, 
а не водим него пет стотина.“

 
 
 
 
 
 

МОРАВСКА ЕЛЕГИЈА 
 

 

По граду сталаћском звона звоне: 
турски је султан пред врата стиго ! 
Мехмед све српско руши и ломи, 
из Ада проклетог репатог диго. 

 
Рат је. Гину јунаци, Срби, браћа. 
Изгибе посада српског рода, 
остаде последња брана Сталаћа, 
прекривен ранама Пријезда војвода. 

 
Јелице, госпођо, љубави моја, 
дошло је време кад треба мрети. 
Турчин би да љуби уста твоја, 
Сталаћ ће, госпо, град нам узети. 

Госпођо лепа, премила љубо, 
Пријезда Јелицу клечећи моли, 
Иди из града, спаси се ,туго, 
у спомен војводе који те воли ! 
 
Јелица мужа грли и љуби, 
док пада последња над гдадом звезда, 
У срећи заједно и кад се губи, 
води ме у вечност, драги Пријезда. 
 
Последњи загрљај, душа им грца. 
Залет са града, љубавног гнезда, 
у воду скачу сломљена срца, 
Јелица госпођа и витез Пријезда.

 

 

Морава мутна шуми и тече, 
Турци кроз пусте капије језде, 
калуђер у смирај дана лелече 
у спомен Јелице и вечног Пријезде. 

 
Томислав Милетић
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Др Рудолф Арчибалд Рајс 
 
 
 

ЧУЈТЕ СРБИ ! 
 

У првом делу књиге Арчибалд пише о врлинама српског народа : храброст, 
родољубље, религиозност, гостољубље, демократичност, милосрђе, понос и бистрина. 
У детаљнија разматрања врлина српског народа се нећемо овде задржавати, јер су она 
углавном позната. 

Веома су за Србе интересантна Арчибалдова запажања о њиховим манама које 
овај осведочени пријатељ српског народа истиче у већем делу своје књиге. Овде су 
мишљења Др Рајса о српским манама дата у веома скраћеном обиму. 

 
МАНЕ 

 
Нерад : Нисте велики радници. Често одлажете за сутра, чак и за прекосутра, оно што 
бисте могли да урадите данас. 

 
Бекство са села у град : Млади са села беже у , да буду чиновници јер мисле да ће им тај 
посао бити лакши. И заиста, моје искуство показује да је половина ваших чиновника 
лоша и веома лења. Довољно је да уђете у пошту, где безбројне госпођице службенице 
непрестано брбљају, а једва да се потруде, и то веома нељубазно, да удовоље нарду којем 
би морале бити на располагању. 

 
Разлози за нерад : Тај недостатак радне енергије се објашњава двојако. Најпре, под 
турском влашћу вам је и најжешћи рад мало користио, од њега се богатио само угњетач. 
Током векова под турском влашћу навикли сте да радите само онолико колико је 
неопходно. Нисте хтели да радите више зато што би то користило само вашем тиранину. 
Још нисте успели да раскинете с том навиком, која у данашњим околностима, када сте 
постали велики народ који мора да има своју улогу у свету, није више допустива. 

 
Клањање богатству : Губите понос пред богатством, пед новцем. Истина, некадашњи 
дух још постоји на селу, али у градовима царује новац. Ваш садашњи милионер који је за 
време рата мешао песак са брашном и продавао војницима који су се борили и гинули за 
вашу слободу и кога је суд за то и осудио данас јејош богатији и свемоћан, а ви му 
ласкате. А према мени, некада богатом, који сам, поред будућности, жртвовао и то 
богатство, ваша вође односе се као према наметљивцу јер сам, ради вас, од себе начинио 
новог сиромаха. Сматрам да је, код појединаца, нека карактерна осовина нестала под 
туђим утицајем, само потиснута и она се може поново јавити. Зато сам убеђен да се важе 
добре особине које сте имали, поново могу исказати ако то скрено желите. 

 
Незахвалност : Једна од врлина која је код многих међу вама ишчезла јесте захвалност. 
Постојала је, то показује ваша стара народна поезија и споменици који су оставили ваши 
преци. Данас се захвалност склонила међу сиротињу. Сиротиња се сећа, она исказује, 
понекад на дирљив начин, своју захвалност. Ваше вође нису још, за ових десет година 
колико је прошло од завршетка рата, свечано обележиле ни један од оних великих догађа 
којима дугујете слободу и величину земље. Јасно је, такве свечаности би биле незгодне 
већини ваших садашњих вођа зато што они, док вам је земља била у смртној опасности и
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кад се требало жртвовати, ништа нису учинили за њу, већ су се само бринули како да 
склоне на сигурно своју драгоцену личност, чак су неки искористили несрећу отаџбине 
да би се обогатили. Чак и најзаслужнији официри су пензионисани а да им нисте нашли 
посао у цивилству. 

 
Пријатељи и непријатељи : Сам Бог зна колико сте пропатили у току рата од Аустро- 
Угаро   Шваба, колико су вам јадну земљу они опустошили, опљачкали и на муке 
ударили, колико су вам најбоље браће и сестара измрцварили и побили, зато што су били 
родољуби. А данас вас те исте Швабе, исти они некадашњи Аустро Угари, преплављују 
производима и људима, а ви их дочекујете раширених руку. И док ваши некадашњи 
џелати наилазе код вас на најлепши дочек, правите све могуће тешкоће припадницима 
народа који су показали делотворно пријатељство у вашој несрећи. Моји сународници 
Швајцарци, који су према вама били прави самарићани за време великог рата, тешку 
муку муче да би код вас добили само дозволу за рад. 

 
Ксенофобија владајуће класе : Бије вас глас да сте ксенофоби. Прави српски народ то 
није. Обазрив према странцу, а та обазривост понекад иде до подозривости. Није ни чудо 
кад су вас током дугих векова искоришћавали страни угњетачи. Већина ваших из 
владајуће класе су ксенофоби, љубоморни су на од себе образованије, отменије и 
напредније странце. Неподношљиво им је кад морају признати да су ти људи изнад њих. 

Српски народ има морална својства која надмашују морална својства многих 
других народа. Иако мање просвећен, могао је, дакле, да претендује на неко 
достојанствено место. На жалост, рђавим схватањима положаја своје земље, а то 
погрешно схватање изазива њена охола и неповерљива уображеност, владајућа класа 
ради на обарању тих моралних врлина српског народа дајући му лош пример. 

 
Политички кадар безвредан : Ваша “ интелигенција “ из редова вашег “отменог 
друштва” не дозвољава неком свом члану да се издигне изнад просека. Свим средствима 
настоји да препречи пут ономе ко се осмели и пожели да иступи из његових редова. Ако 
је то друштво немоћно да га у томе спречи, прогониће га сплеткама, чак и клетвама.С 
стога прави интелектуалци ове земље, а има их, и то много, не успевају у Србији, па 
обесхрабрени напуштају борбу. Зато и најзначајнија места у администрацији и другде 
најчешће заузимају медиокритети, чак и људи без икакве вредности. Зато вам је и 
политички кадар кукаван. 

 
Љубомора интелигенције : У вашем министарству основао сам службу . Пошто више 
нисам могао да подносим свакојака злостављања, натерали су ме службеници и 
руководиоци тог министарства да напустим то место. Заменио ме је интелегентан човек 
који је од образовања имао два или три разреда гимназије и подофицирску школу. Он је 
потрошио много новца да би купио у Паризу одличне инструменте и уређаје којима не 
зна њима да се служи нити чему служе. Ставио их у ормаре а на свим конгресима се 
хвалио како је набавио апарате за службу којом руководи, а уствари он не руководи јер је 
за то неспособан. Није то спречило ни ваше министарство унутрашњих дела да тој 
служби, иако му је савршено позната неспособност њеног шефа, годишње додељује 
значајан кредит за такве детињарије. 

 
Површност : Свеједно вам је да ли кандидат за једно радно место у судској, полицијској 
или другде, заиста влада предметом тог радног места и да ли је способан да ваљано 
обавља свој посао. Довољно вам је да он има диплому и . . . да је правилно политички 
обојен. Није вам важно да је преко потребно да кандидат поседује познавање заната, 
интелигенцију, марљивост, љубав према послу, моралну храброст, интуицију, посебну 
проницљивост, храброст и поштење.
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Подмитљивост : Ваш човек из народа, сељак, неискварен утицајем професионалних 
политичара, није подмитљив. “ Интелигенција “ вам то јесте и то од најситнијег 
чиновника са или без дипоме до министра. Господин Стојадиновић, интелигентан 
човек, који није учествовао у рату упркос младости и добром здрављу, постао је 
министар финансија. Као такав, он одлучује о судбини ваших облигација ратне штете, 
чија је номинална вредност од 1.000 динара пала на 50 и мање зато што држава није 
плаћала камату.Он је по незнатној цени куповао огромне количине тог папира и, кад га је 
за себе доста згрнуо, он, министар, објављује да ће се камате исплатити. Истог часа 
облигација се пење на 250 динара и више, господин министар је постао мултимилионер. 

 
О интелигенцији : Ослобођењем од турске власти , све више младића одлази ван земље 
на студије. Ти студенти, због слабог материајлног стања су морали у што краћем року да 
заврше студије. Упијали су знања понекад без стварног разумевања. Неки 
најдаровитији, Слободан Јовановић, Скерлић и други , ипак су успели, захваљујући 
изврсним личним способностима и изванредној интелигенцији, да усвоје и садржај и 
његов дух. Већина је само запамћивала чињенице . 

Кад људи из града стекну неко благостање и дођу у додир са профињенјим 
животом, већ по правилу су склони да себе сматрају вишим од људи са села, који живе 
једноставно и патријархално. 

У земљи, уместо да се све више развија основна школа и пољопривредне школе, 
сваки градић је добио “ гимназију”, а школовање на универзитету је било бесплатно, што 
није случај ни у најдемократскијим земљама попут моје Швајцарске. Стваране су, дакле, 
погрешне школе. 

Морални пад интелигенције се почео да јавља пред велики рат. Најпреча брига 
интелигенције је била како да склони и смести своје припаднике. Ако не би успели да 
избегну служење у војсци, копали би и рукама и ногама како би се склонили у позадину 
или било какву комисију у иностранству. Најчувенији забушант међу том будућом 
интелигенцијом био је син Николе Пашића. Он је био права срамота за српску земљу, а 
то је остао и после рата. 

Лепих примера међу интелигенцијом је било. Лекари су скоро листом дали све 
од себе и смрт их је знатно проредила. Такође и гимназијски професори. 

Само десет година после завршетка Првог светског рата, ваша интелигенција се 
помирила са са најгорим непријатељима своје земље, са Немцима. Вама је заједнички 
непријатељ, упркос корацима које данас чини, био и остао човек са севера   Немац. 
Верујте, ваше удаљавање од Италије и приближавање Немачкој сматрам глупим и 
штетним по вашу земљу. Немац није ништа заборавио, чим постане поново довољно 
снажан, ујединиће се са Аустријом, и удружени, настојаће да поврате оно што су 
изгубили. 

Интелигенција вам је деловала попут буђи. Заразила је све што је с њом дошло у 
додир. Та трулеж већ захвата село. Ваше кршне сељанке већ знају за шминкање и 
свилене чарапе. Припазите док не бде прекасно ! 

Ваша интелигенција уместо да делује, она је разграђивала. Она је жариште 
трулежи и искварености, од чега толико трпите. Ако јој допустите да настави, земља вам 
је изгубљена. Почистите кућу, пометите све те охоле и штетне марионете. Немојте да вас 
засене људи који у суштини немају никакву вредност, али чији је лош пример неизмерно 
опасан по духовно здравље вашега народа. 
О политичарима : Све док су вас спољни непријатељи остављали на миру, своје 
борбене потребе сте задовољавали свађама полтичких странака. Чим би се непријатељ 
појавио на граници, заборавили бисте међусобне братске спорове и сви бисте се 
супротставили спољној опасности. Били сте и остали борци и ето зашто сте још и данас 
огорчене политичке присталице које се не боре за идеје већ за личности, присталице које
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постају родољуби тек у тренутку спољне опасности. 
Скупштина ваше земље, једне од најјуначнијих у том великом ратном обрачуну, 

стварала је парламент јединствен у својој врсти међу свим земљама учесницама у рату 
Парламент забушаната. Био сам на Крфу марта 1918. и три седмице сам гледао како вам 
се политичари жестоко боре за власт изазивајући министарске кризе једну за другом. 
Згадио сам се и стидео сам се за на бојном пољу неукаљано српско име. 

Чим се рат завршио, ваши политичари су појурили да поново заузму власт и 
управљање пословима. Ни на памет им није пало да би прве редове требало препустити 
онима који су се жртвовали за отаџбину. Од рата до данас (1928 ), видео сам најмање 
педесетак министара и, с ретким изузецима, сви ти министри су се обогатили. И обични 
политичари  посланици следе њихов пример. Међу њима бесни најсрамнија корупција, 
скупштинске анкетне комисије нису дале никаквог резултата зато што вукови не једу 
једни друге. Разне политичке странке су се силно међусобно вређале ради властите 
рекламе, али су се добро чувале да не забразде дубоко пошто су добро знале да корупција 
није апанажа једне странке него свих. 

Политика се меша у све и свуда управља. Укаже ли се неко место у власти, било 
оно важно или осредње, свеједно, о избору не одлучују заслуге кандидата, већ 
политичке везе. 

У полицију су вам политичари поставили људе кажњаване због крађе и других 
злодела. Добри полицајци немају никаквог утицаја у вашем Министарству унутрашњих 
дела. Тамо газдују партијци,често врло непоштени. 

Сви парламентарци, или скоро сви, данас припадају политичким странкама, па 
су оне постале крајње моћне. Ни један посланик, који припада некој странци, не сме да 
гласа онако како му налаже савест, глас му одређује странка. 

Парламент вам је старац нагрижен болештинама. Стари Пашић је послужио као 
пример вашим данашњим политичарима   странчарима. Они су се обликовали према 
њему. Створио је те безобзирне политичаре, профитере који државу често матрају 
кравом музаром чијим е млеком хране. Лично он је успоставио тај систем заснован на 
незахвалности који је толико зла нанео и наноси вашој земљи. Ваши државници више 
заиста не знају за захвалност, једну од највећих врлина сваког народа. Ево, у ово време 
(1928), ви такорећи немате више пријатеље у свету. Имали сте их много, и то 
најутицајнијих, током рата, посебно у почетку. Међутим, ваше Министарство спољних 
послова, ваша  “Жута кућа “, чија је брига била да негује пријатељства, само би ћушило 
те пријатеље ногом чим би помислило да му више нису потребни. 

Ваши политичари странчари су учинили, ако се ово настави као сада, да поново 
изгубите земљу старе српске културе, Македонију или, како се то данас каже, Јужну 
Србију, коју сте повратили жртвовањем најбољих синова отаџбине. Послали сте у Јужну 
Србију све оно најгоре међу чиновницима, безобразнике и лопове. Поврх свега они нису 
ни покушали да од Македонаца начине Србе или Југословене, како се сада каже, већ су 
од њих хтели да створе присталице политичких странака. Треба ли се онда чудити што 
људи из Јужне Србије ( Македоније ) нису научили да воле ту земљу која је била њихова и 
која је поново морала да буде њихова. 

Када стигну до министарског положаја, ваши политичари постају толико охоли 
да је то скоро смешно. Наклоњени су само оном који има много новца. Чиновници, 
наравно, опонашају руководиоце и сасвим заборављају да су они ту ради народа, а не 
народ ради њих. 

Стари, поштовани и честити обичаји се све више губе и уступају место 
побеснелом самољубљу, разузданом снобизму и све већем неморалу. Избаците све те 
профитере и интересе своје земље поверите најмудријим, најпоштенијим и држави 
најоданијим људима из ваше нације. 

О омладини : Када је у јесен 1912. одјекнуло звоно за узбуну и позвало нацију у 
крсташки рат против старог угњетача, није било младића способног за пушку који се
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није одазвао позиву. Омладина је била одушевљена ослобађањем Јужне Србије, те 
древна српске земље. Био сам верни пратилац ваше војске све време страдања и видео 
сам како тадашња ваша омладина умире !Можда су ме то њено скоро мистично 
одушевљење, њена безгранична оданост и скоро божанско умирање највише везали за 
вашу земљу. Данашња омладина је другачија од оне предходне. Она презире те 
“глупаке” који нису умели да избегну рат и који, чак, нису умели да извуку корист из 
победе. Отуда и она јурњава младих за функцијама. Све сте учинили да бисте своју 
омладину довели до тачке на којој је данас. Допустили сте да умре дух ваше омладине. 
Дозволили сте да се она угледа на све оне ваша скоројевиће, забушанте, зеленаше, ратне 
богаташе, сумњиве политичаре, затроване жудњом за новцем. Дужност вам је била да се 
чувате од тог узора, а ви то нисте учинили. То вас може коштати и земље, јер ова 
омладина се неће жртвовати на олтару отаџбине кад зазвони за узбуну, ( а зазвониће 
једног дана ) као она омладина која је водила ослободилачке ратове. Данашња омладина 
ће вам одлучно рећи да никако не жели да гине јер јој то ништа не доноси. Зна она из 
искуства, гледала је то својим очима, и како они који су се жртвовали, код вас, у вашој 
модерној Србији, добијају само ногом позади. 

Закључак : Отворено сам вам рекао шта сам видео код вас и шта је опасно по 
будућност ваше земље, напросто зато што волим вашу земљу. 

Дајте предност својим врлинама и ишчупајте из тела оне ружне бубуљице на 
које сам вам указао на овим страницама, а њих ћете читати тек после моје смрти. Ви то 
можете да учините. Тело вам је здраво. Само га прља површинска кожна болест. Трљајте, 
снажно трљајте своје тело и скините ту ружну прљавштину која га нагрђује и погани. 

 

Рекли су о њему 
Е п и с к о п   Л а в р е н т и ј е : 

Жртва Швајцараца Др Рудолфа 
Арчибалда Рајса, најсличнија је 
Христовој жртви. Као што је Бог 
љубави сишао са небеског престола 
да помогне људима, тако је и овај 
човек   племенитог   срца,   оставио 
с в о ј у   б о г а т у,   л е п у   и   м и р н у 
Швајцарску и на позив српске владе 
дошао у Србију да помогне нашем 
народу у најтежим данима 1914. 
године.

Академик Добрица Ћосић: 
Странац који је у првом светском 
рату био Србима најмање странац, 
странац који је био међу најбољим 
Србима када је то најтеже било, 
странац који је био Србин када то 
више нису били ни они највећи 
Срби, године 1928. виче Србима : 
“Чувајте се! “ Од кога ? Од себе ! 
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великих  организационих  области.  Отуда  су  градитељски  подухвати  и  рушилачка 
опсесија, о којима сведочи ова књига. 

Годинама стрпљиво прикупљана грађа, како из књига (до неких је веома тешко 
доћи), тако и из историјских архива, резултирала је импозантном књигом коју ће 
завичајци с поносом држати у рукама, често је читати и употпуњавати своја знања о 
завичају и коренима сопственим, без обзира на степен образовања и занимања којима се 
баве. Нису у питању само родослови, у питању је нешто много више, она омогућава 
ближе упознавање сопственог идентитета. Јер, не треба заборавити, свака личност са 
свог духовног простора завичај носи у своме срцу, као свој судбински печат, где год да се 
стицајем разних околности буде нашла. С овом књигом у руци, она ће лакше својим 
потомцима остављати у аманет патриотску свест и љубав према родној груди. Неки 
топоними се не смеју заборавити: Морава, Сталаћ, Св.Роман, Мојсиње, Ражањ, 
Делиград, Мечка. Набројали смо их седам, оних носећих, препознатљивих по отпору и 
страдању, по победама и поразима, онако како су они у овој књизи представљени, како се 
никада не би заборавили. 

У погледу организације-груписања текстова и докумената, јасно су 
разграничена два његова дела. Напред је обимнији део, део са изводима из 
историографске и друге литературе, као и оно што је приређивач као народне 
умотворине пронашао у свом завичају, односно на обрађеном терену, на којем је, сем 
кратких излета ( школовање, војска ), остављао своје животне трагове, где и сада живи 
као пензионер у родном Мађеру. У другом делу су искључиво историјски документи о 
становништву, заправо пореске књиге ( тефтери) и пописи становништва и 
домаћинстава. Први је, по природи ствари, занимљивији и пружа слику о прошлости 
овога краја. Други је прегледнији и пружа слику о становништву и његовом имовном 
стању у једном тренутку, када су прављени пресеци. Сваки од поменутих делова књиге 
вредан је на свој начин, по мерилима онога ко процењује с позиције свог интересовања. 
Онај ко жели да зна нешто више о овом крају или конкретном историјском догађају, како 
се он овде одиграо или како се на овај простор рефлектовао, сматраће да је највредније 
оно што је прегледно изложено у првом делу књиге, у првих седамнаест поглавља. Онај 
кога интересују народне умотворине, посебно специфичности језика овога краја, 
прегледаће три последња поглавља првог дела ове књиге, а онај ко ради родослове своје 
породице или свога села, биће захвалан господину Гагићу што му је презентирао пописе 
становништва и тефтере, пошто се до њих тешко долази. 

Књига је рађена као хрестоматија ( зборник текстова  проучавање онога што 
највише вреди знати, узорна читанка ), што је приређивачу пружило шансу да се као 
аутор искаже на више начина : избором текстова и делова текстова, ширих целина, 
разврставањем и груписањем у сродне целине по сопственим критеријумима, давањем 
наслова и поднаслова ( ако их није било ). Приказао се на том пољу као вредан и виспрен 
приређивач. Правилно процењујући своје могућности, он се није задржавао на 
критичкој процени прикупљеног материјала, сем у основном ( шта унети у књигу а шта 
одбацити ), већ што бољој презентацији грађе, чиме је оставио простор даљим 
настављачима овог посла, којих ће, како смо напред већ истакли, сигурно бити. 
Стрпљиво прикупљене народне умотворине ( штета је што их нема више ) указује на 
потребу да се тај посао настави, мада је ход Вуковим трагом све мање издашан. 
Међутим, две најновије књиге Томислава Ђокића ( “Вито перо жерово “,  “Мечки на 
рупу “) с народним умотворинама нашега краја, па и ово што је Гагић прикупио, не 
обесхрабрују него подстичу да се пронађе још које зрно бисерно. 

Скренули бисмо пажњу на тежњу приређивача да више поверења поклања 
старим књигама и издањима, што може да буде објашњено љубављу према старој књизи, 
али неповерењем, бар дозирано, у издања која су приређивана у послератној ( читај : 
комунистичкој ) издавачкој делатности. Карактеристичан је пример Карађорђевог 
Деловодног протокола. Презентирани су деловодни записи који се односе на некадашњу
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Ражањску нахију ( садашње општине Ражањ и Ћићевац ), што је добро, дати су наслови 
сваком запису, што употпуњава прегледност текста и олакшава његово коришћење, 
али, по нама, боље је да је коришћено новије издање ( Милана Недељковића и Миливоја 
Станковића из 1988 ), а не оно Друштва српске словесности из 1848. године. Но, овоме 
ће се издању радовати они који до њега не могу да дођу, пошто се ово новије још увек у 
антикварницама може наћи, а има га и у библиотекама. 

Биће читалаца којима неће бити јасно зашто су у књизи задржане и оне 
чињенице које су у историографији превазиђене, показале се чак потпуно погрешним, 
што и нас збуњује у неким нама познатим случајевима, али то прихватамо искључиво 
као жељу да се презентира нађено, без обзира на валидност у ширем историографском 
смислу.  Такав  је  случај  са  задржавањем  текстова о  Петру Ђорђевићу  Џоди,  као 
ражањском  војводи  у  Првом  српском  устанку,  што је  у  новијој  историографској 
литератури аргументовано оспорено од стране једног од потписника ових редова, што 
је и разлог да се то помене. 

Ценећи, уз све напред речено, и чињеницу да је господин Гагић књигу 
употпунио регистрима историјских личности и места поменутих у књизи, што је 
књизи употпунило вредност, ми се придружујемо позитивној оцени коју је на рукопис 
дао уважени академик проф. др Петар Марковић, у пуном уверењу да ће књига наћи пут 
до читалаца, да ће се наћи у библиотекама широм Србије, да ће се наћи у школским 
библиотекама, а добро би било да се нађе и у што већем броју домова у општини Ражањ, 
Ћићевац па и шире. 
Параћин, 8. децембра 2006 

*** 
Prisustvovali smo s jeseni prošle godine u Svetom Romanu promociji rukopisa ove knjige, 

ĉiji je smisao bio da se autor konaĉno dogovori sa opštinskim rukovodećim ljudima iz Ćićevca i 
Raţnja, kao i sa privrednicima, naĉin finansiranja kţige. Tehniĉka priprema za štampu je bila 
uveliko odmakla, pri samom kraju. Me|utim, kod nekoliko uglednih zvanica iz Ćićevca, kao i od 
dvojice uvaţenih struĉnjaka, Miomira Stevića, direktora Istorijskog arhiva Kruševac i mr Velibora 
Lazarevića, dobijena je sugestija da se knjiga oplemeni savremenim fotografijama u boji koje su 
pripremljene za jedno drugo izdanje (fotomonografija), što je u naĉelu prihvaćeno. 
Pošto se sa radom na pripremi knjige zastalo, iz napred pomenutih razloga, u prethodnih više od 
pola godine, desile su se izvesne stvari koje zasluţuju da i s naše strane, kao recenzenata, budu 
prokomentarisane. Otuda ova dopuna (dogradnja) našeg teksta (recenzije), s osnovnimj ciljem da 
se dobije adekvatniji tekst kao pogovor knjizi. 
Autor je prihvatio našu sugestiju da ne remeti novim tekstovima i fotografijama ranije usppostavljenu 
strukturu dela, odnosno da sve što ima novo da doda (fotografije ili tekst), uĉini to na kraju knjige, kao 
poseban dodatak. 

Autor se nije zadrţao na fotografijama hramova iz opština Ćićevac i Raţanj, kako je 
prvobitno sugerirano. Pošto je duţe vremena, sticajem okolnosti, boravio u Beogradu obišao je 
Beogradske muzeje, te u Narodnom muzeju naišao na razumevanje i dobio pregršt zanimljivih 
fotografija, od kojih su za nas od izuzetnog znaĉaja primerci ruskog fotografa Ivana V. Gromana iz 
vremena rata s Turcima 1876. godine. O tom ratu u knjizi imamo nekoliko tekstova u odeljku o 
manastiru Svetog Romana, pošto su u njemu bili sahranjeni posmrtni ostaci pukovnika Rajevskog 
(legendarnog Tolstojevog junaka Vronskog), gde se i sada nalazi grobna ploĉa sa njegovim 
imenom, pošto su posle balsamovanja tela, u grobu ostali unutrašnji organi. 
Otuda naša ideja da se ovde kaţe jošnešto o tom ratu i da se neke od tih fotografija na|u uz ovaj 
naštekst (pogovor). Imamo u vidu i ĉinjenicu, da je Prvi srpsko-turski rat, bez obzira što ga u 
istoriografiji pocenjuju neuspešnim, zasluţivao u knjizi potpunije mesto, utoliko pre što se u 
završnici rata Deligrad pokazao po drugi put kao legendarna odbrambena linija Srbije. 

S druge strane, kada su fotografije u pitanju, autor je došao da fotografija dr Milorada LJ. 
Mihajlovića, poznatog zdravstvenog radnika, dugogodišnjeg lekara Raţnja i okoline, što je tako|e 
trebalo propratiti odgovarajućim tekstom. Mi smo ga povezali sa jednim drugim lekarom- lekarom 
prethodnikom, sa dr Dragoljubom Mijajlovićem Atletom, ĉovekom o ĉijoj su snazi jošza ţivota 
ispredane bajke i o kome se do današnjeg dana mogu u narodu ĉuti priĉe koje ga izdiţu do antiĉkih 
junaka i junaka našeg narodnog eposa. 

I 
SRPSKO-TURSKI RAT 1876.
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Deligrad je dvostuka srpska legenda uspona i stradanja. O njegovom mestu u slavnim 
danima Prvog srpskog ustanka ima u izabranim dokumentima i tekstovima dovoljno materijala da 
se o njemu kod ĉitaoca stvori adekvatna slika, bez obzira na ĉitaoĉeva prethodna saznanja o tom 
vremenu. Me|utim, situacija je drugaĉija kada su u pitanju doga|aji na Moravskom ratištu 1876. 
godine. Otuda mi, koristeći Gromanove fotografije kao povod, ţelimo ovim tekstom da damo 
makar sumarnu sliku toga vremena u razumnim granicama pogovora. Autor s pravom citira Savu 
Grujića, kada naglašava da je rat sa turcima 1876. godine objavljen na Deligradu: 

"Kada je koncentracija cele operativne vojske izvršena bila, njegova Svetlost Knjaz, 
krenuo je 17. juna sa svojim štabom iz Beograda za Paraćin, odakle je telegrafskom naredbom 
objavio da prima vrhovnu komandu nad celom mobilisanom vojskom i da će mu Glavni stan biti u 
tom mestu. Istoga dana uveĉe Knez je otputovao za Deligrad, a sutradan 18. juna u deligradskom 
logoru objavio je rat Turskoj. To je 20.juna uĉinio i Knez Nikola crnogorski na Cetinju. Ratne 
proklamacije oba srpska vladaoca objavile su narodu i vojsci saves Srbije i Crne Gore za 
oslobo|enje i ujedinjenje srpskog naroda."(1)

 

Hercegovaĉki ustanak 1875. godine iziskivao je da se Srbija što pre oglasi, jer je Tursko 
carstvo ("bolesnik sa Bosfora"), ĉiji je Kneţevina Srbija bila vazal, bilo na izdisaju, što se u zvaniĉnoj 
istoriografiji vodi kao poznato i dobro prouĉeno " istoĉno pitanje". Trebalo je da Srbija skrene na 
sebe paţnju kao zainteresovana strana u razrešenju "istoĉne krize", pošto se ogroman broj Srba 
nalazio u granicama tadašnje Turske, a i sama je bila njen vazal, kako smo napred naglasili. 
Pod budnim okom evropskih velikih sila, koje su bile protiv srpskog ulaska u rat, ali uz znaĉajnu 
podršku me|unarodnog javnog mnjenja, posebno slovenofilskog (sveslovenskog) pokreta, 
odakle su došli, posebno iz Rusije, brojni dobrovoljci, Srbija je u taj rat ušla, mada za njega nije bila 
spremna: 

"Me|utim, Srbija je ušla u taj rat zbog toga što je u zemlji i u narodu vladalo uverenje da 
je njena duţnost da u|e u rat, bez obzira na to kakav će njegov ishod biti, jer će upravo od 
ponašanja i drţanja Srbije u istoĉnoj krizi, koja je poĉela Hercegovaĉkim ustankom 1875. godine, 
zavisiti njen danji ugled u srpskom narodu. Dakle, od njenog drţanja u toj krizi zavisilo je da li će 
iko u budućnosti na nju obratiti paţnju, da li će ona moći da dovrši zadatke koji su se nalazili pred 
srpskim narodom a koji su istaknuti za vreme Prvog srpskog ustanka, a to su oslobo|enje i 
ujedinjenje srpskog naroda u jednu drţavu. Dakle, više su moralni i politiĉki razlozi bili oni koji su 
uticali da se Srbija odluĉi da zagazi u rat, odnosno, koji su uticali na odluku vlade i kneza Milana da 
u|e u rat, nego što su vojniĉka sprema i drugi uslovi bili dovoljni za povoljan ishod rata. Srbija je bila 
mala drţava od oko 1.300.000 stanovnika, dok je Turska bila velika carevina koja se prostirala na tri 
kontinenta. Dakle, mala Srbija 
uhvatila se u koštac sa velikom turskom imperijom, sa nerealnom ambicijom da je pobedi."(1)

 

Srbija je, pošto je imala veoma malo garnizone (stajaće) vojske, oslonac imala u 
Narodnoj vojsci, a nedostatak školovanog oficirskog kadra, nadokna|en je oficirima dobrovoljcima, 
uglavnom Srbima iz Habzburške monarhije i iz Rusije, odakle je bio i general Mihail Gregorijeviĉ 
Ĉernjajev, kome je poverena uloga komandanta sve vojske na Moravskom ratištu, koje je 
obuhvatalo i teritoriju sadašnjih opština Ćićevac i Raţanj, kao najbliţim ratnim dejstvima, a 
pogotovu Aleksinac kome je Deligrad teritorijalno pripadao. Narodna vojska je pred rat bila 
podeljena u šest divizija I klase sa po 
tri brigade, ali je u rat ušla reorganizovana, s popunom boraca i iz II klase, s tim što se u toku 
rata pojavljuje i III   klasa. Juţnomoravska divizija je imala Kruševaĉku brigadu (4 bataljona I 
klase), Aleksinaĉku brigadu (3 bataljona I klase) i Ćuprijsku brigadu (4 bataljona I klase). 
Raţanjci i Ćićevci su bili u Aleksinaĉkoj brigadi. 

 
1. Šumatovaĉka bitka 

 
Evo jednog kraćeg rezimea poĉetnih operacija na Moravskom ratištu iz pera dobrog 

poznavaoca ove materije: 
"(. . .) Glavne snage, koje su stavljene pod komandu ruskog generala Ĉernjajeva, na 

Moravskom vojištu izdeljene su u pet manjih kolona na ispresecanom zemljištu i bez me|usobne 
veze (tada nije bilo pokretnih radio-stanica, toki- vokija, koji su nam danas poznati), i tako su te 
slabe, male, kolone, krenule prema Nišu. Budući bez kontakta i veza sa glavnim komandantom, 
ove kolone su se posle prelaska granice i prvih ĉarki sa neprijateljem pokolebale i vratile nazad 
preko granice na svoje polazne poloţaje. Jedino su odred Knjaţevaĉke vojske pod komandom 
potpukovnika \ure Horvatovića, koji je zauzeo Babinu glavu, i odred kapetama Stevana Biniĉkog, 
koji se probio kroz Jankovu klisuru i izbio na Kopaonik, zanoćili na zauzetom zemljištu. Dakle, 
sve 

 
1)Citirano prema: Miodrag Spirić, Istorija Aleksinca i okoline od kraja prve 

vladavine Kneza Miloša 1839. do kraja Prvog srpsko- turskog rata 1876.-1877, 

Aleksinac 2004, str. 148.



2) Isto, str. 187. 
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ostale trupe na Moravskom vojištu su ostale gde su i na poĉetku bile: Ibarska vojska u dolini Ibra (Ilija 
Ĉolak Antić) kod Raške i Novog Pazara i trupe na Javoru pod komandom generala Zaka, zatim 
Drinska vojska pod komandom generala Alimpića na Drini i vojska kojom je komandovao Lešjanin 
na Timoku, sve su prvog dana prešle granicu, ali su se odmah vratile na polazne poloţaje. To je bio 
jedan strašan udarac na moral vojske i naroda. Zbog toga se već15. avgusta postavilo pitanje šta 
dalje ĉiniti: nastaviti rat ili traţiti primirje. Na sednici valdinih delegata, Vrhovne komande i kneza 
Milana, koja je 
odrţana u Paraćinu 15. avgusta trebalo je dati odgovor na to pitanje i dati odluke za dalji 
rad."(2)

 

Vlada je zatraţila od svih komandanata upit šta da se dalje radi, pošto je dobila od nekih 
drţava ponudu da posreduju u sklapanju primirja. Komandanti su uglavnom odgovorili da treba 
nastaviti borbu, sem Ĉolak Antića koji je negativno odgovorio. Sa odgovorom je oklevao i 
general 
Ĉernjajev, pošto je išĉekivao ishod bitke kod Aleksinca, gde je u tom trenutku bila u toku jaka 
ofanziva Turaka, koja je trajala do 23. avgusta. U pitanju je poznata Šumatovaĉka bitka, za koju je 
u novijoj istoriografiji napisano: 

"To je u stvari bila velika Turska ofanziva ĉiji je cilj bio zauzimanje aleksinaĉkih poloţaja u 
dolini Morave i otvaranje puta za nadiranje turske vojske prema Beogradu. Na celoj liniji aleksinaĉke 
odbrane razvile su se teške borbe. U tim borbama srpski vojnici su se pokazali u potpuno novom 
svetu. To nisu bili vojnici koji su beţali, koji su odstupali, nego vojnici koji su se krvavo borili sa 
Turcima. Odluĉujuća borba u toku te ofanzive odigrala se 23. avgusta na Šumatovcu. Turski 
frontalni napad na aleksinaĉke poloţaje duţ cele linije, od Prćilovice i Ţitkovca, koji je trajao ĉitavog 
dana 23. avgusta, završio se bez uspeha. Pri kraju dana, glavni turski napor bio je usmeren na 
Šumatovac. Oni su ĉak uspeli da zauzmu jedan srpski rov na levom krilu ispred šumatovaĉkog 
reduta (to su trupe iz Razlijeve divizije koja je izdvojena iz korpusa Osman- paše na Timoku). 
Me|utim, posle pola sata Srbi su ih na jurišisterali iz tog rova. To je bilo oko 20 ĉasova. Posle tog 
srpskog protivnapada, Turci nisu više obnavljali svoje napade, pa je nastala tišina na celom frontu, 
ali Srbi nisu znali da su odneli pobedu nad Turcima koji su se povukli juţno od Prugovca.Srbi su 
sutradan mogli samo da konstatuju 
da ispred njihovih poloţaja nema Turaka, osim mnoštva leševa i ranjenih turskih vojnika." 
(1)

 

Tu ĉinjenicu nije znao ni general Ĉernjajev, pa je 24. avgusta odgovorio Knezu Milanu "da 
je prethodnog dana vo|ena ţestoka borba kod Aleksinca, da su gubici veliki, te mu je savetovao 
da preduzme korake za primirje, ali ne i za mir, jer je on video da se sa srpskom vojskom, kakva 
se pokazala kod Aleksinca, moţe nastaviti borba, s jedne strane, i što je, s druge strane, ţeleo 
da produţavanjem rata uvuĉe Rusiju u rat. Tek uveĉe je shvatio da nema Turaka ispred srpskih 
poloţaja, osim mrtvih, da je izvojevana velika pobeda, pa je obavestio Kneza Milana da povlaĉi 
svoj jutrošnji 
predlog o primirju."(2)

 

Iz Paraćina je, po dobijanju izveštaja generala Ĉernjajeva, pozitivno odgovoreno, 
odnosno, proširena je njegova komanda i na Timoĉku vojsku i potvr|eno pravo da moţe da 
smenjuje stare i postavlja nove komandante svih nivoa u njegovoj vojsci. Preduzete su odre|ene 
promene:" Promene koje su nastale posle uspeha u Šumatovaĉkoj bitci i reorganizacija koja je 
sprovedena u srpskoj vojsci 
dale su novu ĉvrstinu i borbenu snagu u svim jedinicama Srpske vojske."(3)

 

 

2. Bitka kod Gornjeg Adrovca i pogibija Rajevskog 
 

Pošto je bila osokoljena ovom pobedom, borba je nastavljena jošdav meseca protiv 
nadmoćnog neprijatelja. Nećemo ulaziti u detalje onoga što se dešavalo do kraja avgusta. 
Najznaĉajnije je da su se Turci, s desne prebacili na levu stranu Juţne Morave, a da Srbi na to nisu 
obratili paţnju, ĉak su u jednom trenutku pomislili da se Turci odstupili prema Nišu. Me|utim, ovaj 
manevar Turaka otkriven je kasno. Srbi su na levoj strani Morave imali 19 bataljona pod glavnom 
komandom pukovnika Jovana Popovića, od ukupno 75 bataljona, koliko ih je ukupno bilo u dolini 
Morave. Turski napad na ovom frontu poĉeo je 1. septembra u 8 ĉasova jakom artiljerijskom vatrom 
koja je trajala do 12 ĉasova. Zametnula se ţestoka borba: 

"Višestruko nadmoćnije turske snage uspele su oko 11 ĉasova i da zauzmu njihove 
rovove na Saramanskoj kosi i Peskovitom lazu. Komandant odseĉne rezerve kapetan Radomir 
Putnik uputio je sva tri rudniĉka bataljona u pomoćnapadnutim trupama da povrate izgubljene 
poloţaje. Me|utim, ĉim su se rudniĉani izmešali sa jedinicama u povlaĉenju, i oni su se pokolebali i 
poĉeli odstupati. Tada je potpukovnik Popovićizvestio Ĉernjajeva da se desno krilo nalazi u velikoj 
opasnosti zamolivši ga da mu odmah pošalje pomoć. Glavni komandant je, prateći kroz dvogled 
kako velika masa turske vojske nadire preko Peskovitog laza ka Adrovcu i sam uvi|ao teţinu 
situacije. Ali kakva vajda kad on nije imao nijedan bataljon u rezervi da ga uputi na ugroţeni pravac. 
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Umesto trupa, on je u Gornji Adrovac poslao pukovnika Rajevskog da preuzme komandu nad 
tamošnjim snagama i odrţi 

1) Dr Petar Opaĉić, Bitka na Šumatovcu avgusta 1876, u: Od Deligrada do 

Deligrada ( zbornik radova), Beograd 1997, str. 186.



3) Isto, str. 191.. 
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poloţaj bar jedan ĉas obećavši da će mu poslati pojaĉanje. Pre toga uvek ćutljiv i povuĉen u sebe, 
Rajevski je bio izuzetno raspoloţen i izjavio da sa zadovoljstvom prima novo zaduţenje. Pre nego 
što je on zamakao iza horizonta, Ĉernjajev je uputio dvojicu ordonansa da prona|u i najkraćim 
putem odvedu u pravcu Adrovca dva bataljona koji su se nalazili na maršu iz Aleksinca na 
zapadnu obalu Morave. No, pre nego su ti bataljoni stigli na odredište, kapetan Putnik je u 14 
ĉasova, liĉno predvodeći jedan bataljon Rudniĉke brigade II  klase, koji je zadrţao u svojoj 
rezervi, izvršio protivnapad na neprijateljem. Videći svog komandanta sa isukanom sabljom na 
ĉelu streljaĉkog stroja, koji je krenuo u juriš, delovi ostalih njegovih bataljona, koji su se bili rasuli oko 
puta za Adrovac, brzo su se prikupili i pridruţili jurišu. Krajnjim naporom Rudniĉani su uspeli da 
potisni Turke na venac koji stvaraju Saramanska kosa i Peskoviti laz, a sami su poseli poloţaj iznad 
puta koji vodi za Gornji Adrovac."(1)

 

Ne ulazeći dalje u izlaganje šta se sve dešavalo u izuzetno teškim borbama kog Gornjeg 
Adrovca, jer to prevazilazi potrebe ovog pogovora, konstantujemo ĉinjenicu da je u toku najteţih borbi 
toga dana sa izuzetno snaţnim neprijateljskim snagama, general Ĉernjajev dobija vest da mu je 
poginuo pukovnik Rajevski: 

"U sred tog meteţa, oko 17 ĉasova, general Ĉernjajev je izvešten da je poginuo 
pukovnik Rajevski. Kosta Šamanovićistiĉe da je Rajevski stigao kod njegove baterije oko 14 
ĉasova, upravo u vreme kad su se trupe u neredu povlaĉile od Sthotne prema Gornjem Adrovcu 
i da je pruţio dragocenu pomoć ostalim oficirima i narodnim komandirima da se Rudniĉka brigada i 
druge jedinice zaustave i pripreme za protivnapad. Kada je naredio da dobošari i trubaĉi dadu 
znak za juriš, on je došao u Šamanovićevu bateriju, koja je zauzela poloţaj vrlo blizu neprijateljskog 
rasporeda, odakle je 
produţio da komanduje jedinicom."(2)

 

O tome šta je dalje bilo sa Rajevskim i njegovim telom, nakon pogibije, ĉitalac ima dovoljno podataka 
u odabranim tekstovima ove knjige, tako da to ovde ne ponavljamo. 

Sutradan (2.9. u 4 ĉasa), general Komarov, naĉelnik Štaba Moravsko- timoĉke vojske, 
obavestio je vladu i kneza Milana: " Turci su juĉe svom svojom snagom napadali na naše desno krilo, 
obilazeći naše pozicije od Jastrepca. Mi mada tri puta slabiji brojno, moradosmo iz strategijskih 
obzira izaći iz šanĉeva i primiti bitku na otvorenom polju. Pored sveg našeg odupiranja, Turci posle 13 
ĉasova borbe uzeše Gornji Adrovac i Adrovaĉke visove. Povratiti ih sada nije mogućno, a time 
postaje 
nemoguće braniti levu obalu Morave do Deligrada."(2)   Osam ĉasova kasnije, general Ĉernjajev je 
opširnije objasnio situaciju i u svom telegramu obavestio o situaciji Kneza, s predlogom za primirje: 
"I pored naših uspeha ovih poslednjih dana i vrednog drţanja Vaše vojske, ĉini mi se, da je teško 
produţiti borbu pre nego što pribavimo nove snage. Ja, dakle, molim Vlašu Svetlost, da izvolite 
pregovarati o primirju. Mi imamo oko 600 ranjenih. Pukovnik Rajevski je poginuo." (3)

 

 

3. Bitka kod Bobovišta 
 

Odmah posle bitke kod Gornjeg Adrovca, izdato je nare|enje da se srpska artiljerija, koja je 
dotle bila raspore|ena u šanĉevima oko Aleksinca, prebaci u Deligrad da bi se upotrebila protiv 
nadirućih turskih trupa na levoj strani Juţne Morave. Glavnina srpskih snaga, ukljuĉujući glavnu 
rezervu i glavne štabove i uprave svih struka, tako|e je ovde koncentrisana. Iz Aleksinca je u 
Deligrad premešten i Glavni štab Moravsko- timoĉke vojske, u ĉijem je sastavu, sem glavnih 
direkcija (artiljerijska, inţinjerijska, sanitetska i intendanska), bilo i sedamnaest odseka. Za te 
potrebe je oko deligradske škole i deligradskih mehana niklo ĉitavo naselje od baraka i zemunica, 
što je posluţilo kasnije generalu Savi Grujiću za sledeću sarkastiĉnu opasku:" Ovako mnogobrojni 
štab nije se mogao smestiti u deligradskoj školi, ni u dve deligradske drumske mehane. Trebalo je 
jošpodići ĉitav mali logor od baraka i zemunica, što je uostalom sve skupa sa bogatom pohodnom 
crkvom lep efekat pravilo."(3)  U školskom dvorištu, Ĉernjajev je naredio da se iskopa veliki podrum i 
pokrije balvanima, a preko njih zemnja. Ovaj podrum mu je sluţio kao sklonište za ĉitav štab pri 
bombardovanju Deligrada. (3) 

Posle boja kod Gornjeg Adrovca, Turci nisu preduzeli gonjenje srpske vojske, već su 
se zadovoljili pljaĉkom bogatih moravskih sela. Poĉeli su da grade most preko Juţne Morave kod 
Trnjana. Desno krilo Srpske vojske povuklo se na greben Krevet, a svojevrsni nastavak deligradskog 
utvr|enja, s druge strane Juţne Morave, uspostavljan je na liniji \unis- Krevet- Veliki Šiljegovac. 

Pripreme za borbu su trajale s obe strane sve do 11. septembra. Pošto su imali dojavu da 
će ih Turci napasti, Ĉernjajev je u poslednjem trenutku izdao dopunsku zapovest da Ćuprijska 
brigada I 
pod komandom majora Petersena i poljska baterija kapetana Kostića u toku noći odmarširaju sa 
Deligrada do Bobovišta i da tamo posednu poloţaj.Ovaj odsek je uspešno dotle branio pukovnik 

1)Isto, str. 190. 



4) Isto, str. 191.. 
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Medvedovski, koji je svojim vatrenim dejstvom spreĉio pristup neprijateljskoj pešadiji. Treba naglasiti 
da je i sam Ĉernjajev poranio i 11. septembra ujutru u 7 ĉasova bio sa svojim štabom kod 
Bobovišta, odakle je neposredno rukovodio odbranom duţ Juţne Morave. (2)

 

Borba kod Bobovišta zapoĉeta je u 6 ĉasova ujutru ţestokom artiljerijskom paljbom duţ cele 
linije  fronta  od  mostobrana  kod Aleksinca  pa  sve  do  Šiljegovca,  Najveći  broj  baterija  bio  je 
skoncentrisan prema Bobovištu. Samo na Trnjanskom visu Turci su imali tri reda topova, jedan 
iznad drugoga, odakle su tukli srpske poloţaje na desnoj strani Juţne Morave sa ciljem da dobiju 
nadmoćnost nad našim trupama koje su branile ovaj deo obale Juţne Morave da bi mogli prebaciti 
mostovsku zaštitu i jedinice iz rezerve koje su imale da probiju našodbrambeni raspored. Baterija 
kapetana Ćirića, koja je vodila borbu sa turskom artiljerijom, bila je izloţena najţešćoj vatri turskih 
topova koji su od njenih baterijskih zemljanih zaklona naĉinili prava rešeta. Me|utim, ona nije 
prekidala svoje dejstvo. Oko podne turci su uspeli da prebace znatne snage preko Juţne Morave 
u pravcu Bobovišta. Za borbu protiv turske pešadije, bila je dovedena većpomenuta Kostićeva 
baterija. Ona nije imala vremena da se ukopava, već je otvorila vatru sa otvorenog poloţaja na jednoj 
livadi, na turske desantne trupe. Strahovitom turskom pritisku uspešno su odolevali punih 8 
ĉasova tri bataljona Šabaĉke brigade I klase i dva bataljona stajaće vojske. 

Oko 16 ĉasova nastupila je kritiĉna situacija. Turska artiljerija je osula vatru po srpskim 
streljaĉkim rovovima, a turska pešadija je izlazeći iz svojih rovova, koje je iskopala na desnoj obali, 
poĉela da širi svoj mostobran. Tada je general Ĉernjajev naredio da trupe iz rezerve na njih krenu : 
dva kombinovana bataljona, paraćinski bataljon i jedna ĉeta crnogorskog dobrovoljaĉkog bataljona, 
koje su predvodili kapetan Radivojević, Mašo Vrbica, major Petersen i pukovnik Dokturov, prvi su se 
probili prema  obali  nagoneći Turke  na  Juţnu  Moravu.  njihov  jurišsnaţno je podrţavala prva 
poljska juţnomoravska baterija pod komandom narednika Mirka Stojanovića. Oduševljen njenim 
odvaţnim i uspešnim dejstvom, general Ĉernjajev je u jeku najţešće borbe poslao komandanta 
artiljerije, potpukovnika Savu Grujića da na vatrenom poloţaju prikaĉi na grudi ovog narednika 
srebrnu medalju za hrabrost. Taj ĉin turska je baterija pozdravila naroĉitim plotunom, zapisao je 
sam Grujić. Protivnapad srpske pešadije Turci su doĉekali sbnaţnom artiljerijskom vatrom. Nadirući 
pod snaţnom zaštitom svojih baterija, ona je do 20,30 ĉasova proterala sva turska odeljenja sa 
desne obale i 
zauzela njihove rovove. (1)

 

Kako je u me|uvremenu knez Milan (24.8.) imao susret sa predstavnicima velikih sila i 
izjavio im da prihvata njihovo posredovanje za primirje i mir, a 31. avgusta je izvršena nasilna 
promena na turskom prestolu, to je, zahvaljujući ovom posredovanju, nastupilo primirje do 
27.septembra. 
Ĉernjajev sa ovim nije bio zadovoljan, pa je krenuo sa jednom zanimljivom provokativnom akcijom. 
Proglasio je Srbiju kraljevinom, a kneza Milana za kralja. Knez Milan, dobro procenjujući situaciju, to 
nije prihvatio. 

Po isteku primirja, vo|ena je i bitka na Krevetu (10-27.9.), u kojoj su Srbi bili nešto uspešniji 
u odnosu na Turke, što je ohrabrilo Ĉernjajeva da javi Knezu i ovo:" Turci begajući ostaviše mrtve 
i ranjene u otkopima. Vojska turska potpuno nemoćna da nas pobedi i ja verujem da sam bliţi 
spram 
balkana, nego oni Moravi, gde su oni nesposobni da uĉine jedan korak napred." (2)  Posle ove bitke, 
nastupilo je novo prećutno primirje, s tim što su se u tom periodu (2-19.10.) ratujuće strane 
me|usobno ispitivale, odnosno na razne naĉine saznavale poziciju neprijatelja i uĉvršćivale svoju 
poziciju. 
Potom je došlo do ĉetvorodnevne borbe oko Velikog Šiljegovca (19-23.10.) i bitke na \unisu, na 
kojoj 
ćemo se mi bliţe 
zadrţati. 

 
4. Bitka na \unisu ( 29.10.) 

 
Pred ovu bitku, srpske snage su od Jastrepca do \unisa pripadale korpusu \ure 

Horvatovića, sa oko 12.000 boraca. Na Krevetu je pod Flajšerovom komandom bilo 3.259 boraca, a 
posada \unisa je brojala 4.862 borca. Komandu nad svim trupama kod \unisa imao je Ruski pukovnik     
Meţeninov, dok su i sva ostala znaĉajnija komandna mesta drţali Rusi. 

"Jutro 29. oktobra bilo je mutno i hladno, ali bez kiše. Turska glavna vojska, jaĉine oko 
39.200 boraca bila je spremna da krene u napad. Od toga oko 18.000 bilo je predvi|eno da vrši 
direktan napad na Sv. Nestor i \unijske visove. Srbi su spremno oĉekivali napad. Komandant 
Bobovišta je 28. oktobra primetio kretanje turskih trupa ka Krevetu i odmah je otvorio artiljerijsku vatru 
na Turke. Ovaj pokret Turaka je primećen i od Aleksinca. O svemu ovome je izveštena glavna 
komanda. Na osnovu ovoga, kao i nekih drugih izveštaja, naĉelnih štaba Dohturov je 
obavestio 

 



2) Isto, str.135. 
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1)Petar Opaĉić, Savo Skoko, Srpsko- turski ratovi 1876-1878, Beograd 1981, str.131. 

1) Isto, str.132.
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Horvatovića da Turci verovatno za sledeći dan planiraju napad na njega i na \unis. Inaĉe, 
Horvatovićje u to vreme smatrao da će Turci napasti Aleksinac, a da će na njegovom frontu preći 
u odbranu. Istovremeno, Dohturov je o istom obavestio i komandante na Bobovištu i \unisu i 
naredio im da dejstvuju artiljerijom po turskim jedinicama koje su vršile koncentraciju. Tako su, 
predveĉe 28. oktobra, otvorile vatru sve srpske baterije kod Bobovišta, \unisa i Sv. Nestora, 
dejstvujući po turskoj koncetracionoj prostoriji ali bez većeg uspeha. 

U 7,30 izjutra, 29. oktobra, dade znak jedan od teških topova Fazli- pašine divizije, posle 
ĉega otvoriše vatru sve turske baterije. Posle desetak minuta, poĉele su da uzvraćaju vatru i srpske 
baterije, pa tako zapoĉe ţestoka obostrana artiljerijska kanonada koja će trajati do popodne." (1)

 

Tokom dana su na Horvatovićevom sektoru Turci napredovali i potiskivali Srbe. Tokom veĉeri 
njegove trupe su se prikupljale na frontu Gaglovo-M. Šiljegovac- Petina za dalju odbranu Kruševca. 

Do 13 sati Turci su osvojili i predteren \uniskog visa odakle se povukla baterija Cincar 
Markovića sa nešto pešadije. Ĉetiri bataljona turskih nizama su od Velikog Šiljegovca ubrzano 
napredovali prema |unijskom redutu na ulazu u \unijsku klisuru." Na pojavu ovih turskih snaga, došlo 
je do opšteg povlaĉenja sa \unijskih visova. Pri odstupanju je bio veliki nered i zabuna. Dok su 
rudniĉani u redutu pruţali otpor turskoj brigadi, niz |unijske padine su se preturali konji, kare, kola i 
topovi. Kada su i Rudniĉani odstupili, došlo je do neopisive panike; sva vojska u odstupanju se 
pretvorila u obiĉnu gomilu koja je zakrĉila prelaze na Moravi, tako da se jedan pontonski most ĉak 
pod teretom provalio. Pošto su srpske trupe prošle kroz \unijsku klisuru, narednik Pejĉinović je 
zapalio tri mine i time zadrţao, bar privremeno, gonjenje turske konjice. Posle kraćeg vremena Turci 
nastaviše gonjenje, ali je u me|uvremenu baterija Toše Popovića uspela da se u redu povuĉe i da na 
desnoj obali Morave zauzme poloţaj pored mostova. Kad su turski konjanici prišli na 600 metara od 
mostova, ona je otvorila vatru sa krajnjim naprezanjem, a ubrzo su joj se pridruţile i dve lake 
baterije koje su se tu većnalazile. Istovremeno je izvršila jurišjedna polusatnija ruskih kozaka, 
predvo|ena potporuĉnikom Hristićem, pa su se turski konjanici povukli. To ohrabri srpske pešake, pa 
se i oni vratiše da spasavaju zaostale konje, volove, kola, kare, dva topa od 12 funti, dva Krupova 
ostragana, dva topa glatka od 6 funti i mnogo drugog materijala. U borbi kod |unijskih mostova, 
Popovićeva baterija je za kratko vreme izbacila ĉak 152 granate i bila je najzasluţnija za 
spasavanje mostova i zaostalog materijala. Do 17 
sati i ovde se završila borba."(2)

 

Za Turke je od posebnog znaĉaje bilo da ovladaju bregom Sv. Nestora, gde je bio i glavni 
srpski poloţaj s leve strane Juţne Morave:"Ovaj breg prema Moravi i putu \unis- Deligrad pada 
vrlo strmo, dok se prema jugozapadu postepeno spušta do na oko 2 km. udaljene vododelnice, 
koja pre poĉetka bitke beše granica izme|u srpskih i turskih poloţaja. Na vrhu i istoĉnoj padini bili 
su srpski 
šanĉevi i utvr|enja. Sv. Nestor je bio utvr|en sa dva reda reduta i tri utvr|ene baterije. Reduti su bili 
u 
šumi i bili su najbliţi turskim poloţajima. Severni redut je bio poluzatvorenog tipa a juţni je bio u 
obliku zvezde. Oba reduta su imali rogove, podrogove, bermu i zaklonjenu eskarpu. Na oko 700 
metara iza njih bila je glavna baterija, odliĉno utvr|ena, koja je vladala predterenom. U njoj se 
nalazila baterija teških topova od 4 funte kapetana Optrkića. Na samom vrhu brega nalazio se i 
drugi rezervni poloţaj za pešadiju. Taĉni podaci o jaĉini srpskih trupa na Sv. Nestoru nisu poznati, ali 
se procenjuje na 3 do 4 
bataljona."(3)

 

U osvajanju Sv. Nestora, koji je za Turke, kao što smo većrekli, bio strateški veoma 
vaţan, angaţovan je znaĉajan turski vojni potencijali. Ga|an je artiljerijskim granatama sa tri strane 
(36 turskih poljskih topova, 1 opsadni od 15 cm), a praktiĉko s le|a ih je ga|alo još12 topova. Sve 
do podne. Tek kada su oko podne Horvatovićeve pešadijske jedinice poĉele da odstupaju sa 
kaoniĉkih poloţaja ka Krevetu, došlo je i ovde do pešadijske borbe. Krenula je u napad cela Hafiz-
pašina divizija (12 bataljona, 18 poljskih i jedan opsadni top) i iz Sulejman- pašine divizije jedna 
brigada (6 batanjona i 6 topova). Turski jurišnije uspeo, jer je otpor srpskih trupa bio vrlo jak. Tek 
oko 17 ĉasova uspeli su turci da zagospodare Sv.Nestarom. 

"Pred mrak 29. oktobra Turci su drţali kompletne |unijske poloţaje i više nije bilo srpskih 
trupa na levoj obali Morave oko \unisa. Ovim je Horvatovićbio sasvim odseĉen od Deligrada i zato je 
poţurio sa odstupanjem ka Kruševcu. Uticaj Ĉernjajeva se toga dana nije osetio osim kada je 
liĉno 
preuzeo komandu odbrane prelaza na Moravi."(1)

 

 

5. Kraj rata 
 

Istoga dana, vo|ena je ţestoka borba i oko Aleksinca. Pošto nije bio siguran da 
istovremeno moţe da brani Kruševac, Deligrad i Aleksinac, Ĉernjajev odluĉuje da napusti 
Aleksinac. Uzgred da 

 

 
1) Sava Grujić, Operacije Timoĉko- Moravske vojske, knjiga III, str. 145-147. 
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kaţemo, da za to nije postojala šira saglasnost ni u vojnom vrhu ni u 
vladi. 
Ukupno su u deligradskom utvr|enju 31. oktobra bila 42 bataljona i 84 topa. Istovremeno je jedan 
odred od 2 bataljona, uz nešto artiljerije, poseo Sv. Roman sa zadatkom da zatvori Stalaćku klisuru. 
Za ojaĉanje ovog odreda stiglo je i jedno konjiĉko odeljenje iz Paraćina.(2)

 

Horvatovićje za odbranu Kruševca raspolagao sa 22 bataljona, 4 eskadrona i 6 baterije ( 
11.000 boraca sa 30 topova), s tim što mu je kao pojaĉanje pristiglo još5 bataljona III klase. U 
Kruševcu su postojali jošnezavršeni šanĉevi, a kod Jasike su bila za 24 sata podignuta 3 
pontonska 
mosta koje su branila 2 baterije u utvr|enim poloţajima. Horvatovićje 31. oktobra dobio iz 
Beograda nare|enje da saĉuva Kruševac, ali ne po svaku cenu, jer, predstoji skoro sklapanje primirja. 

"Po podne 31. oktobra poĉeo je da pada prvi sneg. Tokom noći došlo je do ţestokog 
artiljerijskog duela oko tesnaca kod Deligrada. Izjutra 1. novembra bašibozuci i Ĉerkezi su pristigli 
do srpskih predstraţa na liniji Deligrad- Raţanj. Za to vreme pukovnik Jovan \or|evićje ure|ivao 
pešadijske 
poloţaje oko Deligrada, dok je naĉelnik artiljerije to radio sa artiljerijom."(3) U me|uvremenu, Ĉernjajev 
je povukao Ruske dobrovoljce u Paraćin, a sve rezerve municije i nepotrebni teški topovi poslati su 
za 
Ćupriju. Pošto su Turci sumnjali da su Srbi napustili i Deligrad, poslali su preko Mozgova dva 
svoja eskadrona da izvide situaciju, ali su bili odbijeni. Istoga dana, bilo je pokušaja prodora i 
prema Kruševcu. 

"Knez Milan je sa Ĉernjajevim obišao 1. novembra vojsku u Deligradu, a sutradan 2. 
novembra izjutra vojsci je objavljeno primirje. Turski glavni stan je istu vest primio tek 3. novembra 
izjutra, što je trupama odmah saopšteno. Dobrovoljcima je stavljeno na volju da li će se vratiti 
kućama ili ostati sa vojskom. Posle nekoliko dana turski glavni stan je premešten iz Sv. Nestora u 
Aleksinac, Fazli-pašina divizija je zauzela logor kod Pešĉanice, divizija Sulejman- pašina u Aleksincu 
je zaposela prazne kuće, dok su divizije Hafiz- paše, Adil-paše i brigada Aziz- paše postavile logore 
na bregu iznad Sv. Nestora. 

Ĉernjajev je 3. novembra naredio Horvatoviću da do|e u Paraćin da bi od njega primio 
duţnost glavnog komandanta."(1)  Primopredaja duţnosti izvršena je 5. novembra u Paraćinu, a 6. 
novembra Ĉernjajev je naredbom objavio vojsci da privremeno ostavlja komandu i sa štabom je 
otputovao u Beograd. U Beogradu je do odlaska u Rusiju bio u Malom konaku gost njegove Svetlosti 
Knjaza. Srpski oficiri su 23. novembra priredili generalu Ĉernjajevu sjajan oproštajni banket, a 
gra|anstvo mu je predalo adresu blagodarnosti. Za vreme primirja, Narodna vojska je bila 
raspuštena svojim kućama. Za ĉuvanje demarkacione linije, straţe su davale brigade pograniĉnih 
okruga, a ove su se svakih 15 dana smenjivale. 

Obrazlaţući predlog o zakljuĉenju mira pred Velikom Narodnom Skupštinom 26.februara 
1877. godine, Jovan Ristićse osvrnuo na rezultate rata i, izme|u ostalog, rekao da je Srbija ušla u 
rat da se bori za slobodu svoje porobljene braće: 

 
"Srbija nije potpuno uspela, ali ona nije ni pobe|ena. . .  Naše ţrtve doprineće da i njih skoro 
slobodne vidimo; našom krvlju koristiće se i oni, a koristićemo se i mi s njima zajedno. To nam više 
vredi no da smo osvojili kakav pašaluk turski. Naš rat i nije bio rat osvajaĉa, no rat za samoodbranu, 
rat za slobodu i ujedinjenje srpskog plemena. I toj slobodi, tom ujedinjenju moralna osnova je 
poloţena. Krv srpska iz svih krajeva pomešala se, a pomešala se i sa krvlju naše moćne slovenske 
braće sa severa. Verujemo da će ova naša zajednica imati dobrih posledica po budućnost."(2)

 

Odre|eni rezultati će se postići u 1878. godini, ali to je većDrugi srpsko- turski rat, u ĉije 
razmatranje ovom prilikom nećemo ulaziti, pošto izlazi iz okvira ovog pogovora. 

 
6. Gromanove fotografije 

 
Ivan V. Groman, ruski fotograf, došao je u Beograd 1875. godine i u vremenu 1875-1877. 

godine napravio je veliki broj fotografija. njegova fotogrfska zaostavština dragocena je za 
istoriografska i istraţivanja u drugim nauĉnim oblastima. Po našim saznanjima u Beogradu postoje 
dve zbirke Gromanovih fotografija. U Vojnom muzeju u Beogradu postoji zbirka od  84 originalne 
fotografije, a veliku zbirku Gromanovih fotografija ima i Muzej grada Beograda. (3)

 

Fotografije koje se nalaze u Vojnom muzeju u Beogradu ujednaĉenih su dimenzija 16,5 h 
21,5 cm, zaobljene u gornjem delu i kaširane su na svetlosme|em kartonu veliĉine 22 h 27,5 cm iznad 
i 4,2 cm na boĉnim stranama. Na njegovom donjem uglu odštampana je signatura RUSFOT, a u 
desnom ime fotografa na Ruskom jeziku. Svaka fotografija oznaĉena je u donjem desnom uglu 
okruglim peĉatom Ratne arhive Glavnog |eneralštaba Srpske vojske i ima legende ispisane crvenim 
mastilom uz donju ivicu paspartya, a ljubiĉastim na pole|ini kartona. Samo 4 fotografije iz ove 
kolekcije opremljene su drugaĉije: na obiĉnom su kartonu nejednakih dimenzija, nemaju signaturu 



3) Isto, str. 228- 229. 
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1)Isto, str. 228. ( po Petru Opaĉiću i Savi Skoku)



3)  Isto, str. 229-230. 
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fotografa, oznaĉene su peĉatom Ratne arhive i "sa sigurnošću se moţe izvesti atribucija Gromanu, 
jer su sve po karakteru, estetskom, likovnom i tehniĉkom maniru istovetne njegovom opusu."(3) 

Najbrojnije su fotografije iz Beograda sa oklinom ali ih ima iz okoline Deligrada (11), \unisa (9), Timok i 
Knjaţevac (5), Manasije (4), a po dve iz Niša, Raţnja, Stalaća i Paraćina, dok su po jedna iz 
Aleksinca, Kruševca, Adrovca, Zajeĉara, Jagodine, Šiljegovca, Takova, kao i sa reke Morave ( 
neidentifikovano mesto). (1)

 

Dodajmo tome da o ovom autoru nema pouzdanih biografskih podataka, nema ih ni o 
njegovoj delatnosti, "ĉak su i razlozi boravka u Srbiji u vreme ratova nejasni, niti znamo da li je bio 
zvaniĉni ruski vojni fotograf, a tada ne bi smeo iz bezbedonosnih razloga da potpisuje svoja dela" (2)

 

Pretpostavlja se da je u Srbiju došao sa Ruskim dobrovoljcima da bi zabeleţio ratna dešavanja. 
(3)

 

Prema oceni Marine Zaković, koja je izuĉavala njegov opus, on spada me|u najznaĉajnije 
autore u baštini srpske fotografije, pošto je sistematski snimao predele, gradove i scene iz rata: 
"Motivi i sadrţaji na fotografijama su prizori iz rata, ali nema direktnih scena il borbi niti dramatiĉnih 
situacija koje rat neminovno donosi. njega prvenstveno zanimaju predeli, ambijenti i okolina gradova, 
javne gra|evine, bolnice, ranjenici, manastiri, zanimljivi detalji seoske arhitekture, lokalno 
stanovništvo. Scene i momenti koje bira za snimanje deluju ugla|eno i aranţirano i svedoĉe o 
autoru vrlo visoke vizuelne kulture, koji je svoju zanatsku visinu uzdigao na nivo umetniĉkog. 
Gromanov stvaralaĉki pristup prevazilazi suprotnosti izme|u realnog faktora koje registruje oko i 
idealnog faktora koji se definiše u ljudskom umu i mašti stvarajući skladno organizovanu sliku 
sveta koja je u stvari realnost za sebe. 

Vidljivi svet je ruţan, pun raskomadanih ljudskih tela, bolesnih i ranjenih, razrušenih 
kuća, napuštenih staništa, mirisa i zgarišta, oĉajnih, umornih i slomljenih ljudi koji gaze po blatu i glibu 
ne bi li stigli do mesta gde rat nije pruţio svoje krvave kanxe. Me|utim, to nisu momenti i slike koje 
treba uhvatiti i zabeleţiti fotografskim aparatom. Naprotiv, prizori su paţljivo odabrani, stiĉe se 
utisak da je naĉinjen prethodni crteţ ili kroki mesta koje se snima, kao što rade slikari, a potom se 
unutar kompozicije koja će ĉiniti kadar interveniše dodavanjem grana ili nekih akcesorija iz 
prirode, aranţiranjem grupe ljudi, seoskih kola, topovskih kara i sliĉno. 

Gromana interesuju borbeni poloţaji, vojniĉke barake, zemunice, šanĉevi, ali kada odabere 
objekat koji snima uglavnom ga lišava prisustva vojnika, ljudske figure uopšte, usredsre|ujući se 
iskljuĉivo na predmetnu pojavnost, odabravši tako ugao snimanja da objekat, sa svim interesantnim 
neki put i bizarnim detaljima, moćno izbija u prednji plan fotografije, a na taj naĉin je u gledaoĉevom 
oku stvorena monumentalna slika od svakog kadra."(4)

 

Svoje razmatranje i ocenu, citirani autor završava zakljuĉkom: 
"Krajnji cilj Gromanove fotografije ipak je postignut. Sopstvenim autentiĉnim autorskim jezikom i 
izrazom postigao je uzvišeni cilj- skretanje paţnje i upoznavanje Ruskog javnog mnjenja sa 
nedaćama 
i nevoljama koje su zadesile jedan mali, hrabar i nadasve prijateljski pravoslavni narod u Srbiji."(4)

 

Ovim fotografom i njegovim delom bavili su se i drugi autori, s tim što mi, za ovu priliku 
beleţimo Mirjanu Savić, koja je ovo delo razmatrala u širem kontekstu umetniĉkih dela o Srpsko- 
turskom ratu 1876. godine: 

"Ne treba zaboraviti da se fotografije iz ovog rata ne mogu pratiti bez slika ruskog fotografa 
Ivana V. Gromana, koje predstavljaju veliku dragocenost našeg fotografskog nasle|a. njegov obimni i 
jedinstveni opus obuhvata preko 180 fotografija i nalazi se u Muzeju grada Beograda i u Vojnom 
muzeju. Karakteristiĉno je da Groman nigde ne snima front, većsamo pozadinu u kojoj se ogleda 
ratna situacija, što nepobitno govori o ratnoj atmosferi, iako nigde nema bojišta. Nema sumnje da je 
to navelo one koji su pisali o njegovom delu da ukaţu kako nije bio vojni dopisnik, te nije imao 
pristupa samom bojištu. Opšti utisak je, i pored izvesnih nedostataka, da je on izvrstan hroniĉar 
doga|aja na 
jednom terenu i u jednom razdoblju."(1)

 

Citiranjem ova dva autora ţeleli smo da pruţimo ĉitaocu ove knjige i gledaocu 
Gromanovih fotografija što potpuniju sliku o njemu i njegovom delu, s našom ocenom da se 
priloţene Gromanove fotografije u ovoj knjizi skladno uklapaju u napred izreĉene ocene. 

 
II 

 
LEKARI- LEGENDE RAŢAnjSKOG KRAJA 

 
Prošli vek (HH) bio je njihov vek, mada su ro|eni u prethodnom. Proslavili su se, ako je priĉa 

 

 
1) Isto, str. 231. 

2) Nebojša \okić, Završnica rata 1876, u:Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 227.
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o njima, o njihovom radu i osobinama ušla u narod i odrţala se u narodu, mada oni nisu me|u 
ţivima većdecenijama. Moţe se slobodno reći, do današnjeg dana. Nisu zaboravljeni, o ĉemu 
svedoĉe i fotografije koje je g-din Gagić odluĉio da uvrsti u svoju knjigu. Kaţemo mu, kako da ih 
uvrstite samo fotografijama, o njima nemata ni reĉ napisanu, one mogu da budu ilustracija, ako se 
pojave same, 
ĉitaocu se uskraćuje celina informacije, odnosno celovitog doţivljaja. Nema veze, oni su legenda 
raţanjskog kraja, o njima sam slušao i slušao- odgovara nam. Da je slušao o njima, verujemo mu, 
jer smo slušali i mi, koji uzgred borave na tom prostoru, a on je ovde ro|en (Ma|ere), bio uĉitelj 
(Pardik), tu je i sada kao penzioner (Ma|ere). I zaista, bez njih bi ova knjiga bila nepotpuna, ali i 
samo sa fotografijama bez teksta, tako|e nepotpuna. To će razumeti samo ljudi ovoga kraja, koji i jesu 
osnovna ciljna grupa na koju raĉuna ova knjiga. Zato smo mi raţanjske lekare, dr Dragoljuba 
Mijajlovića Atletu i dr Milorada LJ. Mihajlovića skladno povezali u ovaj tekst, pošto im je jedinstveno 
mesto u srcu naroda raţanjskog kraja. Oni se me|usobno nisu poznavali, pošto je dr Dragoljub 
umro 1933. godine, šest godina pre nego što je dr Milorad došao u Raţanj (1939.), ali je ovaj drugi 
najpotpuniji biograf prvog. 

 
!Dr Milorad LJ. 

Mihajlović 
 

On se nije trudio da se o njemu priĉa, on je jednostavno neumorno radio, ispunjavao svoje 
duţnosti lekara humaniste, kako je on sam svoj poziv shvatao. Ro|en je u paraćinskom 
poljoprivrednom naselju Vrapĉane, u zemljoradniĉkoj porodici 1897. godine. Po završetku 
gimnazije, nakon austrougarskog zarobljeništva, završava Medicinski fakultet (1931.) u Beogradu 
(sam se izdrţavao za vreme studija). Ministarstvo zdravlja ga raspore|uje u Nikšićsku oblast (Crna 
Gora), za podruĉja: Banjani, Velimlje, Vilusi, Grahovo. Šta je za njega znaĉio njegoš, kakav je uticaj 
na njega imala "reĉ o ĉojstvu" Marka Miljanova, više puta je govorio i o tome su ostavljeni brojni 
tragovi. Ubrzo po odlasku iz Crne Gore (1935.), javiće se dopisnik beogradske "Pravde" iz 
Velimlja:"Većje prošlo pola godine a ovaj kraj nema lekara. Ranije, kaţu, bio je lekar, pa 
premešten. To je bila prava sirotinjska majka. Po ĉitave noći taj je ĉovek ĉamio u kakvoj seoskoj 
kolibi, po zimi kod bolesnika. I ne samo što nije novac traţio, nego je ĉesto puta i davao za lekove. 
Najzad, premešten je i došao je novi."(2) Rad nastavlja u Ušću kod Kraljeva. Tamo je premešten, 
verovatno na sopstveni zahtev, pošto mu je supruga Ţivka Vukelić, s kojom je oţenjen od 1931. 
godine, rodom iz Vrdile kod Kraljeva. S njom ima petoricu sinova. od 4. februara 1939. godine do 
penzionisanja 1961. godine je u Raţnju, pune 22 godine. (1)

 

O tome kako je oballjao svoju lekarsku praksu u raţanjskom kraju (pred rat, za vreme rata, 
posle rata), teško da bi smo mogli da napišemo, u sve novinske ĉlanke i beleške koje su nam pri 
ruci, od onoga što je svojevremeno napisao ĉovek koji ga je upoznao kao mladi lekar staţista u 
Raţnju i kasnije se sa njim druţio, a u me|uvremenu je doktorirao i postao profesor Univerziteta. Uz 
to, imao je prilike da ĉuje mnogobrojne priĉe o poţrtvovanom radu dr Milorada LJ. Mihajlovića na 
pomenutom terenu. Zato ćemo ga izdašno citirati: 

"Koncepcija ţivota, humanost i etika u radu lekara, proklamovana jošu doba starih grĉkih 
filozofa, odraţene i ovaplo|ene u ovom sedom, krepkom osamdeset petogodišnjaku, legendi 
jugoslovenskog, srpskog, niškog zdravstva, Dr Miloradu Mihajloviću, koji je doţivotni ostao 
gorostast humanosti, ljudskog saosećanja, ţrtva neminovnih ţivotnih patnji, krajnjem pobedniku 
ţivotnih nedaća, 
ĉoveku koji traje od 1897. godine, ĉoveku koji je uvek ţiveo samo od plate i trajno smatrao da je 
nepošteno i nehumano iskoristiti nesreću bolesnika i traţiti mu novac, pa ĉak i ako se pomoćukaţe 
u svojoj i bolesniĉkoj kući van radnog vremena. Ĉovek koji je bezbroj puta iz svog xepa 
siromašnom bolesniku dao novac za lekove i o kome se to ne govori kao fabula, kao mit, većo istini, sa 
kojim sam se i više puta sreo. 

Ako bi savremena nauka analizirala ĉoveka u pravom smislu reĉi- zdravstvenog radnika, 
sa svim vrlinama ĉoveĉnosti, dobronamernosti, samarićanstva, ako bi traţila besporoĉnog lekara, 
što moram da priznam, ni je ni drugi to nisu, uz punu odgovornost navodim da se svi, upravo mnogi 
detalji iz ţivota pravog narodnog lekara, siromašnih i seljaka, lekara koji je dobrovoljno imao 
redovnu maršrutu iz sela  u selo, lekara koji je sve radio iz medicine, vadio eksere iz nogu i decu 
iz utrobe, oţivljavao i leĉio, i nikada nije prekinuo raniji ţivot, jer je smatrao da su ovoj zemlji 
potrebne generacije, te je i sam podigao pet sinova. 

Ako bi nauka prouĉavala ĉoveka, lekara, koji je u ono doba leĉio bolesnike od akutnih 
infektivnih bolesti, a i sam, ni jednom nije bio pošte|en istih, lekara koji je leĉio partizane i nekoliko puta 
osu|ivan na smrt, a spasavan od seljaka i sirotinje raţanjske okoline, ako bi se traţio ĉovek koji je 
u radno vreme ĉekao a van radnog vremena traţio bolesnike, po kiši, blatu, vetru, snegu, po 
zabaĉenim i neosvetljenim selima, i to pešice, o lekaru, koji sve što je imao: trud, struĉnost, 
novac, poklanjao 
bolesnicima, onda bi to bio jedini me|u ţivim lekarima. Dakle, unikat Dr Milorad 
Mihajlović."(2)
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1) Isto, str. 230. 

2) Isto, str. 231



2) Isto, str. 234. 
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Eto zašto je dr Milorad LJ. Mihajlovićlegenda o kojoj se priĉa i u najzabaĉenijem 
selu raţanjskog kraja. Tamo će vam reći detalj, ovde je izloţena sinteza. 

2. Dr Dragoljub MijajlovićAtleta 
 

Da ovde ukljuĉimo i biografiju (3) ovog lekara, više je razloga. Poreklom je iz ovih krajeva, tu 
je (Pretrakovac) imao svoju privatnu bolnicu. No, ono što je za ovu priliku najvaţnije jeste ono što 
je ovom lekaru kao mitopoetskoj liĉnosti sakupio u narodu dr Milorad LJ. Mihajlović, napisao kao In 
memoriam a mi to svojevremeno objavili u lokalnom glasilu. (4)  G-din Gagićje u svojoj knjizi dao 
nešto narodnih umotvorina svoga kraja, preuzeo je nešto od narodnog blaga Tomislava \okića iz 
Skorice. Zato je u ovom našem pogovoru toj knjizi mesto i za pomenuti tekst o Atleti iz pera dr 
Milorada LJ. Mihajlovića: 

Pop Aleksa Mihajlovićiz sela Pretrakovca ima|aše punu kuću dece, muške i ţenske, koja 
se docnije ne ţeniše niti udavaše, sem jedne sestre koja i porod ostavi. Sin Dragoljub beše mrljav, 
ţgoljav, zloješan ("suv kao ĉaĉkalica, u iglu da ga udeneš!"; "Do sedamnaeste godine ni školu uĉio 
nije, otac nije imao šta da školuje!"). Obrtao od svako je ruke, bez pomoći, najzad, usred zime 
jednog dana dobro ga utopli, istera napolje i u kuću povazdan ne pusta. Deĉak, da ne bi cvokotao, 
stade trĉkarati oko zgrada- skakutati; pa poĉe i da jede! 

Oteli se krava, on u|e u staju, zabavlja se sa teletom- iznosi, unosi, svakodnevno. Tele 
raslo, snaga rasla, i posle tri godine, ono tele kao bik najveći, a on ga i dalje podiţe i nosi! 
Posle osnovne škole i gimnazije ode u Beograd na studije. U cirkusu junak, diţe 150 kilograma, a 
na kraju ovaj se predstavi:"Zakaţite sutra- junak diţe trista kilograma!" 

I pada novaca toliko, direktor zagrabi i uruĉi Dragoljubu nebrojeno, da je mogao samo od 
toga studirati za celu godinu! 

Telesne veţbe s poĉetka primitivno, a docnije i prema knjigama svetskih nauĉnika, 
uveţbao, kaţu, da je mogao i hiljadu kilograma dići i poneti! 

Izneo kola s drvima.- Moji ro|aci iz Pomoravlja, selo Sikirica, greju se iz Bukovika. Putevi 
vrletni- moĉvarni, zaglibili. Ĉetverili, osmerili, bez uspeha. Dr Dragoljub, obilazeći sela, bolesnike, 
skoĉi s ĉeza i gromkim glasom:"Šta ĉinite, ispreţite!" Podmetnu le|a ispod procepa, malo podiţe- 
izvuĉe iz blata i do na breg:"Sad preţite, pa terajte!" 

Dvoboj.- Skoro mi priĉaše stari lekar iz Kruševca dr Dušan Lazarević: 
"U Berlinu bilo i takvih, samo krivo da ga pogledaš, zakaţe ti dvoboj. Na zabavi jedne 

veĉeri, sekundanti, sablje, pištolji ispred Dragoljuba. "Priĉekajte samo malo, - teren da rašĉistim!" I 
kad su stali da lete stolovi, stolice, furune, da pršte stakla, zaglavi sve na vrata. I onaj junak, uz 
ogorĉenu psovku i pretnju, išĉeze u nepovrat! 

 
Sa Solunskog fronta.- Na Solunskom frontu, kao viši sanitetski oficir, preobuĉe se jedan dan 

u gra|ansko odelo i krenu u grad. U klancu ga skobe naši trećepozivci; noţevi na puške, misleći da 
je neki bogati Grk:"Pare!" 
"Hoću hoću, nemojte me samo ubijati! Evo, ovde, ćemer da 
raskopĉam!" 
Zavara ih, dograbi za prsi, podiţe i stade treskati jedno o drugog, pa baci niz strmen. Vrati se na 
poloţaj, pošlje bolniĉare, te ih izvuku da ih leĉi! 
Ne ustuknu "caru ni ćesaru". Na bojnom polju, Vrhovni zapovednik:"Vi širokih ruku dajete poštede- 
bolovanja!" "U vaši se poslovi ne upustam, pa ne dozvoţavam nikom ni u moji! Treba li koga ţivog 
da vratimo kući u domovima ili sve ovde kosti da ostavi?!" 

 
Iz lekarske prakse.- U praksi je pojedine ţgoljave, mrljave, uzimao od roditelja, te su uz 

postepene telesne veţbe, od lakših ka teţim- uredan ţivot i ishranu, rasli i razvijali se, bez lekova, 
u zdrave, jake i lepe mladiće. 

Bio i hirurg- i ginekolog, u leĉenju znao primeniti i sugestiju. Priĉaše mi stari, malo pre 
pomenuti, dr Dušan Lazarević: 

Razbole se popadija, pop se ozbiljno zabrinu i zove! 
Eh, e, e, moraćemo naroĉite, bašsad sam raspakovao, najbolje skupe instrumente. 
Molim vas, doktore! 
Moraću i naroĉito uĉenog pomoćnika da pozovem! 
Sve, sve, doktore, spasavajte samo! 
I otpoĉeše. Asistent, sam pomenuti dr Lazarević, ali onda joškao 
student: Doktore šta ću ja kad ništa ne znam?! 

 
1) Isto, str. 233. 

1) Isto, str. 233.



4) Isto, str. 304. 

636
636 

 

Ĉagrljaj samo tim instrumentima! 
I završiše sve na opšte zadovoljstvo. 

 
Najveći gurman.- Dr Dragoljub Mihajlović, najjaĉi ĉovek, kanda i najveći gurman sveta- 

prase, jagnje, za jedan obed, ništa naroĉito; dve debele kokoške, bezbroj jaja i ćulbastija i dva litra 
mleka preko svega itd! 

U nedavnim razgovorom sa uĉiteljem Ĉedom Popovićem, koji je jednom sa njim seo u 
Ćićevcu, da ruĉa, saznao 
sam: 

Hotelijer po celoj varoši jedva je sastavio traţenu koliĉinu mesa. Ubrzo iza|e na vrata 
svirkajući i nestrpljivo osvrćući se, ĉas levo, ĉas desno. . . 

Šta bi s ruĉkom?!- podviknu doktor. 
Sve gotovo, samo ĉekam druţina da stigne! 
Kakva druţina, odmah dajte, ništa ne 
ĉekajte! 
Umro je relativno mlad, jedva nešto preko šezdeset godina. njegova posluga: tri ro|ena 

brata, \oka, Proka i Milenko Stefanović, iz istog sela, sumnjaju, i ne bez osnova, da je ta smrt uopšte 
i prirodna bila. 
ednog jutra zagonetna (tajanstvena) liĉnost na Oĉnoj klinici: 

Te stasitosti, razvijenosti, div, ali duhom poljuljan. 
U prisustvu profesora \or|a Nešića, sa jedne strane lica ispod zavoja, razjedajuća rana, 

osobito gore i spolja, zakoraĉila, predelom orbite.                              Veći  deo  beonjaĉe,  odnosno 
oĉne jabuĉice, razgolićen. 

Kao lekar i hirurg, i sam je nešto preduzimao, operisao, ali. . .! 
njegov otac, pop Aleksa, rodom iz sela Praskovĉe kod \unisa i manastira Svetog Romana, 

nije bio gurman. Naprotiv, znao je za dva dana nedeljno i nedeljama periodiĉno, svake godine za 
biljnu hranu. "Stroši suvu papriku pa s lebom!" U vrlo dubokoj starosti podleţe opekotinama 
posledicom nekoga poţara! 

 
Porodiĉna kuća.- Pre 50 godina, beše to kuća ispod puta, odmah prema školi, rekao bih 

kao nasred sela, sa brojnim zgradama, ĉitavi dvori na posedu od deset hektara najbolje oranice; i 
bazen za plivanje na proširenom i produbljenom potoku, odnosno reci Jovanovaĉkoj. Po smrti 
Dragoljubovoj, ostade brat dr Bogoljub, lekar u Osipaonici. Jednom kad je dolazio, pozva me radi 
nekog konzilijuma. U sobi doktorovoj, gde zanoćismo, veliki orman, zastakljen, pun spisa i knjiga. U 
špajzu |ulad, od manjih do najteţih, kutije lekova, iNjekcije- srov na patosu. I sestra Danica u kući, 
na imanju koja bi, sliĉno kao i za vreme Svetskog rata, kada ljudi kod kuće ne behu. Izloţena 
raznim nevoljama i napasti. I motkama je tukli nemilice. Bezbroj modrica prekrivaše veći deo tela. 
Brat Bogoljub u pismu me moli da joj i naklonjen budem! 

Jošza ţivota njena, nesta ograda; a po smrti ubrzo i kuća i svega što je krasilo ovaj 
predeo, sem jošjedne zgrade na pustom razorenom polju, izgledaše sada kao izvan sela. 
Zamandaljena gvozdenom polugom i katancem, skrivaše nesumnjivo još ĉega od rekvizita i stvari, 
što nije raznešeno! Dve ukoriĉene debele knjige INTERNA MEDICINA i HIRURGIJA, berlinsko 
izdanje, izbavio je nekako iz mesne zadruge i predao mi razboriti veterinar Blagoje Stojanović da se 
ne razlistaju u zavijanje robe i namirnica! 

Na groblju sela Pretrakovca, posle jednog sudsko-medicinskog uvi|aja, na koji korak od 
mesta gde smo radili, privuĉe mi paţnju primetno utonula ledina, što nije sluĉaj sa ostalim 
grobovima bez spomen ploĉe. Pri|oh, i da ne beše ĉelo glave, na jednom komadu potamnela pleha, 
zapisano, ko 
bi se setio da tu leţe ostaci jednog ĉoveka, ĈUVENOG LEKARA, ATLETE, PRVAKA 
SVETA.(1)

 

 

Kao prilog nezaboravu dr Dragoljuba Mijajlovića Atlete, prilaţemo i jedno pismo njegovog 
ĉestitog oca o sopstvenom stradanju pod Bugarima u vreme Prvog svetskog rata: 

 
Beogradskom prvostepenom sudu 
Pod bugarskom okupacijom vlado je strah i uţas na sve strane; vešanja, zlostavljanja 

svake vrste, batinjanja, otimanja, interniranja, streljanja bila su tako ĉesta da je ţivot bio nesnosan, 
paklen i nemoguć. Teško je bilo naroĉito i zbog toga što je bilo naţalost i naših ljudi koji su se 
udruţili sa neprijateljem, potkazivali, denunsirali, klevetali neprijatlju a neprijatelj jedva doĉekavši ma 
i najmanju sumnju odmah je najbrutalnije kaţnjavao bez ikakvog saslušanja. U to vreme pojavio se 
jedan ĉovek u 

 

1) Petar Opaĉić, Savo Skoko, isto, str. 178. 

2) Marina Zeković, Ivan V. Groman, u: Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 303. 



4) Isto, str. 304. 
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3) Isto, str. 303-304.



637
637 

 

Paraćinu koji je liĉio na an|ela hranitelja koji je ĉinio ĉudesa zaštićavajući protivu neprijatelja i 
ublaţavajući patnje. Spasao je hiljadama ţivota od smrti i zasluţio najveće poštovanje i 
blagodarnost, upravo stekao je toliko zasluga da mu se nemoguće oduţiti. 
Kad sam optuţen za utaju protokola crkvenih t.j. neki našSrbin me je optuţio Bugarima da sam 
sakrio crkvene protokole te da Bugari kao bajagi ne bi mogli regrutovati srpske mladiće, straţarno 
su me oterali u selo Smilovac bugarskom starešini, koji me je dalje straţarno poslao bugarskom 
komandantu u selo Busilovac. Usput sam tuĉen sa kanxijama po licu i udaran kundacima. 
Komandant u Busilovcu bio je srećom neki dobar ĉovek i videvši da nisam kriv pustio me kući kao 
slobodnog. 

Posle kratkog vremena optuţile su me komšije da imam sakriveno oruţje i municiju. Kad 
su sve prekopali oko moje kuće i crkve i nisu našli nikakvo oruţje niti municiju Bugari me sprovedu 
u Paraćin da se interniram. Išao sam isto tako kao da se povede neko na streljanje, jer ne samo da bi 
me ubili u putu, nego kad bi me zaista internirali negde daleko u Bugarskoj ja kao starac od 80 godina 
a pri tom i bolestan ne bih mogao da izdrţim ni put a kamo li sve ostalo, tamo bih ostavio svoje 
kosti. U Paraćin kad sam došao šapnu mi je jedan prijatelj "idi kod Sjenickog, moli ga, on je mnoge 
spasao". Otišao sam kradom u njegov stan, molio sam ga da i mene spase od interniranja i on je 
odmah otišao u bugarsku komandu, udesio sa bugarskim doktorima komisiju i na komisiji sam kao 
bolestan oslobo|en interniranja, nego mi je data objava da se interniram kod svoje kuće i da ne 
izlazim nigde iz svoje kuće. Dakle on me je spasao od smrti. Dakle to je taj ĉovek koji je tada 
hiljadama ţivota spasao od groba svakoga na razne naĉine a bez ikakve nagrade i plaćanja. To je 
bio jedini ĉovek koji je ĉinio samo dobra i to u tolikoj meri i u tolikom broju da je zasluţio da mu se 
za ţivota podigne spomenik u Paraćinu u znak priznanja za njegovu odvaţnost umešnost sa 
neprijateljem i veštinu pri spasavanju od vešala, od interniranja, od globe zlostavljanja i t.d. 

Kad je došla naredba od Bugarske vlasti da se interniraju svi poĉevši od 18 godina, 
Sjenicki je davao upustva predsednicima opština da zaposle što veći broj ljudi na razne poslove a 
on je svima izdejstvovao objave i oni su ostali neinternirani. Takvi sluĉajevi bi se mogli mnogo 
nabrajati. 
Taj je ĉovek stekao toliko mnogo zasluga pri spasavanju ţivota za vreme Bugara da mu se treba 
oprostiti pa ma da je i imao pogrešaka negde u ţivotu kao ĉovek, premda je nemoguće verovati 
da jedan ovako human i ovako Boţji ĉovek moţe ĉiniti krupne grehove. Jovan Sjenicki i kao ĉovek i 
kao Srbin i kao patriota ostaje najsvetlija pojava u uţasnom vremenu okupacije Bugarske u okolini 
Paraćinskoj koga će se ovdašnji narod sećati sa blagodarnošću i priznanjem jer ih je zaduţio u 
onom paklenom vremenu kada se nije smelo ni moliti a kamo li ţaliti se. Ovo svedoĉim ne samo ja 
nego mogu posvedoĉiti i nebrojeno lica u ovoj okolini ako je to Sudu potrebno. 

Zato molim Slavni Sud da ovoga Bogom blagoslovenog ĉoveka uzme u zaštitu protiv 
svakog osumnjiĉenja i okrivljenja. 

Bolestan sam i star sam 82 godine te nisam mogao doći kao svedok što mi je veoma ţao 
te ovu izjavu šaljem po svome sinu d-r Dragoljubu Mijajloviću da Sudu saopšti. Sveštenik sam 
skoro 50 godina i odlikovan sam crvenim pojasom i protskom kamilaokom. 

15.maja 1921. godine                                                                        Ponizan Sudu 
U Pretrkovcu                                                 Aleksa Mijajlović, 

p a r o h  s k o r i ĉ k i  u  s r e z u  r a ţ a nj s k o m 
okruga kruševaĉkog (1)

 

 

* * * 
Moţe se kome uĉiniti da je ovo neobiĉan pogovor za jednu knjigu. Verovatno je u pravu. 

Me|utim, ĉitalac treba da ima u vidu da je i knjiga neobiĉna. 
Što se savremenih fotografija tiĉe, onih u boji, one su ukrasile knjigu, oplemenile je, one 

su dokumenat o sadašnjen vremenu. I dobro je što su u knjizi. 
 

Paraćin, 31.maja 2007.                           mr Predrag Jašović, knjiţevnik 
\or|e Petković, knjiţevnik 

 
Dragoljub Mijajlović, ro|en je 30.8. 1872. u Aleksincu od oca Alekse, mestnog paroha u 

Jovanovcu kod Raţnja, i majke Jelene. Svršio Osnovnu školu i niţu gimnaziju u Paraćinu, višu 
gimnaziju i ispit zrelosti u Kragujevcu. Na Velikoj  školi u Beogradu 1889. upisao filosofski odsek. 
Otslušao dve godine. U septembru 1891. otišao i Beĉ i upisao Medicinski fakultet. Medicinske 
studije svršio 1908. godine. Specijalizaciju iz hirurgije svršio 1911. godine. Prvo sluţbovao kao 
opštinski lekar u Kruševcu do Prvog svetskog rata. Uĉestvujući u Prvom svetskom ratu, prešao 
Albaniju, Krf, Solun, Kajmakĉalan. . . Po oslobo|enju je ponovo u Kruševcu, na mestu prvog 
školskog lekara u okrugu 

1) Isto, str. 304.. 
2) Isto, str. 304-305..
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Kruševaĉkom. U toku 1922. godine. odlazi u Pretrakovac, mesto sluţbovanja oca, i otvara 
privatnu bolnicu, gde ţivi i radi do smrti 1933.godine. Ţivotna preokupacija mu je atletika. U atletici 
vidi izvor 
ţivota i zdravlja, napisao je osam knjiga " Misli o gimnastici". Iz vremena boravka u Beĉu ostali su ovi 
podaci: Atletski klub "Herkules" izdao je Dragoljubu uverenje: "Dragoljub Mijajlović je jedan od 
najjaĉih ljudi izme|u najjaĉih." O njegovom udarcu zabeleţeno je kratko: jednim udarcem je u stanju 
da ubije ĉoveka. O njemu kao struĉnjaku zabeleţio je njegov kolega dr M. \urović: "Bio je vrlo 
renomiran lekar i imao veliku praksu. Verujući atletici, umro je od tumora na oku da nije hteo da 
pokuša operaciju ili neku drugu radikalniju intervenciju." 
!     Zaviĉajac, 
Pardik-Raţanj 
br1/ 2003. 
!     Dr Milorad LJ. Mihajlović, Zanimljive liĉnosti iz Raţnja (priredio \or|e Petković), u: 
Zaviĉajac, isto, str.24-25. 
!     Jovan Sjenicki, 
Uspomene iz okupacije, 
Beograd 1930. str. 74-76. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Isto, str. 308.. 
2) Mirjana Savić, Srpsko- turski rat 1876. na fotografijama i na umetniĉkim delima, u: 

Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 315. 

3) Pravda od 10. maja 1936. (po prof. dr sci Stanoje Pavlović, Dr Milorad Mihajlović, 

mailto:@ivotna
mailto:@ivotna
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kopija rukopisa vlasništvo Radana Ţ. Markovića) 

4)Radan Ţ. Marković, Humanista i legenda Dr Milorad LJ. Mihajlović, rukopis.
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1) Prof. dr sci Stanoje Pavlović, isto. 
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1) Najpotpuniju biografiju dr Dragoljuba Mijajlovića našli smo u: Milutin R. 

Jugović, Radan Ţ. Marković, Raţanj, Raţanj 1977. : 
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2. CJIABHE JiuljuoCTH  CPBHJE XIX BEKA 
 

98. Voţd Kara|or|e Petrović 99. Knez Miloš Obrenović
 

 

 

100. Jelena Kara|or|a Petrovića                             101. Kneginja LJubica
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102. Grb Prvog srpskog ustanka 

 

 

103. Zastava Prvog srpskog ustanka
 

 
 

 
 

104. Deligradska bitka (Olja Ivanjicki)
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105. Mladen Milovanović 
 

106. Petar Dobrnjac
 
 
 

 

 

107. Milenko Stojković                                        108. Stevan Sin|elić
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109. Jovan Kursula                                         110. Luka Lazarević 
 
 
 

 

 

111. Upad Kursule u turski tabor (P. Ranosović)
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112. Јаков Ненадовић                                  113. Хајдук Вељко Петровић 

 

 

 
 

114. Јеврем Обреновић                                              115. Јован Обреновић
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116. Доситеј Обрадовић                               117. Прота Матеја Ненадовић 

 

 

118. Сима Милутиновић Сарајлија                    119. Вук Стефановић Караџић
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120. Knez Mihailo Obrenović                      121. Knez Aleksandar Kara|or|ević 
 

 

 
 

122. Kralj Milan Obrenović                         123. Kralj Aleksandar Obrenović



636
636
636 

 

 

 
124. Jovan Ристић                                        125. Др Владан Ђорђевић 

 

 

 
 

126. Ђенерал Милојко Лешјанин                     127. Pukovnik Јован Вељковић
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ХРЕСТОМАТИЈА ТЕКСТОВА О ПРОШЛОСТИ 
И АРХИВСКА ДОКУМЕНТА 

 
Својевремено је академик проф. др Радомир Лукић, као председник 

Комисије за село САНУ, схватајући озбиљно чињеницу да се све већи број 
српских села “брише“ с карте (дуг урбанизацији и индустријализацији), 
покренуо иницијативу на изради / писању монографија српских села. У пракси 
је то доста широко схваћено, тако да су се уз села појављивала дела о групи села 
и регионалних целина. Постала је та идеја права опсесија многих људи, без 
обзира да ли су раније имали икакве истраживачке и списатељске амбиције. 
Некима је то била прва, последња (једина) књига, многи су то схватили као 
могућност да се одуже родном крају, а било је и оних који су од тога покушавали 
да направе бизнис. 

Чињеница је да ће се ова књига наћи у Библиотеци “Хронике села“ са 
високим бројем 320. Нека је са срећом, уз честитке свима који су се у овом послу 
мање-више успешно бавили, а посебно сараднику и настављачу Лукићевог 
дела, академику проф. др Петру Марковићу. 

На овом нашем духовном простору, прва књига из поменуте Библиотеке 
појавила се пре десет година, и то из пера искусног публицисте Богомира 
Михајловића (“Сење и манастир Раваница “) наишла је на плодно тле и појавиле 
су се на десетине нових. Културни посленици ангажовани на остваривању 
Културолошког пројекта “Јухорско око “с пажњом су пратили ову активност, око 
неких књига су се и непосредно ангажовали ( скупљање грађе, рецензије, 
штампање, промоције ), неки аутори су за своје књиге награђени нашим 
наградама. Тако ће се и ова књига наћи у нашој Едицији “Темнићски зборник “, 
као трећа у нашем четвртом колу. 

Није битно када се овог посла прихватио Мирослав Д. Гагић, пре или 
после Лукићеве иницијативе, пре или после Богомирове књиге. Био је то 
подстицај за овог знатижељног и вредног човека, да оно што је радио за своју 
душу усмери ка вишем циљу, оном којем је као учитељ посветио свој радни век, 
да прикупљена сазнања о своме родном крају подели са другима, у првом реду са 
својим земљацима. Ова књига чији нам је рукопис у рукама, када се буде 
појавила из штампе, уверени смо, засениће све друге с простора на који се 
односи, како својом ширином, свеобухватношћу, како у простору, тако и у 
времену, ali и оригиналним приступом грађи, пошто су преtходне најчешће 
писане по обрасцу (Упутство Комисије за село САНУ).Она неће зауставити тај 
хвале вредан подухват, неће обесхрабрити оне који већ раде на обради својих 
локалитета (села или групе села) или који ће се тога посла тек подухватити. 
Напротив, она ће бити значајан поtстицај у том правцу, инспиративна лектира, 
приручник и водич кроз грађу, те верујемо да ће се након ње појавити нова 
значајна дела у овој области, како као монографије села, тако и о појединим 
питањима из њеног садржаја. Она не ставља тачку, она широко отвара врата. 

Уместо да троше време у лутању за погодном литературом и изворима, 
овде ће наћи почетни материјал, који ће моћи да проширују према својим 
потребама и могућностима. Моћи ће своје време да посвете критичкој анализи, 
упоређивању и доношењу закључака, повезујући чињенице у нове мисаоне и 
вредносне склопове. Наравно, уз нове изворе и литературу.
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За простор на који се односи, она је значајан корак ка целовитој 
историографској слици, знатно ће допунити досадашња сазнања о овом 
простору који није ни мало маргиналан за српску историју. Не заборавимо да се 
ради о насељима на значајним путним правцима, с додиром значајног укрштања 
(исток-запад, север-југ), где се сусрећу најиздашнији српски водотокови (Јужна 
и Западна Морава ), одакле креће Велика Морава. Та географска размеђа, чији 
стратешки значај кроз читаву историју није битно умањиван, актуелан је до 
данашњих дана. Често је ту била гранична међа држава и великих организационих 

области. Отуда су градитељски подухвати и рушилачка опсесија, о којима 
сведочи ова књига. 

Годинама стрпљиво прикупљана грађа, како из књига (до неких је веома 
тешко доћи), тако и из историјских архива, резултирала је импозантном књигом 
коју ће завичајци с поносом држати у рукама, често је читати и употпуњавати 
своја знања о завичају и коренима сопственим, без обзира на степен образовања 
и занимања којима се баве. Нису у питању само родослови, у питању је нешто 
много више, она омогућава ближе упознавање сопственог идентитета. Јер, не 
треба заборавити, свака личност са свог духовног простора завичај носи у своме 
срцу, као свој судбински печат, где год да се стицајем разних околности буде 
нашла. С овом књигом у руци, она ће лакше својим потомцима остављати у 
аманет патриотску свест и љубав према родној груди. Неки топоними се не смеју 
заборавити: Морава, Сталаћ, Св.Роман, Мојсиње, Ражањ, Делиград, Мечка. 
Набројали смо их седам, оних носећих, препознатљивих по отпору и страдању, 
по победама и поразима, онако како су они у овој књизи представљени, како се 
никада не би заборавили. 

У погледу организације-груписања текстова и докумената, јасно су 
разграничена два његова дела. Напред је обимнији део, део са изводима из 
историографске и друге литературе, као и оно што је приређивач као народне 
умотворине пронашао у свом завичају, односно на обрађеном терену, на којем је, 
сем кратких излета ( школовање, војска ), остављао своје животне трагове, где и 
сада живи као пензионер у родном Мађеру. У другом делу су искључиво 
историјски документи о становништву, заправо пореске књиге (тефтери) и 
пописи становништва и домаћинстава. Први је, по природи ствари, 
занимљивији и пружа слику о прошлости овога краја. Други је прегледнији и 
пружа слику о становништву и његовом имовном стању у једном тренутку, када 
су прављени пресеци. Сваки од поменутих делова књиге вредан је на свој начин, 
по мерилима онога ко процењује с позиције свог интересовања. Онај ко жели да 
зна нешто више о овом крају или конкретном историјском догађају, како се он 
овде одиграо или како се на овај простор рефлектовао, сматраће да је 
највредније оно што је прегледно изложено у првом делу књиге, у првих 
седамнаест поглавља. Онај кога интересују народне умотворине, посебно 
специфичности језика овога краја, прегледаће три последња поглавља првог 
дела ове књиге, а онај ко ради родослове своје породице или свога села, биће 
захвалан господину Гагићу што му је презентирао пописе становништва и 
тефтере, пошто се до њих тешко долази. 

Књига је рађена као хрестоматија (зборник текстова, проучавање онога 
што највише вреди знати, узорна читанка ), што је приређивачу пружило 
шансу да се као аутор искаже на више начина: избором текстова и делова 
текстова, ширих целина, разврставањем и груписањем у сродне целине по
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сопственим критеријумима, давањем наслова и поднаслова (ако их није било). 
Приказао се на том пољу као вредан и виспрен приређивач. Правилно 
процењујући своје могућности, он се није задржавао на критичкој процени 
прикупљеног материјала, сем у основном (шта унети у књигу а шта одбацити ), 
већ што бољој презентацији грађе, чиме је оставио простор даљим 
настављачима овог посла, којих ће, како смо напред већ истакли, сигурно бити. 
Стрпљиво прикупљене народне умотворине (штета је што их нема више) 
указује на потребу да се тај посао настави, мада је ход Вуковим трагом све мање 
издашан. Међутим, две најновије књиге Томислава Ђокића (“Вито перо 
жерово “,  “Мечки на рупу “) с народним умотворинама нашега краја, па и ово 
што је Гагић прикупио, не обесхрабрују, него поtстичу да се пронађе још које 
зрно бисерно. 

Скренули бисмо пажњу на тежњу приређивача да више поверења 
поклања старим књигама и издањима, што може да буде објашњено љубављу 
према  старој  књизи,  али  i неповерењем,  бар  дозирано,  у  издања  која  су 
приређивана у послератној (читај: комунистичкој) издавачкој делатности. 
Карактеристичан   је   пример   Карађорђевог   Д еловодног   протокола. 
Презентирани су деловодни записи који се односе на некадашњу Ражањску 
нахију (садашње општине Ражањ и Ћићевац), што је добро, дати су наслови 
сваком запису, што употпуњава прегледност текста и олакшава његово 
коришћење, али, по нама, боље је да је коришћено новије издање (Милана 
Недељковића и Миливоја Станковића из 1988), а не оно Друштва српске 
словесности из 1848. године. Но, овоме ће се издању радовати они који до њега 
не могу да дођу, пошто се ово новије још увек у антикварницама може наћи, а 
има га и у библиотекама. 

Ценећи, уз све напред речено, и чињеницу да је господин Гагић књигу 
употпунио регистрима историјских личности и места поменутих у књизи, што 
је књизи употпунило вредност, ми се придружујемо позитивној оцени коју је на 
рукопис дао уважени академик проф. др Петар Марковић, у пуном уверењу да 
ће књига наћи пут до читалаца, да ће се наћи у библиотекама широм Србије, да 
ће се наћи у школским библиотекама, а добро би било да се нађе и у што већем 
броју домова у општинaма Ражањ, Ћићевац, па и шире.

(1)
 

*** 
Prisustvovali smo s jeseni prošle godine u Svetom Romanu promociji 

rukopisa ove knjige, ĉiji je smisao bio da autor konaĉno dogovori sa 
opštinskim rukovodećim ljudima iz Ćićevca i Raţnja, kao i sa privrednicima, 
naĉin finansiranja knjige. Tehniĉka priprema za štampu je bila uveliko 
odmakla, pri samom kraju. Me|utim, kod nekoliko uglednih zvanica iz 
Ćićevca, kao i od dvojice uvaţenih struĉnjaka, Miomira Stevića, direktora 
Istorijskog arhiva Kruševac i mr Velibora Lazarevića, dobijena je sugestija 
da se knjiga oplemeni savremenim fotografijama u boji koje su pripremljene 
za jedno drugo izdanje (fotomonografija), što je u naĉelu prihvaćeno. Pošto 
se sa radom na pripremi knjige zastalo, iz napred pomenutih razloga, u 
prethodnih više od pola godine, desile su se izvesne stvari koje zasluţuju 
da i s naše strane, kao recenzenata, budu prokomentarisane. Otuda ova 
dopuna (dogradnja)  našeg  teksta  (recenzije),  s  osnovnimj  ciljem  da  
se  dobije 

 

1) Dovde je bila naša recenzija, predata autoru 8. decembra 2006. godine, iz koje su sada izluĉeni delovi sa primedbama, po kojima 

je postupljeno.
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сопственим критеријумима, давањем наслова и поднаслова (ако их није било). 
Приказао се на том пољу као вредан и виспрен приређивач. Правилно 
процењујући своје могућности, он се није задржавао на критичкој процени 
прикупљеног материјала, сем у основном (шта унети у књигу а шта одбацити ), 
већ што бољој презентацији грађе, чиме је оставио простор даљим 
настављачима овог посла, којих ће, како смо напред већ истакли, сигурно бити. 
Стрпљиво прикупљене народне умотворине (штета је што их нема више) 
указује на потребу да се тај посао настави, мада је ход Вуковим трагом све мање 
издашан. Међутим, две најновије књиге Томислава Ђокића (“Вито перо 
жерово “,  “Мечки на рупу “) с народним умотворинама нашега краја, па и ово 
што је Гагић прикупио, не обесхрабрују, него подстичу да се пронађе још које 
зрно бисерно. 

Скренули бисмо пажњу на тежњу приређивача да више поверења 
поклања старим књигама и издањима, што може да буде објашњено љубављу 
према старој књизи, али неповерењем, бар дозирано, у издања која су 
приређивана у послератној (читај: комунистичкој) издавачкој делатности. 
Карактеристичан   је   пример   Карађорђевог   Д еловодног   протокола. 
Презентирани су деловодни записи који се односе на некадашњу Ражањску 
нахију (садашње општине Ражањ и Ћићевац), што је добро, дати су наслови 
сваком запису, што употпуњава прегледност текста и олакшава његово 
коришћење, али, по нама, боље је да је коришћено новије издање (Милана 
Недељковића и Миливоја Станковића из 1988), а не оно Друштва српске 
словесности из 1848. године. Но, овоме ће се издању радовати они који до њега 
не могу да дођу, пошто се ово новије још увек у антикварницама може наћи, а 
има га и у библиотекама. 

Ценећи, уз све напред речено, и чињеницу да је господин Гагић књигу 
употпунио регистрима историјских личности и места поменутих у књизи, што 
је књизи употпунило вредност, ми се придружујемо позитивној оцени коју је на 
рукопис дао уважени академик проф. др Петар Марковић, у пуном уверењу да 
ће књига наћи пут до читалаца, да ће се наћи у библиотекама широм Србије, да 
ће се наћи у школским библиотекама, а добро би било да се нађе и у што већем 
броју домова у општинaма Ражањ, Ћићевац, па и шире.

(1)
 

*** 
Prisustvovali smo s jeseni prošle godine u Svetom Romanu promociji rukopisa ove knjige, 

ĉiji je smisao bio da autor konaĉno dogovori sa opštinskim rukovodećim ljudima iz Ćićevca i 
Raţnja, kao i sa privrednicima, naĉin finansiranja knjige. Tehniĉka priprema za štampu je bila 
uveliko odmakla, pri samom kraju. Me|utim, kod nekoliko uglednih zvanica iz Ćićevca, kao i od 
dvojice uvaţenih struĉnjaka, Miomira Stevića, direktora Istorijskog arhiva Kruševac i mr Velibora 
Lazarevića, dobijena je sugestija da se knjiga oplemeni savremenim fotografijama u boji koje su 
pripremljene za jedno drugo izdanje (fotomonografija), što je u naĉelu prihvaćeno. Pošto se sa 
radom na pripremi knjige zastalo, iz napred pomenutih razloga, u prethodnih više od pola godine, 
desile su se izvesne stvari koje zasluţuju da i s naše strane, kao recenzenata, budu 
prokomentarisane. Otuda ova dopuna (dogradnja) našeg teksta (recenzije), s osnovnimj ciljem da 
se dobije adekvatniji tekst kao pogovor knjizi. Autor je prihvatio našu sugestiju da ne remeti novim 
tekstovima i fotografijama ranije usppostavljenu strukturu dela, odnosno da sve što ima novo da 
doda (fotografije ili tekst), uĉini to na kraju knjige, kao poseban dodatak. 

Autor se nije zadrţao na fotografijama hramova iz opština Ćićevac i Raţanj, kako je 
prvobitno sugerirano. 

Pošto je duţe vremena, sticajem okolnosti, boravio u Beogradu obišao je Beogradske 
muzeje, te u Narodnom muzeju naišao na razumevanje i dobio pregršt zanimljivih fotografija 
(liĉnosti 

1) Dovde je bila naša recenzija, predata autoru 8. decembra 2006. godine, iz koje su sada izluĉeni 

delovi sa primedbama, po kojim je postupljeno.
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srpskih ustanika i vladara), ali i fotografija, zahvaljujući publicisti Predragu Milojkoviću, ruskog 
fotografa Ivana V. Gromana iz vremena rata s Turcima 1876. godine. O tom ratu u knjizi imamo 
nekoliko tekstova u odeljku o manastiru Svetog Romana, pošto su u njemu bili sahranjeni posmrtni 
ostaci pukovnika Rajevskog (legendarnog Tolstojevog junaka Vronskog), gde se i sada nalazi 
grobna ploĉa sa njegovim imenom, pošto su posle balsamovanja tela, u grobu ostali unutrašnji 
organi. Otuda naša ideja da se ovde kaţe jošnešto o tom ratu i da se neke od tih fotografija na|u uz 
ovaj naštekst (pogovor). Imamo u vidu i ĉinjenicu, da je Prvi   srpsko-turski rat, bez obzira što ga 
u istoriografiji ocenjuju neuspešnim, zasluţivao u knjizi potpunije mesto, utoliko pre što se u 
završnici rata Deligrad pokazao po drugi put kao legendarna odbrambena linija Srbije. 

 
POVODOM RATNIH FOTOGRAFIJA IVANA V. GROMANA 

 
Deligrad je dvostuka srpska legenda uspona i stradanja. O njegovom mestu u slavnim 

danima Prvog srpskog ustanka ima u izabranim dokumentima i tekstovima dovoljno materijala da se 
o njemu kod ĉitaoca stvori adekvatna slika, bez obzira na ĉitaoĉeva prethodna saznanja o tom 
vremenu. Me|utim, situacija je drugaĉija kada su u pitanju doga|aji na Moravskom ratištu 1876. 
godine. Otuda mi, koristeći Gromanove fotografije kao povod, ţelimo ovim tekstom da damo 
makar sumarnu sliku toga vremena u razumnim granicama pogovora. 

Hercegovaĉki ustanak 1875. godine iziskivao je da se Srbija što pre oglasi, jer je Tursko 
carstvo ("bolesnik sa Bosfora"), ĉiji je Kneţevina Srbija bila vazal, bilo na izdisaju, što se u 
zvaniĉnoj istoriografiji vodi kao poznato i dobro prouĉeno " istoĉno pitanje". Trebalo je da Srbija 
skrene na sebe paţnju kao zainteresovana strana u razrešenju "istoĉne krize", pošto se ogroman 
broj Srba nalazio u granicama tadašnje Turske, a i sama je bila njen vazal, kako smo napred 
naglasili. Pod budnim okom evropskih velikih sila, koje su bile protiv srpskog ulaska u rat, ali uz 
znaĉajnu podršku me|unarodnog javnog mnjenja, posebno slovenofilskog (sveslovenskog) pokreta, 
odakle su došli, posebno iz Rusije, brojni dobrovoljci, Srbija je u taj rat ušla, mada za njega nije bila 
spremna: 

"Me|utim, Srbija je ušla u taj rat zbog toga što je u zemlji i u narodu vladalo uverenje da 
je njena duţnost da u|e u rat, bez obzira na to kakav će njegov ishod biti, jer će upravo od 
ponašanja i drţanja Srbije u istoĉnoj krizi, koja je poĉela Hercegovaĉkim ustankom 1875. godine, 
zavisiti njen danji ugled u srpskom narodu. Dakle, od njenog drţanja u toj krizi zavisilo je da li će iko u 
budućnosti na nju obratiti paţnju, da li će ona moći da dovrši zadatke koji su se nalazili pred srpskim 
narodom a koji su istaknuti za vreme Prvog srpskog ustanka, a to su oslobo|enje i ujedinjenje 
srpskog naroda u jednu drţavu. Dakle, više su moralni i politiĉki razlozi bili oni koji su uticali da se 
Srbija odluĉi da zagazi u rat, odnosno, koji su uticali na odluku vlade i kneza Milana da u|e u rat, nego 
što su vojniĉka sprema i drugi uslovi bili dovoljni za povoljan ishod rata. Srbija je bila mala drţava od 
oko 1.300.000 stanovnika, dok je Turska bila velika carevina koja se prostirala na tri kontinenta. 
Dakle, mala Srbija uhvatila se u 
koštac sa velikom turskom imperijom, sa nerealnom ambicijom da je pobedi."(1)

 

Srbija je, pošto je imala veoma malo garnizone (stajaće) vojske, oslonac imala u 
Narodnoj vojsci, a nedostatak školovanog oficirskog kadra, nadokna|en je oficirima dobrovoljcima, 
uglavnom Srbima iz Habzburške monarhije i iz Rusije, odakle je bio i general Mihail Gregorijeviĉ 
Ĉernjajev, kome je poverena uloga komandanta sve vojske na Moravskom ratištu, koje je 
obuhvatalo i teritoriju sadašnjih opština Ćićevac i Raţanj, kao najbliţim ratnim dejstvima, a 
pogotovu Aleksinac kome je Deligrad teritorijalno pripadao. Narodna vojska je pred rat bila 
podeljena u šest divizija I klase sa po tri 
brigade, ali je u rat ušla reorganizovana, s popunom boraca i iz II klase, s tim što se u toku rata 
pojavljuje i III   klasa. Juţnomoravska divizija je imala Kruševaĉku brigadu (4 bataljona I klase), 
Aleksinaĉku brigadu (3 bataljona I klase) i Ćuprijsku brigadu (4 bataljona I klase). Raţanjci i Ćićevci 
su bili u Aleksinaĉkoj brigadi. 

 
1. Šumatovaĉka bitka 

 
Evo jednog kraćeg rezimea poĉetnih operacija na Moravskom ratištu iz pera dobrog 

poznavaoca ove materije: 
"(. . .) Glavne snage, koje su stavljene pod komandu ruskog generala Ĉernjajeva, na 

Moravskom vojištu izdeljene su u pet manjih kolona na ispresecanom zemljištu i bez me|usobne veze 
(tada nije bilo pokretnih radio-stanica, toki- vokija, koji su nam danas poznati), i tako su te slabe, male, 
kolone, krenule prema Nišu. Budući bez kontakta i veza sa glavnim komandantom, ove kolone su 
se posle prelaska granice i prvih ĉarki sa neprijateljem pokolebale i vratile nazad preko granice na 
svoje polazne poloţaje. Jedino su odred Knjaţevaĉke vojske pod komandom potpukovnika \ure 
Horvatovića, koji je zauzeo Babinu glavu, i odred kapetama Stevana Biniĉkog, koji se probio kroz 

 
1) Dr Petar Opaĉić, Bitka na Šumatovcu avgusta 1876, u: Od Deligrada 
do 

Deligrada ( zbornik radova), Beograd 1997, str. 186.



1) Isto, str. 187. 
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Jankovu klisuru i izbio na Kopaonik, zanoćili na zauzetom zemljištu. Dakle, sve ostale trupe na 
Moravskom vojištu su ostale gde su i na poĉetku bile: Ibarska vojska u dolini Ibra (Ilija Ĉolak Antić) 
kod Raške i Novog Pazara i trupe na Javoru pod komandom generala Zaka, zatim Drinska vojska 
pod komandom generala Alimpića na Drini i vojska kojom je komandovao Lešjanin na Timoku, 
sve su prvog dana prešle granicu, ali su se odmah vratile na polazne poloţaje. To je bio jedan 
strašan udarac na moral vojske i naroda. Zbog toga se već 15. avgusta postavilo pitanje šta dalje 
ĉiniti: nastaviti rat ili traţiti primirje. Na sednici vladinih delegata, Vrhovne komande i kneza Milana, 
koja je odrţana u Paraćinu 15. avgusta trebalo je dati odgovor na to pitanje i dati odluke za dalji rad."(1)

 

Vlada je zatraţila od svih komandanata upit šta da se dalje radi, pošto je dobila od nekih 
drţava ponudu da posreduju u sklapanju primirja. Komandanti su uglavnom odgovorili da treba 
nastaviti borbu, sem Ĉolak Antića koji je negativno odgovorio. Sa odgovorom je oklevao i 
general 
Ĉernjajev, pošto je išĉekivao ishod bitke kod Aleksinca, gde je u tom trenutku bila u toku jaka 
ofanziva Turaka, koja je trajala do 23. avgusta. U pitanju je poznata Šumatovaĉka bitka, za koju je 
u novijoj istoriografiji napisano: 

"To je u stvari bila velika Turska ofanziva ĉiji je cilj bio zauzimanje aleksinaĉkih poloţaja u 
dolini Morave i otvaranje puta za nadiranje turske vojske prema Beogradu. Na celoj liniji aleksinaĉke 
odbrane razvile su se teške borbe. U tim borbama srpski vojnici su se pokazali u potpuno novom 
svetu. To nisu bili vojnici koji su beţali, koji su odstupali, nego vojnici koji su se krvavo borili sa 
Turcima. Odluĉujuća borba u toku te ofanzive odigrala se 23. avgusta na Šumatovcu. Turski 
frontalni napad na aleksinaĉke poloţaje duţ cele linije, od Prćilovice i Ţitkovca, koji je trajao ĉitavog 
dana 23. avgusta, završio se bez uspeha. Pri kraju dana, glavni turski napor bio je usmeren na 
Šumatovac. Oni su ĉak uspeli da zauzmu jedan srpski rov na levom krilu ispred šumatovaĉkog 
reduta (to su trupe iz Razlijeve divizije koja je izdvojena iz korpusa Osman- paše na Timoku). 
Me|utim, posle pola sata Srbi su ih na juriš isterali iz tog rova. To je bilo oko 20 ĉasova. Posle tog 
srpskog protivnapada, Turci nisu više obnavljali svoje napade, pa je nastala tišina na celom frontu, 
ali Srbi nisu znali da su odneli pobedu nad Turcima koji su se povukli juţno od Prugovca.Srbi su 
sutradan mogli samo da konstatuju 
da ispred njihovih poloţaja nema Turaka, osim mnoštva leševa i ranjenih turskih vojnika." 
(1)

 

Tu ĉinjenicu nije znao ni general Ĉernjajev, pa je 24. avgusta odgovorio Knezu Milanu "da 
je prethodnog dana vo|ena ţestoka borba kod Aleksinca, da su gubici veliki, te mu je savetovao 
da preduzme korake za primirje, ali ne i za mir, jer je on video da se sa srpskom vojskom, kakva 
se pokazala kod Aleksinca, moţe nastaviti borba, s jedne strane, i što je, s druge strane, ţeleo 
da produţavanjem rata uvuĉe Rusiju u rat. Tek uveĉe je shvatio da nema Turaka ispred srpskih 
poloţaja, osim mrtvih, da je izvojevana velika pobeda, pa je obavestio Kneza Milana da povlaĉi 
svoj jutrošnji 
predlog o primirju."(2)

 

Iz Paraćina je, po dobijanju izveštaja generala Ĉernjajeva, pozitivno odgovoreno, 
odnosno, proširena je njegova komanda i na Timoĉku vojsku i potvr|eno pravo da moţe da 
smenjuje stare i postavlja nove komandante svih nivoa u njegovoj vojsci. Preduzete su odre|ene 
promene:" Promene koje su nastale posle uspeha u Šumatovaĉkoj bitci i reorganizacija koja je 
sprovedena u srpskoj vojsci 
dale su novu ĉvrstinu i borbenu snagu u svim jedinicama Srpske vojske."(3)

 

 

2. Bitka kod Gornjeg Adrovca i pogibija Rajevskog 
 

Pošto je bila osokoljena ovom pobedom, borba je nastavljena još dva meseca protiv 
nadmoćnog neprijatelja. Nećemo ulaziti u detalje onoga što se dešavalo do kraja avgusta. 
Najznaĉajnije je da su se Turci, s desne prebacili na levu stranu Juţne Morave, a da Srbi na to nisu 
obratili paţnju, ĉak su u jednom trenutku pomislili da su Turci odstupili prema Nišu. Me|utim, ovaj 
manevar Turaka otkriven je kasno. Srbi su na levoj strani Morave imali 19 bataljona pod glavnom 
komandom pukovnika Jovana Popovića, od ukupno 75 bataljona, koliko ih je bilo u dolini Morave. 
Turski napad na ovom frontu poĉeo je 1. septembra u 8 ĉasova jakom artiljerijskom vatrom koja je 
trajala do 12 ĉasova. Zametnula se ţestoka borba: 

"Višestruko nadmoćnije turske snage uspele su oko 11 ĉasova i da zauzmu njihove 
rovove na Saramanskoj kosi i Peskovitom lazu. Komandant odseĉne rezerve kapetan Radomir 
Putnik uputio je sva tri rudniĉka bataljona u pomoć napadnutim trupama da povrate izgubljene 
poloţaje. Me|utim, ĉim su se Rudniĉani izmešali sa jedinicama u povlaĉenju, i oni su se pokolebali 
i poĉeli odstupati. Tada je potpukovnik Popović izvestio Ĉernjajeva da se desno krilo nalazi u velikoj 
opasnosti zamolivši ga da mu odmah pošalje pomoć. Glavni komandant je, prateći kroz dvogled 
kako velika masa turske vojske nadire preko Peskovitog laza ka Adrovcu i sam uvi|ao teţinu 
situacije. Ali kakva vajda kad on nije imao nijedan bataljon u rezervi da ga uputi na ugroţeni pravac. 
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Umesto trupa, on je u Gornji Adrovac poslao pukovnika Rajevskog da preuzme komandu nad 
tamošnjim snagama i odrţi



3) Isto, str. 191.. 
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poloţaj bar jedan ĉas obećavši da će mu poslati pojaĉanje. Pre toga uvek ćutljiv i povuĉen u sebe, 
Rajevski je bio izuzetno raspoloţen i izjavio da se sa zadovoljstvom prima novo zaduţenje. Pre 
nego 
što je on zamakao iza horizonta, Ĉernjajev je uputio dvojicu ordonansa da prona|u i najkraćim 
putem odvedu u pravcu Adrovca dva bataljona koji su se nalazili na maršu iz Aleksinca na 
zapadnu obalu Morave. No, pre nego su ti bataljoni stigli na odredište, kapetan Putnik je u 14 
ĉasova, liĉno predvodeći jedan bataljon Rudniĉke brigade II  klase, koji je zadrţao u svojoj 
rezervi, izvršio 
protivnapad na neprijatelja. Videći svog komandanta sa isukanom sabljom na ĉelu streljaĉkog stroja, 
koji je krenuo u juriš, delovi ostalih njegovih bataljona, koji su se bili rasuli oko puta za Adrovac, brzo su 
se prikupili i pridruţili jurišu. Krajnjim naporom Rudniĉani su uspeli da potisnu Turke na venac koji 
stvaraju Saramanska kosa i Peskoviti laz, a sami su poseli poloţaj iznad puta koji vodi za 
Gornji 
Adrovac."(1)

 

Ne ulazeći dalje u izlaganje šta se sve dešavalo u izuzetno teškim borbama kod Gornjeg 
Adrovca, jer to prevazilazi potrebe ovog pogovora, konstantujemo ĉinjenicu da je u toku najteţih borbi 
toga dana sa izuzetno snaţnim neprijateljskim snagama, general Ĉernjajev dobio vest da mu je 
poginuo pukovnik Rajevski: 

"U sred tog meteţa, oko 17 ĉasova, general Ĉernjajev je izvešten da je poginuo 
pukovnik Rajevski. Kosta Šamanovićistiĉe da je Rajevski stigao kod njegove baterije oko 14 
ĉasova, upravo u vreme kad su se trupe u neredu povlaĉile od Sthotne prema Gornjem Adrovcu 
i da je pruţio dragocenu pomoć ostalim oficirima i narodnim komandirima da se Rudniĉka brigada i 
druge jedinice zaustave i pripreme za protivnapad. Kada je naredio da dobošari i trubaĉi dadu 
znak za juriš, on je došao u Šamanovićevu bateriju, koja je zauzela poloţaj vrlo blizu neprijateljskog 
rasporeda, odakle je 
produţio da komanduje jedinicom."(2)

 

O tome šta je dalje bilo sa Rajevskim i njegovim telom, nakon pogibije, ĉitalac ima dovoljno podataka 
u odabranim tekstovima ove knjige, tako da to ovde ne ponavljamo. 

Sutradan (2.9. u 4 ĉasa), general Komarov, naĉelnik Štaba Moravsko- timoĉke vojske, 
obavestio je vladu i kneza Milana: " Turci su juĉe svom svojom snagom napadali na naše desno krilo, 
obilazeći naše pozicije od Jastrepca. Mi mada tri puta slabiji brojno, moradosmo iz strategijskih 
obzira izaći iz šanĉeva i primiti bitku na otvorenom polju. Pored sveg našeg odupiranja, Turci posle 13 
ĉasova borbe uzeše Gornji Adrovac i Adrovaĉke visove. Povratiti ih sada nije mogućno, a time 
postaje 
nemoguće braniti levu obalu Morave do Deligrada."(2)   Osam ĉasova kasnije, general Ĉernjajev je 
opširnije objasnio situaciju i u svom telegramu obavestio o situaciji Kneza, s predlogom za primirje: 
"I pored naših uspeha ovih poslednjih dana i vrednog drţanja Vaše vojske, ĉini mi se, da je teško 
produţiti borbu pre nego što pribavimo nove snage. Ja, dakle, molim Vlašu Svetlost, da izvolite 
pregovarati o 
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General Mihail Grigorijeviĉ Ĉernjajev                                                Pukovnik Nikolaj 
Nikolajeviĉ 
Rajevski 

1)Isto, str. 190. 
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primirju. Mi imamo oko 600 ranjenih. Pukovnik Rajevski je poginuo." (3)
 

 

3. Bitka kod Bobovišta 
 

Odmah posle bitke kod Gornjeg Adrovca, izdato je nare|enje da se srpska artiljerija, koja je 
dotle bila raspore|ena u šanĉevima oko Aleksinca, prebaci u Deligrad da bi se upotrebila protiv 
nadirućih turskih trupa na levoj strani Juţne Morave. Glavnina srpskih snaga, ukljuĉujući glavnu 
rezervu i glavne štabove i uprave svih struka, tako|e je ovde koncentrisana. Iz Aleksinca je u 
Deligrad premešten i Glavni štab Moravsko- timoĉke vojske, u ĉijem je sastavu, sem glavnih 
direkcija (artiljerijska, inţinjerijska, sanitetska i intendanska), bilo i sedamnaest odseka. Za te 
potrebe je oko deligradske škole i deligradskih mehana niklo ĉitavo naselje od baraka i zemunica, 
što je posluţilo kasnije generalu Savi Grujiću za sledeću sarkastiĉnu opasku:" Ovako mnogobrojni 
štab nije se mogao smestiti u deligradskoj školi, ni u dve deligradske drumske mehane. Trebalo je 
jošpodići ĉitav mali logor od baraka i zemunica, što je uostalom sve skupa sa bogatom pohodnom 
crkvom lep efekat pravilo."(3)  U školskom dvorištu, Ĉernjajev je naredio da se iskopa veliki podrum i 
pokrije balvanima, a preko njih zemnja. Ovaj podrum mu je sluţio kao sklonište za ĉitav štab pri 
bombardovanju Deligrada. (3) 

Posle boja kod Gornjeg Adrovca, Turci nisu preduzeli gonjenje srpske vojske, već su 
se zadovoljili pljaĉkom bogatih moravskih sela. Poĉeli su da grade most preko Juţne Morave kod 
Trnjana. Desno krilo Srpske vojske povuklo se na greben Krevet, a svojevrsni nastavak deligradskog 
utvr|enja, s druge strane Juţne Morave, uspostavljan je na liniji \unis- Krevet- Veliki Šiljegovac. 

Pripreme za borbu su trajale s obe strane sve do 11. septembra. Pošto su imali dojavu da 
će ih Turci napasti, Ĉernjajev je u poslednjem trenutku izdao dopunsku zapovest da Ćuprijska 
brigada I 
pod komandom majora Petersena i poljska baterija kapetana Kostića u toku noći odmarširaju sa 
Deligrada do Bobovišta i da tamo posednu poloţaj.Ovaj odsek je uspešno dotle branio pukovnik 
Medvedovski, koji je svojim vatrenim dejstvom spreĉio pristup neprijateljskoj pešadiji. Treba naglasiti 
da je i sam Ĉernjajev poranio i 11. septembra ujutru u 7 ĉasova bio sa svojim štabom kod 
Bobovišta, 
odakle je neposredno rukovodio odbranom duţ Juţne Morave. 
(2)

 

Borba kod Bobovišta zapoĉeta je u 6 ĉasova ujutru ţestokom artiljerijskom paljbom duţ cele 
linije  fronta  od  mostobrana  kod Aleksinca  pa  sve  do  Šiljegovca,  Najveći  broj  baterija  bio  je 
skoncentrisan prema Bobovištu. Samo na Trnjanskom visu Turci su imali tri reda topova, jedan 
iznad drugoga, odakle su tukli srpske poloţaje na desnoj strani Juţne Morave sa ciljem da dobiju 
nadmoćnost nad našim trupama koje su branile ovaj deo obale Juţne Morave da bi mogli prebaciti 
mostovsku zaštitu i jedinice iz rezerve koje su imale da probiju našodbrambeni raspored. Baterija 
kapetana Ćirića, koja je vodila borbu sa turskom artiljerijom, bila je izloţena najţešćoj vatri turskih 
topova koji su od njenih baterijskih zemljanih zaklona naĉinili prava rešeta. Me|utim, ona nije 
prekidala svoje dejstvo. Oko podne turci su uspeli da prebace znatne snage preko Juţne Morave 
u pravcu Bobovišta. Za borbu protiv turske pešadije, bila je dovedena većpomenuta Kostićeva 
baterija. Ona nije imala vremena da se ukopava, već je otvorila vatru sa otvorenog poloţaja na jednoj 
livadi, na turske desantne trupe. Strahovitom turskom pritisku uspešno su odolevali punih 8 
ĉasova tri bataljona Šabaĉke brigade I klase i dva bataljona stajaće vojske. 

Oko 16 ĉasova nastupila je kritiĉna situacija. Turska artiljerija je osula vatru po srpskim 
streljaĉkim rovovima, a turska pešadija je izlazeći iz svojih rovova, koje je iskopala na desnoj obali, 
poĉela da širi svoj mostobran. Tada je general Ĉernjajev naredio da trupe iz rezerve na njih krenu : 
dva kombinovana bataljona, paraćinski bataljon i jedna ĉeta crnogorskog dobrovoljaĉkog bataljona, 
koje su predvodili kapetan Radivojević, Mašo Vrbica, major Petersen i pukovnik Dokturov, prvi su se 
probili prema  obali  nagoneći Turke  na  Juţnu  Moravu.  njihov  jurišsnaţno je podrţavala prva 
poljska juţnomoravska baterija pod komandom narednika Mirka Stojanovića. Oduševljen njenim 
odvaţnim i uspešnim dejstvom, general Ĉernjajev je u jeku najţešće borbe poslao komandanta 
artiljerije, potpukovnika Savu Grujića da na vatrenom poloţaju prikaĉi na grudi ovog narednika 
srebrnu medalju za hrabrost. Taj ĉin turska je baterija pozdravila naroĉitim plotunom, zapisao je 
sam Grujić. Protivnapad srpske pešadije Turci su doĉekali sbnaţnom artiljerijskom vatrom. Nadirući 
pod snaţnom zaštitom svojih baterija, ona je do 20,30 ĉasova proterala sva turska odeljenja sa 
desne obale i 
zauzela njihove rovove. (1)

 

Kako je u me|uvremenu knez Milan (24.8.) imao susret sa predstavnicima velikih sila i 
izjavio im da prihvata njihovo posredovanje za primirje i mir, a 31. avgusta je izvršena nasilna 
promena na turskom prestolu, to je, zahvaljujući ovom posredovanju, nastupilo primirje do 
27.septembra. 



1) Isto, str.132. 

2) Isto, str.135. 
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Ĉernjajev sa ovim nije bio zadovoljan, pa je krenuo sa jednom zanimljivom provokativnom akcijom. 
Proglasio je Srbiju kraljevinom, a kneza Milana za kralja. Knez Milan, dobro procenjujući situaciju, to 
nije prihvatio. 

Po isteku primirja, vo|ena je i bitka na Krevetu (10-27.9.), u kojoj su Srbi bili nešto uspešniji 
u odnosu na Turke, što je ohrabrilo Ĉernjajeva da javi Knezu i ovo:" Turci begajući ostaviše mrtve 
i ranjene u otkopima. Vojska turska potpuno nemoćna da nas pobedi i ja verujem da sam bliţi 
spram 
balkana, nego oni Moravi, gde su oni nesposobni da uĉine jedan korak napred." (2)  Posle ove bitke, 
nastupilo je novo prećutno primirje, s tim što su se u tom periodu (2-19.10.) ratujuće strane 
me|usobno ispitivale, odnosno na razne naĉine saznavale poziciju neprijatelja i uĉvršćivale svoju 
poziciju. 
Potom je došlo do ĉetvorodnevne borbe oko Velikog Šiljegovca (19-23.10.) i bitke na \unisu, na 
kojoj 
ćemo se mi bliţe 
zadrţati. 

 
4. Bitka na \unisu ( 29.10.) 

 
Pred ovu bitku, srpske snage su od Jastrepca do \unisa pripadale korpusu \ure 

Horvatovića, sa oko 12.000 boraca. Na Krevetu je pod Flajšerovom komandom bilo 3.259 boraca, a 
posada \unisa je brojala 4.862 borca. Komandu nad svim trupama kod \unisa imao je Ruski pukovnik     
Meţeninov, dok su i sva ostala znaĉajnija komandna mesta drţali Rusi. 

"Jutro 29. oktobra bilo je mutno i hladno, ali bez kiše. Turska glavna vojska, jaĉine oko 
39.200 boraca bila je spremna da krene u napad. Od toga oko 18.000 bilo je predvi|eno da vrši 
direktan napad na Sv. Nestor i \unijske visove. Srbi su spremno oĉekivali napad. Komandant 
Bobovišta je 28. oktobra primetio kretanje turskih trupa ka Krevetu i odmah je otvorio artiljerijsku vatru 
na Turke. Ovaj pokret Turaka je primećen i od Aleksinca. O svemu ovome je izveštena glavna 
komanda. Na osnovu ovoga, kao i nekih drugih izveštaja, naĉelnih štaba Dohturov je obavestio 
Horvatovića da Turci verovatno za sledeći dan planiraju napad na njega i na \unis. Inaĉe, 
Horvatovićje u to vreme smatrao da će Turci napasti Aleksinac, a da će na njegovom frontu preći 
u odbranu. Istovremeno, Dohturov je o istom obavestio i komandante na Bobovištu i \unisu i 
naredio im da dejstvuju artiljerijom po turskim jedinicama koje su vršile koncentraciju. Tako su, 
predveĉe 28. oktobra, otvorile vatru sve srpske baterije kod Bobovišta, \unisa i Sv. Nestora, 
dejstvujući po turskoj koncetracionoj prostoriji ali bez većeg uspeha. 

U 7,30 izjutra, 29. oktobra, dade znak jedan od teških topova Fazli- pašine divizije, posle 
ĉega otvoriše vatru sve turske baterije. Posle desetak minuta, poĉele su da uzvraćaju vatru i srpske 
baterije, pa tako zapoĉe ţestoka obostrana artiljerijska kanonada koja će trajati do popodne." (1)

 

Tokom dana su na Horvatovićevom sektoru Turci napredovali i potiskivali Srbe. Tokom veĉeri njegove 
trupe su se prikupljale na frontu Gaglovo-M. Šiljegovac- Petina za dalju odbranu Kruševca. 

Do 13 sati Turci su osvojili i predteren \uniskog visa odakle se povukla baterija Cincar 
Markovića sa nešto pešadije. Ĉetiri bataljona turskih nizama su od Velikog Šiljegovca ubrzano 
napredovali prema |unijskom redutu na ulazu u \unijsku klisuru." Na pojavu ovih turskih snaga, došlo 
je do opšteg povlaĉenja sa \unijskih visova. Pri odstupanju je bio veliki nered i zabuna. Dok su 
rudniĉani u redutu pruţali otpor turskoj brigadi, niz |unijske padine su se preturali konji, kare, kola i 
topovi. Kada su i Rudniĉani odstupili, došlo je do neopisive panike; sva vojska u odstupanju se 
pretvorila u obiĉnu gomilu koja je zakrĉila prelaze na Moravi, tako da se jedan pontonski most ĉak 
pod teretom provalio. Pošto su srpske trupe prošle kroz \unijsku klisuru, narednik Pejĉinović je 
zapalio tri mine i time zadrţao, bar privremeno, gonjenje turske konjice. Posle kraćeg vremena Turci 
nastaviše gonjenje, ali je u me|uvremenu baterija Toše Popovića uspela da se u redu povuĉe i da na 
desnoj obali Morave zauzme poloţaj pored mostova. Kad su turski konjanici prišli na 600 metara od 
mostova, ona je otvorila vatru sa krajnjim naprezanjem, a ubrzo su joj se pridruţile i dve lake 
baterije koje su se tu većnalazile. Istovremeno je izvršila jurišjedna polusatnija ruskih kozaka, 
predvo|ena potporuĉnikom Hristićem, pa su se turski konjanici povukli. To ohrabri srpske pešake, pa 
se i oni vratiše da spasavaju zaostale konje, volove, kola, kare, dva topa od 12 funti, dva Krupova 
ostragana, dva topa glatka od 6 funti i mnogo drugog materijala. U borbi kod |unijskih mostova, 
Popovićeva baterija je za kratko vreme izbacila ĉak 152 granate i bila je najzasluţnija za 
spasavanje mostova i zaostalog materijala. Do 17 
sati i ovde se završila borba."(2)

 

Za Turke je od posebnog znaĉaje bilo da ovladaju bregom Sv. Nestora, gde je bio i glavni 
srpski poloţaj s leve strane Juţne Morave:"Ovaj breg prema Moravi i putu \unis- Deligrad pada 
vrlo strmo, dok se prema jugozapadu postepeno spušta do na oko 2 km. udaljene vododelnice, 
koja pre poĉetka bitke beše granica izme|u srpskih i turskih poloţaja. Na vrhu i istoĉnoj padini bili 
su srpski 

 



2) Miodrag Spiri}, isto, str. 220. 
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1) Sava Grujić, Operacije Timoĉko- Moravske vojske, knjiga III, str. 145-147.



2) Isto, str. 228- 229. 

645 

 

šanĉevi i utvr|enja. Sv. Nestor je bio utvr|en sa dva reda reduta i tri utvr|ene baterije. Reduti su bili 
u 
šumi i bili su najbliţi turskim poloţajima. Severni redut je bio poluzatvorenog tipa a juţni je bio u 
obliku zvezde. Oba reduta su imali rogove, podrogove, bermu i zaklonjenu eskarpu. Na oko 700 
metara iza njih bila je glavna baterija, odliĉno utvr|ena, koja je vladala predterenom. U njoj se 
nalazila baterija teških topova od 4 funte kapetana Optrkića. Na samom vrhu brega nalazio se i 
drugi rezervni poloţaj za pešadiju. Taĉni podaci o jaĉini srpskih trupa na Sv. Nestoru nisu poznati, ali 
se procenjuje na 3 do 4 
bataljona."(3)

 

U osvajanju Sv. Nestora, koji je za Turke, kao što smo većrekli, bio strateški veoma 
vaţan, angaţovan je znaĉajan turski vojni potencijali. Ga|an je artiljerijskim granatama sa tri strane 
(36 turskih poljskih topova, 1 opsadni od 15 cm), a praktiĉko s le|a ih je ga|alo još12 topova. Sve 
do podne. Tek kada su oko podne Horvatovićeve pešadijske jedinice poĉele da odstupaju sa 
kaoniĉkih poloţaja ka Krevetu, došlo je i ovde do pešadijske borbe. Krenula je u napad cela Hafiz-
pašina divizija (12 bataljona, 18 poljskih i jedan opsadni top) i iz Sulejman- pašine divizije jedna 
brigada (6 batanjona i 6 topova). Turski jurišnije uspeo, jer je otpor srpskih trupa bio vrlo jak. Tek 
oko 17 ĉasova uspeli su turci da zagospodare Sv.Nestarom. 

"Pred mrak 29. oktobra Turci su drţali kompletne |unijske poloţaje i više nije bilo srpskih 
trupa na levoj obali Morave oko \unisa. Ovim je Horvatovićbio sasvim odseĉen od Deligrada i zato je 
poţurio sa odstupanjem ka Kruševcu. Uticaj Ĉernjajeva se toga dana nije osetio osim kada je 
liĉno 
preuzeo komandu odbrane prelaza na Moravi."(1)

 

 

5. Kraj rata 
 

Istoga dana, vo|ena je ţestoka borba i oko Aleksinca. Pošto nije bio siguran da 
istovremeno moţe da brani Kruševac, Deligrad i Aleksinac, Ĉernjajev odluĉuje da napusti 
Aleksinac. Uzgred da kaţemo, da za to nije postojala šira saglasnost ni u vojnom vrhu ni u vladi. 
Ukupno su u deligradskom utvr|enju 31. oktobra bila 42 bataljona i 84 topa. Istovremeno je jedan 
odred od 2 bataljona, uz nešto artiljerije, poseo Sv. Roman sa zadatkom da zatvori Stalaćku klisuru. 
Za ojaĉanje ovog odreda stiglo je i jedno konjiĉko odeljenje iz Paraćina.(2)

 

Horvatovićje za odbranu Kruševca raspolagao sa 22 bataljona, 4 eskadrona i 6 baterije ( 
11.000 boraca sa 30 topova), s tim što mu je kao pojaĉanje pristiglo još5 bataljona III klase. U 
Kruševcu su postojali jošnezavršeni šanĉevi, a kod Jasike su bila za 24 sata podignuta 3 
pontonska 
mosta koje su branila 2 baterije u utvr|enim poloţajima. Horvatovićje 31. oktobra dobio iz 
Beograda nare|enje da saĉuva Kruševac, ali ne po svaku cenu, jer, predstoji skoro sklapanje primirja. 

"Po podne 31. oktobra poĉeo je da pada prvi sneg. Tokom noći došlo je do ţestokog 
artiljerijskog duela oko tesnaca kod Deligrada. Izjutra 1. novembra bašibozuci i Ĉerkezi su pristigli 
do srpskih predstraţa na liniji Deligrad- Raţanj. Za to vreme pukovnik Jovan \or|evićje ure|ivao 
pešadijske 
poloţaje oko Deligrada, dok je naĉelnik artiljerije to radio sa artiljerijom."(3) U me|uvremenu, Ĉernjajev 
je povukao Ruske dobrovoljce u Paraćin, a sve rezerve municije i nepotrebni teški topovi poslati su 
za 
Ćupriju. Pošto su Turci sumnjali da su Srbi napustili i Deligrad, poslali su preko Mozgova dva 
svoja eskadrona da izvide situaciju, ali su bili odbijeni. Istoga dana, bilo je pokušaja prodora i 
prema Kruševcu. 

"Knez Milan je sa Ĉernjajevim obišao 1. novembra vojsku u Deligradu, a sutradan 2. 
novembra izjutra vojsci je objavljeno primirje. Turski glavni stan je istu vest primio tek 3. novembra 
izjutra, što je trupama odmah saopšteno. Dobrovoljcima je stavljeno na volju da li će se vratiti 
kućama ili ostati sa vojskom. Posle nekoliko dana turski glavni stan je premešten iz Sv. Nestora u 
Aleksinac, Fazli-pašina divizija je zauzela logor kod Pešĉanice, divizija Sulejman- pašina u Aleksincu 
je zaposela prazne kuće, dok su divizije Hafiz- paše, Adil-paše i brigada Aziz- paše postavile logore 
na bregu iznad Sv. Nestora. 

Ĉernjajev je 3. novembra naredio Horvatoviću da do|e u Paraćin da bi od njega primio 
duţnost glavnog komandanta."(1)  Primopredaja duţnosti izvršena je 5. novembra u Paraćinu, a 6. 
novembra Ĉernjajev je naredbom objavio vojsci da privremeno ostavlja komandu i sa štabom je 
otputovao u Beograd. U Beogradu je do odlaska u Rusiju bio u Malom konaku gost njegove Svetlosti 
Knjaza. Srpski oficiri su 23. novembra priredili generalu Ĉernjajevu sjajan oproštajni banket, a 
gra|anstvo mu je predalo adresu blagodarnosti. Za vreme primirja, Narodna vojska je bila 
raspuštena svojim kućama. Za ĉuvanje demarkacione linije, straţe su davale brigade pograniĉnih 
okruga, a ove su se svakih 15 dana smenjivale. 

Obrazlaţući predlog o zakljuĉenju mira pred Velikom Narodnom Skupštinom 26.februara 



3) Isto, str. 228- 229. 
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1877. godine, Jovan Ristićse osvrnuo na rezultate rata i, izme|u ostalog, rekao da je Srbija ušla u 
rat da se bori za slobodu svoje porobljene braće: 

1)Isto, str. 228. ( po Petru Opaĉiću i Savi Skoku)



3)  Isto, str. 229-230. 
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"Srbija nije potpuno uspela, ali ona nije ni pobe|ena. . .  Naše ţrtve doprineće da i njih skoro 
slobodne vidimo; našom krvlju koristiće se i oni, a koristićemo se i mi s njima zajedno. To nam više 
vredi no da smo osvojili kakav pašaluk turski. Naš rat i nije bio rat osvajaĉa, no rat za samoodbranu, 
rat za slobodu i ujedinjenje srpskog plemena. I toj slobodi, tom ujedinjenju moralna osnova je 
poloţena. Krv srpska iz svih krajeva pomešala se, a pomešala se i sa krvlju naše moćne slovenske 
braće sa severa. Verujemo da će ova naša zajednica imati dobrih posledica po budućnost."(2)

 

Odre|eni rezultati će se postići u 1878. godini, ali to je većDrugi srpsko- turski rat, u ĉije 
razmatranje ovom prilikom nećemo ulaziti, pošto izlazi iz okvira ovog pogovora. 

 
6. Gromanove fotografije 

 
Ivan V. Groman, ruski fotograf, došao je u Beograd 1875. godine i u vremenu 1875-1877. 

godine napravio je veliki broj fotografija. njegova fotogrfska zaostavština dragocena je za 
istoriografska i istraţivanja u drugim nauĉnim oblastima. Po našim saznanjima u Beogradu postoje 
dve zbirke Gromanovih fotografija. U Vojnom muzeju u Beogradu postoji zbirka od  84 originalne 
fotografije, a veliku zbirku Gromanovih fotografija ima i Muzej grada Beograda. (3)

 

Fotografije koje se nalaze u Vojnom muzeju u Beogradu ujednaĉenih su dimenzija 16,5 h 
21,5 cm, zaobljene u gornjem delu i kaširane su na svetlosme|em kartonu veliĉine 22 h 27,5 cm iznad 
i 4,2 cm na boĉnim stranama. Na njegovom donjem uglu odštampana je signatura RUSFOT, a u 
desnom ime fotografa na Ruskom jeziku. Svaka fotografija oznaĉena je u donjem desnom uglu 
okruglim peĉatom Ratne arhive Glavnog |eneralštaba Srpske vojske i ima legende ispisane crvenim 
mastilom uz donju ivicu paspartya, a ljubiĉastim na pole|ini kartona. Samo 4 fotografije iz ove 
kolekcije opremljene su drugaĉije: na obiĉnom su kartonu nejednakih dimenzija, nemaju signaturu 
fotografa, oznaĉene su peĉatom Ratne arhive i "sa sigurnošću se moţe izvesti atribucija Gromanu, 
jer 
su sve po karakteru, estetskom, likovnom i tehniĉkom maniru istovetne njegovom opusu."(3) 

Najbrojnije su fotografije iz Beograda sa oklinom ali ih ima iz okoline Deligrada (11), \unisa (9), Timok i 
Knjaţevac (5), Manasije (4), a po dve iz Niša, Raţnja, Stalaća i Paraćina, dok su po jedna iz 
Aleksinca, Kruševca, Adrovca, Zajeĉara, Jagodine, Šiljegovca, Takova, kao i sa reke Morave ( 
neidentifikovano mesto). (1)

 

Dodajmo tome da o ovom autoru nema pouzdanih biografskih podataka, nema ih ni o 
njegovoj delatnosti, "ĉak su i razlozi boravka u Srbiji u vreme ratova nejasni, niti znamo da li je bio 
zvaniĉni ruski vojni fotograf, a tada ne bi smeo iz bezbedonosnih razloga da potpisuje svoja dela" (2)

 

Pretpostavlja se da je u Srbiju došao sa Ruskim dobrovoljcima da bi zabeleţio ratna dešavanja. 
(3)

 

Prema oceni Marine Zaković, koja je izuĉavala njegov opus, on spada me|u najznaĉajnije 
autore u baštini srpske fotografije, pošto je sistematski snimao predele, gradove i scene iz rata: 
"Motivi i sadrţaji na fotografijama su prizori iz rata, ali nema direktnih scena il borbi niti dramatiĉnih 
situacija koje rat neminovno donosi. njega prvenstveno zanimaju predeli, ambijenti i okolina gradova, 
javne gra|evine, bolnice, ranjenici, manastiri, zanimljivi detalji seoske arhitekture, lokalno 
stanovništvo. Scene i momenti koje bira za snimanje deluju ugla|eno i aranţirano i svedoĉe o 
autoru vrlo visoke vizuelne kulture, koji je svoju zanatsku visinu uzdigao na nivo umetniĉkog. 
Gromanov stvaralaĉki pristup prevazilazi suprotnosti izme|u realnog faktora koje registruje oko i 
idealnog faktora koji se definiše u ljudskom umu i mašti stvarajući skladno organizovanu sliku 
sveta koja je u stvari realnost za sebe. 

Vidljivi svet je ruţan, pun raskomadanih ljudskih tela, bolesnih i ranjenih, razrušenih 
kuća, napuštenih staništa, mirisa i zgarišta, oĉajnih, umornih i slomljenih ljudi koji gaze po blatu i glibu 
ne bi li stigli do mesta gde rat nije pruţio svoje krvave kanxe. Me|utim, to nisu momenti i slike koje 
treba uhvatiti i zabeleţiti fotografskim aparatom. Naprotiv, prizori su paţljivo odabrani, stiĉe se 
utisak da je naĉinjen prethodni crteţ ili kroki mesta koje se snima, kao što rade slikari, a potom se 
unutar kompozicije koja će ĉiniti kadar interveniše dodavanjem grana ili nekih akcesorija iz 
prirode, aranţiranjem grupe ljudi, seoskih kola, topovskih kara i sliĉno. 

Gromana interesuju borbeni poloţaji, vojniĉke barake, zemunice, šanĉevi, ali kada odabere 
objekat koji snima uglavnom ga lišava prisustva vojnika, ljudske figure uopšte, usredsre|ujući se 
iskljuĉivo na predmetnu pojavnost, odabravši tako ugao snimanja da objekat, sa svim interesantnim 
neki put i bizarnim detaljima, moćno izbija u prednji plan fotografije, a na taj naĉin je u gledaoĉevom 
oku stvorena monumentalna slika od svakog kadra."(4)

 

 

 
1) Isto, str. 231. 

2) Nebojša \okić, Završnica rata 1876, u:Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 227.
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Svoje razmatranje i ocenu, citirani autor završava zakljuĉkom: 
"Krajnji cilj Gromanove fotografije ipak je postignut. Sopstvenim autentiĉnim autorskim jezikom i 

izrazom postigao je uzvišeni cilj- skretanje paţnje i upoznavanje Ruskog javnog mnjenja sa 
nedaćama 

i nevoljama koje su zadesile jedan mali, hrabar i nadasve prijateljski pravoslavni narod u Srbiji."(4)
 

Ovim fotografom i njegovim delom bavili su se i drugi autori, s tim što mi, za ovu priliku 
beleţimo Mirjanu Savić, koja je ovo delo razmatrala u širem kontekstu umetniĉkih dela o Srpsko- 
turskom ratu 1876. godine: 

"Ne treba zaboraviti da se fotografije iz ovog rata ne mogu pratiti bez slika ruskog fotografa 
Ivana V. Gromana, koje predstavljaju veliku dragocenost našeg fotografskog nasle|a. njegov obimni i 
jedinstveni opus obuhvata preko 180 fotografija i nalazi se u Muzeju grada Beograda i u Vojnom 
muzeju. Karakteristiĉno je da Groman nigde ne snima front, većsamo pozadinu u kojoj se ogleda 
ratna situacija, što nepobitno govori o ratnoj atmosferi, iako nigde nema bojišta. Nema sumnje da je 
to navelo one koji su pisali o njegovom delu da ukaţu kako nije bio vojni dopisnik, te nije imao 
pristupa samom bojištu. Opšti utisak je, i pored izvesnih nedostataka, da je on izvrstan hroniĉar 
doga|aja na 
jednom terenu i u jednom razdoblju."(1)

 

Citiranjem ova dva autora ţeleli smo da pruţimo ĉitaocu ove knjige i gledaocu 
Gromanovih fotografija što potpuniju sliku o njemu i njegovom delu, s našom ocenom da se 
priloţene Gromanove fotografije u ovoj knjizi skladno uklapaju u napred izreĉene ocene. 

 
II 

 
LEKARI- LEGENDE RAŢAnjSKOG KRAJA 

 
Prošli vek (HH) bio je njihov vek, mada su ro|eni u prethodnom. Proslavili su se, ako je priĉa 

o njima, o njihovom radu i osobinama ušla u narod i odrţala se u narodu, mada oni nisu me|u 
ţivima većdecenijama. Moţe se slobodno reći, do današnjeg dana. Nisu zaboravljeni, o ĉemu 
svedoĉe i fotografije koje je g-din Gagić odluĉio da uvrsti u svoju knjigu. Kaţemo mu, kako da ih 
uvrstite samo fotografijama, o njima nemata ni reĉ napisanu, one mogu da budu ilustracija, ako se 
pojave same, 
ĉitaocu se uskraćuje celina informacije, odnosno celovitog doţivljaja. Nema veze, oni su legenda 
raţanjskog kraja, o njima sam slušao i slušao- odgovara nam. Da je slušao o njima, verujemo mu, 
jer smo slušali i mi, koji uzgred borave na tom prostoru, a on je ovde ro|en (Ma|ere), bio uĉitelj 
(Pardik), tu je i sada kao penzioner (Ma|ere). I zaista, bez njih bi ova knjiga bila nepotpuna, ali i 
samo sa fotografijama bez teksta, tako|e nepotpuna. To će razumeti samo ljudi ovoga kraja, koji i jesu 
osnovna ciljna grupa na koju raĉuna ova knjiga. Zato smo mi raţanjske lekare, dr Dragoljuba 
Mijajlovića Atletu i dr Milorada LJ. Mihajlovića skladno povezali u ovaj tekst, pošto im je jedinstveno 
mesto u srcu naroda raţanjskog kraja. Oni se me|usobno nisu poznavali, pošto je dr Dragoljub 
umro 1933. godine, šest godina pre nego što je dr Milorad došao u Raţanj (1939.), ali je ovaj drugi 
najpotpuniji biograf prvog. 

 
!Dr Milorad LJ. 

Mihajlović 
 

On se nije trudio da se o njemu priĉa, on je jednostavno neumorno radio, ispunjavao svoje 
duţnosti lekara humaniste, kako je on sam svoj poziv shvatao. Ro|en je u paraćinskom 
poljoprivrednom naselju Vrapĉane, u zemljoradniĉkoj porodici 1897. godine. Po završetku 
gimnazije, nakon austrougarskog zarobljeništva, završava Medicinski fakultet (1931.) u Beogradu 
(sam se izdrţavao za vreme studija). Ministarstvo zdravlja ga raspore|uje u Nikšićsku oblast (Crna 
Gora), za podruĉja: Banjani, Velimlje, Vilusi, Grahovo. Šta je za njega znaĉio njegoš, kakav je uticaj 
na njega imala "reĉ o ĉojstvu" Marka Miljanova, više puta je govorio i o tome su ostavljeni brojni 
tragovi. Ubrzo po odlasku iz Crne Gore (1935.), javiće se dopisnik beogradske "Pravde" iz 
Velimlja:"Većje prošlo pola godine a ovaj kraj nema lekara. Ranije, kaţu, bio je lekar, pa 
premešten. To je bila prava sirotinjska majka. Po ĉitave noći taj je ĉovek ĉamio u kakvoj seoskoj 
kolibi, po zimi kod bolesnika. I ne samo što nije novac traţio, nego je ĉesto puta i davao za lekove. 
Najzad, premešten je i došao je novi."(2) Rad nastavlja u Ušću kod Kraljeva. Tamo je premešten, 
verovatno na sopstveni zahtev, pošto mu je supruga Ţivka Vukelić, s kojom je oţenjen od 1931. 
godine, rodom iz Vrdile kod Kraljeva. S njom ima petoricu sinova. od 4. februara 1939. godine do 
penzionisanja 1961. godine je u Raţnju, pune 22 godine. (1)

 

O tome kako je oballjao svoju lekarsku praksu u raţanjskom kraju (pred rat, za vreme rata, 
posle rata), teško da bi smo mogli da napišemo, u sve novinske ĉlanke i beleške koje su nam pri 
ruci, od onoga što je svojevremeno napisao ĉovek koji ga je upoznao kao mladi lekar staţista u 
Raţnju i kasnije se sa njim druţio, a u me|uvremenu je doktorirao i postao profesor Univerziteta. Uz 
to, imao je 
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1) Isto, str. 230. 

2) Isto, str. 231



2) Isto, str. 234. 
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prilike da ĉuje mnogobrojne priĉe o poţrtvovanom radu dr Milorada LJ. Mihajlovića na pomenutom 
terenu. Zato ćemo ga izdašno citirati: 

"Koncepcija ţivota, humanost i etika u radu lekara, proklamovana jošu doba starih grĉkih 
filozofa, odraţene i ovaplo|ene u ovom sedom, krepkom osamdeset petogodišnjaku, legendi 
jugoslovenskog, srpskog, niškog zdravstva, Dr Miloradu Mihajloviću, koji je doţivotni ostao 
gorostast humanosti, ljudskog saosećanja, ţrtva neminovnih ţivotnih patnji, krajnjem pobedniku 
ţivotnih nedaća, 
ĉoveku koji traje od 1897. godine, ĉoveku koji je uvek ţiveo samo od plate i trajno smatrao da je 
nepošteno i nehumano iskoristiti nesreću bolesnika i traţiti mu novac, pa ĉak i ako se pomoćukaţe 
u svojoj i bolesniĉkoj kući van radnog vremena. Ĉovek koji je bezbroj puta iz svog xepa 
siromašnom bolesniku dao novac za lekove i o kome se to ne govori kao fabula, kao mit, većo istini, sa 
kojim sam se i više puta sreo. 

Ako bi savremena nauka analizirala ĉoveka u pravom smislu reĉi- zdravstvenog radnika, 
sa svim vrlinama ĉoveĉnosti, dobronamernosti, samarićanstva, ako bi traţila besporoĉnog lekara, 
što moram da priznam, ni je ni drugi to nisu, uz punu odgovornost navodim da se svi, upravo mnogi 
detalji iz ţivota pravog narodnog lekara, siromašnih i seljaka, lekara koji je dobrovoljno imao 
redovnu maršrutu iz sela  u selo, lekara koji je sve radio iz medicine, vadio eksere iz nogu i decu 
iz utrobe, oţivljavao i leĉio, i nikada nije prekinuo raniji ţivot, jer je smatrao da su ovoj zemlji 
potrebne generacije, te je i sam podigao pet sinova. 

Ako bi nauka prouĉavala ĉoveka, lekara, koji je u ono doba leĉio bolesnike od akutnih 
infektivnih bolesti, a i sam, ni jednom nije bio pošte|en istih, lekara koji je leĉio partizane i nekoliko puta 
osu|ivan na smrt, a spasavan od seljaka i sirotinje raţanjske okoline, ako bi se traţio ĉovek koji je 
u radno vreme ĉekao a van radnog vremena traţio bolesnike, po kiši, blatu, vetru, snegu, po 
zabaĉenim i neosvetljenim selima, i to pešice, o lekaru, koji sve što je imao: trud, struĉnost, 
novac, poklanjao 
bolesnicima, onda bi to bio jedini me|u ţivim lekarima. Dakle, unikat Dr Milorad 
Mihajlović."(2)

 

Eto zašto je dr Milorad LJ. Mihajlovićlegenda o kojoj se priĉa i u najzabaĉenijem selu 
raţanjskog kraja. Tamo će vam reći detalj, ovde je izloţena sinteza. 

2. Dr Dragoljub MijajlovićAtleta 
 

Da ovde ukljuĉimo i biografiju (3) ovog lekara, više je razloga. Poreklom je iz ovih krajeva, tu 
je (Pretrakovac) imao svoju privatnu bolnicu. No, ono što je za ovu priliku najvaţnije jeste ono što 
je ovom lekaru kao mitopoetskoj liĉnosti sakupio u narodu dr Milorad LJ. Mihajlović, napisao kao In 
memoriam a mi to svojevremeno objavili u lokalnom glasilu. (4)  G-din Gagićje u svojoj knjizi dao 
nešto narodnih umotvorina svoga kraja, preuzeo je nešto od narodnog blaga Tomislava \okića iz 
Skorice. Zato je u ovom našem pogovoru toj knjizi mesto i za pomenuti tekst o Atleti iz pera dr 
Milorada LJ. Mihajlovića: 

Pop Aleksa Mihajlovićiz sela Pretrakovca ima|aše punu kuću dece, muške i ţenske, koja 
se docnije ne ţeniše niti udavaše, sem jedne sestre koja i porod ostavi. Sin Dragoljub beše mrljav, 
ţgoljav, zloješan ("suv kao ĉaĉkalica, u iglu da ga udeneš!"; "Do sedamnaeste godine ni školu uĉio 
nije, otac nije imao šta da školuje!"). Obrtao od svako je ruke, bez pomoći, najzad, usred zime 
jednog dana dobro ga utopli, istera napolje i u kuću povazdan ne pusta. Deĉak, da ne bi cvokotao, 
stade trĉkarati oko zgrada- skakutati; pa poĉe i da jede! 

Oteli se krava, on u|e u staju, zabavlja se sa teletom- iznosi, unosi, svakodnevno. Tele 
raslo, snaga rasla, i posle tri godine, ono tele kao bik najveći, a on ga i dalje podiţe i nosi! 
Posle osnovne škole i gimnazije ode u Beograd na studije. U cirkusu junak, diţe 150 kilograma, a 
na kraju ovaj se predstavi:"Zakaţite sutra- junak diţe trista kilograma!" 

I pada novaca toliko, direktor zagrabi i uruĉi Dragoljubu nebrojeno, da je mogao samo od 
toga studirati za celu godinu! 

Telesne veţbe s poĉetka primitivno, a docnije i prema knjigama svetskih nauĉnika, 
uveţbao, kaţu, da je mogao i hiljadu kilograma dići i poneti! 

Izneo kola s drvima.- Moji ro|aci iz Pomoravlja, selo Sikirica, greju se iz Bukovika. Putevi 
vrletni- moĉvarni, zaglibili. Ĉetverili, osmerili, bez uspeha. Dr Dragoljub, obilazeći sela, bolesnike, 
skoĉi s ĉeza i gromkim glasom:"Šta ĉinite, ispreţite!" Podmetnu le|a ispod procepa, malo podiţe- 
izvuĉe iz blata i do na breg:"Sad preţite, pa terajte!" 

Dvoboj.- Skoro mi priĉaše stari lekar iz Kruševca dr Dušan Lazarević: 
"U Berlinu bilo i takvih, samo krivo da ga pogledaš, zakaţe ti dvoboj. Na zabavi jedne 

veĉeri, sekundanti, sablje, pištolji ispred Dragoljuba. "Priĉekajte samo malo, - teren da rašĉistim!" I 
kad su stali da lete stolovi, stolice, furune, da pršte stakla, zaglavi sve na vrata. I onaj junak, uz 
ogorĉenu 

 
1) Isto, str. 233. 



2) Isto, str. 234. 
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4) Isto, str. 304. 
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psovku i pretnju, išĉeze u nepovrat! 
 

Sa Solunskog fronta.- Na Solunskom frontu, kao viši sanitetski oficir, preobuĉe se jedan dan 
u gra|ansko odelo i krenu u grad. U klancu ga skobe naši trećepozivci; noţevi na puške, misleći da 
je neki bogati Grk:"Pare!" 
"Hoću hoću, nemojte me samo ubijati! Evo, ovde, ćemer da 
raskopĉam!" 
Zavara ih, dograbi za prsi, podiţe i stade treskati jedno o drugog, pa baci niz strmen. Vrati se na 
poloţaj, pošlje bolniĉare, te ih izvuku da ih leĉi! 
Ne ustuknu "caru ni ćesaru". Na bojnom polju, Vrhovni zapovednik:"Vi širokih ruku dajete poštede- 
bolovanja!" "U vaši se poslovi ne upustam, pa ne dozvoţavam nikom ni u moji! Treba li koga ţivog 
da vratimo kući u domovima ili sve ovde kosti da ostavi?!" 

 
Iz lekarske prakse.- U praksi je pojedine ţgoljave, mrljave, uzimao od roditelja, te su uz 

postepene telesne veţbe, od lakših ka teţim- uredan ţivot i ishranu, rasli i razvijali se, bez lekova, 
u zdrave, jake i lepe mladiće. 

Bio i hirurg- i ginekolog, u leĉenju znao primeniti i sugestiju. Priĉaše mi stari, malo pre 
pomenuti, dr Dušan Lazarević: 

Razbole se popadija, pop se ozbiljno zabrinu i zove! 
Eh, e, e, moraćemo naroĉite, bašsad sam raspakovao, najbolje skupe instrumente. 
Molim vas, doktore! 
Moraću i naroĉito uĉenog pomoćnika da pozovem! 
Sve, sve, doktore, spasavajte samo! 
I otpoĉeše. Asistent, sam pomenuti dr Lazarević, ali onda joškao 
student: Doktore šta ću ja kad ništa ne znam?! 
Ĉagrljaj samo tim instrumentima! 
I završiše sve na opšte zadovoljstvo. 

 
Najveći gurman.- Dr Dragoljub Mihajlović, najjaĉi ĉovek, kanda i najveći gurman sveta- 

prase, jagnje, za jedan obed, ništa naroĉito; dve debele kokoške, bezbroj jaja i ćulbastija i dva litra 
mleka preko svega itd! 

U nedavnim razgovorom sa uĉiteljem Ĉedom Popovićem, koji je jednom sa njim seo u 
Ćićevcu, da ruĉa, saznao 
sam: 

Hotelijer po celoj varoši jedva je sastavio traţenu koliĉinu mesa. Ubrzo iza|e na vrata 
svirkajući i nestrpljivo osvrćući se, ĉas levo, ĉas desno. . . 

Šta bi s ruĉkom?!- podviknu doktor. 
Sve gotovo, samo ĉekam druţina da stigne! 
Kakva druţina, odmah dajte, ništa ne 
ĉekajte! 
Umro je relativno mlad, jedva nešto preko šezdeset godina. njegova posluga: tri ro|ena 

brata, \oka, Proka i Milenko Stefanović, iz istog sela, sumnjaju, i ne bez osnova, da je ta smrt uopšte 
i prirodna bila. 
ednog jutra zagonetna (tajanstvena) liĉnost na Oĉnoj klinici: 

Te stasitosti, razvijenosti, div, ali duhom poljuljan. 
U prisustvu profesora \or|a Nešića, sa jedne strane lica ispod zavoja, razjedajuća rana, 

osobito gore i spolja, zakoraĉila, predelom orbite.                              Veći  deo  beonjaĉe,  odnosno 
oĉne jabuĉice, razgolićen. 

Kao lekar i hirurg, i sam je nešto preduzimao, operisao, ali. . .! 
njegov otac, pop Aleksa, rodom iz sela Praskovĉe kod \unisa i manastira Svetog Romana, 

nije bio gurman. Naprotiv, znao je za dva dana nedeljno i nedeljama periodiĉno, svake godine za 
biljnu hranu. "Stroši suvu papriku pa s lebom!" U vrlo dubokoj starosti podleţe opekotinama 
posledicom nekoga poţara! 

 
Porodiĉna kuća.- Pre 50 godina, beše to kuća ispod puta, odmah prema školi, rekao bih 

kao nasred sela, sa brojnim zgradama, ĉitavi dvori na posedu od deset hektara najbolje oranice; i 
bazen za plivanje na proširenom i produbljenom potoku, odnosno reci Jovanovaĉkoj. Po smrti 
Dragoljubovoj, ostade brat dr Bogoljub, lekar u Osipaonici. Jednom kad je dolazio, pozva me radi 
nekog konzilijuma. U sobi doktorovoj, gde zanoćismo, veliki orman, zastakljen, pun spisa i knjiga. U 

 
1) Petar Opaĉić, Savo Skoko, isto, str. 178. 

2) Marina Zeković, Ivan V. Groman, u: Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 303. 

3) Isto, str. 303-304.
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špajzu |ulad, od manjih do najteţih, kutije lekova, iNjekcije- srov na patosu. I sestra Danica u kući, 
na imanju koja bi, sliĉno kao i za vreme Svetskog rata, kada ljudi kod kuće ne behu. Izloţena 
raznim nevoljama i napasti. I motkama je tukli nemilice. Bezbroj modrica prekrivaše veći deo tela. 
Brat Bogoljub u pismu me moli da joj i naklonjen budem! 

Jošza ţivota njena, nesta ograda; a po smrti ubrzo i kuća i svega što je krasilo ovaj 
predeo, sem jošjedne zgrade na pustom razorenom polju, izgledaše sada kao izvan sela. 
Zamandaljena gvozdenom polugom i katancem, skrivaše nesumnjivo još ĉega od rekvizita i stvari, 
što nije raznešeno! Dve ukoriĉene debele knjige INTERNA MEDICINA i HIRURGIJA, berlinsko 
izdanje, izbavio je nekako iz mesne zadruge i predao mi razboriti veterinar Blagoje Stojanović da se 
ne razlistaju u zavijanje robe i namirnica! 

Na groblju sela Pretrakovca, posle jednog sudsko-medicinskog uvi|aja, na koji korak od 
mesta gde smo radili, privuĉe mi paţnju primetno utonula ledina, što nije sluĉaj sa ostalim 
grobovima bez spomen ploĉe. Pri|oh, i da ne beše ĉelo glave, na jednom komadu potamnela pleha, 
zapisano, ko 
bi se setio da tu leţe ostaci jednog ĉoveka, ĈUVENOG LEKARA, ATLETE, PRVAKA 
SVETA.(1)

 

 

Kao prilog nezaboravu dr Dragoljuba Mijajlovića Atlete, prilaţemo i jedno pismo njegovog 
ĉestitog oca o sopstvenom stradanju pod Bugarima u vreme Prvog svetskog rata: 

 
Beogradskom prvostepenom sudu 
Pod bugarskom okupacijom vlado je strah i uţas na sve strane; vešanja, zlostavljanja 

svake vrste, batinjanja, otimanja, interniranja, streljanja bila su tako ĉesta da je ţivot bio nesnosan, 
paklen i nemoguć. Teško je bilo naroĉito i zbog toga što je bilo naţalost i naših ljudi koji su se 
udruţili sa neprijateljem, potkazivali, denunsirali, klevetali neprijatlju a neprijatelj jedva doĉekavši ma 
i najmanju sumnju odmah je najbrutalnije kaţnjavao bez ikakvog saslušanja. U to vreme pojavio se 
jedan ĉovek u Paraćinu koji je liĉio na an|ela hranitelja koji je ĉinio ĉudesa zaštićavajući protivu 
neprijatelja i ublaţavajući patnje. Spasao je hiljadama ţivota od smrti i zasluţio najveće poštovanje 
i blagodarnost, upravo stekao je toliko zasluga da mu se nemoguće oduţiti. 
Kad sam optuţen za utaju protokola crkvenih t.j. neki našSrbin me je optuţio Bugarima da sam 
sakrio crkvene protokole te da Bugari kao bajagi ne bi mogli regrutovati srpske mladiće, straţarno 
su me oterali u selo Smilovac bugarskom starešini, koji me je dalje straţarno poslao bugarskom 
komandantu u selo Busilovac. Usput sam tuĉen sa kanxijama po licu i udaran kundacima. 
Komandant u Busilovcu bio je srećom neki dobar ĉovek i videvši da nisam kriv pustio me kući kao 
slobodnog. 

Posle kratkog vremena optuţile su me komšije da imam sakriveno oruţje i municiju. Kad 
su sve prekopali oko moje kuće i crkve i nisu našli nikakvo oruţje niti municiju Bugari me sprovedu 
u Paraćin da se interniram. Išao sam isto tako kao da se povede neko na streljanje, jer ne samo da bi 
me ubili u putu, nego kad bi me zaista internirali negde daleko u Bugarskoj ja kao starac od 80 godina 
a pri tom i bolestan ne bih mogao da izdrţim ni put a kamo li sve ostalo, tamo bih ostavio svoje 
kosti. U Paraćin kad sam došao šapnu mi je jedan prijatelj "idi kod Sjenickog, moli ga, on je mnoge 
spasao". Otišao sam kradom u njegov stan, molio sam ga da i mene spase od interniranja i on je 
odmah otišao u bugarsku komandu, udesio sa bugarskim doktorima komisiju i na komisiji sam kao 
bolestan oslobo|en interniranja, nego mi je data objava da se interniram kod svoje kuće i da ne 
izlazim nigde iz svoje kuće. Dakle on me je spasao od smrti. Dakle to je taj ĉovek koji je tada 
hiljadama ţivota spasao od groba svakoga na razne naĉine a bez ikakve nagrade i plaćanja. To je 
bio jedini ĉovek koji je ĉinio samo dobra i to u tolikoj meri i u tolikom broju da je zasluţio da mu se 
za ţivota podigne spomenik u Paraćinu u znak priznanja za njegovu odvaţnost umešnost sa 
neprijateljem i veštinu pri spasavanju od vešala, od interniranja, od globe zlostavljanja i t.d. 

Kad je došla naredba od Bugarske vlasti da se interniraju svi poĉevši od 18 godina, 
Sjenicki je davao upustva predsednicima opština da zaposle što veći broj ljudi na razne poslove a 
on je svima izdejstvovao objave i oni su ostali neinternirani. Takvi sluĉajevi bi se mogli mnogo 
nabrajati. 
Taj je ĉovek stekao toliko mnogo zasluga pri spasavanju ţivota za vreme Bugara da mu se treba 
oprostiti pa ma da je i imao pogrešaka negde u ţivotu kao ĉovek, premda je nemoguće verovati 
da jedan ovako human i ovako Boţji ĉovek moţe ĉiniti krupne grehove. Jovan Sjenicki i kao ĉovek i 
kao Srbin i kao patriota ostaje najsvetlija pojava u uţasnom vremenu okupacije Bugarske u okolini 
Paraćinskoj koga će se ovdašnji narod sećati sa blagodarnošću i priznanjem jer ih je zaduţio u 
onom paklenom vremenu kada se nije smelo ni moliti a kamo li ţaliti se. Ovo svedoĉim ne samo ja 
nego mogu posvedoĉiti i nebrojeno lica u ovoj okolini ako je to Sudu potrebno. 

Zato molim Slavni Sud da ovoga Bogom blagoslovenog ĉoveka uzme u zaštitu protiv 
svakog osumnjiĉenja i okrivljenja. 

1) Isto, str. 304.. 
2) Isto, str. 304-305..
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Bolestan sam i star sam 82 godine te nisam mogao doći kao svedok što mi je veoma ţao 
te ovu izjavu šaljem po svome sinu d-r Dragoljubu Mijajloviću da Sudu saopšti. Sveštenik sam 
skoro 50 godina i odlikovan sam crvenim pojasom i protskom kamilaokom. 

15.maja 1921. godine                                                                        Ponizan Sudu 
U Pretrkovcu                                                 Aleksa Mijajlović, 

p a r o h  s k o r i ĉ k i  u  s r e z u  r a ţ a nj s k o m 
okruga kruševaĉkog (1)

 

 

* * * 
Moţe se kome uĉiniti da je ovo neobiĉan pogovor za jednu knjigu. Verovatno je u pravu. 

Me|utim, ĉitalac treba da ima u vidu da je i knjiga neobiĉna. 
Što se savremenih fotografija tiĉe, onih u boji, one su ukrasile knjigu, oplemenile je, one 

su dokumenat o sadašnjen vremenu. I dobro je što su u knjizi. 
 

Paraćin, 31.maja 2007.                           mr Predrag Jašović, 
knjiţevnik 

\or|e Petković, knjiţevnik 
 

Dragoljub Mijajlović, ro|en je 30.8. 1872. u Aleksincu od oca Alekse, mestnog paroha u 
Jovanovcu kod Raţnja, i majke Jelene. Svršio Osnovnu školu i niţu gimnaziju u Paraćinu, višu 
gimnaziju i ispit zrelosti u Kragujevcu. Na Velikoj  školi u Beogradu 1889. upisao filosofski odsek. 
Otslušao dve godine. U septembru 1891. otišao i Beĉ i upisao Medicinski fakultet. Medicinske 
studije svršio 1908. godine. Specijalizaciju iz hirurgije svršio 1911. godine. Prvo sluţbovao kao 
opštinski lekar u Kruševcu do Prvog svetskog rata. Uĉestvujući u Prvom svetskom ratu, prešao 
Albaniju, Krf, Solun, Kajmakĉalan. . . Po oslobo|enju je ponovo u Kruševcu, na mestu prvog 
školskog lekara u okrugu Kruševaĉkom. U toku 1922. godine. odlazi u Pretrakovac, mesto 
sluţbovanja oca, i otvara privatnu bolnicu, gde ţivi i radi do smrti 1933.godine. Ţivotna 
preokupacija mu je atletika. U atletici vidi izvor 
ţivota i zdravlja, napisao je osam knjiga " Misli o gimnastici". Iz vremena boravka u Beĉu ostali su ovi 
podaci: Atletski klub "Herkules" izdao je Dragoljubu uverenje: "Dragoljub Mijajlović je jedan od 
najjaĉih ljudi izme|u najjaĉih." O njegovom udarcu zabeleţeno je kratko: jednim udarcem je u stanju 
da ubije ĉoveka. O njemu kao struĉnjaku zabeleţio je njegov kolega dr M. \urović: "Bio je vrlo 
renomiran lekar i imao veliku praksu. Verujući atletici, umro je od tumora na oku da nije hteo da 
pokuša operaciju ili neku drugu radikalniju intervenciju." 
!     Zaviĉajac, 
Pardik-Raţanj 
br1/ 2003. 
!     Dr Milorad LJ. Mihajlović, Zanimljive liĉnosti iz Raţnja (priredio \or|e Petković), u: 
Zaviĉajac, isto, str.24-25. 
!     Jovan Sjenicki, 
Uspomene iz okupacije, 
Beograd 1930. str. 74-76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Isto, str. 308.. 
2) Mirjana Savić, Srpsko- turski rat 1876. na fotografijama i na umetniĉkim delima, u: 

Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 315. 

3) Pravda od 10. maja 1936. (po prof. dr sci Stanoje Pavlović, Dr Milorad Mihajlović, 
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kopija rukopisa vlasništvo Radana Ţ. Markovića) 

4)Radan Ţ. Marković, Humanista i legenda Dr Milorad LJ. Mihajlović, rukopis.
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1) Prof. dr sci Stanoje Pavlović, isto. 
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1) Najpotpuniju biografiju dr Dragoljuba Mijajlovića našli smo u: Milutin R. 

Jugović, Radan Ţ. Marković, Raţanj, Raţanj 1977. : 
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сопственим критеријумима, давањем наслова и поднаслова (ако их није било). 
Приказао се на том пољу као вредан и виспрен приређивач. Правилно 
процењујући своје могућности, он се није задржавао на критичкој процени 
прикупљеног материјала, сем у основном (шта унети у књигу а шта одбацити ), 
већ што бољој презентацији грађе, чиме је оставио простор даљим 
настављачима овог посла, којих ће, како смо напред већ истакли, сигурно бити. 
Стрпљиво прикупљене народне умотворине (штета је што их нема више) 
указује на потребу да се тај посао настави, мада је ход Вуковим трагом све мање 
издашан. Међутим, две најновије књиге Томислава Ђокића (“Вито перо 
жерово “,  “Мечки на рупу “) с народним умотворинама нашега краја, па и ово 
што је Гагић прикупио, не обесхрабрују, него подстичу да се пронађе још које 
зрно бисерно. 

Скренули бисмо пажњу на тежњу приређивача да више поверења 
поклања старим књигама и издањима, што може да буде објашњено љубављу 
према старој књизи, али неповерењем, бар дозирано, у издања која су 
приређивана у послератној (читај: комунистичкој) издавачкој делатности. 
Карактеристичан   је   пример   Карађорђевог   Д еловодног   протокола. 
Презентирани су деловодни записи који се односе на некадашњу Ражањску 
нахију (садашње општине Ражањ и Ћићевац), што је добро, дати су наслови 
сваком запису, што употпуњава прегледност текста и олакшава његово 
коришћење, али, по нама, боље је да је коришћено новије издање (Милана 
Недељковића и Миливоја Станковића из 1988), а не оно Друштва српске 
словесности из 1848. године. Но, овоме ће се издању радовати они који до њега 
не могу да дођу, пошто се ово новије још увек у антикварницама може наћи, а 
има га и у библиотекама. 

Ценећи, уз све напред речено, и чињеницу да је господин Гагић књигу 
употпунио регистрима историјских личности и места поменутих у књизи, што 
је књизи употпунило вредност, ми се придружујемо позитивној оцени коју је на 
рукопис дао уважени академик проф. др Петар Марковић, у пуном уверењу да 
ће књига наћи пут до читалаца, да ће се наћи у библиотекама широм Србије, да 
ће се наћи у школским библиотекама, а добро би било да се нађе и у што већем 
броју домова у општинaма Ражањ, Ћићевац, па и шире.

(1)
 

*** 
Prisustvovali smo s jeseni prošle godine u Svetom Romanu promociji 

rukopisa ove knjige, ĉiji je smisao bio da autor konaĉno dogovori sa 
opštinskim rukovodećim ljudima iz Ćićevca i Raţnja, kao i sa privrednicima, 
naĉin finansiranja knjige. Tehniĉka priprema za štampu je bila uveliko 
odmakla, pri samom kraju. Me|utim, kod nekoliko uglednih zvanica iz 
Ćićevca, kao i od dvojice uvaţenih struĉnjaka, Miomira Stevića, direktora 
Istorijskog arhiva Kruševac i mr Velibora Lazarevića, dobijena je sugestija 
da se knjiga oplemeni savremenim fotografijama u boji koje su pripremljene 
za jedno drugo izdanje (fotomonografija), što je u naĉelu prihvaćeno. Pošto 
se sa radom na pripremi knjige zastalo, iz napred pomenutih razloga, u 
prethodnih više od pola godine, desile su se izvesne stvari koje zasluţuju 
da i s naše strane, kao recenzenata, budu prokomentarisane. Otuda ova 
dopuna (dogradnja)  našeg  teksta  (recenzije),  s  osnovnimj  ciljem  da  
se  dobije 

 

1) Dovde je bila naša recenzija, predata autoru 8. decembra 2006. godine, iz koje su sada izluĉeni 

delovi sa primedbama, po kojim je postupljeno.
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adekvatniji tekst kao pogovor knjizi. Autor je prihvatio našu sugestiju da ne 
remeti novim tekstovima i fotografijama ranije usppostavljenu strukturu dela, 
odnosno da sve što ima novo da doda (fotografije ili tekst), uĉini to na kraju 
knjige, kao poseban dodatak. 

Autor se nije zadrţao na fotografijama hramova iz opština Ćićevac 
i 

Raţanj, kako je prvobitno sugerirano. 
Pošto je duţe vremena, sticajem okolnosti, boravio u Beogradu 

obišao je Beogradske muzeje, te u Narodnom muzeju naišao na 
razumevanje i dobio pregršt zanimljivih fotografija (liĉnosti srpskih ustanika i 
vladara), ali i fotografija, zahvaljujući publicisti Predragu Milojkoviću, ruskog 
fotografa Ivana V. Gromana iz vremena rata s Turcima 1876. godine. O tom 
ratu u knjizi imamo nekoliko tekstova u odeljku o manastiru Svetog 
Romana, pošto su u njemu bili sahranjeni posmrtni ostaci pukovnika 
Rajevskog (legendarnog Tolstojevog junaka Vronskog), gde se i sada nalazi 
grobna ploĉa sa njegovim imenom, pošto su posle balsamovanja tela, u 
grobu ostali unutrašnji organi. Otuda naša ideja da se ovde kaţe još nešto 
o tom ratu i da se neke od tih fotografija na|u uz ovaj naš tekst (pogovor). 
Imamo u vidu i ĉinjenicu, da je Prvi srpsko-turski rat, bez obzira što ga u 
istoriografiji ocenjuju neuspešnim, zasluţivao u knjizi potpunije mesto, 
utoliko pre što se u završnici rata Deligrad pokazao po drugi put kao 
legendarna odbrambena linija Srbije. 

 
POVODOM RATNIH FOTOGRAFIJA IVANA V. GROMANA 

 
Deligrad je dvostruka srpska legenda uspona i stradanja. O njegovom 

mestu u slavnim danima Prvog srpskog ustanka ima u izabranim 
dokumentima i tekstovima dovoljno materijala da se o njemu kod ĉitaoca 
stvori adekvatna slika, bez obzira na ĉitaoĉeva prethodna saznanja o tom 
vremenu. Me|utim, situacija je drugaĉija kada su u pitanju doga|aji na 
Moravskom ratištu 1876. godine. Otuda mi, koristeći Gromanove fotografije 
kao povod, ţelimo ovim tekstom da damo makar sumarnu sliku toga vremena 
u razumnim granicama pogovora. 

Hercegovaĉki ustanak 1875. godine iziskivao je da se Srbija što pre 
oglasi, jer je Tursko carstvo ("bolesnik sa Bosfora"), ĉiji je Kneţevina Srbija bila 
vazal, bilo na izdisaju, što se u zvaniĉnoj istoriografiji vodi kao poznato i dobro 
prouĉeno " istoĉno pitanje". Trebalo je da Srbija skrene na sebe paţnju kao 
zainteresovana strana u razrešenju "istoĉne krize", pošto se ogroman broj 
Srba nalazio u granicama tadašnje Turske, a i sama je bila njen vazal, kako 
smo napred naglasili. Pod budnim okom evropskih velikih sila, koje su bile 
protiv srpskog ulaska u rat, ali uz znaĉajnu podršku me|unarodnog javnog 
mnjenja, posebno slovenofilskog (sveslovenskog) pokreta, odakle su došli, 
posebno iz Rusije, brojni dobrovoljci, Srbija je u taj rat ušla, mada za njega nije 
bila spremna: 

"Me|utim, Srbija je ušla u taj rat zbog toga što je u zemlji i u narodu 
vladalo uverenje da je njena duţnost da u|e u rat, bez obzira na to kakav će 
njegov ishod biti, jer će upravo od ponašanja i drţanja Srbije u istoĉnoj krizi, 
koja je poĉela Hercegovaĉkim ustankom 1875. godine, zavisiti njen danji 
ugled u 

 

 
1) Dr Petar Opaĉić, Bitka na Šumatovcu avgusta 1876, u: Od Deligrada 
do 

Deligrada ( zbornik radova), Beograd 1997, str. 186.
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srpskom narodu. Dakle, od njenog drţanja u toj krizi zavisilo je da li će iko u 
budućnosti na nju obratiti paţnju, da li će ona moći da dovrši zadatke koji su 
se nalazili pred srpskim narodom a koji su istaknuti za vreme Prvog srpskog 
ustanka, a to su oslobo|enje i ujedinjenje srpskog naroda u jednu drţavu. 
Dakle, više su moralni i politiĉki razlozi bili oni koji su uticali da se Srbija odluĉi 
da zagazi u rat, odnosno, koji su uticali na odluku vlade i kneza Milana da u|e u 
rat, nego što su vojniĉka sprema i drugi uslovi bili dovoljni za povoljan ishod 
rata. Srbija je bila mala drţava od oko 1.300.000 stanovnika, dok je Turska bila 
velika carevina koja se prostirala na tri kontinenta. Dakle, mala Srbija uhvatila 
se u koštac sa velikom turskom imperijom, sa nerealnom ambicijom da je 
pobedi."

(1)
 

Srbija je, pošto je imala veoma malo garnizone (stajaće) vojske, 
oslonac imala u Narodnoj vojsci, a nedostatak školovanog oficirskog kadra, 
nadokna|en je oficirima dobrovoljcima, uglavnom  Srbima iz Habzburške 
monarhije i iz Rusije, odakle je bio i general Mihail Gregorijeviĉ Ĉernjajev, 
kome je poverena uloga komandanta sve vojske na Moravskom ratištu, koje je 
obuhvatalo i teritoriju sadašnjih opština Ćićevac i Raţanj, kao najbliţim 
ratnim dejstvima, a pogotovu Aleksinac kome je Deligrad teritorijalno 
pripadao. Narodna vojska je pred rat bila podeljena u šest divizija I klase sa 
po tri brigade, ali je u rat ušla reorganizovana, s popunom boraca i iz II 

klase, s tim 
što se u toku rata pojavljuje i III    klasa. Juţnomoravska divizija je imala 
Kruševaĉku brigadu (4 bataljona I klase), Aleksinaĉku brigadu (3 bataljona I 
klase) i Ćuprijsku brigadu (4 bataljona I klase). Raţanjci i Ćićevci su bili u 
Aleksinaĉkoj brigadi. 

 

1. Šumatovaĉka bitka 
 

Evo jednog kraćeg rezimea poĉetnih operacija na Moravskom ratištu 
iz pera dobrog poznavaoca ove materije: 

"(. . .) Glavne snage, koje su stavljene pod komandu ruskog generala 
Ĉernjajeva, na Moravskom vojištu izdeljene su u pet manjih kolona na 
ispresecanom zemljištu i bez me|usobne veze (tada nije bilo pokretnih radio- 
stanica, toki- vokija, koji su nam danas poznati), i tako su te slabe, male, 
kolone, krenule prema Nišu. Budući bez kontakta i veza sa glavnim 
komandantom, ove kolone su se posle prelaska granice i prvih ĉarki sa 
neprijateljem pokolebale i vratile nazad preko granice na svoje polazne 
poloţaje. Jedino su odred Knjaţevaĉke vojske pod komandom 
potpukovnika 
\ure Horvatovića, koji je zauzeo Babinu glavu, i odred kapetama Stevana 
Biniĉkog, koji se probio kroz Jankovu klisuru i izbio na Kopaonik, zanoćili na 
zauzetom zemljištu. Dakle, sve ostale trupe na Moravskom vojištu su ostale 
gde su i na poĉetku bile: Ibarska vojska u dolini Ibra (Ilija Ĉolak Antić) kod 
Raške i Novog Pazara i trupe na Javoru pod komandom generala Zaka, 
zatim Drinska vojska pod komandom generala Alimpića na Drini i vojska 
kojom je komandovao Lešjanin na Timoku, sve su prvog dana prešle 
granicu, ali su se odmah vratile na polazne poloţaje. To je bio jedan strašan 
udarac na moral vojske i naroda. Zbog toga se već 15. avgusta postavilo 
pitanje šta dalje ĉiniti: 
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1) Isto, str. 187.



643  

nastaviti rat ili traţiti primirje. Na sednici vladinih delegata, Vrhovne komande 
i kneza Milana, koja je odrţana u Paraćinu 15. avgusta trebalo je dati 
odgovor na to pitanje i dati odluke za dalji rad."

(1)
 

Vlada je zatraţila od svih komandanata upit šta da se dalje radi, pošto 
je dobila od nekih drţava ponudu da posreduju u sklapanju primirja. 
Komandanti su uglavnom odgovorili da treba nastaviti borbu, sem Ĉolak 
Antića koji je negativno odgovorio. Sa odgovorom je oklevao i general 
Ĉernjajev, pošto je išĉekivao ishod bitke kod Aleksinca, gde je u tom 
trenutku bila u toku jaka ofanziva Turaka, koja je trajala do 23. avgusta. U 
pitanju je poznata Šumatovaĉka bitka, za koju je u novijoj istoriografiji 
napisano: 

"To je u stvari bila velika Turska ofanziva ĉiji je cilj bio zauzimanje 
aleksinaĉkih poloţaja u dolini Morave i otvaranje puta za nadiranje turske 
vojske prema Beogradu. Na celoj liniji aleksinaĉke odbrane razvile su se teške 
borbe. U tim borbama srpski vojnici su se pokazali u potpuno novom svetu. To 
nisu bili vojnici koji su beţali, koji su odstupali, nego vojnici koji su se krvavo 
borili sa Turcima. Odluĉujuća borba u toku te ofanzive odigrala se 23. avgusta 
na Šumatovcu. Turski frontalni napad na aleksinaĉke poloţaje duţ cele linije, 
od Prćilovice i Ţitkovca, koji je trajao ĉitavog dana 23. avgusta, završio se 
bez uspeha. Pri kraju dana, glavni turski napor bio je usmeren na 
Šumatovac. Oni su ĉak uspeli da zauzmu jedan srpski rov na levom krilu 
ispred šumatovaĉkog reduta (to su trupe iz Razlijeve divizije koja je 
izdvojena iz korpusa Osman- paše na Timoku). Me|utim, posle pola sata Srbi 
su ih na juriš isterali iz tog rova. To je bilo oko 20 ĉasova. Posle tog srpskog 
protivnapada, Turci nisu više obnavljali svoje napade, pa je nastala tišina na 
celom frontu, ali Srbi nisu znali da su odneli pobedu nad Turcima koji su se 
povukli juţno od Prugovca.Srbi su sutradan mogli samo da konstatuju da 
ispred njihovih poloţaja nema Turaka, 
osim mnoštva leševa i ranjenih turskih vojnika." 
(1)

 

Tu ĉinjenicu nije znao ni general Ĉernjajev, pa je 24. avgusta 
odgovorio Knezu Milanu "da je prethodnog dana vo|ena ţestoka borba kod 
Aleksinca, da su gubici veliki, te mu je savetovao da preduzme korake za 
primirje, ali ne i za mir, jer je on video da se sa srpskom vojskom, kakva se 
pokazala kod Aleksinca, moţe nastaviti borba, s jedne strane, i što je, s 
druge strane, ţeleo da produţavanjem rata uvuĉe Rusiju u rat. Tek uveĉe je 
shvatio da nema Turaka ispred srpskih poloţaja, osim mrtvih, da je 
izvojevana velika pobeda, 
pa je obavestio Kneza Milana da povlaĉi svoj jutrošnji predlog o primirju."

(2)
 

Iz Paraćina je, po dobijanju izveštaja generala Ĉernjajeva, pozitivno 
odgovoreno, odnosno, proširena je njegova komanda i na Timoĉku vojsku i 
potvr|eno pravo da moţe da smenjuje stare i postavlja nove komandante svih 
nivoa u njegovoj vojsci. Preduzete su odre|ene promene:" Promene koje su 
nastale posle uspeha u Šumatovaĉkoj bitci i reorganizacija koja je 
sprovedena u srpskoj vojsci dale su novu ĉvrstinu i borbenu snagu u 
svim jedinicama 
Srpske vojske."

(3)
 

 

2. Bitka kod Gornjeg Adrovca i pogibija Rajevskog 
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Pošto je bila osokoljena ovom pobedom, borba je nastavljena još d
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pravac. Umesto trupa, on je u Gornji A 
preuzme komandu nad tamošnjim s 
obećavši da će mu poslati poja~anje. 
Rajevski je bio izuzetno raspoloţen 
novo zaduţenje. Pre nego što je on za 
dvojicu ordonansa da prona|u i najkra 
bataqona koji su se nalazili na maršu 
No, pre nego su ti bataqoni stigli na o 
li~no predvodeći jedan bataqon Rud 
svojoj rezervi, izvršio protivnapad na 
isukanom sabqom na ~elu streqa~ 
ostalih njegovih bataqona, koji su se b 
prikupili 

meseca protiv nadmoćnog neprijateqa. 
dešavalo do kraja avgusta. Najzna~ajn 
na levu stranu Juţne Morave, a da Sr 
jednom trenutku pomislili da su Turci 
manevar Turaka otkriven je kasno. Sr 
bataqona pod glavnom komandom pu 
75 bataqona, koliko ih je bilo u dolini 
po~eo je 1. septembra u 8 ~asova jak 
do 12 ~asova. Zametnula se ţestoka bo 

"Višestruko nadmoćnije turske 
zauzmu njihove rovove na Saramansk 
odse~ne rezerve kapetan Radomir Put u 
pomoć napadnutim trupama da povrat 
se Rudni~ani izmešali sa jedinicama 
po~eli odstupati. Tada je potpukovnik P 
krilo nalazi u velikoj opasnosti zamoli 

emo ulaziti u detaqe onoga što se 
da su se Turci, s desne prebacili 
to nisu obratili paţnju, ~ak su u 

stupili prema Nišu. Me|utim, ovaj 
na levoj strani Morave imali 19 

nika Jovana Popovića, od ukupno 
ave. Turski napad na ovom frontu 
rtiqerijskom vatrom koja je trajala 

 
ge uspele su oko 11 ~asova i da 
osi i Peskovitom lazu. Komandant 
putio je sva tri rudni~ka bataqona 

gubqene poloţaje. Me|utim, ~im su 
vla~enju, i oni su se pokolebali i 

vić izvestio ̂ ernjajeva da se desno 
a da mu odmah pošaqe pomoć. 

zjavio da se sa zadovoqstvom prima 
akao iza horizonta, ^ernjajev je uputio 

m putem odvedu u pravcu Adrovca dva 
Aleksinca na zapadnu obalu Morave. 

edište, kapetan Putnik je u 14 ~asova, 
~ke brigade II klase, koji je zadrţao 

u 
eprijateqa. Videći svog komandanta sa 

stroja, koji je krenuo u juriš, delovi 
rasuli oko puta za Adrovac, brzo su se 
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Glavni komandant je, prateći kroz dvogled kako velika masa turske vojske 
General Mihail Grigorijeviĉ Ĉernjajev                                      Pukovnik Nikolaj Nikolajeviĉ 

nadire preko Peskovitog laza ka Adrovcu i sam uvi|ao teţinuRasjeitvusakicije. Ali kakva 
vajda kad on nije imao nijedan bataljon u rezervi da ga uputi na ugroţeni 

drovac poslao pukovnika Rajevskog da 
nagama i odrţi poloţaj bar jedan ĉas  
Pre toga uvek ćutljiv i povuĉen u sebe, 
i i 
m 
ći 
iz 
dr 
ni 
n 
kog 
ili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pored groba Rajevskog Spomen ploĉa Rajevskog



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i pridruţili jurišu. Krajnjim naporom Rudniĉani su uspeli da potisnu Turke na 
venac koji stvaraju Saramanska kosa i Peskoviti laz, a sami su poseli poloţaj 
iznad puta koji vodi za Gornji Adrovac."

(1)
 

Ne ulazeći dalje u izlaganje šta se sve dešavalo u izuzetno teškim 
borbama kod Gornjeg Adrovca, jer to prevazilazi potrebe ovog pogovora, 
konstantujemo ĉinjenicu da je u toku najteţih borbi toga dana sa izuzetno 

 

 
1) Petar Opaĉić, Savo Skoko, Srpsko- turski ratovi 1876-1878, Beograd 1981, str.131. 

2) Isto, str. 132. 
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1) Isto, str. 135.
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snaţnim neprijateljskim snagama, general Ĉernjajev dobio vest da mu je 
poginuo pukovnik Rajevski: 

"U sred tog meteţa, oko 17 ĉasova, general Ĉernjajev je izvešten da 
je poginuo pukovnik Rajevski. Kosta Šamanovićistiĉe da je Rajevski stigao 
kod njegove baterije oko 14 ĉasova, upravo u vreme kad su se trupe u 
neredu povlaĉile od Sthotne prema Gornjem Adrovcu i da je pruţio 
dragocenu pomoć ostalim oficirima i narodnim komandirima da se Rudniĉka 
brigada i druge jedinice zaustave i pripreme za protivnapad. Kada je 
naredio da dobošari i trubaĉi dadu znak za juriš, on je došao u Šamanovićevu 
bateriju, koja je zauzela poloţaj vrlo blizu neprijateljskog rasporeda, odakle je 
produţio da komanduje 
jedinicom."

(2)
 

O tome šta je dalje bilo sa Rajevskim i njegovim telom, nakon pogibije, ĉitalac 
ima dovoljno podataka u odabranim tekstovima ove knjige, tako da to ovde ne 
ponavljamo. 

Sutradan (2.9. u 4 ĉasa), general Komarov, naĉelnik Štaba 
Moravsko- timoĉke vojske, obavestio je vladu i kneza Milana: " Turci su juĉe 
svom svojom snagom napadali na naše desno krilo, obilazeći naše pozicije 
od Jastrepca. Mi mada tri puta slabiji brojno, moradosmo iz strategijskih 
obzira izaći iz šanĉeva i primiti bitku na otvorenom polju. Pored sveg našeg 
odupiranja, Turci posle 13 
ĉasova borbe uzeše Gornji Adrovac i Adrovaĉke visove. Povratiti ih sada nije 
mogućno, a time postaje nemoguće braniti levu obalu Morave do 
Deligrada."

(1) 
Osam ĉasova kasnije, general Ĉernjajev je opširnije objasnio 

situaciju i u svom telegramu obavestio o situaciji Kneza, s predlogom za 
primirje: "I pored naših uspeha ovih poslednjih dana i vrednog drţanja Vaše 
vojske, ĉini mi se, da je teško produţiti borbu pre nego što pribavimo nove 
snage. Ja, dakle, molim Vašu Svetlost, da izvolite pregovarati o primirju. Mi 

imamo oko 600 ranjenih. Pukovnik Rajevski je poginuo." 
(1)

 

 

3. Bitka kod Bobovišta 
 

Odmah posle bitke kod Gornjeg Adrovca, izdato je nare|enje da se 
srpska artiljerija, koja je dotle bila raspore|ena u šanĉevima oko Aleksinca, 
prebaci u Deligrad da bi se upotrebila protiv nadirućih turskih trupa na levoj 
strani Juţne Morave. Glavnina srpskih snaga, ukljuĉujući glavnu rezervu i 
glavne štabove i uprave svih struka, tako|e je ovde koncentrisana. Iz Aleksinca 
je u Deligrad premešten i Glavni štab Moravsko- timoĉke vojske, u ĉijem je 
sastavu, sem glavnih direkcija (artiljerijska, inţinjerijska, sanitetska i 
intendanska), bilo i sedamnaest odseka. Za te potrebe je oko deligradske 
škole i deligradskih mehana niklo ĉitavo naselje od baraka i zemunica, što je 
posluţilo kasnije generalu Savi Grujiću za sledeću sarkastiĉnu opasku:" 
Ovako mnogobrojni štab nije se mogao smestiti u deligradskoj školi, ni u 
dve deligradske drumske mehane. Trebalo je još podići ĉitav mali logor od 
baraka i zemunica, što je uostalom sve skupa sa bogatom pohodnom 
crkvom lep 

efekat pravilo."
(1) 

U školskom dvorištu, Ĉernjajev je naredio da se iskopa 
veliki podrum i pokrije balvanima, a preko njih zemlja. Ovaj podrum mu je 
sluţio kao 
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13) Isto, str. 228-229. ( Po Petru Opaĉiću i Savi Skoku.)
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sklonište za ĉitav štab pri bombardovanju Deligrada. 
(2)

 

Posle boja kod Gornjeg Adrovca, Turci nisu preduzeli gonjenje srpske 
vojske, već su se zadovoljili pljaĉkom bogatih moravskih sela. Poĉeli su da 
grade most preko Juţne Morave kod Trnjana. Desno krilo Srpske vojske 
povuklo se na 

Posle boja kod Gornjeg Adrovca, Turci nisu preduzeli gonjenje 
srpske vojske, već su se zadovoljili pljaĉkom bogatih moravskih sela. Poĉeli 
su da grade most preko Juţne Morave kod Trnjana. Desno krilo Srpske 
vojske povuklo se nagreben Krevet, gde je bio svojevrsni nastavak 
deligradskog utvr|enja, s druge strane Juţne Morave, i tu je uspostavljan front 
na liniji \unis - Krevet - Veliki Šiljegovac. 

Pripreme za borbu su trajale s obe strane sve do 11. septembra. Pošto 
su imali dojavu da će ih Turci napasti, Ĉernjajev je u poslednjem trenutku 
izdao do-punsku zapovest da Ćuprijska brigada I pod komandom majora 
Petersena i 
poljska ba-terija kapetana Kostića u toku noći odmarširaju sa Deligrada do 
Bobovišta i da tamo posednu poloţaj.Ovaj odsek je uspešno dotle branio 
pukovnik Medvedovski, koji je svojim vatrenim dejstvom spreĉio pristup 
neprijateljskoj pešadiji. Treba naglasiti da je i sam Ĉernjajev poranio i 11. 
septembra ujutru u 7 ĉasova bio sa svojim štabom kod Bobovišta, odakle je 
neposredno rukovodio odbranom duţ Juţne Mo-rave. 

Borba kod Bobovišta zapoĉeta je u 6 ĉasova ujutru ţestokom artiljerij- 
skom paljbom duţ cele linije fronta od mostobrana kod Aleksinca pa sve do 
Šilje-govca. Najveći broj baterija bio je skoncentrisan prema Bobovištu. 
Samo na Trnjanskom visu Turci su imali tri reda topova, jedan iznad drugoga, 
odakle su tukli srpske poloţaje na desnoj strani Juţne Morave sa ciljem da 
dobiju nadmoć-nost nad našim trupama koje su branile ovaj deo obale Juţne 
Morave da bi mogli prebaciti mostovsku zaštitu i jedinice iz rezerve koje su 
imale da probiju naš odbrambeni raspored. Baterija kapetana Ćirića, koja je 
vodila borbu sa turskom artiljerijom, bila je izloţena najţešćoj vatri turskih 
topova koji su od njenih baterijskih zemljanih zaklona naĉinili prava rešeta. 
Me|utim, ona nije prekida-la svoje dejstvo. Oko podne Turci su uspeli da 
prebace znatne snage preko Juţne Morave u pravcu Bobovišta. Za borbu 
protiv turske pešadije, bila je dovedena već pomenuta Kostićeva baterija. 
Ona nije imala vremena da se ukopava, već je otvorila vatru sa otvorenog 
poloţaja na jednoj livadi, na turske desantne trupe. Strahovi-tom turskom 
pritisku uspešno su odolevali punih 8 
ĉasova tri bataljona Šabaĉke brigade I klase i dva bataljona stajaće 
vojske. 

Oko 16 ĉasova nastupila je kritiĉna situacija. Turska artiljerija je osula 
vatru po srpskim streljaĉkim rovovima, a turska pešadija je izlazeći iz svojih 
rovova, koje je iskopala na desnoj obali, poĉela da širi svoj mostobran. Tada je 
gene-ral Ĉernjajev naredio da trupe iz rezerve na njih krenu : dva 
kombinovana bataljona, paraćinski bataljon i jedna ĉeta crnogorskog 
dobrovoljaĉkog bataljona, koje su predvodili kapetan Radivojević, Mašo 
Vrbica, major Petersen i pukovnik Doktu-rov, prvi su se probili prema obali 
nagoneći Turke na Juţnu Moravu. njihov juriš snaţno je podrţavala prva 
poljska juţnomoravska  baterija  pod  komandom  naredni-ka  Mirka  
Stojanovića. 
14)  Isto, str. 251. 
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15) Nebojša \okić, Završnica rata 1876, u: Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 
227.
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Oduševljen njenim odvaţnim i uspešnim dejstvom, general Ĉernjajev je u 
jeku najţešće borbe poslao komandanta artiljerije, potpukovnika Savu Grujića 
da na vatrenom poloţaju prikaĉi na grudi ovog narednika srebrnu me-dalju 
za hrabrost. Taj ĉin turska je baterija pozdravila naroĉitim plotunom, zapi-sao 
je sam Grujić. Protivnapad srpske pešadije Turci su doĉekali snaţnom 
artilje- rijskom vatrom. Nadirući pod snaţnom zaštitom svojih baterija, ona je 
do 20,30 
ĉasova proterala sva turska odeljenja sa desne obale i zauzela njihove 
rovove. 

(13)
 

Kako je u me|uvremenu knez Milan (24.8.) imao susret sa 
predstavnicima velikih sila i izjavio im da prihvata njihovo posredovanje za 
primirje i mir, a 31. avgusta je izvršena nasilna promena na turskom prestolu, to 
je,  zahvaljujući  ovom  posredovanju,  nastupilo  primirje  do  27.septembra. 
Ĉernjajev sa ovim nije bio zadovoljan, pa je krenuo sa jednom zanimljivom 
provokativnom akcijom. Proglasio je Srbiju kraljevinom, a kneza Milana za 
kralja. Knez Milan, dobro procenjujući situaciju, to nije prihvatio. 

Po isteku primirja, vo|ena je i bitka na Krevetu (10-27.9.), u kojoj su Srbi 
bili nešto uspešniji u odnosu na Turke, što je ohrabrilo Ĉernjajeva da javi 
Knezu i ovo:"Turci begajući ostaviše mrtve i ranjene u otkopima. Vojska turska 
potpuno nemoćna da nas pobedi i ja verujem da sam bliţi spram Balkana, 
nego oni 
Moravi, gde su oni nesposobni da uĉine jedan korak napred."

(14)  
Posle ove 

bitke, nastupilo je novo prećutno primirje, s tim što su se u tom periodu 
(2- 
19.10.) ratujuće strane me|usobno ispitivale, odnosno na razne naĉine 
saznavale poziciju neprijatelja i uĉvršćivale svoju poziciju. Potom je došlo 
do 
ĉetvorodnevne borbe oko Velikog Šiljegovca (19-23.10.) i bitke na \unisu, na 
kojoj ćemo se mi bliţe zadrţati. 

 
4. Bitka na \unisu ( 29.10.) 

 
Pred ovu bitku, srpske snage su od Jastrepca do \unisa pripadale 

korpusu \ure Horvatovića, sa oko 12.000 boraca. Na Krevetu je pod 
Flajšerovom komandom bilo 3.259 boraca, a posada \unisa je brojala 4.862 
borca. Komandu nad svim trupama kod \unisa imao je Ruski pukovnik 
Meţeninov, dok su i sva ostala znaĉajnija komandna mesta drţali Rusi. 

"Jutro 29. oktobra bilo je mutno i hladno, ali bez kiše. Turska glavna 
vojska, jaĉine oko 39.200 boraca bila je spremna da krene u napad. Od toga 
oko 18.000 bilo je predvi|eno da vrši direktan napad na Sv. Nestor i \unijske 
visove. Srbi su spremno oĉekivali napad. Komandant Bobovišta je 28. oktobra 
primetio kretanje turskih trupa ka Krevetu i odmah je otvorio artiljerijsku vatru 
na Turke. Ovaj pokret Turaka je primećen i od Aleksinca. O svemu ovome je 
izveštena glavna komanda. Na osnovu ovoga, kao i nekih drugih izveštaja, 
naĉelnih štaba Dohturov je obavestio Horvatovića da Turci verovatno za 
sledeći dan planiraju napad na njega i na \unis. Inaĉe, Horvatović je u to 
vreme smatrao da će Turci napasti Aleksinac, a da će na njegovom frontu 
preći u odbranu. Istovremeno, Dohturov je o istom obavestio  i  
komandante  na Bobovištu i \unisu i naredio im da dejstvuju artiljerijom po 
turskim jedinicama 
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16) Isto, str. 229-230. 

17) Isto, str. 230. 

18) Isto, str. 231. 

19) Isto, str. 233
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koje su vršile koncentraciju. Tako su, predve~e 28. oktobra, otvorile vatru sve 
srpske baterije kod Bobovišta, \unisa i Sv. Nestora, dejstvujući po turskoj 
koncetracionoj prostoriji ali bez većeg uspeha. 

U 7,30 izjutra, 29. oktobra, dade znak jedan od teških topova Fazli- 
pašine divizije, posle ~ega otvoriše vatru sve turske baterije. Posle desetak 
minuta, po~ele su da uzvraćaju vatru i srpske baterije, pa tako zapo~e 
ţestoka 
obostrana artiqerijska kanonada koja će trajati do popodne." 
(15)

 

Tokom dana su na Horvatovićevom sektoru Turci napredovali i 
potiski- vali Srbe. Tokom ve~eri njegove trupe su se prikupqale na frontu 
Gaglovo-M. [iqegovac- Petina za daqu odbranu Kruševca. 

Do 13 sati Turci su osvojili i predteren \uniskog visa odakle se povukla 
baterija Cincar Markovića sa nešto pešadije. ^etiri bataqona turskih nizama 
su od Velikog [iqegovca ubrzano napredovali prema |unijskom redutu na 
ulazu u 
\unijsku klisuru."Na pojavu ovih turskih snaga, došlo je do opšteg 
povla~enja sa \unijskih visova. Pri odstupanju je bio veliki nered i zabuna. 
Dok su Rudni~ani u redutu pruţali otpor turskoj brigadi, niz |unijske padine 
su se preturali konji, kare, kola i topovi. Kada su i Rudni~ani odstupili, došlo 
je do neopisive panike; sva vojska u odstupanju se pretvorila u obi~nu 
gomilu koja je zakr~ila prelaze na Moravi, tako da se jedan pontonski most 
~ak pod teretom provalio. Pošto su srpske trupe prošle kroz \unijsku klisuru, 
narednik Pej~inović je zapalio tri mine i time zadrţao, bar privremeno, 
gonjenje turske konjice. Posle kraćeg vremena Turci nastaviše gonjenje, ali 
je u me|uvremenu baterija Toše Popovića uspela da se u redu povu~e i da na 
desnoj obali Morave zauzme poloţaj pored mostova. Kad su turski konjanici 
prišli na 600 metara od mostova, ona je otvorila vatru sa krajnjim 
naprezanjem, a ubrzo su joj se pridruţile i dve lake baterije koje su se tu 
već nalazile. Istovremeno je izvršila juriš jedna polusatnija ruskih kozaka, 
predvo|ena potporu~nikom Hristićem, pa su se turski konjanici povukli. To 
ohrabri srpske pešake, pa se i oni vratiše da spasavaju zaostale konje, 
volove, kola, kare, dva topa od 12 funti, dva Krupova ostragana, dva topa 
glatka od 6 funti i mnogo drugog materijala. U borbi kod |unijskih mostova, 
Popovićeva baterija je za kratko vreme izbacila 
~ak 152 granate i bila je najzasluţnija za spasavanje mostova i 
zaostalog 

Za Turke  je  od  posebnog  zna~aje  bilo  da  ovladaju  bregom  Sv. 
Nestora, gde je bio i glavni srpski poloţaj s leve strane Juţne Morave:"Ovaj 
breg prema Moravi i putu \unis- Deligrad pada vrlo strmo, dok se prema 
jugozapadu postepeno spušta do na oko 2 km. udaqene vododelnice, koja pre 
po~etka bitke beše granica izme|u srpskih i turskih poloţaja. Na vrhu i 
isto~noj padini bili su srpski šan~evi i utvr|enja. Sv. Nestor je bio utvr|en sa 
dva reda reduta i tri utvr|ene baterije. Reduti su bili u šumi i bili su najbliţi 
turskim poloţajima. Severni redut je bio poluzatvorenog tipa a juţni je bio u 
obliku zvezde. Oba reduta su imali rogove, podrogove, bermu i zaklonjenu 
eskarpu. Na oko 700 metara iza njih bila je glavna baterija, odli~no 
utvr|ena, koja je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149. Srpske trupe iznad Mrsolja kod Aleksinca s pogledom na Juţnu Moravu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

materijala.1D5o0.1S7rpssaktiai voovjdskeasue zšaanvcrušilnaabŠourmbaat.o"
(v16c)u odbija turski 

napad 

 

vladala pre1d5t1e. rPerneonmos. mUesnjaozjasveojsnkaulanzailafrobnatuteizrimjaagteašckiniha tnoap\ouvnaisuod 4 funte 
kapetana Optrkića. Na samom vrhu brega nalazio se i drugi rezervni poloţaj 
za pešadiju. Taĉni podaci o jaĉini srpskih trupa na Sv. Nestoru nisu poznati, ali 
se
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procenjuje na 3 do 4 bataljona."
(17)

 

U osvajanju Sv. Nestora, koji je za Turke, kao što smo već rekli, bio 
strateški veoma vaţan, angaţovan je znaĉajan turski vojni potencijal. Ga|an 
je artiljerijskim granatama sa tri strane (36 turskih poljskih topova, 1 opsadni 
od 
15cm), a praktiĉko s le|a ih je ga|alo još 12 topova. Sve do podne. Tek kada su 
oko podne Horvatovićeve pešadijske jedinice poĉele da odstupaju sa 
kaoniĉkih poloţaja ka Krevetu, došlo je i ovde do pešadijske borbe. Krenula je 
u napad cela Hafiz-pašina divizija (12 bataljona, 18 poljskih i jedan opsadni 
top) i iz Sulejman-pašine divizije jedna brigada (6 batanjona i 6 topova). 
Turski juriš nije uspeo, jer je otpor srpskih trupa bio vrlo jak. Tek oko 17 
ĉasova uspeli su turci da zagospodare Sv. Nestarom. 

"Pred mrak 29. oktobra Turci su drţali kompletne |unijske poloţaje i 
više nije bilo srpskih trupa na levoj obali Morave oko \unisa. Ovim je 
Horvatović bio sasvim odseĉen od Deligrada i zato je poţurio sa 
odstupanjem ka Kruševcu. Uticaj Ĉernjajeva se toga dana nije osetio osim 
kada je liĉno preuzeo komandu 
odbrane prelaza na Moravi."

(18)
 

 

5. Kraj rata 
 

Istoga dana, vo|ena je ţestoka borba i oko Aleksinca. Pošto nije 
bio siguran  da  istovremeno  moţe  da  brani  Kruševac,  Deligrad  i 
Aleksinac, 
Ĉernjajev odluĉuje da napusti Aleksinac. Uzgred da kaţemo, da za to nije 
postojala šira saglasnost ni u vojnom vrhu ni u vladi. Ukupno su u deligradskom 
utvr|enju 31. oktobra bila 42 bataljona i 84 topa. Istovremeno je jedan odred od 
2 bataljona, uz nešto artiljerije, poseo Sv. Roman sa zadatkom da zatvori 
Stalaćku klisuru. Za pojaĉanje ovog odreda stiglo je i jedno konjiĉko odeljenje 
iz Paraćina.

(19)
 

Horvatović je za odbranu Kruševca raspolagao sa 22 bataljona, 4 
eskadrona i 6 baterija ( 11.000 boraca sa 30 topova), s tim što mu je kao 
pojaĉanje pristiglo još 5 bataljona III  klase. U Kruševcu su postojali 
još 
nezavršeni šanĉevi, a kod Jasike su bila za 24 sata podignuta 3 pontonska 
mosta koje su branile 2 baterije u utvr|enim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Isto. 
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21) Isto, str. 233-234. 

22)  Petar Opaĉić, Savo Skoko, isto, str. 178.
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poloţajima. Horvatović je 31. oktobra dobio iz Beograda nare|enje da saĉuva 
Kruševac, ali ne po svaku cenu, jer predstoji skoro sklapanje primirja. 

"Po podne 31. oktobra poĉeo je da pada prvi sneg. Tokom noći došlo 
je do  ţestokog  artiljerijskog  duela  oko  tesnaca  kod  Deligrada.  Izjutra  
1. 

 

23) Marina Zeković, Ivan V. Groman, u: Od Deligrada do Deligrada, isto, str. 303. 
24) Isto, str. 304. 
25) Isto, str. 304-305. 

26) Isto, str. 304. 

27) Isto. 

28) Isto, str. 305.
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Beograd. U Beogradu je do odlaska u Rusiju bio u Malom konaku gost 
njegove Svetlosti Knjaza. Srpski oficiri su 23. novembra priredili generalu 
^ernjajevu sjajan oproštajni banket, a gra|anstvo mu je predalo adresu 
blagodarnosti. Za vreme primirja, Narodna vojska je bila raspuštena svojim 
kućama. Za ~uvanje demarkacione linije, straţe su davale brigade 
pograni~nih okruga, a ove su se svakih 15 dana smenjivale. 

Obrazlaţući predlog o zakqu~enju mira pred Velikom Narodnom 
Skupštinom 26. februara 1877.  godine, Jovan Ristić se osvrnuo na 
rezultate rata i, izme|u ostalog, rekao da je Srbija ušla u rat da se bori za 
slobodu svoje porobqene braće: 

"Srbija nije potpuno uspela, ali ona nije ni pobe|ena. . .   Naše 
ţrtve doprineće da i njih skoro slobodne vidimo; našom krvqu koristiće se i 
oni, a koristićemo se i mi s njima zajedno. To nam više vredi no da smo 
osvojili kakav pašaluk turski. Naš rat i nije bio rat osvaja~a, no rat za 
samoodbranu, rat za 

novembra bašibozuci i Ĉerkezi su pristigli do srpskih predstraţa na liniji 
Deligrad- Raţanj. Za to vreme pukovnik Jovan \or|ević je ure|ivao 
pešadijske poloţaje oko Deligrada, dok je naĉelnik artiljerije to radio sa 
artiljerijom."

(20) 
U me|uvremenu, Ĉernjajev je povukao Ruske dobrovoljce u 

Paraćin, a sve rezerve municije i nepotrebni teški topovi poslati su za 
Ćupriju. Pošto su Turci sumnjali da su Srbi napustili i Deligrad, poslali su 
preko Mozgova dva svoja eskadrona da izvide situaciju, ali su bili odbijeni. 
Istoga dana, bilo je pokušaja prodora i prema Kruševcu. 

"Knez Milan je sa Ĉernjajevim obišao 1. novembra vojsku u Deligradu, 
a sutradan 2. novembra izjutra vojsci je objavljeno primirje. Turski glavni stan 
je istu vest primio tek 3. novembra izjutra, što je trupama odmah saopšteno. 
Dobrovoljcima je stavljeno na volju da li će se vratiti kućama ili ostati sa 
vojskom. Posle nekoliko dana turski glavni stan je premešten iz Sv. Nestora u 
Aleksinac, Fazli-pašina divizija je zauzela logor kod Pešĉanice, divizija 
Sulejman-pašina u Aleksincu je zaposela prazne kuće, dok su divizije 
Hafiz- paše, Adil-paše i brigada Aziz-paše postavile logore na bregu iznad 
Sv. Nestora. 

Ĉernja1je5v2.jeBi3ro.vnĉoivtaepmrobkralamnarceijduio pHriomrvirajutouvPićauradćainduo1|8e7u6.Paraćin da 

bi
od  njega  primio  duţnost  glavnog  komandanta."

(21)
 Primopredaja  duţnosti

izvršena je 5. novembra u Paraćinu, a 6. novembra Ĉernjajev je naredbom 
objavio vojsci da privremeno ostavlja komandu i sa štabom je otputovao u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
slobodu i u1je5d3i.njVeenjseeljserupsPkaorgaćpinluempoevnoad.oImtozjasklljoubĉoednji,atopmrimuirjjead1inj87e6nj. u moralna 

osnova je poloţena. Krv srpska iz svih krajeva pomešala se, a pomešala se i 
sa krvlju naše moćne slovenske braće sa severa. Verujemo da će ova naša 
zajednica imati dobrih posledica po budućnost."

(22)
 

Odre|eni rezultati će se postići u 1878. godini, ali to je većDrugi 
srpsko- turski rat, u ĉije razmatranje ovom prilikom nećemo ulaziti, pošto izlazi 
iz okvira ovog pogovora. 

 
6. Gromanove fotografije 

 
Ivan V. Groman, ruski fotograf, došao je u Beograd 1875. godine i u 

 
29) Isto, str. 308.
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Niša, Raţnja, Stalaća i Paraćina, dok su po jedna iz Aleksinca, 
Kruševca, 
Adrovca, Zaje~ara, Jagodine, [iqegovca, Takova, kao i sa reke Morave 
(neidentifikovano mesto). 

(25)
 

Dodajmo tome da o ovom autoru nema pouzdanih biografskih 
podataka, nema ih ni o njegovoj delatnosti, "~ak su i razlozi boravka u Srbiji u 
vreme ratova nejasni, niti znamo da li je bio zvani~ni ruski vojni fotograf, a tada 
ne bi smeo iz bezbedonosnih razloga da potpisuje svoja dela" 

(26) 
Pretpostavqa 

se da je u Srbiju došao sa Ruskim dobrovoqcima da bi zabeleţio 
ratna 
dešavanja. 

(27)
 

Prema oceni Marine Zeković, koja je izu~avala njegov opus, on 
spada me|u najzna~ajnije autore u baštini srpske fotografije, pošto je 
sistematski snimao predele, gradove i scene iz rata: 

"Motivi i sadrţaji na fotografijama su prizori iz rata, ali nema direk-
tnih scena il borbi niti dramati~nih situacija koje rat neminovno donosi. njega 
prvenstveno zanimaju predeli, ambijenti i okolina gradova, javne gra|evine, 
bol-nice, ranjenici, manastiri, zanimqivi detaqi seoske arhitekture, lokalno 
stanov-ništvo. Scene i momenti koje bira za snimanje deluju ugla|eno i 
aranţirano i sve-do~e o autoru vrlo visoke vizuelne kulture, koji je svoju 
zanatsku visinu uzdigao na nivo umetni~kog. Gromanov stvarala~ki pristup 
prevazilazi suprotnosti izme|u realnog faktora koje registruje oko i idealnog 
faktora koji se definiše u qudskom umu i mašti stvarajući skladno 
organizovanu sliku sveta koja je u stvari realnost za sebe. 

vremenu 1875-1877. godine napravio je veliki broj fotografija. njegova 
fotogrfska zaostavština dragocena je za istoriografska i istraţivanja u 
drugim nauĉnim oblastima. Po našim saznanjima u Beogradu postoje dve 
zbirke Gromanovih fotografija. U Vojnom muzeju u Beogradu postoji zbirka 
od  84 originalne fotografije, a veliku zbirku Gromanovih fotografija ima i 
Muzej grada Beograda. 

(23)
 

Fotografije koje se nalaze u Vojnom muzeju u Beogradu ujednaĉenih 
su dimenzija 16,5 h 21,5 cm, zaobljene u gornjem delu i kaširane su na 
svetlosme|em kartonu veliĉine 22 h 27,5 cm iznad i 4,2 cm na boĉnim 
stranama. Na njegovom donjem uglu odštampana je signatura RUSFOT, a 
u desnom ime fotografa na Ruskom jeziku. Svaka fotografija oznaĉena je u 
donjem desnom uglu okruglim peĉatom Ratne arhive Glavnog |eneralštaba 
Srpske vojske i ima legende  ispisane  crvenim mastilom  uz  donju  ivicu 
paspartya, a ljubiĉastim na pole|ini kartona. Samo 4 fotografije iz ove 
kolekcije opremljene su drugaĉije: na obiĉnom su kartonu nejednakih 
dimenzija, nemaju signaturu fotografa, oznaĉene su peĉatom Ratne arhive i 
"sa sigurnošću se moţe izvesti atribucija Gromanu, jer su sve po 
karakteru, 
estetskom, likovnom i tehniĉkom maniru istovetne njegovom opusu."

(24) 

Najbrojnije su fotografije iz Beograda sa okolinom ali ih ima iz okoline 
Deligrada (11), \unisa (9), Timoka i Knjaţevca (5), Manasije (4),  a po dve 
iz 

 

Vidljivi svet 1je54ru. ţBaanr,epkuond rĆaićesvkcoam(asndiamnaihk iljzuadvsiokniha)tela, bolesnih i 
ranje- nih, razrušenih kuća, napuštenih staništa, mirisa i zgarišta, oĉajnih, 
umornih i 

 
30)Mirjana Savić, Srpsko-turski rat 1876. na fotografijama i na umetniĉkim delima, u: Od Deligrada do Deligrada, 

isto, str. 315. 
31) Fotografije crkava u boji: Miroslav D. 
Gagić. 
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Fotografije snimljene iz aviona: Srba Dobrosavljević.
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ili tekst), uĉini to na kraju knjige, kao poseban dodatak. 
Autor se nije zadrţao na fotografijama hramova iz opština Ćićevac i 

Raţanj, kako je prvobitno sugerirano. 
Pošto je duţe vremena, sticajem okolnosti, boravio u Beogradu 

obišao je beogradske muzeje, te u Narodnom muzeju naišao na 
razumevanje i dobio pregršt zanimljivih fotografija (liĉnosti srpskih ustanika i 
vladara), ali i fotografija, zahvaljujući publicisti Predragu Milojkoviću, ruskog 
fotografa Ivana V. Gromana iz vremena rata s Turcima 1876. godine. O tom 
ratu u knjizi imamo nekoliko tekstova u odeljku o manastiru Svetog 
Romana, pošto su u njemu bili sahranjeni posmrtni ostaci pukovnika 
Rajevskog (legendarnog Tolstojevog junaka Vronskog), gde se i sada nalazi 
grobna ploĉa sa njegovim imenom, pošto su posle balsamovanja tela, u 
grobu ostali unutrašnji organi. Otuda naša ideja da se ovde kaţe još nešto 
o tom ratu i da se neke od tih fotografija na|u uz ovaj naš tekst (pogovor). 
Imamo u vidu i ĉinjenicu, da je Prvi srpsko-turski rat, bez obzira što ga u 
istoriografiji ocenjuju neuspešnim, zasluţivao u knjizi potpunije mesto, 
utoliko pre što se u završnici rata Deligrad pokazao po drugi put kao 
legendarna odbrambena linija Srbije. 

 
POVODOM RATNIH FOTOGRAFIJA IVANA V. GROMANA 

 
Deligrad je dvostruka srpska legenda uspona i stradanja. O njegovom 

mestu u slavnim danima Prvog srpskog ustanka ima u izabranim 
dokumentima i tekstovima dovoljno materijala da se o njemu kod ĉitaoca 
stvori adekvatna slika, bez obzira na ĉitaoĉeva prethodna saznanja o tom 
vremenu. Me|utim, situacija je drugaĉija kada su u pitanju doga|aji na 
Moravskom ratištu 1876. godine. Otuda mi, koristeći Gromanove fotografije 
kao povod, ţelimo ovim tekstom da damo makar sumarnu sliku toga vremena 
u razumnim granicama pogovora. 

Hercegovaĉki ustanak 1875. godine iziskivao je da se Srbija što pre 
oglasi, jer je Tursko carstvo ("bolesnik sa Bosfora"), ĉiji je Kneţevina Srbija bila 
vazal, bilo na izdisaju, što se u zvaniĉnoj istoriografiji vodi kao poznato i dobro 
prouĉeno "istoĉno pitanje". Trebalo je da Srbija skrene na sebe paţnju kao 
zainteresovana strana u razrešenju "istoĉne krize", pošto se ogroman broj 
Srba nalazio u granicama tadašnje Turske, a i sama je bila njen vazal, kako 
smo napred naglasili. Pod budnim okom evropskih velikih sila, koje su bile 
protiv srpskog ulaska u rat, ali uz znaĉajnu podršku me|unarodnog javnog 
mnjenja, posebno slovenofilskog (sveslovenskog) pokreta, odakle su došli, 
posebno iz Rusije, brojni dobrovoljci, Srbija je u taj rat ušla, mada za njega nije 
bila spremna: 

"Me|utim, Srbija je ušla u taj rat zbog toga što je u zemlji i u narodu 
vladalo uverenje da je njena duţnost da u|e u rat, bez obzira na to kakav će 
njegov ishod biti, jer će upravo od ponašanja i drţanja Srbije u istoĉnoj krizi, 
koja je poĉela Hercegovaĉkim ustankom 1875. godine, zavisiti njen dalji 
ugled u srpskom narodu. Dakle, od njenog drţanja u toj krizi zavisilo je da li 
će iko u budućnosti na nju obratiti paţnju, da li će ona moći da dovrši 
zadatke koji su se nalazili pred srpskim narodom a koji su istaknuti za 
vreme Prvog srpskog 

 

 
2) Dr Petar Opaĉić, Bitka na Šumatovcu avgusta 1876, u: Od Deligrada do Deligrada ( zbornik radova), Beograd 1997, str. 186.
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oficirima dobrovoljcima, uglavnom Srbima iz Habzburške monarhije i iz 
Rusije, odakle je bio i general Mihail Gregorijeviĉ Ĉernjajev, kome je 
poverena uloga komandanta sve vojske na Moravskom ratištu, koje je 
obuhvatalo i teritoriju sadašnjih opština Ćićevac i Raţanj, kao najbliţim 
ratnim dejstvima, a pogotovu Aleksinac kome je Deligrad teritorijalno 
pripadao. Narodna vojska je pred rat bila podeljena u šest divizija I klase sa 
po tri brigade, ali je u rat ušla reorganizovana, s popunom boraca i iz II 
klase, s tim što se u toku rata pojavljuje i III  klasa. Juţnomoravska divizija 
je imala Kruševaĉku brigadu (4 bataljona I klase), Aleksinaĉku brigadu (3 
bataljona I klase) i Ćuprijsku brigadu (4 bataljona I klase). Raţanjci i Ćićevci su 
bili u Aleksinaĉkoj brigadi. 

 

1. Šumatovaĉka bitka 
 

Evo jednog kraćeg rezimea poĉetnih operacija na Moravskom ratištu 
iz pera dobrog poznavaoca ove materije: 

"(. . .) Glavne snage, koje su stavljene pod komandu ruskog generala 
Ĉernjajeva, na Moravskom vojištu izdeljene su u pet manjih kolona na 
ispresecanom zemljištu i bez me|usobne veze (tada nije bilo pokretnih radio- 
stanica, toki- vokija, koji su nam danas poznati), i tako su te slabe, male, 
kolone, krenule prema Nišu. Budući bez kontakta i veza sa glavnim 
komandantom, ove kolone su se posle prelaska granice i prvih ĉarki sa 
neprijateljem pokolebale i vratile nazad preko granice na svoje polazne 
poloţaje. Jedino su odred Knjaţevaĉke vojske pod komandom 
potpukovnika 
\ure Horvatovića, koji je zauzeo Babinu glavu, i odred kapetama Stevana 
Biniĉkog, koji se probio kroz Jankovu klisuru i izbio na Kopaonik, zanoćili na 
zauzetom zemljištu. Dakle, sve ostale trupe na Moravskom vojištu su ostale 
gde su i na poĉetku bile: Ibarska vojska u dolini Ibra (Ilija Ĉolak Antić) kod 
Raške i Novog Pazara i trupe na Javoru pod komandom generala Zaka, 
zatim Drinska vojska pod komandom generala Alimpića na Drini i vojska 
kojom je komandovao Lešjanin na Timoku, sve su prvog dana prešle 
granicu, ali su se odmah vratile na polazne poloţaje. To je bio jedan strašan 
udarac na moral vojske i naroda. Zbog toga se već 15. avgusta postavilo 
pitanje šta dalje ĉiniti: nastaviti rat ili traţiti primirje. Na sednici vladinih 
delegata, Vrhovne komande i kneza Milana, koja je odrţana u Paraćinu 15. 
avgusta trebalo je dati odgovor 
na to pitanje i dati odluke za dalji rad."

(3)
 

Vlada je zatraţila od svih komandanata upit šta da se dalje radi, pošto 
je dobila od nekih drţava ponudu da posreduju u sklapanju primirja. 
Komandanti su uglavnom odgovorili da treba nastaviti borbu, sem Ĉolak 
Antića koji je negativno odgovorio. Sa odgovorom je oklevao i general 
Ĉernjajev, pošto je išĉekivao ishod bitke kod Aleksinca, gde je u tom 
trenutku bila u toku jaka ofanziva Turaka, koja je trajala do 23. avgusta. U 
pitanju je poznata Šumatovaĉka bitka, za koju je u novijoj istoriografiji 
napisano: 

"To je u stvari bila velika Turska ofanziva ĉiji je cilj bio zauzimanje 
aleksinaĉkih poloţaja u dolini Morave i otvaranje puta za nadiranje turske 
vojske prema Beogradu. Na celoj liniji aleksinaĉke odbrane razvile su se teške 
borbe. U tim borbama srpski vojnici su se pokazali u potpuno novom svetlu. To 
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3) Isto, str. 187.
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Me|utim, posle pola sata Srbi su ih na juriš isterali iz tog rova. To je bilo oko 
20 
ĉasova. Posle tog srpskog protivnapada, Turci nisu više obnavljali svoje 
napade, pa je nastala tišina na celom frontu, ali Srbi nisu znali da su odneli 
pobedu nad Turcima koji su se povukli juţno od Prugovca.Srbi su sutradan 
mogli samo da konstatuju da ispred njihovih poloţaja nema Turaka, 
osim 
mnoštva leševa i ranjenih turskih vojnika." 
(4)

 

Tu ĉinjenicu nije znao ni general Ĉernjajev, pa je 24. avgusta 
odgovorio Knezu Milanu "da je prethodnog dana vo|ena ţestoka borba kod 
Aleksinca, da su gubici veliki, te mu je savetovao da preduzme korake za 
primirje, ali ne i za mir, jer je on video da se sa srpskom vojskom, kakva se 
pokazala kod Aleksinca, moţe nastaviti borba, s jedne strane, i što je, s 
druge strane, ţeleo da produţavanjem rata uvuĉe Rusiju u rat. Tek uveĉe je 
shvatio da nema Turaka ispred srpskih poloţaja, osim mrtvih, da je 
izvojevana velika pobeda, 
pa je obavestio Kneza Milana da povlaĉi svoj jutrošnji predlog o primirju."

(5)
 

Iz Paraćina je, po dobijanju izveštaja generala Ĉernjajeva, pozitivno 
odgovoreno, odnosno, proširena je njegova komanda i na Timoĉku vojsku i 
potvr|eno pravo da moţe da smenjuje stare i postavlja nove komandante svih 
nivoa u njegovoj vojsci. Preduzete su odre|ene promene:"Promene koje su 
nastale posle uspeha u Šumatovaĉkoj bitci i reorganizacija koja je 
sprovedena u srpskoj vojsci dale su novu ĉvrstinu i borbenu snagu u 
svim jedinicama 
Srpske vojske."

(6)
 

 

2. Bitka kod Gornjeg Adrovca i pogibija Rajevskog 
 

Pošto je bila osokoljena ovom pobedom, borba je nastavljena još dva 
meseca protiv nadmoćnog neprijatelja. Nećemo ulaziti u detalje onoga što 
se dešavalo do kraja avgusta. Najznaĉajnije je da su se Turci, s desne 
prebacili na levu stranu Juţne Morave, a da Srbi na to nisu obratili paţnju, 
ĉak su u jednom trenutku pomislili da su Turci odstupili prema Nišu. 
Me|utim, ovaj manevar Turaka otkriven je kasno. Srbi su na levoj strani 
Morave imali 19 bataljona pod glavnom komandom pukovnika Jovana 
Popovića, od ukupno 
75 bataljona, koliko ih je bilo u dolini Morave. Turski napad na ovom frontu 
poĉeo je 1. septembra u 8 ĉasova jakom artiljerijskom vatrom koja je trajala 
do 12 ĉasova. Zametnula se ţestoka borba: 

"Višestruko nadmoćnije turske snage uspele su oko 11 ĉasova i da 
zauzmu njihove rovove na Saramanskoj kosi i Peskovitom lazu. Komandant 
odseĉne rezerve kapetan Radomir Putnik uputio je sva tri rudniĉka bataljona 
u pomoć napadnutim trupama da povrate izgubljene poloţaje. Me|utim, ĉim su 
se Rudniĉani izmešali sa jedinicama u povlaĉenju, i oni su se pokolebali i 
poĉeli odstupati. Tada je potpukovnik Popović izvestio Ĉernjajeva da se 
desno krilo nalazi u velikoj opasnosti zamolivši ga da mu odmah pošalje 
pomoć. Glavni komandant je, prateći kroz dvogled kako velika masa turske 
vojske nadire preko Peskovitog laza ka Adrovcu i sam uvi|ao teţinu situacije. 
Ali kakva vajda kad on nije imao nijedan bataljon u rezervi da ga uputi na 
ugroţeni pravac. Umesto trupa, on je u Gornji Adrovac poslao pukovnika 
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Rajevskog da preuzme komandu nad tamošnjim snagama i odrţi poloţaj 
bar jedan ĉas 

 
4) Isto, str. 190. 
5) Isto, str. 190-191. 
6) Isto, str. 191.
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128. General Mihail Grigorijeviĉ 
Ĉernjajev 

 

 
 

130. Pored groba Rajevskog 

129. Pukovnik Nikolaj Nikolajeviĉ 
Rajevski 

 
 
 
 
 

 
 

131. Spomen ploĉa Rajevskog
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i pridruţili jurišu. Krajnjim naporom Rudniĉani su uspeli da potisnu Turke na 
venac koji stvaraju Saramanska kosa i Peskoviti laz, a sami su poseli poloţaj 
iznad puta koji vodi za Gornji Adrovac."

(7)
 

Ne ulazeći dalje u izlaganje šta se sve dešavalo u izuzetno teškim 
borbama kod Gornjeg Adrovca, jer to prevazilazi potrebe ovog pogovora, 
konstantujemo ĉi- njenicu da je u toku najteţih borbi toga dana sa izuzetno 
snaţnim neprijateljskim snagama, general Ĉernjajev dobio vest da mu je 
poginuo pukovnik Rajevski: 

"U sred tog meteţa, oko 17 ĉasova, general Ĉernjajev je izvešten da 
je pogi-nuo pukovnik Rajevski. Kosta Šamanović istiĉe da je Rajevski stigao 
kod njegove baterije oko 14 ĉasova, upravo u vreme kad su se trupe u 
neredu povlaĉile od Sthotne prema Gornjem Adrovcu i da je pruţio 
dragocenu pomoć ostalim oficirima i narodnim komandirima da se Rudniĉka 
brigada i druge jedinice zaustave i pripreme za protivnapad. Kada je 
naredio da dobošari i trubaĉi dadu znak za juriš, on je došao u Šamanovićevu 
bateriju, koja je zauzela poloţaj vrlo blizu neprijateljskog rasporeda, odakle je 
produţio da komanduje 
jedinicom."

(8) 
O tome šta je dalje bilo sa Rajevskim i njegovim telom, nakon 

pogibije, ĉitalac ima dovoljno podataka u odabranim tekstovima ove knjige(9), 
tako da to ovde ne ponavljamo. 

Sutradan (2.9. u 4 ĉasa), general Komarov, naĉelnik Štaba 
Moravsko- ti-moĉke vojske, obavestio je vladu i kneza Milana: " Turci su 
juĉe svom svojom snagom napadali na naše desno krilo, obilazeći naše 
pozicije od Jastrepca. Mi mada tri puta slabiji brojno, moradosmo iz 
strategijskih obzira izaći iz šanĉeva i primiti bitku na otvorenom polju. Pored 
sveg našeg odupiranja, Turci posle 13 ĉasova borbe uzeše Gornji Adrovac 
i Adrovaĉke visove. Povratiti ih sada nije mogućno, a time postaje 
nemoguće braniti levu 
obalu Morave do Deligrada."

(1)   
Osam ĉasova kasnije, general Ĉernjajev 

je opširnije objasnio situaciju i u svom telegramu obavestio o situaciji 
Kneza, s predlogom za primirje: "I pored naših uspeha ovih poslednjih dana 
i vrednog drţanja Vaše vojske, ĉini mi se, da je teško produţiti borbu pre 
nego što pribavimo nove snage. Ja, dakle, molim Vašu Svetlost, da izvolite 
pre-govarati 

o primirju. Mi imamo oko 600 ranjenih. Pukovnik Rajevski je poginuo." 
(10)

 

 

3. Bitka kod Bobovišta 
 

Odmah posle bitke kod Gornjeg Adrovca, izdato je nare|enje da se 
srpska artiljerija, koja je dotle bila raspore|ena u šanĉevima oko Aleksinca, 
prebaci u Deligrad da bi se upotrebila protiv nadirućih turskih trupa na levoj 
strani Juţne Morave. Glavnina srpskih snaga, ukljuĉujući glavnu rezervu i 
glavne štabove i uprave svih struka, tako|e je ovde koncentrisana. Iz Aleksinca 
je u Deligrad pre-mešten i Glavni štab Moravsko-timoĉke vojske, u ĉijem je 

 

 
7) Petar Opaĉić, Savo Skoko, Srpsko- turski ratovi 1876-1878, Beograd 1981, str.131. 

8) Isto, str. 132. 

9) Videti na str. 115-121. ove knjige. 

10) Petar Opaĉić, Savo Skoko, isto, str. 135. 

11) Sava Grujić, Operacije Timoĉko-moravske vojske, knj. III, str. 145-147 
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12) Miodrag Spirić, Istorija Aleksinca i okoline od kraja prve vladavine kneza Miloša 1839. do kraja 

Prvog srpsko-turskog rata 1876-1877, Aleksinac 2004, str. 220.
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3. rPOMAHOBE  fl>OTOrPAfl>MJE  113 1876. 
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132. Konak u Paraćinu 1876. (94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

133. Razmena zarobljenika 1876. (124), u uglu naglašen Rajevski
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134. Paraćin od konaka gledajući 1876. (76) 
 
 
 

 

 
 

135. Panorama Aleksinca 1876. (82)
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136. Transport bolesnika 1876, Jagodina (96) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137. Predstraţa kod \unisa 1876. (128)
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138. Pukovsko previjalište, Nerića han kod Rutevca, 1876. (127) 
 

 
 

 

139. Prenos ranjenika 1876, Jagodina (109)
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140. Manastir Manasija 1875. (97) 
 
 
 
 
 

 

141. Manastir Svetog Nestora 1876, Vitkovac (100)
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142. Morava i poslednja reduta |uniska 1876. (116) 
 
 
 
 
 

 

143. Izgorela meana na moravskoj ćupriji naspram \unisa 1876. (115)
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144. Ratni poloţaj u okolini \unisa 1876. (125) 
 
 
 

 

145. Napušteno tursko utvr|enje, Kaonik 1876. (112)
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146. Razmena zarobljenika negde na srpsko-turskoj granici 1876. (123) 
 

 

147. Artiljerijski štab, okolina Deligrada 1876. (126) 
 
 
 

 
 

148. Kneţev dvor u Nišu 1878. (105) 


