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CRKVA
(гр. Εκκλησια од καλεω, лат. ecclesia, заједница позваних)
Нови Завет садржи много праслика,
назива и символа који се приписују Цркви у
апостолском периоду: “народ Божији” - 1. Петр.
2,10; “тело Христово” - Рим. 12,4; 1. Кор. 12,13,27;
“храм Божији” - 1. Тим. 3,15; Еф. 2,19; 1. Кор. 3,16;
“царско свештенство” - 1. Петр. 2,9; “Христова
невеста” - Откр. 21,2. Црква представља “знак”
или освећење искупљенога човечанства (Еф.
1,23) које живи силом Васкрслог Христа и очекује
Његов Други д олазак. Са тог христолошког
глед ишта, Црква се налази у Христовом стању,
она је χριστοφορα (христоносица) (Еф. 5,25-27),
у смислу д а постоји онтолошка под уд арност
између Христа и Цркве. Из пневматолошке
перспективе Црква је “дом” или “храм” Божији
који има своје порекло и узор у сабрању
окупљеном око Мајке Божије и Апостола на дан
Педесетнице (Дјела 2,1; 2,42). Дух Свети јесте
“сведок” Исуса Христа по превасходству (Јн.
15,26); стога Црква може исповедати Христа само
у Духу Светоме, и кроз њега (1. Кор. 12,3) Који је
начело њене егзистенције и виталности (Дјела
9,31), делећи свакоме посебно харизме како
хоће (1. Кор. 12,11). Црква има и есхатолошку
димензију (Мт. 25,1; Мк. 2,1; Откр. 21,2). Она је
предокусни наговештај и слика Царства Божијег.
Заједница хришћана на одређеном месту, то јест
земаљска Црква (2. Тим. 4,6) неодвојива је од
небеске Цркве или заједнице Светих, те тиме
јесте пророчки знак Царства.
Црква се манифестује у историји као “Тело
Христово”, по узору апостолског колегија који у
средини има Исуса Христа. “Христос и апостоли”
продужују се у структури постапостолске Цркве
у форми “апостоли, презвитери и Црква”, или
“апостоли, презвитери и браћа” (Дјела 15,4-34),
или “епископи и презвитери” и “епископи и
ђакони” (Тит 1,5; Филип. 1,1). Јединство у Христу
манифестује се и остварује у Тајни Евхаристије.
Она је Тајна јед инства Цркве; отуд а органски
од нос συναξις и κοινονια-е. Црква се остварује,
сјед ињује и прод ужује у сабрању литургијског
типа, које је дело и тајна солидарности и
салитургисања између служећег свештенства, тј.
хиротонисаних (Дјела 14, 23; 20,17,28) и општег
духовног свештенства тј. крштених (1. Петр. 2,9;
Дјела 15,16). У литургијском сабрању исказује
се како независност локалне Цркве тако и њена
саборност (васељеност). Помесна Црква налази
се у апостолском континуитету преко свога
епископа, у својству предстојника евхаристијског
сабрања и аутентичног свед ока апостолске
дд
и аскалије. То евхаристијско тумачење
апостолског континуитета може се извести и из
улоге Апостола Петра у контексту Вечере (Лк.

22,8-34). Верност према Цркви у време Апостола
чини темељ и критеријум јед накости помесне
Цркве. Евхаристијска еклисиологија с правом
је подвукла чињеницу да је помесна Црква
потпуно манифестовање Васељенске Цркве у
једноме месту, а не просто њено географско
од ређење. Сви елементи Васељенске Цркве
присутни су и активни у помесној Цркви која
врши Литургију са епископом који пред стоји.
Помесна Црква зајемчена је епископом, преко
којега се свака помесна Црква налази у заједници
са Васељенском Црквом. Хиротонијом епископа,
на којој присуствују суседни епископи, и преко
Евхаристије, гд е се читају д иптиси, помесна
Црква постаје уцелосњена у Васељенску Цркву.
Будући да је служба епископа саставни део
помесне Цркве, епархија јесте еклисијално
јед инство по превасход ству, тако д а помесна
Црква није свако литургијско сабрање.
Под обно веома д ревној трад ицији (коју
помиње Свети Јустин у Првој апологији, гл.
65), Црква у једном географском подручју врши
само јед ну Евхаристију и то само под јед ним
епископом. Помесна Црква, будући идентична
са епархијом што се тиче њеног простирања, у
тој епохи поштује правило: једна Евхаристија у
свакоме месту, један епископ за сваки град. Зато
пракса да буд у два епископа за један град не би
од говарала д ефиницији помесне Цркве. Слика
помесне Цркве савршена је само онда када
свештеници формирају колегијум око епископа
којима ђакони помажу у њиховом служењу.
Парохијска организација д овела је д о увећања
значаја свештеника као сред ишта црквенога
живота. Представљање (или икона) Христа, које
се прид аје епископу као старешини помесне
Цркве, у извесном смислу препуштено је
свештенику. Свакако, парохију не треба мешати
са епархијом; али какво је стање парохије која
врши Тајну Евхаристије са свештеником? За
неке, свештеник служитељ пред ставља везу
између епископа града и општина на периферији
епархије, будући да се он сматра “изаслаником”
епископа. Други, који имају у вид у чињеницу
да се свештеник рукополаже за парохију и који
су свесни еволуције епархијског и парохијског
система током времена, д рже д а свештеник
није литургијски пред ставник епископа у
помесној Цркви, него пред ставник апостола.
Свештеник је, дакле, литургијски предстојник и
он има пастирску одговорност на темељу своје
хиротоније од стране епископа.1
1 Познато је да се почетком II века јављају
хороепископи, тј. епископи за места удаљена од
епархијских и митрополитских центара. Рад и
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If philosophers are not always historians, it were at least
to bi wished that all historians were philospohers.
Edward Gibbon,
An Essay on the Study of Literature, London 1764, 107

Jош je мудри Платон тврдио да “незабележени
живот није ни био вред ан живљења”.2 Код
нас се, пак, каже да оно што није забележено
као да се није ни догодило – дакле, чини се да
незабележена историја као да није ни била
вредна тога да се догоди.
Упркос свим настојањима, ми данас и нисмо
у стању да у потпуности и детаљно спознамо
прошлост јер је она д авно прохујала и остала
неповратно изгубљена за нас. Стога откривамо
тек оно што је од ње преостало – сећања и приче,
писане изворе и материјалне остатке. Људско
сећање на било колективну било индивидуалну
прошлост пред ставља само остатке онога што
је некада било упамћено – али што већ одавно
није ни садашњост ни стварност. Управо стога
историја, као организовано колективно сећање
(и као било који други облик људског сећања)
трпи већи утицај данашњих интересовања и
нашег сопственог схватања и поимања него
стварних, реалних д огађања у прошлости. Чак
и кад а је у питању савремена историографија
(за коју обично постоје богати писани и
материјални извори), свакако треба имати у
вид у и непобитну чињеницу д а су се у не тако
д авној прошлости од играли многи д огађаји
до
непроцењивог значаја за бу
д ућност
човечанства, а да иза њих нису остали никакви
писани извори – или су ти извори, из неког
разлога, остали нед оступни како јавности тако
и савременим историчарима и истраживачима
који, са часним изузецима оних који су особито
добро информисани (јер су, на неки начин, у
њима можд а и суд еловали), веома често чак
ни не знају за њихово постојање. Када је реч о
старијој историографији, неретко посед ујемо
само јед ан, често веома оскуд ан писани извор
за период од више год ина (па чак и више
деценија) на основу кога би требало да доносимо
д алекосежне закључке. У осталом ти остаци
прошлости нису ид ентични са прошлошћу тј
историја није идентична са изворима. Шта више
нема је ни у изворима као што су били убеђени
историчари XИX века: “Das wahre Faktum steht
мисионарских и пастирских потреба тих зајед ница,
презвитери се шаљу као представници епископа.
2 Plato, Apology 38a, у: “e Dialogues vol. 1”, превод на
енглески B. Jowwet, Oxford 1875, 371.

nicht in den Quellen. .. Man braucht einen hoheren
Gesichtspunkt als das Kritisieren der Quellen,”
како је писао Дројсен Пертеу 8. фебруара 1837.
год ине.3 Пошто историја постоји само у нашем
уму писање историје захтева високу моралност
од историчара јер је само он одговоран какву ће
историјску истину изнети. Тако је, дакле, свака
историја заправо само креација људског ума –
а често и маште. То, наравно, одмах доводи до
својеврсне загонетке како уопште створити
од говорну историографију, на шта ће неко,
логично, сместа поставити и питање “одговорна
– да, али по којим и чијим стандардима?”. Данас
у свету постоји велики број историографских
школа, и свака од њих тврди да је управо она та
по чијим стандардима треба сви да се равнају.4
Као реакција на све то, међу историчарима
у свету током послед њих неколико год ина
(и д еценија) преовлађује мишљење д а треба
усвојити само неке основне норме како би,
заправо, требало писати историју – али не и
стриктно прописивати како то треба да се ради.
Прихвата се као неминовност постојање већег
броја историјских “школа”, што д овод и д о тога
д а о истом д огађају постоји и више “истина”.
Признаје се и то д а свако историјско д ело, без
обзира да ли је то циљ аутора или не, поседује
и извесне моралне и политичке а не искључиво
стручне импликације. Другим речима, не постоји
историјски рад који се не може (зло)употребити
у политичке или неке друге сврхе, без обзира
на првобитну намеру и циљ аутора. Уосталом,
ти остаци прошлости на којима се историја
углавном и заснива нису увек подударни са
самом прошлошћу, од носно, историја није увек
идентична са сачуваним изворима који, каткад,
могу да буду тек нечија интерпретација, нечије
лично виђење онога што се заиста д огађало.
Како је историја креација нашег ума, писање
историје захтева од историчара високе моралне
норме – зато што је он и само он одговоран за то
какву ће историјску истину изнети.
3 Po: K. Christ, Von Gibbon zu Rostovtzeﬀ. Leben und
Werk ﬁihrender Althistoriker der Neuzeit (Darmstadt:
Wissenschaliche Buchgesellscha, 1979), p. 65
4 Ernst Axel Knauf, From History to interpretation, “e
fabric of History” (ed. Diana Vikander Edelman), Sheﬃeld
Academic Press 1991, 26 – 27.
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Св. Августину је био добро познат став који
прихвата савремена историографија – да је свака
историја људска креација, и може се наћи in nuce
у човековом спознању времена.5 Свака историја
је теоријска конструкција, а свесни смо тога да
нема те теорије која је до те мере савршена да
не би могла да се допуни и побољша. Знање је
од говор човека на искуства реалног света, али
оно не мора нужно да буде и објективно. Код
сваког појединца се границе објективног знања
непрекид но померају у сталном самод ијалогу
између хипотезе и теста, теорије и искуства.
У сталном сучељавању са незнањем, ми никад
не можемо д остићи истину – ма колико често
од извесних појед инаца чујемо д а су д осегли
“коначну истину”. Искрено говорећи, то не
говори превише о самој истини али доста
говори о претенциозности онога ко износи
такву тврдњу, јер историчари нису ни пророци
ни месије већ само скромни трагачи који мање
или више успешно настоје да открију што више
аутентичних извора и под атака и на основу
тога што квалитетније реконструишу збивања
у ближој или даљој прошлости. Пре нешто
више од пола века, Иво Андрић је изрекао једну
свеопшту и свевремену истину – да онај човек
који се хвалише тиме д а никада није променио
мишљење, заправо, више воли себе самога него
истину. У свету реалности, свету садашњице, ми
у нашим историографским рад овима најчешће
можемо само д а елиминишемо оно што је
погрешно у нашим радним хипотезама – али
не и да са сигурношћу утврдимо шта је стварна
истина јер је свака научна теорија, ма колико
на први поглед делује заводљиво, поуздано и
непобитно, заправо потенцијално погрешна. Ми
не знамо истину, ми је дакле стварамо.6
Отуд а је Ранкеово фунд аментално питање
“Како се то десило?” заправо потпуно погрешно,
јер одговор на то ми не знамо и не можемо да
знамо. Право питање би требало да буде: “Шта
ми, на основу процене онога што знамо, можемо
да претпоставимо да се стварно десило?”
Усвајајући схватања Карла Попера, од
историје можемо само д а створимо објективно
и научно сазнање, као и од било које друге
области људског сазнања – што не значи да је
сваки историчар објективан или да је способан
д а то буд е. Разлика између научне и ненаучне
историје није у томе д а научна историја нема
рад не претпоставке. Напротив, свака теорија
се под вргава д искусији, баш као и чињенице
на основу којих је настала. Све претпоставке
и настају управо зато да би биле разматране и
да би се о њима дискутовало, баш као и о свим
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даљим закључцима који из њих следе. Само су
идеолози увек у праву, научници знају да све
што кажу може да буде и нетачно. Доказано је да
свака нова генерација научника доведе у питање
бар 50% укупног научног знања претход не
генерације.7 Затворени интелектуални систем
настоји д а игнорише нове чињенице које му
не одговарају а не да промени или напусти
систем, због чега (пре или касније) сваки такав
затворени систем води ка колапсу – и то обично
у тренутку када већ дуго више није у стању да
прилагођава околни свет свом концепту.8
У историји, објективност и непристрасност
нипошто не значи да историчар који покушава
да буде објективан у свом истраживању не може
и не сме у свом раду да изражава филозофска,
морална, религиозна или политичка начела.9
Напротив, стицање и ширење објективног знања
је морални и политички задатак који се састоји
у томе да наведе људе, и појединачно и као
колективитет, д а осећају од говорност за своје
поступке.10 Морална одговорност историчара се
састоји и у томе да зна шта и колико зна и докле
уопште сеже његово знање, а потом да дела у
складу са тим. Тежња историографије да шири
објективно (са)знање представља прворазредни
политички задатак јер је то једини универзалан
начин комуникације – што значи максимално
учешће максималног броја људи у процесу
стицања нових знања, а тиме и њихово учешће
у д оношењу правих и рационалних од лука
(укључујући и оне политичке). Незнање је, дакле,
неспојиво са основним грађанским слободама.11

7 Ernst Axel Knauf, From History to interpretation,
“e fabric of History” (ed. Diana Vikander Edelman),
Sheﬃeld Academic Press 1991, 31 – 32.
8 Класични примери за ово су Кинеска и Асирска
империја. Видети детаљно о томе у: R. Hoﬀ mann,
Der Untergang des konfuzianischen China (Wiesbaden:
Otto Harrassowitz, 1980). i H. Spieckermann, Juda unter
Assur in der Sargonidenzeit (Gottingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 1982). Основу оба система је чинило схватање
да су кинески цар и асирски краљ непобедиви. Када је
већини становништва обе империје постало јасно да
то није истина, није више било ни цара ни краља.
9 За погрешно схатање објективности вид ети у P.
Novick, at Noble Dream.  e ‘Objectivity Question’
and the American Historical Profession (Cambridge:
Cambridge University Press 1988).

5 Augustine, Confessiones 11.14.17-20.26; 27.35-30.40.

10 Класичан пример за ово је изучавање холокауста.
Наравно, његово изучавање не значи и његово
оправдање.

6 K. R. Popper, Objective Knowledge (Oxford: Clarendon
Press 1972); K. R. Popper, e Logic of Scientiﬁc Discovery
(8th rev. edn; London: Hutchinson 1975). Надамo се да
се наше парафразе у суштини поклапају са основник
постулатима сер Карла Попера.

11 Детаљније видети у: K. R. Popper, e Open Society
and its Enemies, 2 vols, Princeton, 1971: Ernst Axel Knauf,
From History to interpretation, “e fabric of History”
(ed. Diana Vikander Edelman), Sheﬃeld Academic Press
1991, 32 – 33.
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ВРЕОЦИ

Општи државни интерес и потреба з а све
већим количинама електричне енергије имао је
у Колу барском округу з а последицу нестајање
огромних з елених површина, мањих водотока,
из мештање једног дела корита реке Колу баре,
као и потпуно брисање са географске карте неких насеља (Цветовац и Сакуља). Судбина Рудоваца, Ма лих Црљена, Барошевца, Зеока, Медошевца и Јунковца, чије су делове „прогу та ли“
угљенокопи, у веома скорој будућности очекује
и некада највеће село Колубарског округа – Вреоце. Од 19 km² на којима се некада простирало,
према плану раз воја електропривреде, до 2020.
године Вреоци ће з ауз имати свега петину ове
површине, која ће из ваз духа из гледати попут
симбола галопирајуће индустријализ ације и
глоба лизације – флашице кока-коле.
Варошица Вреоци се налаз и на обалама Колубаре, тридесетак километара јужно од Београда, где се с Ибарском магистралом спаја пут за
Аранђеловац. Кроз Вреоце такође пролази пруга
Београд–Бар, делећи место на источну и западну
половину. Вреочани су некада већи део прихода
остваривали од пољопривреде, али је смањење
земљишног фонда, исушивање и загађење земље
и воде утица ло да од 1.088 домаћинстава њих
чак 650 живи од ЈПРБ „Колубара“.1
Нека да шумовит и обрадив крај, данас је
опкољен тешком индустријом. С истока Вреоце притиска „Поље Д“ Колубаре, са з апа да село
„напада“ површински коп „Тамнава“, док се на
северу и југу налаз е таложници отпадних вода и
индустријска з она. Насеље се налаз и из над лигнитског лежишта, чија се експлоатација планира
у наредних 15 година.2 За део насеља Вреоци у
1 По попису из 2002. године 1105 домаћинста ва са
3305 ста новника.
2 Процењене су з алихе од близ у 600 милиона тона

зони „Тамнава – Источно поље“ и копа „Поља Д“
покренут је и реа лизован поступак експропријације на основу раније утврђеног јавног интереса
од стране Владе Републике Србије.3
Насеље Вреоци према попису из 2002. године има 3210 становника и 1088 домаћинстава.
Катастарска општина насеља з ауз има 1.879,00
hа. На подручју насеља налаз е се бројни енергетски и индустријски објекти (сушара, топлана, Гасбетон –„Xella“, Колубара-метал и др.), чија функција у з начајној мери угрожава животну
средину у самом насељу. Насеље се налази из над
лигнитског лежишта, чија се експлоатација планира у наредних 15 година. Највеће ограничење
за планирану експлоатацију лигнита представља
постојеће насеље, као и сплет инфраструктурних система из над лежишта лигнита. Из мештање насеља и помену тих инфраструктурних система представља обиман, сложен и деликатан
подухват.
Подручје КО Вреоци биће до 2020. године највећим делом заузето за потребе проширења Поља
Д и отварања нових копова – „Јужног поља“ и поља
„Велики Црљени“, поред већ зауз етих делова КО у
зони поља „Тамнава–Исток“ и Поља Д и због из мештања корита реке Колубаре.
Оправданост експлоатације лигнитског лежишта на подручју КО Вреоци утврђена је Идејним
пројектом и Студијом оправданости з а проширење „Поља Д“ (Управни одбор ЕПС-а бр. 613/11 од
угља (од тога око 400 милиона тона економски исплативо). Просторни план подручја експлоатације колубарског лигнитног басена, Београд 2006.
3 Ана Сибиновић, Модел заштите и ревитали зације на подручју угроженом угљенокопом на територији београдске општине Лазаревац, Зборник че тврте
конференције о интегративној з аштити, Репу блички
з авод з а з аштиту културно-историјског и природног
насљеђа Репу блике Српске, Бања Лука 2010, 77–78.
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Дом културе у центру села
23.03.2006. год.), главним пројектом за „Поље В. Црљени“, као и одговарајућом студијом оконтурења
копа „Јужно поље“.
За подручје Колубарског лигнитског басена
у припреми је Просторни план подручја посебне
намене (предвиђа се доношење Плана у септембру 2007. године), з атим Генерални план Лаз аревца и више генералних и регулационих планова з а поједина насеља. Крајем 2006. године усвојен је План генералне регулације з а комплекс ТЕ
„Колубара Б“. У припреми је, такође, студијска и
техничка документација везана з а раз вој рударства и енергетике на овом подручју.
За насеље Вреоци посебно су значајне следеће студије: „Студија оправданости и идејни пројект проширења граница „Поља Д“ („Колубара
пројект“, 2005. год.; „Студија услова пресељења
насеља Вреоци“ са анкетом домаћинстава, евиденцијом и проценом вредности непокретности
(ИАУС, 2005. год.) и студија „Из бор ограничења и отварања површинског копа „Јужно поље“
у Колубарском угљоносном басену“ („Колубара
пројект“, 2006/2007. год.)4.
Просторна целина – део насеља који није директно угрожен обу хвата површину од око 158
хектара. С обз иром на то да овај део насеља није
директно угрожен рударским радовима, а да су
природни и створени услови за становање и по4 ПРОГРАМ ЗА ИЗРА ДУ УРБА НИСТИЧКОГ ПЛАНА ВРЕОЦА урађен је у Институ ту з а архитектуру и
урбаниз ам Ср бије на основу Уговора о из ра ди Програма з а из раду урбанистичког плана Вреоца, Предлога урбанистичког плана Вреоца, Програма пре сељења Вреоца и Стратешке процене утицаја на животну
средину; Уговор бр. 16696 од 17. 05. 2006. године (РБ
“Колу бара”), односно, бр. 525 од 18. 05. 2006. године
(Институт) и Анексу I Уговора.

љопривредну произ водњу повољни, могуће је да
се у оквиру ове потцелине настави живот на делу
насеља Вреоци, и то као самосталног насељеног
места или као посебне целине у саставу суседног
насеља Велики Црљени.
Због тога је ово можда последња прилика да
з абележимо историју овог насеља и цркве посвећене пресветој Богородици (Ваведењу и Покрову), као његовог духовног средишта.
Положај насеља
Вреоци припадају градској општини Лаз аревац5, која се налаз и југоз ападно од Београда,
у питомој шума дијској Колубари. Зауз има површину од 389 km2 у средњем току Колубаре.
Поред гра да Лаз аревца, у општини су и насеља:
Араповац, Барошевац, Барзиловица, Бистрица,
Брајковац, Бурово, Велики Црљени, Врбовно,
Вреоци, Дрен, Дудовица, Жупањац, Зеоке, Јунковац, Крушевица, Лесковац, Лукавица, Мали
Црљени, Медошевац, Миросаљци, Петка, Пркосава, Рудовци, Соколово, Степојевац, Стрмово,
Стубица, Трбушница, Цветовац, Чибутковица,
Шопић и Шушњар.
Физичкогеографске
карактеристике насеља
Вреоци имају географски положај 44° 26′ 19»
северне географске ширине и 20° 16′ 32» ис точне
географске дужине и налаз е се на 137 m надморске висине.
Површина атара у Вреоцима из носи 1878 h
96 ари и 77 m2. Село је раз бијеног типа, а терен
се може окарактерисати као равничарско-брд5 Једној од 17 београдских општина.
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Железничка станица Вреоци
ски. Смештено је са обе стране регионалног пу та
Лаз аревац–Степојевац, дуж Ибарске магистрале, као и пруге Београд–Бар. Већи део насеља
је на з ападној страни пу та, на најнижој тачки
београдске јез ерске терасе, а мањи на источној
страни, на алувијалној равни реке Пештан. Што
се више иде ка побрђу, куће су раз уђеније, а најзбијеније су оне поред главног пу та који пролази
кроз центар насеља. Ружа ветрова у селу је из мењена з бог великих радова на копу, тако да мештани обично кажу да „дува са свих страна“.
Речни токови у Вреоцима
У хидролошком погледу подручје Вреоца
припада сливу Колубаре, која тече кроз насеље
у дужини од 4,3 km. Средином Вреоца протиче
река Пештан, као и део корита реке Лукавице, а
од осамдесетих година и новоформирано корито реке Колубаре, које је из мештено з а потребе
отварања површинског копа Тамнава – Исток.
Село дијагонално пресеца речица Јаруга, која
практично представља колектор отпадних вода
из индустријских погона, као и домаћинстава,
јер не постоји уређена кана лиз ација. Због велике з агађености ове воде при из ливању представљају велику еколошку опасност, јер загађују
околно з емљиште смештено на алувијалној равни (просечна висина је 100 м), чиме је земљиште
додатно угрожено. Реке у овом сектору су толико
з агађене да живог света готово да нема. Оволиком з агађеношћу није из ложено само локално
становништво, већ и становништво Београ да,
које се снабдева водом з а пиће из „Макиша“, јер
је Колубара Савина притока.
Пештан, који тече у дужини од 1,7 km јужном границом места, улива се у Колубару. Он

у Вреоцима прима мање потоке: Брз ак, Кусању,
Миљковац, Марин поток и Церов поток. Некада је кроз Вреоце протицала и Лукавица, која је
одавно прекопана. Колубара је из ричито бујични ток, а раније је плавила место чак и до центра
(удаљеног око 2 km).
Климатске карактеристике
На формирање хомогених климатских услова на овом подручју утицале су мале висинске
раз лике и равничарско-брежуљкаст рељеф; међу тим, из весне раз лике у микроклиматском погледу се евидентно јављају као последица антропогених фактора (промене морфологије терена,
концентрација енергетско-индустријских капацитета и др.).
Лаз аревац се налаз и на умерено-континенталном климатском појасу са коефицијентом
континенталности 41,15%, што значи да је поднебље релативно благо. Сва четири годишња
доба се јасно раз лику ју, а постоје и две метеоролошке станице у Зеокама и Каленићу, које су направљене за потребе површинских копова.
Пролећа и касне јесени су кишовити, лета
жарка, а зиме хладне. Тако је било све до 1970.
године, а од тада до 1980. зиме су биле благе, са
мало снежних падавина, док су лета била кишна.
На ове промене углавном су утицали следећи услови: промена морфологије терена з а потребе површинске експлоатације, јер су читава
брдашца снижена, постојеће географске структуре уништене, прекопаване шуме и реке којима је у великом делу мењан ток и сл. Терен је
ископаван до дубине веће од 50 m и све у том
простору постаје једна огромна рупа из које се
вади угаљ. То је отворило друге пу теве кретања
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ветрова и условило наведене промене.
Температу ра
Средња годишња температу ра ваз духа из носи 11,40C. Највеће из мерене температуре су у
јулу око 400C на мерној станици Тамнава, односно 370C у Зеокама, док је најнижа из мерене температу ра из носила -28,50C на станици Тамнава,
а з а Зеоке у фебруару -14,50C. На овом подручју
просечно падне око 600 мм кишног талога. То је
раз лог што на овим просторима бу ја вегетација.
Релативна влажност ваздуха лети креће се из међу 50% и 55% и 80% зими. Облачност је највећа
з ими до 8/10 покривености неба, а најмања лети
између 3/10 и 4/10.
Ово подручје карактерише присуство магле.
Док у насељима око Београ да магле има у из обиљу, у Лаз аревцу је сунца напретек, тако да се
дужина осунчаности у току године креће из међу
1900 и 2300 сати.
Ветрови
У поз ну јесен и у току з име дувају ветрови
са североз апа да, југоистока, истока (овај ветар
је у народу познат под именом устока) и запа да,
а брзина ветра се креће од 0,1–6,5 m/s. У спарним летњим данима дува западњак од Посавине,
доносећи освежење, али и непогоде. Почетком
пролећа дува југо, који воћњацима наноси велике штете.
На климатске услове овог подручја и колубарско-тамнавско-љишког рејона утичу и околне планине: Авала, Космајм, Букуља и Венчац,
који смањују интенз итет устоке у односу на Београд.
Биљни и животињски свет
Садашње стање биљног и животињског света је много другачије него раније. Некада су овде
биле густе шуме (по предању, на посеченом пању сунчало се 12 коза), које су се око 1860. године крчиле кулуком (обавез ним з аједничким
радом). Од животиња овде је нека да у густим
шумама било медведа, вукова и дивљих свиња.
Данас поред домаћих животиња (говеда, овце,
свиње, живина) најзаступљенији је птичији свет
са многим врстама (врапци, чворци, вране, гугутке ...). Рибе је све мање због загађености вода. У ширем окружењу на југу је Рудник, који се
брдовитим низом наставља на ваљевске планине
(Сувобор и Рајац, Маљен и Дивчибаре), а даље
на западу је и Влашић и Цер, који се виде за време благих дана, обично после кише.
Шуме и животна средина
Шуме су један од најз начајнијих екосистема на планети. Њихова улога се огледа у томе

да штите з емљиште од ероз ије, регулишу количину кисеоника у атмосфери, имају огроман
здравствено-санитарни значај и посебну естетску улогу. Вреоци, али и оста ла села лаз аревачке општине, нека да су били покривени густим
храстовим шумама, којих данас нема. На овим
просторима су биле столетне шуме препуне
крупне дивљачи (медведи, јелени, вукови и др.),
па је овај крај још од средњег века био познат по
богатим ловиштима.
Сада шума скоро да нема, јер су убрзан раст
броја становника, потребе з а обрадивим површинама, грађевинским материјалом и огревом
довели до крчења огромних раз мера. Сада су
најз аступљенији пашњаци и лива де, мочварна
вегетација; од ратарских култу ра: кукуруз, пшеница, овас, купус, кромпир; од воћа: јабука, крушка, шљива, кајсија и бресква.
Данас су шумске површине сачуване у мањим сегментима (галеријске шуме). Нажалост,
и њима прети нестанак з бог нерегулисане сече
з дравих стаба ла. Овом проблему се у најскоријој будућности мора пронаћи адекватно решење.
Површина села баш као и површина под шумама
драстично је смењена под утицајем површинске
експлоатације лигнита и ширења копова. Главна мера ревитализације оваквих простора је пошумљавање, и то углавном врстама које су природно настањивале овај простор пре деловања
антропогеног фактора. Шума може апсорбовати
поједине компоненте индустријских з агађења
(прашину, угљоводонике и редуковати буку...), и
управо з бог тога треба тежити ка томе да се Вреоци оплемене биљним културама.
Поред свеукупног еколошког з агађења и деградирања територије места Вреоци, на њега надиру и површински копови који су у експанзији,
и то са истока „Поље Д“, а са запада и севера Поље „Тамнава–Исток“, „Велики Црљени“. Напред
наведени загађивачи већином ра де у три смене,
односно 24 часа дневно, константно емитујући
загађујуће материје.
Од моста на речици Пештан (најјужнија
тачка села) до Црвеног брда (Велики Црљени)
на северу и од села Медошевца (на истоку) до
реке Колу баре (з ападно) простире се ово насеље. Вреоци, као и већина села у Србији, немају
уређено сточно гробље, као ни потпуно уређену
саобраћајну мрежу.
Демографија
Вреоци су насеље у општини Лаз аревац, у
саставу Града Београда. Према попису из 2002.
било је 3210 становника (према попису из 1991.
било је 3385 становника). Куће су у највећем
броју концентрисане у индустријској з они, па је
самим тим и њихова угроженост већа.
У насељу Вреоци живи 2575 пунолетних
становника, а просечна старост становништва
износи 39,5 година (38,4 код мушкараца и 40,5
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Вреоци Сушара
код жена). У насељу има 1088 домаћинстава, а
просечан број чланова по домаћинству је 2,95.
Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године): Срби 3158 –
98.38%, Горанци 11 – 0.34%, Роми 10 – 0.31%, Црногорци 8 – 0.24%, Хрвати 2 – 0.06%, Муслимани
2 – 0.06%, Словаци 1 – 0.03%, Руси 1 – 0.03%, Мађари 1 – 0.03%, Македонци 1 – 0.03%, непознато
8 – 0.24%. Насеље се углавном дели на Горњи крај
или Бокањац и Доњи крај или Селиште. Остали
мањи крајеви називају се по већим родовима који су ту живели (Ђурића крај, Арнушевића крај,
Пантелића крај, Матића крај...)
Социоекономска обележја становништва су
углавном урбаног карактера, са релативно високим стопама активности оба пола. Релативно је
низ ак удео активних лица у пољопривреди, а сама пољопривредна произ водња је организована
з а сопствену потрошњу, а з натно ређе на тржиште. Највећи удео запослених ради у неком од
организационих делова РБ ״Колубара״.
Пољопривреда и животна средина
Пољопривреда је једна од најстаријих људских делатности. Земљиште је у том погледу од
давнина из ложено променама у квалитету и начину коришћења. Велики проблем у селу је неадекватна земљорадња, претерана употреба пестицида, засађивање културних биљака на парцелама које нису погодне з а ту културу, чиме се
проблем додатно продубљује.
Једно од решења које се нуди као најлогичније је комасација, која подразумева повезивање
имања у једну целину, како бе се олакшала обрада
з емљишта и боље и рационалније искористила
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пољопривредна механизација. Тако би могла да се створе
з адружна имања од парцела
које су удаљене од средишње
индустријске з оне и погодна з а пољопривредну произ водњу. То би поред повећања
приноса неминовно довело и
до генералног напретка села,
што укључује уређење насеља
и саме радне зоне, а тиме се
стварају бољи животни услови. Поред комасације постоје
још и арондација и експропријација, која се спроводи на
бази закона.
Муљ од сепарације и сушења мештани Вреоца користе уместо ђубрива, а притом
су свесни да недостаје правилно упутство з а коришћење
истог и временска ограниченост коришћења са одмарањем з емљишта, као
ни процена о токсичности. Неопходно је ангажовати стручњаке који ће ура дити правилник о
коришћењу. Досадашња испитивања су се односила само на физ ичке и минералошке процене,
што је недовољно.
У односу на раније периоде сточарством се
данас у селима бави све мањи број домаћинстава. Од домаћих животиња гаје се: говеда, свиње,
овце, коз е и живина. Штале у којима је смештена
крупнија стока (краве и коњи) су из вор непријатних мириса. Не постоји регулисани одвод фекалија, већ се оне з аједно са органским остацима
од пољопривредне произ водње одлажу у близини штале на површину која није припремљена з а
то (не постоје бетонска окна), па велике количине аз ота и фосфора на тај начин доспевају спирањем у површинске и подземне воде. Обично је
у близ ини штале и пољски WC, такође без регулисаног одвода, што додатно угрожава животну
средину села.
Индустрија
Вреоци се налаз е у централном делу Колубарског рударског басена површинских копова
лигнита. Из градњом термоелектране (ШЕП –
Шума дијско електропредузеће) 1936. године, која је била у то време највећа термоелектрана у тадашњој Југославији, са снагом од 12 MW, почиње и постепено нарушавање животне средине.
Почетком масовне површинске експлоатације
лигнита долази до из градње великих рударских
погона и пратећих радионица у селу Вреоци. А 3
km да ље (у Великим Црљенима) је ТЕ „Колубара
А“ са око 100 h пепелишта, чиме почиње период
еколошке дегра дације, затим еколошког загађивања з емљишта, а свој максимум достижу крајем двадесетог века и данас. Наведене фабрике,
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Вреоци
данас

више стотина камиона, желез ничких композ иција, мноштво ау томобила, ау тобуса, покретних
трака ствара прашину и додаје нова з агађења,
тако да је нарочито при ветру ситуација неиз држива. У околини ових погона свакодневно се
врши одлагање раз личитих јаловинских материјала, пепела и прешине. Овим су Вреоци једно од
најз агађенијих места у општини Лаз аревац, а и
шире. Због степена еколошке з агађености животне средине Вреоци су 2001. године проглашени еколошком црном тачком.
Почев од проналаска угља на овим просторима (крајем 19-ог века) почиње убрз ана индустријализ ација, тако да је из грађено више објеката:
Војнотехнички з авод после Првог светског
рата,
1937. године ТЕ „ВРЕОЦИ“ јачине 12 МW,
уведена „стру ја“ у Вреоцима 1938. г.,

1938. године ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА,
1956. године МОКРА СЕПАРАЦИЈА,
1957. године СТАРА СУШАРА,
1969. године СУВА СЕПАРАЦИЈА,
1970. године ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ РЕИК
КОЛУБАРА,
1977. године ГАСБЕТОН,
1981. године ТОПЛАНА и ЦЕНТРАЛНИ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА,
1986. године НОВА СУШАРА,1987. г. ДОМ
ЗДРАВЉА и др.6

6 Зоран А. Антонијевић, Жељко Стојковић, Насељено
место Вреоци, Вреоци 2010.
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ИСТОРИЈА СЕЛА

Кућа породице Маринковић из 1877. године

Село Вреоци се под именом Врелце први пут
помиње у османском попису Влаха београдске
нахије 1528. године.7
Село ВРЕЛЦА (Vrelça)
Вукашин, син Вукоја, и с њим: Братул, његов
син; Петко, његов син.
Радоња, син Добрашина, и с њим: Радован,
његов брат.
Рајин, син Ра досава, и с њим: Петко, његов
син.
Радица, син Димитрија, и с њим: Иваниш,
његов син.
Петар, син Влатка, и с њим: Михаил, његов
син.
Радо, син Вукчета, и с њим: Костадин, његов
брат.
Радо, син Марка, и с њим: Ра до, његов син;
Радосав, његов син. .
Радосав, син Вукашина, и с њим: Вук, његов
брат.
Ратко, син Ра досава, и с њим: Милашин, његов брат.
Стојан, син Видца, и с њим: Радица, његов
брат.
Радохна, син Марка, и с њим: Томаш, његов
син; Димитрије, његов син.
Радован, син Радосава, и с њим: Пава, његов
брат.
Радица, син Димитрија, и с њим: Степан, његов брат.
7 Хаз им Шабановић, Турски извори за историју Београда књ. I св. I, Катастарски пописи Београда и околине 1476–1566, Београд 1964, 75

Петко, син Рахице, и с њим: Вучихна, његов
брат.
Страхиња, син Ра довића, и с њим: Милош,
његов син; Петко, његов братучед; Давид, његов
син.
ДОМОВА 15, ТАБИЈА 20.
Врелце се поново помиње годину-две касније у попису Београ да и околине 1528/30. године.8
Село ВРЕЛЦА (Virelça)
Радоња, син Добрашина
Радица, син Димитра
Вранеш, (син) Ра дице
Петар, син Влатка
Радивој, син Вукча
Коста дин, син Вукча
Радивој, син Марка
Радул, син Радивоја
Милашин, син Радосава
Стојан, син Видца
Радица, син Видца
Томаш, син Радохне
Новак, син Радохне
Петко, син Рахице
Вучихна, син Рахице
Страхиња, син Ра донића
Радосав, син Вукашина
Милован, син Вукашина
8 Başvekâlet Arşivi, Tapu deeri No 978; Хазим Шабановић, Турски извори за историју Београда књ. I св. I,
Катастарски пописи Београда и околине 1476–1566,
Београд 1964, 152–153.

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић

16

ДОМОВА 16, НЕОЖЕЊЕНИХ 5,
НЕМОЋНИХ СТАРАЦА 1.

Ратко, син Радосава
Петко, син Страхиње
Вукодраг, син Угљеше
Радавац, син Вукашина
ДОМОВА 17, НЕОЖЕЊЕНИХ 5
Приход
испенџа
пшенице 36 лукана
јечма 20 лукана
з оби 18 лукана
ушур од конопље
ушур од купуса
ушур од кошница
ушур од црвеног лука
ресум на бостан
ресум на сено
ресум на дрва
ресум на винску бурад
ресум на удају
ресум на свиње
Бадухава

2.569
550
1.008
420
232
6
8
15
5
34
119
15
15
15
81
10

Напомена: Лукно од 7 цариградских кила з а
јечам и пшеницу.
Врелце се јавља и у попису Београ да и околине 1536. године.9
Село ВРЕЛЦА (Virelça)
припада Београду
Радо, син Бранула, на баштини
Радица, син Димитрија, на баштини
Бранивој, син Вукча, на баштини
Коста дин, син Вукча, на баштини
Томас, син Радохне, на баштини
Радица, син Видца, на баштини
Петко, син Страхиње
Радоња, син Добрашина, на баштини
Бранило, син Марка, немоћан старац
Радица, син Раниловића, неожењен
Воја, син Радохне, неожењен
Милован, син Вукашина, на баштини
Радосав, син Вукашина
Милашин, син Радосава, на баштини
Радован, син Вукашина, на баштини
Петко, син Данчевића, на баштини
Страхиња, син Раниловића, на баштини
Никола, син Ра досава
Степан, син Вукча, неожењен
Вук, син Рајице, неожењен
Димитрије, син Марка
Радица, син Вукашина, неожењ
9 Başvekâlet Arşivi, Tapu deeri No 187; Хазим Шабановић, Турски извори за историју Београда књ. I св. I,
Катастарски пописи Београда и околине 1476–1566,
Београд 1964, 324.

Приход
испенџа
пшенице 20 лукана
јечма 8 лукана
суражице 15 лукана
ушур од конопље
ушур од купуса
ушур од кошница
ушур од шире 3 ведра
ресум на бостан
ресум на сијено
ресум на дрва
ресум на млин,
2 жрвња, ра де целу годину
ресум од другог млина
који ради пола године
ресум на свиње
ба духава, ресум на удају
и ресум на винску бу рад

2.200
525
640
192
360
10
15
82
45
26
91
39
60
30
55
30

Напомена: лукно од 8 цариградских кила за
пшеницу и јечам.
Маса оке се кретала око 1,2 до 1,3 кг.10 Цариградска кила је имала 18 до 22 оке, а лукно у
Београдском пашалуку од 1516. до 1536. године
је имало 7 цариградских кила. У з акону з а исти
санџак из 1536. године постојало је лукно које се
употребљавало на трговима, 8 цариградских кила у пшеници и јечму.
За оне који би желели да из рачунају колика је
била просечна годишња произ водња житарица
целог села рећи ћемо им да треба дату количину
да помноже са 8. Дакле ако је селу 1536. године
обрачунат порез на 20 лукана, годишња произ водња пшенице је била око 160 лукна, тј 1280 цариградских кила. То је негде око 25600 ока или
око 32000 кг, тј. 32 тоне пшенице. Приближно
можемо усвојити да је свака породица у Вреоцима 1536. године годишње добијала око 2 тоне
пшенице и нешто више од тога з аједно јечма и
суражице или нешто више од 4 тона житарица.
Од тога је око пола тоне ишло на порез (око 12 до
13%), а око 1/3 је коришћена за сетву (око 1400
кг). Свакој породици је, дакле, остајало нешто
више од 2 тоне (око 2200 кг) за коришћење, од
чега око једне тоне пшенице која је коришћена
з а људску исхрану. Вреочке породице су морале
да се сналазе са око 3 кг пшенице дневно. Само
исто тако треба знати да је ово за оно време било
доста добро; већина села у Смедеревском санџаку су имала з натно мањи принос житарица.
10 У поз ном Османском царству је стандардиз ована
на 1.2828 kg. Dictionnaire Turc-Français, Constantinople:
Imprimerie Mihran, 1911.
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Пу тописци који су обилаз или Србију у време османске владавине углавном су се кретали
Цариградским друмом или су ишли нешто северније од Вреоца, ако су ишли из Београ да з а
Ва љево и Шабац и обратно. Колико је нама поз нато, једини пу тописац који је прошао близ у
Вреоца био је Евлија Челебија, и то 1662. године.
Он не спомиње Вреоце, али је дефинитивно прошао врло близу села, ако не већ кроз њега. Ево
шта он каже:11

године и Епшвилцова карта из истог времена.
Село Вреоци није ушло у Најпергов попис (као
ни цели Београдски дистрикт, тј нахија), али се
јавља на Епшвилцовој карти као насељено село
Vreozy.17
Интересантно је да се не јавља у српским црквеним пописима из периода 1733–1735. године.
Највероватније је третирано као з асеок много
већих Шопића, чијој је парохији и припадало.
Треба рећи да то није био редак случај – често
су нека села из остављана у црквеним пописима,
а јављају се у аустријским пописима села потчињених војној команди или цивилним властима.
А има и села којих нема ни у српским ни аустријским пописима, али из других из вора (натписа
и з аписа) з намо да су егз истирала у то време
(1718–1739. година).
Овде се морамо з адржати да детаљније раз мотримо горње податке, поготово што се они у
нечему подударају, а у нечему раз ликују од предања која је з абележио на терену П. Петровић.
Али најпре дајемо пар општих напомена.
У време аустријске управе Србијом почетком XVIII века колубарска села (на десној обали
Колубаре) су припада ла београдском дистрикту.
У другој половини XVIII века и првим годинама XIX века до почетка Првог српског устанка
иста села су припадала Београдској нахији, која се делила на Посавску, Колубарску и Туријску
кнежину.18 Касније је Београдској нахији припојена Грочанска нахија, па је тако постојала само
једна – Београдска нахија, која се опет састојала
од више кнежина.19 Премда се у етнографској литератури обично наводи како су касније кнежине преименоване у срез ове20, то се није баш тако десило. Најпре су почетком 1830. године све
кнежине преименоване у капетаније, па је тако
капетанија Живка Ивковића поста ла Капетанија колубарска.21 Тек 1836. године капетаније
ће постати срезови, па ће тако капетанија Колубарска постати Срез колубарски. О историји села П. Петровић је з абележио следеће: „Данашње
Вреоце је з асновано у XVII веку на месту з ваном
Старо село у Горњем пољу и тада се, по предању,
з вало Курилово брдо. Због поплаве оно се преместило до некадашњег Цветовца,22 на месту на

МОЈЕ ПУТОВАЊЕ ИЗ БЕОГРАДА
У АЛБАНИЈУ
џумада II 1072
(22. јануар – 19. фебруар 1662. године)
На пут сам кренуо са десет мојих слугу и
двадесет наоружаних другова пратње. Ишли смо
на јужну страну. За осам сати прошли смо кроз
многа насеља и напредна села и дошли у село Ружај.12
То је село од три стотине кућа, насељено само Србима и Бугарима. Затим смо прешли село
Лисовиће.13 Само бог з на горске пашњаке које
смо прешли за тринаест сати.
Затим смо прошли кроз српско и бугарско
село Бистрицу,14 које је з ијамет. Прелаз ећи планине у јужном правцу прошли смо кроз село
Смрдљиковац.15
Идући даље кроз планине и шуме (?) стигли
смо у село Липље16 и ту заноћили. То је српско
и бугарско хришћанско село од две стотине кућа и са једном црквом. Оно је зијамет. Овдје има
белог, дебелог и слатког кајмака, тако да му није
раван ни кајмак са горског пашњака Бингјол у
Ерзеруму.“
После Османског пописа Смедеревског санџака из времена владе Мурата III, на самом крају XVI века, више од једног века немамо поуз дан
попис ових крајева све до успостављања аустријске власти над северном Србијом након Пожаревачког мира 1718. године. Одмах након потписивања мира наста ла су два врло битна из вора
за српску историју – Најпергов попис из 1718.
11 Evlija Čelebi, Putopis – odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1979, 333. Превод Хаз има Шабановића.
12 У оригиналу: Rožay или Ružay, а тре ба вероватно,
Rušanj. Готово сигурно данашње село Рушањ.
13 У оригиналу: Lishavić.
14 У оригиналу: Stricse. Х. Шабановић је потпуно у
праву кад каже да је реч очигледно о штампарској грешци и да је из остало на почетку слово Б (самогласници се нису писали) дакле Bi + Stricse и добија се Bistricse. Бистрица је село код Лаз аревца.
15 У оригиналу Ismerli Kovatši искривљено од Ismrdlikovatsi = Smrdljikovci или Smrdljikovac
16 У оригина лу стоји Lipye. Највероватније данашње
село Липље у Качеру.

17 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира, Споменик САН XCVI, Бе оград 1948, 35
18 М. Милићевић, Кнежевина Ср бија књ. I, 126; Р. Николић, Околина Београда, Насеља књ II, 905
19 М. Пе тровић, Финансије и установе обновљене Србије књ. II, 477–560.
20 Б. Дробњаковић, Космај, Српски етнографски
зборник XLVI, Насеља 26, Бе оград 1930, 5
21 АС – Протокол арачки 1820–1831. У документима
се кнежина Живка Ивковића већ од 1827. године повремено назива и кнежина колубарска.
22 Цве товац је у међувремену, з бог отварања тамнав-
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Епшвилцова карта из 1718. године
Д. Пантелић, Попис пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира,
Споменик САН XCVI, Бе оград 1948, карта.
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коме је био хан, а по ослобођењу од Турака 1804.
г. дине померило се ду бље у шуму на Прева лама,
па се напослетку спустило у данашње место.
По предању, тада је у Вреоцима било свега
девет кућа: Чолића, Малетића, Јеленића, Марџуновића, Бранковића, Момића, Арнушевића, Ђокића, Јоксића и Драгићевића.
Друго, по свој прилици старије, насеље је
било у Селишту, у Ђурића крају, о коме се данас ништа не з на. У Церову потоку било је, кажу,
„маџарско“ гробље, од кога се до Другог светског
рата познавао само један камени надгробни „белег“, па је и он порушен и уклоњен. Старо вреочко гробље било је у данашњем потесу до Цветовца. Данашње гробље је у крају Кусањи, у страни
више Малог потока.“
Општепозната је чињеница да су се до појаве
желез ница и касније моторних воз ила комуникације прилагођавале географским приликама
на терену. Тек од средине XIX века, а нарочито са
раз војем моторног саобраћаја пред Други светски рат, ра ди се на томе да се природни условима
прилагоде з ахтевима саобраћајница. Тако је било и у Србији. Из градњом пруге Београд–Ниш и
касније Лапово–Крагујевац напуштају се постепено некадашње природне комуникације, и то
најпре оне стратегијског (међународног) значаја,
а са из градњом савремених пу тева з а моторни
саобраћај и природне комуникације локалног
з начаја. Кад је реч о комуникацијама регионалног и локалног з начаја, то је нарочито из ражено
з а Шумадију, где имамо врло испресецан терен.
Наиме, успони на пу тевима који су несавладиви
з а коњску или воловску з апрегу моторна возила
готово и не осете. Због тога нам је често врло тешко да стекнемо прави увид у комуникације XIX
века и раније.
Епшвилцова карта, ма колико да је непрециз на, даје врло тачан међусобни положај села
тамо где има водених токова з а које је Епшвилц
могао да их веже. Захва љујући Колубари и рекама Пештан и Љиг, можемо одлично да убицирамо села у Шума дијској Колубари како су дата на
спомену тој карти. Одмах пада у очи да се Вреоце
налаз е на левој обали реке Пештан. Управо тамо
где каже предање, близ у каснијег Цветовца. Дакле, 1718. године село се налазило на левој обали реке Пештан, близ у Цветовца. Итинерер који
даје Евлија Челебија се доста добро поклапа са
путем уцртаним на Епшвилцовој карти. Тај друм
иде од Лисовића, долином реке Бељанице, коју је
прелаз ио (као и Турију) негде код Црљенца. Затим је продужавао источним падинама Волујка,
негде из међу данашњих Сакуља и Јунковца, код
Зеока прелаз ио Пештан и онда ишао на Бистрицу. С обзиром да је овим пу тем ишао Евлија, а
уцртан је и на Епшвилцовој карти, јасно је да је
био значајан.
Аустријски обавештајци су 1783. и 1784. године врло детаљно „из виђа ли“ друмске комуни-

кације у Србији. Из рађене су и врло тачне карте,
прве тачне карте северне Србије.
Ни у писаним из вештајима ни на картама
нема никаквог друма који би ишао долином реке Колу баре. Најближи друм је ишао правцем
Бељин–Лисовић–Дрлупе–Ра ниловић–Врбица.23
Зашто је ово битно? Османлије су ханове подиз але само на важнијим комуникацијама, тако да
податак о хану код Цветовца је готово сигурно
нетачан. Оно што би сељаци могли да повежу са
неким ханом могли би да буду остаци римске виле рустике источно од данашњег Скобаља, тачно са друге стране обале Колубаре у односу на
тадашњи положај Вреоца. Место на коме су се
налазили Вреоци било је врло из ложено поплавама, па није јасно како су ту могли да се склоне
од поплава. Захваљу јући Аустријанцима, ми од
почетка XVIII века можемо да пратимо појаву
поплава бар у северном делу Србије (и наравно
данашњој Војводини). По свему судећи, у периоду од Велике сеобе па до 1770. године није било катастрофалних поплава, бар не оних које су
погађале већу територију. Прве „катаклизмичке“
поплаве су з абележене 1770. године.24 Сачуван
је и један наш з апис који се односи на поплаве
1770. године на Дунаву и његовим притокама:
„Нека се зна како 12. априла 1770. године Дунав
потопи немачку земљу, Београд и Каравлашку и
би велики потоп.“ Следеће „катаклизмичке“ поплаве погодиле су ове крајеве 1780. године, па
онда 1814. године. У време ове две поплаве катастрофалних раз мера аустријске власти су упутиле поруку становништву на подручју Славоније
и данашњег Срема: „остављајте све – спашавајте
животе“. Следећа катастрофална поплава је била јуна 1827. године.25 „Реке“ Лукавице26 нема на
Епшвилцовој карти из 1718. године, премда има
и мањих речних токова. Она је готово сигурно
настала током поплава 1770. или 1780. године.
Тек након ових поплава з апочето је постепено
пресељавање села са дотадашњег положаја на
данашњи – виши у односу на корито Колу баре.
Пошто је црква, по предању, саграђена на десној
оба ли Лукавице, то је још један показ атељ да се
то могло десити тек након 1770. или још вероватније након 1780. године.

ских копова, потпуно из мештен.

23 Д. Пантелић, Војногеографски описи С рбије пред
Кочину крајину од 1783 и 1784 год, Споменик LXXXII,
Београд 1936, 78.
24 T. Dadić, L. Tadić, O. Bonacci, Utjecaj Drave i Dunava
kroz povijest na poplave u Osijeku, Hr vatske vode 23/2015,
289–290.
25 T. Dadić, L. Tadić, O. Bonacci, Utjecaj Drave i Dunava
kroz povijest na poplave u Osijeku, Hr vatske vode 23/2015,
287–294, посебно 289–290.
26 „Река“ Лукавица или Локовица је у ствари била
један од речних токова Колубаре, који се одвајао од
главног тока управо на тромеђи села Вреоца, Скобаља
и Цве товца.
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Аустријска карта из 1784. године
Д. Пантелић, Војногеографски описи С рбије пред Кочину крајину од 1783 и 1784 год,
Споменик LXXXII, Београд 1936, карта III, 1
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Поставља се питање з ашто су сељаци подигли цркву на месту са ког су почели да се исељавају. Треба рећи да су наши преци врло нерадо
пристајали на таква пресељења. Књаз Милош ће
морати да силом пресељава нека села у долини
Мораве након катастрофалних поплава 1827. године. Тада је потпуно нестао велики број села,
тако што је Милош житеље тих села преселио у
оближња боље з аштићена села. Крупне климатске промене светских раз мера, а које се временски поклапају са Француском револуцијом и Наполеоновим ратовима, вероватно приморавају и
Вреочане да се коначно преселе. У овом периоду,
који се поклапа с Кочином крајином и Првим
српским устанком, несумњиво је било крупног
померања становништва, али утицај климатских
промена је до са да слабо истражен. И у свету су
таква истраживања тек у з ачетку. У сваком случају у нашим летописним белешкама из вештаји
о поплавама у то време су врло учестали. Дуге и
хладне зиме са много снега су скоро сваког пролећа доводиле до мањих и већих поплава, а долина Колубаре, управо из међу Вреоца, Скобаља
и Цветовца – била је нарочито из ложена томе.
Ако погледамо старе војне топографске карте
из XIX и почетка XX века, видећемо управо ту
стално померање корита Колубаре.27
Све ово довело је да се село скоро у потпуности до почетка Првог српског устанка пресели
на нову – вишу локацију. Због тога ће се и сељани
одлучити да на тој новој локацији саграде нову
цркву, а не због турског паљења исте.
Вратимо се историјским из ворима о Вреоцима.
Вреоци, тачније житељи села Врелаца спомињу се у једном з апису игумана манастира Ћелије хаџи Симеона из 1788. године. На почетку
Аустријско-турског рата 1788. године, поз натог
код нас као Кочина крајина, османске снаге из
Босне су похара ле више цркава и манастира у
ваљевском крају, па и у околини Београ да. Том
приликом су опљачкали и књиге из манастира Ћелије али су их касније на пу ту изгубили.
Књиге су, након месец дана, нашли неки житељи
Врелаца и вратили их игуману Ћелија хаџи Симеону. Ево тог хаџи Симеоновог з аписа:28
Västo `e boudi vsákome bratou ~touåemou
sñe moe pismo ou vreme rata 1788 kad bà{e cesarþ
Ȋòsifþ rimskñi, imperatrica moskovska sþ toureckimþ caremþ soultanþ – Abdoulþ – Ahmidþ.
I to vreme pogpre{e monastiri ou cälomþ
predþlou beligrackomþ, a naipa~e ou valev-
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27 О утицају климатских промена на историју де таљније ви де ти у: H.H. Lamb, Climate, history and the modern world Methuen 1982; Raymond S. Bradley, Philip D.
Jones, Climate Since A.D. 1500, Psychology Press, 1995;
Erik Durschmied, e Weather Factor Hodder & Stoughton 2000; Philip Eden, Weather wise Macmillan 1995.

skomþ. Izgore m. Bogova~a, m. ]elñe, m. Ribnica, m. Novaci, crkve mirske: Petnica, Ker~amþ
(Kr~mar), Boukovica, Plou`acþ, Brankovina, ou
Baou crkva, ou Àşbou~õ crkva, mon. Dоkmirþ. Ou
cälomþ prädälou valevskomþ osta ou Paounñi
crkva i mon. Grabovacý, I sveåenici i narod
pobäe`e ou Sremþ. I Tourci po sakrivenñi ou
Pe~inou monastira ]elñà, plenili savþ krougþ
kniga, i tako poneli knige. Bilo tourecko voiske
10000 hila(da), i poneli knige. I tako se divno
~oude sotvorilo. Kako e konþ koñ e knige nosño,
izme~ou tolikoga voinstva zadeo se pod edno
krivo drevo, i knige otpale, a konþ o~o, i ni video ko otþ tolike voiske, ve; e na mesecþ posle
na{li kod sela Paloua iz Vrelaca hristñàni, i
dali moemou bratou ... Rouvñmobou arh. bogova~kogþ, i à haxi – Simeonþ, manastira ]elñà
igoumenou. I tou bio sei skri`al ... (даље нечитљиво).
Сасвим је могуће да је овом приликом попаљена и црква у Врелцима (Вреоцима) премда се
то у сачуваним из ворима не спомиње. Међу тим,
пошто су страдале цркве у близини Ва љева, није
немогуће да су том приликом 1788. године страда ле и цркве у Шумадијској Колубари, али је то
ипак мало вероватно.
Премда је по предању црква паљена и два
пута током Првог српског устанка, ми за то немамо никаквог доказа, а из контекста догађаја,
као што ћемо то даље видети, вероватније је да
црква у Вреоцима није страда ла, бар не озбиљније током Првог српског устанка. Исто то важи
и за само село Врелце.
Други српски устанак з апочео је у Крагу јевачкој нахији убијањем турских сакупљача порез а. И пре из бијања устанка било је договора
виђенијих људи и старешина, на којима су вршене припреме з а устанак. Народне старешине
и војводе предлагале су Николу Милићевића Луњевицу з а вођу новог устанка, али се он не хтеде
примити, већ предложи з а старешину Милоша
Обреновића, војводу Рудничке нахије. Одлука је
донета на договору народних старешина у селима Рудовци и Вреоци. На првом з а вереничком
састанку марта 1815. године у Рудовцима, код попа Ранка из овог села, састали су се између осталих Милутин Гарашанин, Арсеније Лома и Авакум,
игуман Боговађе. На том састанку одлучено је да
се подигне буна због тираније Сулејман-паше Скопљака чим Милош Обреновић успе да се жив извуче из Београда.29
Други састанак је одржан 5. марта 1815. године у Вреоцима у Београдској нахији, на коме
је било присутно преко педесет лица из више
нахија, међу којима и војводе из Првог устанка
Лазар Му тап, Милић Дринчић, Никола Катић,
з атим најпоз натији трговци, кнез ови кнежина,
свештеници, ка луђери, буљу баше и кметови нај-

28 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи књ.
II, Београд 1903, бр. 3601. У индексу, у књизи III, стоји
да је запис под бро јем 3602, али је то грешка.

29 М. Гаври ловић, Милош Обреновић I, Београд 1908,
137; В. Стојанчевић, Милош Обреновић и његово доба,
Београд 1990, 39.
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Кућа Милетића, по предању стара 300 година.
Сигурно најстарија кућа у селу Вреоци, могуће
да је из времена Првог српског устанка.
већих села из Шумадије и Колубаре.30 Међу њима је био и капетан Петко из Врелаца (тада беше
такав назив места), Павле Гошњић из Зеока, Никола Станковић из Остружнице, Арсеније Лома,
и сви присутни се договорише да дижу устанак,
а да Никола Станковић и Павле Гошњић иду до
Земуна; први код генера ла Червенке по помоћ
Аустрије, а други код емиграната да их пита: „хоће ли што бити: или да гину или да се турче“.
На овом састанку је (према причању и старих Вреочана) војвода Арсеније Ломо био з адужен да убије Милоша ако се не прихвати вођства.
Овако масовно окупљање значајних личности показ ива ло је да је устанак на прагу. Турци
су некако сазнали за овај скуп и тефтиш је излаз ио из Београ да да их похвата. На скупу је одлучено да се кроз неколико дана устане на оружје,
па је кнез Никола Станковић из Остружнице
послат од стране скупштине генера лу Червенки
у Земун да га пита да ли се народ може на дати
помоћи од Аустрије.31 Устанак је већ био припремљен само се чекало пролеће. Због спонтаног
народног отпора устанак је избио пре заказаног
дана, на цветни четвртак 8. априла 1815. године, у Јасеници. Најпре је Арсеније Ломо ударио
на турске з улумћаре у Јасеници, раз ју рио их и
ослободио Рудник са својим Качерцима. Дан уочи Цвети Сима Милосављевић Паштрмац, Јован
Обреновић и Благоје Томић из Кнића су са Гружанима побили турске сакупљаче порез а у се30 Вук Караџић, Милош Обреновић и његово доба,
Прота Матија, Мемоари.
31 М. Гаври ловић, Милош Обреновић I, Београд 1908,
138–139; В. Стојанчевић, Милош Обреновић и његово
доба, Београд 1990, 39–40.

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић
лу Коњуши (Горња Гружа).
У недељу 11. априла 1815.
године код цркве у Такову, предајући з аставу Сими
Милосављевићу Паштрмцу с речима „Ево мене, ето
вас - рат Турцима“ – Милош
Обреновић свечано је објавио да се диже нови устанак.
Глас о овом догађају брзо се пренео на све нахије.
Вук Караџић је з абележио
да је кнез Милош „расписао
књигу на све стране“.32
Вреоци су након Другог
српског устанка припа дали
кнежини Николе Станојевића до 1825. године. Од тада па до 1830. године била је
то кнежина Живка Ивковића (или колубарска), а од те године капетанија
Колубарска. Од 1836. године је, као што смо већ
навели, капетанија Колубарска постала Срез колубарски.
Крај око Вреоца, Шопића и Црнућа је био
богат жиром и погодан за тов свиња. О томе нам
говори једно писмо кнеза јасеничког Милу тина
Савића књазу Милошу из јесени 1824. године:33
1824, 8. септембра, Гараши
Милу тин Савић — Кња зу Милошу
Јего Ваше Сијателству Милостивеишиј Господару!
Ша љемо вам Ово моје писмо по ивану из Гараша и Јављамо вама Господару Како сам слао
Ивана доле у Колубару Да гледа имали гди Жира, Тако у Црљенима и у вреоци и ушопићима,
и допало му се да би могле свиње заједно Шест
недеља Наодити жира Тамо људи никако нас не
пуштају Него молим вашему Сијателству не били нам Доз волили с вашим писмом да: би се мало помогле.
С отим Остајем Ваш Покорњејши Слуга
У Гарашима 8го Септемрија 1824
Милу тин Савић

32 Вук Ст. Караџић, С ку пљени историјски и етнографски списи, Београд 1898, 146; В. Стојанчевић, Српска национална револу ција и обнова државе од краја
XVIII века до 1839. године, у: Историја српских народа
V-1, СКЗ, Бе оград 1981, 100–102. Пописана је и сва релевантна литература.
33 АС–КК–XV–434, Писмо кне з а Милу тина Савића
књазу Милошу од 4. септембра 1824. године. Објављено у: Р. Марковић, Књажеска канцеларија књ. II, Крагујевачка нахија 1815 – 1839, св. I (1815–1827), Бе оград
1954, 310
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Подаци о броју домова, пореских и арачких
глава у селу Вреоци и околним селима
од 1821. до 1831. године34

било 77 торова са 697 оваца и 300 коза. У Медошевцу је било 18 торова са 177 оваца и 54 коз е. Сељани из Сакуља су имали 11 торова са 186
оваца и 118 коз а. Јунковчани су поседовали 29
торова са 492 овце и 215 коза. У Шопићу су била 53 тора са 492 овце и 289 коза. Црљенчани су
имали 28 торова са 570 оваца и 191 козом.36
За трговину са Аустријом је требала посебна доз вола – „објавленије“. Из једног документа од 9. августа 1830. године саз најемо да је међу трговцима из Београдске нахије „објавленије
другог реда“ имао Марко Јанковић из Врелаца.
У исто време „објавленије првог реда“ имао је
Радован Радоичић из Шопића. Укупно је из Београдске нахије 8 трговаца имало „објавленије
првог реда“, а два трговца „објавленије другог
реда“.37
Године 1844. у Вреоцима је било 120 кућа са
875 становника.
Осврнимо се овде на једу интересантну
ствар. Вреоци се и у з ваничним документима
током целог XIX века често наз ива Врељаци,
Врело, Вреоци. Како је тачно било з ванично име
овог села? У з ваничној публикацији „Речник
свију вароши, варошица, села и засеока у Србији“, из 1872. године од Косте Јовановића наводи
се: Вреоци, село у срез у Колубарском у округу
Београдском.38
Вреоци су те 1872. године имали своју општину, коју су сачињавала села Вреоци (217 пореских глава), Црљени (97 пореских глава) и Медошевац (57 пореских глава). Укупно је општина
имала 371 пореску главу и била је, по броју пореских глава, највећа у Колубарском срезу, а и једна од већих у целој Књажевини Србији. Среска
кућа је била у селу Шопићу.39
Занимљиво је да је Милићевић мало шта написао о селу Вреоци у својој поз натој монографији Кнежевина Србија. Када говори о рудном
благу у Београдском округу, наводи да у селу
„Вреоцима“40 и у Шопићу у Колубари има мрког
угља.41 Вреоце не спомиње када пише о старинама у округу и о знаменитим људима. У табели насеља међу селима Колубарског срез а даје и Вреоце и наводи да има 173 пореске главе. Много је
з начајнији податак да је, по њему, школа у селу
отворена 1855. године.42 Заиста чуди да Милиће-

година

1820/21
1821/22
1823
1825
1826
1827
1828
1829
1831
1820/21
1821/22
1823
1825
1826
1827
1828
1829
1831
1820/21
1821/22
1823
1825
1826
1827
1828
1829
1831

Број домова
78
18 28 14
94
23 27 15
97
23 28 13
98
22 23 14
107 22 33 14
107 23 32 14
103 21 33 13
108 23 34 12
107 22 36 16
Број ожењених глава
115 21 34 16
106 23 28 15
121 24 33 17
122 21 39 18
126 21 37 18
125 21 ½ 38 19
120 23 39 19
119 23 38 16
120 22 38 17
Број арачких глава
233 42 77 32
240 49 78 35
256 52 89 39
271 53 91 42
281 50 88 40
287 56 89 43
288 57 92 45
284 56 91 38
313 54 89 38

24
25
24
26
32
31
30
31

57
57
60
64
66
64
68
69
69

29
25
28
26
31
31
29
35

70
62
69
69
72
74
73
72
71 ½

60
62
64
70
83
81
79
82

156
154
162
171
172
176
179
178
186

Почетком (априла) 1823. године пописана
је стока, и то овце и коз е, у нахији Београдској.
Кнежина Николе Станојевића је имала најмање
стоке, свега 12866 брава. Вреочани су имали 535
брава (оваца и коза), Сакуљани 204 брава, Јунковчани 360 брава, Медошевчани 191 брава, житељи Шопића 369 брава и Црљенчани 462 брава.35
Током година број оваца и коз а у Вреоцима
је з натно порастао. У Вреоцима је 1827. године

36 АС–Несређена грађа–Тефтери чибучки з а 1827.
37 Протокол Београдског суда Но. 237 од 8. августа
1830. године, објављено у: Б. Перуничић, Београдски
суд 1819–1839, Београд 1964, 468
38 К. Јовановић, Речник свију вароши, варошица, села
и засеока у С рбији, Београд 1872, 16
39 Исто, 96–97.
40 Тако код њега.

34 АС–Протокол арачки 1820–31;

41 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876,
63–69.

35 АС–Подаци из Протокола наплаћеног чибука з а
овце и козе 1823.

42 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876,
108. Тешко је рећи зашто се број по реских глава код
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вић ка да наводи нове цркве и школе у Београдском округу не спомиње нити вреочку цркву нити школу.
Он као нове школе43 наводи оне у: Кораћици, Мокром Лугу, Венчанима, Даросави, Баћевцу, Иванчи, Винчи, Рушњу, Малом Пожаревцу,
Шопићу, Петки, Бељину, Великој Моштаници и
у Конатицама. Милићевић наводи како – премда
Београдски округ има сраз мерно највише цркава и школа – школске зграде не могу да служе за
похвалу.44
Бар кад је реч о историјским чињеницама,
код Милићевића нема скоро ништа о Вреоцима,
али з ато има неких других интересантних з апажања. Он пише како се од свих београдских села
средином XIX века највише прича ло о Вреочанима.
То је био одраз њиховог посебног духа, као
што им се говор раз ликовао од говора у другим
околним селима. Милићевић је з абележио и две
анегдоте о Вреочанима, па да их дамо и ми овде.45
„Ишли, вели, Вреочани из Београда уз а Саву. Хотећи препречити и скратити пут, ударе на
росну лива ду.
Ко ће сад, кâно, први да обије росу? – упитају
се ови.
Ајде ти Миловане; у тебе је боља обућа.
Нећу, кâно; него нека иде Марко, он је досад
ишао најстражњи.
Што баш ја – рекне Марко; право је да иде
Војин испред, он се скоро оженио.
Немôте, него да се уватимо за руке, као кад
се игра кетуше, па свак нек обија пред собом
своју росу.
Тако и учине. Сваки је обио своју росу, али је
газди потрвена ливада ...“
Друга прича казује ово:
Како је на њиви Живане? – упита Вреочанин
Вреочанина једног лепог дана, после спасовске
кише.
Не може бити боље, Стеване! Баш, кано, пасуљ мили уз тачку46.
Су тра дан груне из нена да град на поље Врелачко, и већ хоће све у корен да сатре. Живан
стао под грм на увратинама, гледа шта се чини
од толиког његовог труда, и тако лепих јучерањих нада, па тек од једном као подругљиво рече:
Е, удри Бого, удри! Па су тра сиђи, те се сам
шири по Вреоцима!“
Милићевића толико раз ликује од података које даје К.
Јовановић.
43 За нове цркве виде ти одељак о цркви.
44 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876,
128.
45 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876,
125–126.
46 Хоће да каже да тако напредно расте.
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Указом краља Петра одобрено је решење Народне скупштине сазване уредован сазив за 1903.
годину, по којем су села Јунковац и Сакуље, по
из јављеној жељи својих становника, одвојила од
своје досадање општине врелачке у срез у Колубарском и да само з а себе образ у ју нову општину под наз ивом општина јунковачка. О овоме
је канцеларија Министарства уну трашњих дела
обавестила јавност 16. јануара 1904. године.47
Указ ом краља Петра одобрена су решења
Народне скупштине саз ване од 1. октобра 1906.
године и од 7. јуна 1907. године, међу којима је
било и решење да се село Медошевац, по из јављеној жељи својих становника, одвоји од своје
досадање општине врелачке у срез у Колубарском и да само з а себе образ ује нову општину
под називом општина медошевачка.48
Почетком лета 1914. године пут од Умке преко Мељака до Вреоца проглашен је з а окружни
пут другог реда.49
Котари за стоку
„... По подацима М. А. Маринковића Вреочани су имали 1897. год. у својим приватним
потесима котаре, ограђене парцеле у којима су
држали стоку. У њима је било више прегра да:
з а краве, з а телад, волове, коње, овце и коз е и з а
свиње. Кад у једној прегради нестане паше, стока
се премештала у другу прегра ду и тамо је остајала док се у првој трава „заотави“. У ливадама су
били бунари, а поред њих корита за појање стоке. „Станара“ је свако јутро и вече муз ла краве и
з а стоку ва дила воду из бунара. Млеко је носила кући на „обрамици“, варила га и раз ливала у
дрвеним „карлицама“, скидала скоруп (кајмак) и
правила сир.
Тај посао око муже стоке и прера де млека
наз ивао се „станарење“. На ливадама је стока и
зимовала. За волове подизале су се кошаре, а сва
остала стока је била напољу, под ведрим небом.
Зими се изју тра и око подне полагало стоци сено и „шаровина“ (куку рузна шаровина), а ретко
и слама. С времена на време стоци су се давале
посољене „мекиње“, које су се добијале од просејаног брашна.
Овај посао су обично ра дили људи ...“50

47 Разгруписавање општина, Полицијски гласник бр.
4 (од 31. јануара) 1904. године, 25.
48 Разгруписавање општина, Полицијски гласник бр.
27 (од 1. јула) 1907. године, 217.
49 Окружни пут, Трговински гласник од 10. јула 1914,
Београд 1914, 4.
50 Пе тар Ж. Пе тровић, Шумадијска Колу бара, СЕЗ
LIX, НИПС 31, САН, Београд 1949, 90.
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Грађевинска баштина из XIX века
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Стара магаза

Кућа породице Милетић, најстарија кућа
у Вреоцима, на лаз и се на веома неповољном
месту, у центру села, непосредно поред старог
пута који је трасиран поред дворишта. Саграђена је вероватно средином XIX века. Осим
атмосферских з агађења, кућа трпи и потресе из аз иване тешким саобраћајем (више од
27.000 камиона годишње прође поред овог
споменика на пу ту од „Сушаре“ до стоваришта).51
Иако нису под заштитом, још неки стамбени објекти у Вреоцима сигурно з авређују
пажњу због своје старости, али и ау тентичних
архитектонских решења.
Поменимо кућу Недељковића из 1863. године, з атим куће Маринковића, Госпавића,
Борисава и Милосава Антонијевића, од којих,
по речима власника, ниједна није млађа од 100
година. Не треба з аборавити ни кућу Пауновића.52
Мобилизација 1914. године
Било је то летњег дана, на дан летњег св. арханђела Гаврила, с вечери 13. јула (по старом календару) 1914. године, када се кроз село пронео
глас о мобилиз ацији, о рату. Та страшна вест
из аз ва немир у народу. Уз немири се село као
пчеле у кошници. Из ађоше из кућа људи, жене и
деца и почеше се сакупљати у малим групицама
по пу тевима, пред капијама. И ја из ађох на пут,
пред своју капију, где се беху окупили сви из моје кући и неки из суседних кућа, да чујем шта се
прича.
Говорило се о рату. У раз говору з адржасмо
се дуже. Већ беше настала ноћ кад је црквењак
вреочке цркве Ранко Д. Станковић наишао путем. Он је ишао у цркву да звоном објави мобилизацију.
Пут којим је дошао црквењак звао се „црквени пут“. Тај пут је настајао од главног друма Лаз аревац–Београд и пролаз ио кроз Ђурића крај,
поред моје куће, школе и цркве и водио даље з а
суседно село Медошевац.
Пролаз ећи пу тем поред моје капије, цркве51 Н. Живковић, Народно градитељство – споменик
културе данас, Завод з а з аштиту споменика културе
гра да Београ да, Бе оград 2007, 70; Ана Сибиновић, Модел заштите и ревитализације на подручју угроженом
угљенокопом на територији београдске општине Лазаревац, Зборник че тврте конференције о интегративној заштити, Републички з авод з а з аштиту културноисторијског и природног насљеђа Републике Српске,
Бања Лука 2010, 81; Tamara Jovanović, Prazni prostori
Srbije – Prva faza projekta, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beo grad 2010, 81.
52 Tamara Jovanović, Prazni prostori Srbije – Prva faza
projekta, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2010, 81–82.

њак ме је угледао, па је застао и позвао ме: Синђелићу, хајдемо да звонимо!
Хајдемо, рекох му и пођох с њим.
Црквењак је ишао напред помажући се дугим штапом у ходу, и причао „о прошлим ратовима и сада о новом рату са Аустроугарском“. Ја
сам лагано корачао за њим, ћу тао и слушао његове приче. Тако смо стигли у црквену порту. У
порти одмах се окупише око нас ра доз нала деца
и дечаци из околних кућа. Међу дечацима бејаше и Живојин А. Ранковић, звани Жија. Ни ја
ни Живојин још не бејасмо војни обвез ници, те
смо могли задржати се у порти, док су други обвез ници журили општини. Обојица смо били
решили да помогнемо црквењаку, те смо се најдуже задржали у порти, док се остали з адржаше
још неко време у порти, па одоше својим кућама.
Црквењак нас посла на торањ да з вонимо,
а он отпоче да спрема прангије з а пуцање. Испели смо се уз аним кривудавим степеницама до
звоника. У звонику, који се налазио високо у црквеном торњу, била су тада четири звона: велико
звоно – тешко 820 килограма; мало звоно – 500
килограма; једно мање – око 400, и најмање – 250
килограма.
У торњу бејаше тама; сад уз мем свећу, коју
нам је дао црквењак, па је запалим и ставим на
мало прозорче звоника.
Звона су била учвршћена з а таваницу звоника, високо из над наших глава. Дуги конопци који су једним крајем били вез ани з а з вона, висили
су у ваз духу, допирући доњим крајем скоро до
пода. Обојица истовремено зграбимо конопце и
повучемо (снажно) надоле: з вона з аклатише, а
металне кугле снажно ударише о зидове звона.
Раз легоше се з вуци свих з вона, која су из
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све снаге з вонила, само сада друкчије него раније: тако се чинило у душама оних који су то
слушали. Нису то били они мелодични, благи
з вуци који су се распростирали побрђем и равницом, оглашавајући прославу или празник или
пак када су поз ивали народ на вечерњу и ју трење, изазивајући (побуђујући) у бићима људским
њиховим радосне дражи, стварајући у душама
лепа осећања која су се из ливала и огледала на
њиховим лицима: сада су то били јецаји з вона
који су се распростирали з лослутно кроз село и
околицу, као у ваз ду ху су јасно шумови велики
грабљивих птица, које круже над пленом. Одјек
з вона у ноћи био је тужан. Звона су оглашавала
народу мобилизацију, потврђујући тако непријатну вест која се била пронела кроз село – о рату.
Ми смо звонили у торњу, а црквењак је тамо палио прангије у порти. Неко време звонимо,
па прекинемо са з воњењем, да би се одморили.
Тада се спустимо са торња да и ми напунимо и
опа лимо коју прангију, па се поново успнемо на
торањ, да наставимо са з воњењем. И тако смо
наставили звоњење са прекидима до пола ноћи.
У поноћ смо престали са з воњењем и пуцањем
и напустили црквену порту з аједно са црквењаком. Остали дечаци већ давно бејаху отишли
својим кућама.
Док смо ми звоњењем и пуцњавом из прангија оглашавала мобилиз ацију становништву
околних села и удаљеним деловима нашег села: Уја лици, Вељинци, Старом Селу, Цветовцу
и Пантелића крају, дотле је у Ђурића крају Љуба Ђурић „Жућа“ поз ивао (војничком) трубом
војне обвез нике; у крају села з ваном „Кусања“
општински пандур Живан Живковић је ишао
и стигао и викао е-е-еј, на-роде-е! .... мобилиз ација!
На оглас о мобилизацији војни обвезници су
одлаз или у општину, која се на лаз ила на месту
званом: „Стари запис“, где им је саопштавано командно место јединице.
Тада је председник општине био Илија Грчић, деловођа М. Синђелић, а њихов помоћник
био је Димитрије М. Лазаревић. Сви су били те
ноћи код општине. Мита Матин (тако су з вали
Димитрија) прочитао је проглас о мобилиз ацији и саопштавао ратни распоред обавезницима.
Су тра дан 14. јула до десет часова пре подне
сви војни обвез ници су били напустили село. А
15. јула у овом крају регру товани су и дечаци рођени 1893 године. Пошто сам и ја рођен те године, регру тован сам и одређен био за телеграфску
чету.
Неколико дана после огласа мобилиз ације
организација Црвеног крста почела је сакупљати
од становништва з а нашу војску новац, чарапе,
кошуље, пешкире и друге ствари.
Људи одоше и село се опет смири. Старци,
жене, дечаци, девојке, све што може радити,
прионуло на рад; па су сви пољски радови обављани као у миру: жело се, врло, косило, брали
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се куку руз и, орало се, сејало се. И не прође много времена од ових догађаја кад стигоше гласови
да је почео рат из међу Србије и Аустроугарске.
Борба се водила на Дрини, на Сави код вароши
Шапца и на планини Церу. Ове гласове донесоше рањени војници који су били у тим борбама.
Време је пролаз ило, а догађаји се низ али један за другим. С јесени 1914. били су позвани регрути из других села, па и нашег годиште 1893.
У општини унапред нам је било саопштено
командно место и дан поласка. Командно место
беше Раља, а дан поласка 1. септембар.
Кад је био дошао дан мог одласка, мајка ми
спреми за пут једну погачу, печену кокош, сланине, неколико главица црног и белог лука; један
пар вунених чарапа, једну кошуљу, један шарени,
вунени ћилим и још неке друге ствари које је она
сматрала да ће ми бити нужне. Све те ствари,
сем ћилима, она стави у једну белу кудељну торбу. – Био сам добро одевен; имао сам на се би маћу шајкану блуз у и нове панталоне. На глави сам
имао шу бару, а на ногама лепе плетене чарапе,
вез ене у горњем делу широком шаром од вунице; па опанке шиљкане какви су се носили у оно
време у овом крају.
Кад је дошао тренутак (час) мог поласка, ја
нисам био жењен.
Кад сам пошао од куће, испратила ме је мајка
са сестрама. Идемо кроз двориште, а она плаче.
Ја је питам: зашто плаче! На то питање, она ми
одговори: „Отац и брат одоше у рат, па сад и ти
одлазиш, а ја остајем сама са петоро деце (код куће остадоше један брат и четири сестре). Ја, пун
радости, што одлаз им у војску, па јој одговорим:
плачи за њима, али за мене немој да плачеш. И
тако у томе раз говору стигосмо до капије. На капији ја се поздравим са мајком и сестрама и братом, па кренем „Црквеним пу тем“. Мати остаде
гледајући з а мном, са суз ама у очима.
Било је то 1. септембра 1914. Тога ју тра окупили смо се у Вреоцима код „Милетића механе“.
Ту су били регру ти само из Вреоца. Било нас је
око тридесетак.53

53 Драгомир (Драга) Н. Лукић, Причање савременика
учесника ослободилачких ратова (С ветислав, Цуле
С инђелић- С ребрна Карађ.звезда), Вреоци 19581965.. У Црквеној општини Вреоци било је укупно 6
Карађорђевих звезда; од тога у Вреоцима 5 и једна у
Цветовцу (2 златне и 4 сребрне).
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ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТ СКА РАТА
На седници скупштине Београдског окружног одбора од 23. септембра 1926. године, на
предлог Новака Белића из Вреоца, пут од Вреоца
до Малог Борка је проглашен за окружни пут и
од тада је одржавање овог пу та било на буџету
Окружног одбора.54
Било би интересантно да погледамо како
су добронамерни путници гледали на Вреоце и
околна села. Текст новинара Спасоја Ђорђевића
„Међу пожњевеним сноповима жита у београдској околини“ он нам даје читав низ интересантних детаља о неким селима на пу ту Београд–Лаз аревац давне 1932. године.55
„Припекло сунце, усијао се асфалт. Запара
гуши. Онај који има и коме се може бежи из Београда одмах по наступу прве жеге. Но они који
се склањају у „ладовину“ из гледа да су све ређи,
а ове године их је најмање. Бање су нешто праз није него прошле године. Многи беже и у наше
село, з елено, з драво, свеже. Чује се тамо и рапав
и опор глас, али је истинит, наш, а онда тамо накупимо правог з дравља з а градску убиствену
прашину.
Ипак, у јадиковању земљорадника назире се
нешто што га храбри, што га одржава у сталној
нади, да ће бољитак ипак доћи, иако, можда, у
дванаестом часу. Другим речима, очекује се жетва, хонорар једногодишњег труда и напорног
рада. Пшеница, као и друге житарице, каз ала
је своје. Добро или рђаво. Говорићемо доцније.
Али кукуруз , шљива, јабука, грожђе, све је још
неизвесно.
Искористих љубаз ност и друштво управника Савез а з дравствених з адруга г. пр. Карла
Шнајдера и шефа санитетско-техничког одељења Централног хигијенског з авода у Београду,
инжињера г. Велимира Томашевића, који су пошли да обилаз е Колубару, Рудник и Шумадију.
Са нама у ау томобилу беше и један отресити
сељак из ваљевског краја, Драгу тин Ђенадић из
Ратковца.
Пошли смо баш онда ка да је београдском
калдрмом беснео прави пакао од топлоте. Клонулост, ћу тање и брисање зноја. Али чим точкови „Форда“ пређоше и последњи камен из локане
чукаричке калдрме, у колима. намах з авлада сасвим друго расположење. Осети се мирис покошене траве; очи почеше да лу тају по непрегледном жу том класју још непожњевене пшенице, по
з еленим кукуруз ним њивама. И раз говор поче.
О чему другом, но о сељаку, о његовим потребама. Јер пу тујем са људима чији је делокруг рада
село, који о селу искрено мисле и који му у сваком тренутку само добро желе, насупрот оним
банкарским з еленашима и паланачким ћифти54 М. Миловановић, Београдска окружна скупштина
заврши ла је рад, Време од 24. септембра 1926, 6.
55 Спасоје Ђорђевић, Међу пожњевеним сноповима
жита у београдској околини, Правда од 13. јула 1932, 5.
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цама. Ови људи га уосталом најбоље познају.
„Ето, удари и киша. Таман како треба. Ма кажем ја: људи, биће кише. Није Бог прзница као
општински кмет, ни силеџија као срески капетан. Добра ће година бити,“ прича нам Ђенадић.
„А како је сад? Треба ли кише?“
„Па и не треба. Добро би било да лепи дани
потрају још ма ло. Док пшеница дозри. Ова последња киша је таман. А да не па де, бога ми отпева кукуруз.
Сви слушамо раз лагања овог бистрог сељака, доброг организатора и одушевљеног задругара. Наилази Липовица. Шума са обе стране пу та.
Лепа и дивна дању, а ноћу страшило. Кажу да ће
то бити ускоро најлепше из летиште Београђана.
Како рече Ђенадић, претворићемо се у „београдску булоњску шуму“.
„Хоће за оне са „шест цилиндара““ – додаје у
шали инжењер Томашевић.
„Може и за друго нешто да послужи. За нахију разних Бабејића.“
Јуримо журно даље. Жарково. Озлоглашено
село. Језа ме хвата кад помислим где се налазим.
У мислима ми продефилова десетина хајдука, а
жртве њихове као да прокрстарише мозгом.
Моји сапутници ме раз умеше. Ђена дић,
опет он, поче да објашњава.
„Нису такве само млекаџије које долаз е у Београд. Слични су им и председници са целим одбором. Од ослобођења ниједна општинска управа није остала до истека мандата. Све су раније
отеране на робију. Сустиже једна другу. Тако казамати никад нису без жарковачког председника
и његових одборника.
Степојевац. Лепо местанце на домаку Београда. Или, боље, могло би то бити. На жалост
нашу и на штету њихову, оно то није. Проглашено је з а варошицу пре више година. Сељаци су
ускоро населили целу раван, и „преко ноћи поста ли варошани“. Тако бар они мисле. Међу тим,
све одреда Ужичанин би наз вао „полутанима“.
Реч тешка. Можда н увредљива.
Али да докажемо.
Пре неке две године Централни хигијенски
з авод, уз помоћ грађана, из радио је Степојевцу
леп водовод. Доведена је чиста, хигијенска вода
са два километра и постављено неколико јавних
чесама по улицама. За све ове радове уложено је
око 400.000 динара. Док је био тамо механичар
з авода и док је траја ла проба водовода, у Степојевцу су цуриле чесме. По његовом одласку водовод је функционисао док није исцрпен рез ервоар. А тада општина је треба ло да узме свога
човека који ће руковати мотором, и да му додели
малену награду. Међу тим, и грађани и општинска управа остали су глуви. Тако је исправан водовод з амро. Грађани и даље иду и из којекаквих
барица црпе воду з а пиће. „То су Јуде своје врсте.
Немају никаквог организ аторског смисла. Милије им је седети по кафанама, пребројавати педесет и две, него нешто ура дити за добро свих“,
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признаде један искрени досељеник.
Да додамо један ма ли предлог већ решеном
питању, па ће се Степојевац отрести з асвагда
своје мочварне пијаће воде, у којој само крокодили што не крстаре: нека свака кућа да годишње за воду по 100 динара, нека се узме један
стручни руковалац мотора и – питање је решено... А по прорачуну то би било довољно.
Идемо да ље: Вреоци, дуго и раштркано село
крај друма. Лево брег, обрађен – десно неискоришћена пустара, један огроман комплекс з емљишта з вани Црљанска бара. Преко целе године
је под водом. Раније, биће то некако пред неке
посланичке из боре, из рађен је био план о исушењу мочвари. Донет је и у Вреоце. Гледали га
сељаци, крстили се, чудили и радовали се што ће
доћи до нових, лепих и плодних имања. И гласали. Али чим прођоше избори, пројекат као да у
з емљу пропаде. Ево, прође већ седам-осам година, а он се више не појави. И нема изгледа – до
друге прилике.
Рудник боксита, одмах до села, не искоришћује се више. Да ли је сасвим „исисан“ или не,
тешко је з нати. Али кажу да би могао послужити
још мало.
По пољима, свуда, ужурбаност. Знојави косачи полунаги, у голој су води, раз маху ју косама и трава пада у откос. Пшеницу жњу. Добра је,
прилично, али не као прошлогодишња. Растом
је мала. али је клас прилично пун. Тек, народ је
з адовољан. Биће хлеба. А з а дугове – ако кукуруз роди ...
Ау то стаде... Нагло. Погледасмо сви. Пут се
поправља, насипа и неиз весно је да ли ћемо стићи у Лазаревац. Ко је крив за ово? Насип је читав
метар из над другог дела пу та. Потражисмо з а
објашњење пред узимача г. Владимира Бошњакова, али га нема ту. А није на терену ни надзорни
инжењер г. Сергејев.
Желели смо да им скренемо пажњу да се у
срећним крајевима врши прво оправка једне половине друма, а з атим друге. Омогућује се правилан саобраћај. Овако смо били принуђени да
уз мемо неке мотике од сељака, да копамо читавих пола сата и да прокрчимо пролаз. Да ме, случајно, не би неко демантовао, остављам овај оригинални снимак, па нек он да ље говори...
Радници туцају камен з а насипање пу та.
Имају по четрнаест динара од наднице. Некад
беше најгора клетва сељанке кад уз викне: „Еј, да
Бог да камен туцо!“
А данас, срећан је онај ко добије тај посао.
Времена се из менила.“
Изградња прве термоелектране
Околина Вреоца је врло богата угљем (лигнитом), чије су наслаге дебљине од око 70 м. У
близ ини Вреоца се данас налаз и чувени рудник
Колубара са термоелектраном у Великим Црљенима, као и сушионицом угља и топланом у

Вреоцима.
Са значајнијом експлоатацијом угља се започело непосредно пред Други светски рат, али се
та експлоатација вршила само јамским пу тем, и
то у три јаме.
Јама Колубара је отворена 1938. године. Њен
капацитет произ водње био је врло ма ли, око
1300 тона месечно, а рад у јами примитиван, без
икакве механиз ације и з аштитних средстава з а
раднике. Јама је радила све до 1943. године, када
је рад обустављен. У то време произ водња је достиз ала до 5000 тона месечно. После ослобођења
јама је реновирана, капацитет јаме повећан, тако
да 1947. године достиже 10.000 тона месечно.
Јама Јунковац је отворена 1936. године и за
то време била доста добро технички опремљена. Располага ла је з асекачима и електричним
бушилицама, а капацитет дневне произ водње је
достизао до 400 тона лигнита дневно. Сав угаљ
је транспортован жичаном железницом дугом 5
км до термоелектране у Вреоцима. Јама је била у
произ водњи све до 1943. године, када је престала
са ра дом з бог оштећења. По ослобађању јама је
реновирана и у првим годинама достигла је капацитет од 700 тона дневне произ водње.
Јама Пркосава–Рудовци имала је доста мали
капацитет, од око 1.000 тона месечно.
Термоелектрана Колубара подигну та је на
богатим наслагама колубарског угљеног басена.
Прва електрана у овом басену подигну та је 1937.
године у селу Вреоци, са снагом од 14 MW, која је
снабдевала да леководима 60 kV Београд и Крагујевац. Њену улогу преуз ела је термоелектрана
која је подигну та у месту Велики Црљени.
Чесма „Вукашиновац“
На месту где се наводно одмарао Марко
Краљевић ка да је протеривао Прилепчане у ове
крајеве подигну та је чесма, на којој пише: „Вреоци, ову чесму подиже Краљевска банска управа
Дунавске бановине Нови Сад и Централни хигијенски з авод Београда уз градњу народа из села
Вреоца 1935. године“.
Мештани Вреоца и данас користе воду са ове
чесме и кажу да је веома питка.
Земљорадничка за друга
Почетком 1936. године Главни савез српских
з емљорадничких з адруга примио је у редовно
чланство новоосноване земљорадничке задруге:
вреочку, са седиштем у Лаз аревцу, и з аклопачку,
са седиштем у Кра љеву.56
Вреоци колубарски Тумбстон
Премда се обично мисли да је хајдучија била
обележје Србије XIX века, она је у ствари била
56 Нове задруге, Време од 25. фебруара 1936, Београд
1936, 4.
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врло з аступљена и из међу два светска рата. Нарочито је била распрострањена у срез овима Посавском и Колу барском у окружју Београдском.
Поједина места су, као Жарково или Липовица,
била посебно на з лом гласу. Много раз бојништава, а и хајдучије било је вез ано и з а Вреоце.
Са једне стране, релативно велики број имућних
људи у Вреоцима привлачио је „хајдуке“ и раз бојнике са свих страна, али и велики број кафана имао је утицај на учесталост кривичних дела. Тадашња београдска штампа је била препуна
чланака о нападима кримина лаца на поједине
имућније Вреочане, али и на готово свакодневна раз рачунавања у многобројним кафанама.
Наношења тешких телесних повреда и покушаји
убистава у кафанама дешавали су се врло често и
пунили ступце у Времену, Правди, Политици ...
Ни раз рачунавања са смртним случајевима нису
била ретка.
С обз иром на тему ове монографије нећемо овог пу та улаз ити у детаље ових кафанских
сукоба; оставићемо то з а монографију о селу.
Овог пу та ћемо нешто рећи о хајдучији у Вреоцу и околини, јер су у пар случајева мете оваквих раз бојничких напада били вреочки свештеници. Даћемо два примера хајдучије, и то кроз
тадашње новинарске текстове, јер једино на тај
начин читалац може да стекне прави утисак о
атмосфери која је тада владала. Први случај је
напад раз бојника на вреочког трговца Животу
Ђурића у Липовици, а други случај је хајдуковање Вреочанина Радована Неофитовића.
Најпре да се упоз намо са нападом раз бојника на Животу Ђурића из пера новинара Правде.57

били. Све се одигра ло тако брз о да Живота није
имао времена ни да позове у помоћ.
За дрским нападачима води се најенергичнија истрага.
„Хајдуковање“ Радована Неофитовића из
Вреоца и Милоја Радовановића из Арнајева је
типичан случај и хајдуковања и реакције органа
власти након погибије жандармеријског наредника Манета Глумца. Када је у борби 27. септембра 1939. године погинуо наредник, жандарми
нису више ни покушавали да похватају хајдуке.
Ишли су на то да их побију – и то су и урадили.
Упоз најмо се са тим догађајима кроз перо дописника Времена из Аранђеловца.58

Разбојнички напад на пу ту
Београд – Лазаревац
Разбојници нападају
и пљачкају једног сеоског трговца.
Живота Ђурић, сеоски трговац из Вреоца, у срез у Колубарском, враћао се ноћу својим
колима из Београ да, где је био продао пилиће.
Али када је било око десет часова увече, њега
су на пу ту Београд–Лаз аревца, код места з ваног
„Липовица“, пресрела три непоз ната човека и
опљачкали га.
Ђурић је без брижно пу тем терао своја кола,
када су одједном пред њега искочила три непозната човека, обучена у сељачко одело. Један, који је у руци држао карабин, уперио га је на Ђу рића, а други је зграбио коња за узде. За то време,
трећи, коме може да има око 30 година, пришао
је ближе Ђурићу и рекао му:
„Руке у вис! Дај паре!“
Уплашени трговац из вадио је одмах свој
новчаник, у коме је било 580 динара, и предао га
раз бојницима. После тога они су се одмах из гу57 Разбојнички напад на путу Београд–Ла заревац,
Правда од 14. јула 1933, 7.

У пушкарању са одметницима погинуо
командир жандармеријске
станице у Даросави
Аранђеловац, 28. Септембра
Ноћас око 11.30 часова у борби са одметницима Милојем Радовановићем, званим „Бабац“,
из Арнајева, срез а Посавског и Ра дованом Неофитовићем, из Врелаца, погинуо је командир
Жандармеријске станице у Даросави, жандармеријски наредник Мане Глумац.
Одбегли робијаш на послу
Хајдучија у срезу Посавском и Колубарском
– и поред најенергичнијих мера жандармеријских органа – није ни до данас могла у корену
да се угуши. Милоје Радовановић из Арнајева
као осуђеник каз неног з авода у Сремској Митровици успео је у месецу априлу 1938 године
да побегне. Чим се нашао на слободи, одмах се
прихватио свог крволочног посла и прве жртве
биле су његови сељани из Арнајева, које је без
милости пљачкао и унео код њих страх тако да
га нису у прво време смели ни пријавити властима. Он је за то време успео да себи нађе сигурно
склониште и сигурне јатаке.
Ноћас око 10 часова агилни наредник и командир Жандармеријске станице у Даросави
Мане Глумац, који се з а све време истакао неуморним трагањем з а овим раз бојницима, успео
је са осталим жандармима да пронађе склониште ових разбојника, који су се крили у једној
колиби у селу Цветојевцу Општине врелачке из међу река Пештана и Лукавице.
Борба пред разбојничком јазбином
У току ноћи жандарми су се привукли колиби у намери да похватају раз бојнике. Међу тим,
раз бојници су опазили жандармеријску потеру и
прихватили борбу са жандармима. Захваљујући
58 У пушкарању са одметницима погинуо командир
жандармеријске станице у Даросави, Време од 29. септембра 1939, 12.
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помрчини, раз бојници су после дуже борбе успели да умакну, али на несрећу жандармеријски
наредник Глумац је погођен једним метком у гркљан и на месту је остао мртав.
Власти су наставиле потеру за раз бојницима
и верује се да ће ови ускоро бити похватани. Погинули наредник пренет је у место службовања у
село Даросаву, где ће су тра бити сахрањен.
Након овог сукоба одметницима је било
пресуђено. Жандарми нису ни планирали да их
хапсе. Ишли су да им пресуде на лицу места.59
У близини Лазаревца убијен је јуче одбегли робијаш Радован Неофитовић
Лазаревац, 2. октобра
У атару села Врелаца, недалеко од Лазаревца,
на месту з ваном „Ујалица“, убијен је јуче ују тру,
у сукобу са жандармима, з логласни раз бојник и
одбегли робијаш Ра досав Неофитовић. У једној
купи од шаше, у којој се сакрио, жандарми су га
из решетали куршумима. Бачене су и две бомбе.
У друштву са хајдуком Милојем Радовановићем, з ваним „Бабац“, Неофитовић је у последње време извршио низ разбојништва у срезу Колубарском. Пре пет дава њих двојица су убили
командира жандармеријске станице у Даросави
наредника Мана Глумца. Том приликом Неофитовић је рањен у ногу, а Радовановић у плећку.
После убиства наредника Глумца з а одбеглим з лочинцима упућен је већи жандармеријски одред, којим је управљао помоћник Дунавског жандармеријског пука потпуковник г. Миливоје Поповић.
Радован Неофитовић пошао је рђавим путем још пре седам година. Од њега су се сви
клонили. За најмању ситницу био је готов да нападне ножем. У з адруз и је био прави тиранин.
Не могући више да га поднесу, браћа Милоје и
Радојко оделили су се од њега. Собом су одвели
и мајку. Тако је Радован остао у кући са женом
и дететом. Према жени је такође поступао душмански: после два месеца з аједничког живота
она је умрла. Муж ју је брзо прежалио и оженио
се једном младом и лепом сељанком. Али у браку нису остали дуго. У селу Шопићу Радован је
убио свог деду Стевана Антонијевића з ато што
га је тужио властима за крађу.
„Ако не повучеш тужбу, убићу те за десет дана!“ – поручио је Радован деди.
Када је из ашао са робије, Неофитовић је почео да краде што год је стигао и могао. Једног дана покрао је свог комшију Методија Синђелића.
Ухваћен је на самом делу. Крађа је била проста.
Прошле године, међу тим, по селима у срез овима Колу барском, Посавском и Космајском
учеста ле су крађе. Обијач је радио веома вешто
и искусно. Нарочито је имао „пик“ на трговине у
59
У близини Лазаревца убијен је ју че одбегли
робијаш Радован Неофитовић, Време од 3. октобра
1939, 7.

Лаз аревцу. Ухваћен је при покушају да обије једну радњу.
За читав низ најопаснијих крађа Окружни
суд за округ Београдски осудио га је на десет година робије, али је он ове године, јула месеца, успео да се дочепа слободе.
Бекство из душевне болнице
Пошто је у каз неном з аводу симулирао лудило, упућен је у Београдску душевну болницу
на посматрање. Овде је искористио з годну прилику и побегао.
Вест о бекству Радована Неофитовића пренела се муњевитом брз ином кроз срез Колубарски. Међу мештанима у селу Вреоцима з авладао
је поново страх.
Неко време Неофитовић се вешто крио у
свом селу. Онда се наоружао карабином и удружио са својим ранијим поз наником, оглашеним
хајдуком из села Арнајева (срез Посавски) Милојем Радовановићем, з ваним Бабац, који је такође био одбегли робијаш. Од тог момента Неофитовић се претворио у најопаснијег раз бојника.
Последње разбојништво
Најдрскије раз бојништво Неофитовић и Радовановић из вршили су 20. овог месеца у селу
Вреоцима над имућним бакалином Арсенијем
Веснићем Колубарцем. Његова радња налаз и
се преко пу та општине. Око седам часова увече
раз бојници су упали у радњу, уперили карабине на Веснића и угасили светлост. Њега и његову
жену одвели су у једну собу и ту их држали читава два сата.
После овог раз бојништва з а Неофитовићем
и Ра довановићем упућене су јаке жандармериј-
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ске потере. Ноћу између 27. и 28. пр. месеца жандарми су открили раз бојнике у атару општине
врелачке на месту з ваном „Маринкова међа“.
Раз бојници су дочека ли жандарме пуцњем из
карабина. Један метак погодио је наредника Манета Глумца. Он је одмах из дахнуо. Користећи
шуму и мрак, раз бојници су з атурили траг и побегли.
Пошто је био теже рањен у леву ногу, Неофитовић је једва догурао до места званог „Ујалица“,
у непосредној близ ини села Врелаца. Ту је ископао један ров на њиви Миливоја Антонијевића
и покрио га шашом, у виду купе. Најзад су жандармеријске потере сазнале за ово раз бојниково
скровиште. Већи број жандарма, под командом
жандармеријског потпуковника г. Миливоја Поповића, опколио је јуче у 5.40 из ју тра њиву Антонијевића. У тренутку када је покушао да пружи
отпор жандарми су га из решета ли куршумима.
Приликом претреса код убијеног Неофитовића нађен је карабин са пет метака, многи опушци од цигарета Морава и један чокањ јода. По
неким нађеним стварима јасно је да је био у вези
са јатацима.

Јуче су пуштена у саобраћај једна нова кола ау тобуског предузећа „Сава“60
У присуству званичне комисије коју су сачињава ли: шеф саобраћајне полиције г. Живановић, инжењер г. Милосављевић, з атим начелник
з а радње г. Џабић. г. Сретеновић, у име Мини-

Ау тобуски саобраћај на линији
Београд – Лазаревац
Шума дијска Колубара је релативно рано
добила свакодневну редовну аутобуску линију, којом је била повез ана са Београдом. Аутобуско пред уз еће Сава је 1929. године отворило
редовну линију Београд–Лазаревац. Ау тобуси су
ишли два пу та дневно у оба правца. Предузеће
је 1939. године набавило нови ау тобус з а ову линију опремљен з а оно време са најсавременијом
опремом – тапацираним седиштима и радиоапаратом. Пуштање у саобраћај овог ау тобуса је
био з начајан догађај, који је пропратила и тадашња штампа.

60 П., Јуче су пуштена у саобраћај једна нова кола аутобуског предузећа „Сава“, Време од 23. септембра
1939, 11.
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старства пошта г. Пантић и инжењер г. Јеловац
у име Управе гра да – пуштена су у саобраћај на
линији Београд–Лаз аревца и обратно једна од
најелегантнијих ау тобуских кола.
Као што је поз нато, ау тобуско предуз еће
„Сава“ својина је г. Богдана Драмлића. Он ову
линију са успехом одржава већ пуних десет година. Нова кола која су јуче пуштена у саобраћај з аиста се одликују елеганцијом и удобношћу.
Снабдевена су свим потребним комфором. Аутобус је марке „круп“. Иначе, каросерија је из рађена у домаћој ра дионици г. Мите Коленића у
Новом Саду. Мотор је јачине 90 к. с. Сам ау тобус
има 38 удобних, кожом тапацираних седишта.
Иако је пут Београд–Лаз аревац дугачак 60
км., местимично у врло рђавом стању, путници
не осећају нимало умора, благодарећи из ванредној вибрацији федера и самих седишта. Хука мотора нимало не смета одличном ра дио-апарату
инста лираном у самим колима. Његова емисија
пријатно з абавља путнике, тако да и не осећају
дужину пу товања.
Ау тобуско предуз еће „Сава“ иако окатегорисано као полуконкурентно државним желез ницама, у ствари ниједним процентом није
конкурентно. Напротив, оно свакодневно по два
пута у два правца одржава вез е из међу ових успутних села и желез ничких станица. Педесетак
путника дневно превез у ау тобуси г. Драмлићевог пред уз ећа из Степојевца и осталих села на
најближу желез ничку станицу Желез ник, или
обратно, путнике из Степојевца, Црљена и Вреоца на станицу Лаз аревац, з а све правце према
Ва љеву, Сарајеву итд.
Поред преноса поште, ово ау тобуско пред-
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Поплављени путеви у долини Колубаре нису
новост. Аутобус предузећа САВА
уз еће врши и стални превоз трговачке робе из
Београда и обратно, па је према томе у правом
смислу стална спона наших привредника.
Наш међуградски саобраћај увођењем у саобраћај ове нове ау тобуске линије добио је много.
Похвале и дивљења које је јуче примио г. Драмлић од свих потпуно су з аслужене.

Без виђенијег страначког првака
Данас је већ касно да се по сећањима савременика установе имена познатијих напредњака
и либера ла до 1919. године. Тај покушај отежава
и то што Вреочани нису имали обичај да школују своје синове. Село до рата 1941. године није
да ло ниједног свршеног интелектуалца. Од месних страначких првака–сељака ниједан се није
био уздигао за страначког вођу у срезу. Тако су
страначки људи у Вреоцима остаја ли и у крилу
своје странке непознати на ширем подручју.
Вреоци су имали у периоду из међу два рата
око 180 кућа. Земљорадњом, сточарством и воћарством се бавило свако домаћинство. Вреоци
су били богато колубарско село. Вредно су обрађивали земљу и од ње се тешко одвајали. Чак
ни богатији сељаци нису хтели да школују своје синове. Желели су да остану чврсто везани за
обраду з емље. Волели су да се уплићу у политику, али и ту су имали неку своју границу. Чим би
осетили да им „политичење“ не полази з а руком,
манули би га се и вратили се земљи.
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По раније з абележеном сећању61 Драгољуба
Милетића, пенз ионисаног пу тарског радника,
поз натији припадници политичких странака у
Вреоцима у међуратном периоду били су:
Радикале је предводио Миленко Стојановић, богатији сељак, који је повремено биран
и з а председника општине. Иако сељак, брз о је
схватио значај електрификације и раз вијања рударства у овом крају, па је пред узећу „Електромакиш А. Д.“ уступио своју њиву ра ди подиз ања
Термоелектране Вреоци. Као председник општине помогао је Васи Кнежевићу и Александру
Тадићу, који су водили предуз еће, да релативно
брз о подигну централу и потребне инста лације. Запослио је своје синове у „центра ли“, али је
отворио послове з а стотине Вреочана и сељака
из околних села.
Значајније присталице радикалне странке уз
Стојановића били су Ненад Лукић, трговац, Милисав Марковић, Милорад Марковић, Зоран Вукић, Љуба Вукић и Милорад Вукић – сви земљорадници. Демократе Љубе Давидовића биле су у
Вреоцима предвођене од Живка Маринковића
(бр. чл. карте 22), богатог сељака, а истакну ти
чланови били су прота Срећко Остојић, дугогодишњи парох вреочке цркве, Миладин Милетић
и Светозар Пантелић, обојица земљорадници.
Истакну те
присталице
Републиканске
странке Јаше Продановића били су: Милић Антонијевић, Лаз ар Марковић, Светислав Синђелић, Милоје Пауновић и Ненад Пауновић, сви
земљорадници средњег имовинског стања.
Политички живот у Вреоцима започео је већ
крајем 1919. године. У новембру 1919. године
стигла је вест из Лаз аревца да су водећи чланови Демократске странке формирали Срески одбор Демократске партије. Тада су поз вали своје
присталице да по околним селима оснују месне
одборе странке. У децембру 1919. године оснивају Месни одбор Демократске партије. Његови
чланови су се редовно састајали и агитовали међу сељацима да се учлане у Демократску странку.
Састанке су држали по приватним кућама својих чланова или по кафанама у центру села. Исто
то ради Милован Лаз аревић, економ и трговац
из Жупањца са присталицама новоосноване
Репу бликанске странке. Милован је био стари
радикалски првак у Србији, али је после Првог
светског рата напустио Радикалну странку и постао један од оснивача нове партије. Милован
није формирао страначке одборе, него је прво по
селима придобијао приста лице и у личном контакту учвршћивао њихову жељу да у монархији
буду републиканци. Бити републиканац у оно
време била је права јерес. Милован је често долазио у Вреоце и успео је да придобије мањи број
оданих следбеника.
Демократи и републиканци су отпочели

борбу против радика ла, који су били на власти.
Радикале је у срезу Колубарском предводио Сретен Стошић, з емљорадник из Петке и народни
посланик у Скупштини Краљевине Србије. Уживао је у оно време велики углед у селима Колубарског срез а. Сретен је крајем 1919. године обновио срески одбор Радикалне странке и месне
одборе по селима. Долаз ио је у Вреоце и држао
з борове са симпатиз ерима Радикалне странке,
која је имала бројне чланове и присталице. Говорио је Вреочанима, младим људима, да треба
да улаз е у Радикалну партију, јер „су ра дикали
добили рат и створили нову државу“. Да би се
пак одбранио од напада Милована Лазаревића,
проносио је гласове да је Милован шпијун, а демократи његове ску тоноше. Наравно, Сретен је
знао да Милован није ничији шпијун и да је као
радикал – потпредседник Народне скупштине,
напустио и радикале и положај, јер се з америо
краљу Александру и Николи Пашићу кад је у
Солуну 1917. посетио регента Александра и молио га да спречи стрељање пуковника Драгутина Димитријевића Аписа. Све је то з нао Сретен,
али није бирао средства да онемогући Милована.
Наравно, и овај се трудио да се достојно реваншира Сретену и радикалима.
У Краљевини СХС основане су 22 политичке странке, али су Вреочани били регистровани чланови само у Ра дикалној и Демократској
странци. Оста ле странке нису могле да продру
у Вреоце, а ако су и имале своје приста лице, нису имале свој месни одбор у Вреоцима. Вреочани
су били з ахваћени овим партијским борбама и
смицалицама, али ваља истаћи да ти међусобни
политички сукоби, па и понека туча на з боровима, нису могли да раз бију стару патријархалну
солидарност Вреочана. Наводимо овај пример:
у Вреоцима је 1927. године општински кмет био
Матија Ранковић, з емљорадник, познат као храбар човек, који је као сељак од обичног војника у
Првом светском рату постао официр. Једног дана у Вреоце дојахаше на коњима десет жандарма
из Београда. Зауставе се пред кафаном и поз ову
кмета Матију па му нареде да им набави сено з а
коње. Матија није хтео да служи жандарме, па
се после из весног времена врати из села и рече
жандарском нареднику да у селу нема сена. Наредник се наљу ти, па он и неколико жандарма
потегну да бију Матеју. Присутни сељаци скоче
и спрече жандарме. Направи се га лама и остали
сељаци дотрче из својих дворишта спремни да
се туку са жандармима. Наредник, кад виде да
са свих страна навиру Вреочани, нареди жандармима да појашу коње и на миру одјашу из села,
не тражећи сена.
Политичари никада нису бирали средства
у међусобној борби з а власт и гласаче. Ни тада
као ни данас. Чинили су то понекад и чудним
може се рећи и смешним средствима. На прочељу вреочке цркве и данас стоји мермерна плоча,
са десне стране улазних врата, на којој пише да

61 Живановић Мирослав Буца, Времеплов Лазаревца
и околине, лист КОЛУБАРА, Лаз аревац 1980 (Сећање
забележио Бошко Бирчевић).
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су Воја Михаиловић, апотекар, и његова жена
Зора поклонили Вреочанима мртвачка кола себи з а з дравља а умрлим члановима породице з а
помен. Овај чудан поклон није случајно учињен.
Воја Михаиловић је био посланик Југословенске радикалне странке Милана Стојадиновића,
па је испословао да се мермерна плоча стави на
највидније место на прочељу цркве. Тако је он
омогућио да се мртви Вреочани воз е до гробља
у новим мртвачким колима „на федере“, али им
зато није направио сеоску амбуланту нити довео
лекара. Воја Михаиловић је у из борној агитацији
куповао код пекара бели хлеб и делио бирачима.
Давао је леви опанак сваком ко је из раз ио жељу
да гласа за њега, а кад гласа, добијао је десни. То
су само неки детаљи који су остали у сећању 62.

Етнографски подаци о Вреоцима
пред Други светски рат
Насеље Вреоци се простире са обе стране пу та који води од Лаз аревца з а Степојевац и
да ље з а Београд. Већи део насеља је на з ападној
страни пу та, на најнижој јез ерској тераси београдској, а мањи на источној страни, на алувијалној равни Пештана. Уколико се више иде на
побрђа, куће овог насеља су раз ређенија, док су
најз бијеније оне поред помену тог пу та. Насеље
се углавном дели на Горњи крај или Бикањац и
на Доњи крај или Селиште. Један део Доњег краја наз ива се Миљковац, а према њему, на супротној страни, налаз и се Слатина. Средина села назива се Кусања. Остали мањи крајеви називају се
по већим родовима: Ђурића крај, Арнушевића
крај, Пантелића крај итд.
Воде.
За пиће и домаће потребе употребљава се
бунарска вода. Има једна чесма, Вукашиновац,
у Ђурића крају и Врело, по коме је село добило
име. По предању, из Врела је текла веома јака вода и одливала се малим Потоком у Пештан. Кад
су Мађари одлаз или из Србије, они су з атрпали
воду на Врелу и од тада се у њему вода смањила. Кроз село теку: Лукавица или Стари Пештан,
Колубарина отока Брзак и потоци Кусања, Миљковац, Марин поток, Церов поток у потесу Бољетину и карсна увала Мали поток испод Врела.
У центру села постоје остаци бунара „Канђинац“, који је коришћен дуго година.
У Вреоцима се и данас сачувало каз ивање о
чудотворности воде из овог бунара. Саз идан је
1813. г. „Ко једном попије воде из „Канђинца“ тај
занавек остаје у Вреоцима.
Земље.
Око насеља је сеоски потес. Њиве и ливаде
су на местима која се називају: Бољетин, Волујак,
Миљковац, Слатина, Кључеви, Луг, Белићанка,
62 Коришћени материјали из још необјављене књиге
„Вре очке приче“ Зорана А. Антонијевића.

Планина, Колубара, Уја лица, Превале са висом
Бандером, Галибовац и Брестови. Има места која
се називају по презименима родова: Арнушевића ливаде, Марџуновића њиве итд. На Колубари
су ова поз ната места: Врањски вир, Јеличин вир,
Марин брод и Воденичиште.
Порекло становништва.
По предању, најстарији данашњи родови
доселили су се пре „триста година“63 из околине Струге и Прилепа. Родови из околине Струге
имали су плодна поља поред Дрима, па су их аге
и бегови отерали са тог места и населили у неки
оближњи планински и неплодни крај. Пошто их
то планинско земљиште није могло прехранити
ни до половине з име, онда они побију насилнике и побегну низ Дрим. Бојећи се турске освете,
они су ишли даље на север док напослетку нису
дошли на Врело и ту основали данашње Вреоце.
Родове из околине Прилепа преселио је, по
предању, Марко Краљевић. Кад је Марко „крајинио“, преци данашњих најстаријих родова из
околине Прилепа поткрада ли су Маркову мајку. Она се пожалила Марку, а он их потера да их
пресели преко „воде“, тј. преко Саве и Дунава.
По другом предању, ово је „племе“ било непослушно па цар Душан нареди Краљевићу Марку
да га расели преко „велико воде“. Марко крене са
„непослушним племеном“ преко зиме и у пролеће стигне на обалу Саве. Али се Сава била излила, па их Марко остави док вода не отекне, а он
се врати у Прилеп.
Из околине Струге су ови данашњи родови:
Арнушевићи (Стојановићи и Арсенијевићи)
су један род, славе Ђурђиц.
Бранковићи (Терз ићи и Матићи). Прабаба
Матића убила је Турчина „харамију“, уз ела му
бисаге са дукатима, па су отуда били богати дуги
низ година, славе Аранђеловдан.
Чолићи (Лукићи и Вукићи). Њихови сродници су и ови родови који, као и они, славе Игњатијевдан, иако казују да су из Херцеговине, где
су се, вероватно, неко време за држали на пу ту из
Струге, па су касније дошли код својих сродника
у Вреоце.
То су:
Вићентијевићи, Дамњановићи, Момићи,
Радичевићи, Мостићи, Госпавићи, Радоњићи,
Мандићи, Ранковићи, Маринковићи, Николићи,
Радивојевићи, Петровићи, Бранковићи други,
Ђуришићи, Матејићи и Спасојевићи.
Марџуновићи, Марковићи, Малетићи или
Марчићи – из умрли, Јеленићи, Саватијевићи и
Нешићи славе Св. Игњатија Богоносца Игњатовдан (Стевањдан64); Жарковићи и Пантелићи
славе Стевањдан, а Петковићи, као удомци, славе Јовањдан, славе женине славе својих предака,
63 Триста година у односу на 1935–39. године.
64 Није тачан податак који наводи Пе тар Ж. Пе тровић, Шумадијска Колубара стр. 147.
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који су отишли женама у кућу.
Јоксићи, Синђелићи и Митровићи су из околине Прилепа, Никољдан.
У 18. веку доселило се седам родова:
Ђурићи, Поповићи, Бељићи, Вампировићи
(данас Ђокићи), Ђиласовићи (данас Радивојевићи), Максимовићи, Пауновићи, Кнежевићи и
Радовановићи су један род, Никољдан. Претка
Ђуру довео је из Ужица Јоксо, предак данашњих
Јоксића. Од претка Ђуре па до данас у огранку
Поповића било је седам свештеника. Милисав,
предак Кнежевића, био је под Карађорђем сеоски кнез.
Вукашиновићи, не з на се њихова старина,
Митровдан.Иванковићи су из Херцеговине, Јовањдан.
Антонијевићи не з нају з а своју старину,
Ђурђевдан.
Неофитовићи, по породичном предању, после Карађорђеве погибије његова сестра Мара
побегне из Тополе и уда се за Неофита, од кога су
данашњи Неофитовићи, Ђурђевдан.
Мијалковићи, Грујићи, Бирчагићи, Станковићи, Радовановићи други један су род, предак
се доселио из околине Сјенице, а даљом старином су из Бирча у Босни, Ђурђевдан.
Ранковићи други, предак Жу ти Ранко доселио се од Сјенице, Митровдан.
После Карађорђевог устанка доселило се десет родова:
Бирчевићи су из Бирча у Босни, Ђурђиц.
Милинковићи су из Добриње код ужичке
Пожеге, доскора су се звали Дробњаци, Митровдан.
Степановићи, предак Никола Црногорац
учинио је неко зло, па био везан за дрво, он га
ноћу ишчупао и побегао у Србију, Јовањдан.
Павловићи, не зна се одакле је био предак, а
зна се да је био ковач и Карађорђу окивао топове, Алимпијевдан.
Новаковићи, не знају за старину, Аврамијевдан у јесен.
Ципелићи (Поповићи) су праунуци попа
Новака, који је, по служби, дошао овамо „из прека“, Јовањдан.
Јелићи, дед „Бошњак“ дошао из Босне, Игњатијевдан.
Јермићи, „Швабе“ су „из прека“, Срђевдан.
Јовановићи, „Швабе“ су „из прека“, Јовањдан.
Крсмановићи су из суседног Цветовца, а
старином из Херцеговине, Јовањдан.

У другој половини XIX века доселило се
осам родова:
Ерићи су из Осата, Игњатијевдан.
Зарићи су из околине Бајине Баште, Никољдан.
Миле тићи су из Осата, Ђурђиц.
Митровићи су од Марковића у Петки, а старином из Босне, Часне Вериге.
Остојићи, отац свештеник дошао из Призрена, Св. Петка.
Пајковићи су од Васојевића из околине Берана, Аранђеловдан.
Марићи су из Босне, предак у свађи побио
неке рођаке па овамо побегао, Аранђеловдан.
Чолићи други (Лукићи) су из Железника код
Београда, Св. Апостол Јован.
Новији досељеници су:
Радојевић „Ера“ је из Церове у Качеру; доселио се 1900. године, а старином је Ужичанин;
има их у Дићима у Качеру, Ђурђевдан.
Гордићи су из Чичкова код Ариља, Лучиндан.
Радичевићи (Стевановићи) су из Ма лог Борка у Тамнави, Лучиндан.
Димитријевићи су овамо дошли из Великих
Црљена, а старином су из Велеса, Никољдан.
Ранковићи трећи, из Аз ање код Смедерева,
Никољдан.
Ћирићи су из Тетова, Никољдан.
Страхинић је из Јабучја у Тамнави, а старином из Косјерића, Лазаревдан.
Стевановићи други су из Конатица, Стевањдан.
Јовановић, ковач, из Чибутковице, Ђурђиц.
Лазаревићи су из Свилајнца, Никољдан.
Сандић је из Ћелија у околини, кројач по занимању, Ђурђевдан.
Новаковићи су од Белаћевића у Арнајеву, Јовањдан.
Весићи су из Мионице, Никољдан.
Даниловић, колар, из Аз ање код Смедерева,
Лучиндан.
Цигански родови су гурбети:
Живковићи, не каже се одакле су, Св. Петка
Параскева.
Ђорђевићи су из Мионице, не славе.
Миловановићи су из Смедерева, Св. Петка
Параскева.
У Вреоцу је 1933–36. године (тј. у време када
је Петровић прикупљао податке) било 43 рода са
355 кућа и 3 циганска рода са 6 кућа.
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УСТАНОВЕ ШКОЛСТВА, КУЛТУРЕ,
ЗДРАВСТВА И СПОРТА

Школа
Појам школства и почетак образовања у месту
уско је везан са активностима цркве, јер је првобитно уступљен део простора порте з а з граду школе.
По Милићевићу школа у селу је отворена 1855. године.65 У старој школи су основно образовање стицали мештани четири села (Вреоци, Сакуља, Медошевац, Велики Црљени и Цветовац). Поред тога

65 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876,
108.

што представља прву школу саз идану од чврсте
грађе у Београдској нахији, ова зграда се налази на
веома вредној локацији у близини цркава и у перспективи би могла представљати значајан симбол
континуитета образовања у Вреоцима.
Први учитељ је био свештеник Миладин Поповић, па потом цивилно лице терзија вреочки Ранко
Марковића. Тада је имао 40. г. и био ожењен.
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У Вреоцима је почетком 1896. године постојала четворогодишња основна школа коју је похађа ло 66 ученика (18 у првом, 15 у другом, 17
у трећем и 16 у четвртом раз реду).66 Међу тим,
школска инспекција је те школске године оценила да у вреочкој школи вла да потпуна неуредност, а учитељ Милош Маринковић је негативно
оцењен. Вреочка школа је, са школом у Дудовици, оцењена најгоре у Колубарском срез у.67
Милош се касније поправио, па је у школској
1898/99. години оцењен са врло добром оценом
(4). Исту оцену је добила и његова колегиница
учитељица Христина Спасојевић.68
Врло је интересантан податак да је почетком
1908. године објављен конкурс з а пријем учитељице з а Женску школу у Вреоцима. Истовремено је расписан конкурс и за учитеља за I–II разред.69

многих грађана и војника српске војске. Тифусна епидемија је харала нарочито у оним селима
кроз која је пролазила или се у њима з адржавала
војска. Пошто је село Вреоце било на магистралном пу ту тадашње војишне просторије, и њени
становници су били захваћени тифусом.
У времену између два светска рата и за
време Другог светског рата село Вреоци није било з ахваћено ниједном епидемијом, којих је по
неким крајевима наше з емље било. Ваља помену ти само епидемију маларије 1935. и 1936. године, која је била из аз вана уједима маларичног
комарца. Ова епидемија није дуго трајала и била је сузбијена таблетама кинина и исушивањем
локалних бара и мочвара покрај Колубаре, Лукавице и Пештана.

Здравство

Насељено место Вреоци са традицијом дугом неколико стотина година посебно је било
препоз натљиво у 19. и 20. веку. Како лежи на
„главном“ општинском пу ту, у помену та два века овде је био веома раз вијен друштвени, образ овни и црквени живот. Мештани су учесници
свих ратова, почев од Првог српског устанка
па до данас. У мирним временима користили
су сваки слободан трену так з а такмичења (учесници лаз аревачке трке пре Првог светског рата – Чеда Антонијевић), прела и посела, з аједничке ра дове у селу, организ овање игранки на
отвореном и у многим кафанама (најпознатија је
Милетића кафана с почетка 19. века а било их
је касније чак 19 истовремено). Из међу два рата
постојала је и читаоница са библиотеком, чији је
секретар пред други светски рат био Симеун М.
Антонијевић, велики пријатељ свештеничке породице Остојић.
Годинама у месту постоји и ради више друштава и организ ација. Са најдужом тра дицијом
су ФК „Турбина“ (70. г), КУД „Диша Ђурђевић“
(60. г.), Ш. К. „Бора Ивков“ (формиран 1970. г.),
а 1977. г. мења име у Ш. К. „Турбина“, Е. Д. „Вреоци“ (око 30. г.), Спортско риболовно друштво
„Турбина“ (17. г.), УГ „Наше огњиште“, УГ „За
опстанак“ Вреоци, 2 – 3 удружења голубара (голубару Срећку Ђурићу из Вреоца – 2013. г. додељена је награ да удружења „Најбољи голубари
Србије), ловачко друштво и др.
Ова удружења су из дала и неколико књига и
брошу ра о свом раду и постојању.

Организована здравствена делатност у овом
крају отпочиње 1882. године оснивањем Здравствене з адруге у Лаз аревцу. Године 1932. из грађена је болничка з града уз донацију краља
Александра и краљице Марије, који су уложили
50.000 динара у сребру и Томе и Илинке Пауновић из Шопића, који су поклонили 10 ари плаца
з а из градњу објекта у самом центру данашњег
Лаз аревца. Те године Здравствена задруга преименована је у Здравствену з адругу са болницом,
а 1945. године у Здравствену станицу.
Дом народног здравља у Лазаревцу основан је 23. априла 1953. године, и то решењем
Народног одбора Колу барског срез а. Три године касније Дом народног з дравља се трансформише у з асебне з дравствене станице у Великим
Црљенима, Рудовцима, Вреоцима, Јунковцу,
Степојевцу и Дудовици и Здравствени центар,
Антитуберкулозни диспанзер и Породилиште у
Лаз аревцу. Године 1963. врши се поновна реинтеграција свих дотадашњих пунктова и формира
Дом з дравља, који се з адржао до нашег времена.
Потпуни наз ив Дом з дравља „Др Ђорђе Ковачевић“ добија у јесен 1972. у част преминулог лекара, који је својим ра дом и пожртвовањем з адужио грађане Лазаревца.
Споменимо овде да су све до 1914. године ови
крајеви мање-више били поштеђени од заразних
болести. Харала је само туберкулоз а, којој тада
није било лека. Тек 1914. године з ахватила је ове
крајеве епидемија тифуса, која је однела животе
66 Просветни преглед бр. 4/1896, Београд 1896, 180.
67 Просветни преглед бр. 6/1896, Београд 1896, 294.
68 Оцене наставника и наставница народних школа у
1898–1899. школској години, Просветни преглед бр.
11/1899, Бе оград 1899, 628.
69 С течај за попуњавање учитељских места, Просветни гласник бр. 4 и 5/1908, Београд 1908, 267–268.

Друштвени живот места

Фудбалски клуб ТУРБИНА Вреоци
Члан је београдске српске лиге, а боја клуба је
црвено-бела.
На иницијативу и подршку „Шумадијског
електричног предуз ећа“ у Вреоцима 1946. године
основан је Синдикални спортски актив, који
марта 1949. године прераста у Спортско друштво
„ТУРБИНА“. По оснивању друштва ФК „Турбина“
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је регистрована код Београдског фудбалског
подсавеза у Београду, са 29 активних играча. Током
година спортско друштво је имало видну улогу у
омасовљењу више грана спортских активности,
јер је окупљала велики број младих радника.
Један од најз начајнијих догађаја у историји овог
клуба је из градња фудбалског игралишта 1977
године прошлог века са бетонском оградом,
свлачионицама, купатилима и покривеном летњом
баштом.70 Играчи ФК „Турбина“ су били цењени
у околини и шире и свакако треба напоменути
да је најбољи играч свих времена, по многим
проценама и саиграча и фудбалских стручњака
био Мирко Маринковић. Ипак нез аобилаз ни
мајстори фудбалске игре на вреочком терену су
још били и Тадић - Кела, вреочки зет, легендарни
голмани (Радивоје Кулић, Тома Миливојевић,
Миша Ђурђевић), Никола - Николица Антонијевић, Живан - Бабура Арсенијевић, Ми-рослав
- Мића Арсенијевић, Жикица Митровић - Жаир,
Радисав - Раћа Митровић, Слободан - Чалтон
Станковић, Миладин - Шеин Пантелић, Боривоје
Бора - Дућан Синђелић, Стојан - Кореја Тодоровић,
Горан Жарковић, а од млађих Слободан - Бобан
Стојановић, Слободан - Жока Пантелић, Драган
- Лола Антонијејевић, Милоје Арсенијевић, Миле
Бељић, Миле-Ђанго Митровић, Милоје Вукић и из
најмлађе генерације Бојан и Горан Бељић.
М. Вукић је поникао у Турбини да би после
војске играо з а ФК „Колубара“, па у „Нишком
радничком“ прволигашу, те у ФК „Чукаричком“ из
Београда а одатле одлази у Швајцарску у „Луцерн“
па у ФК „Јан Бојс“, али после саобраћајне несреће
завршава фудбалску каријеру у 29 години. Био је
прави интернационалац.
Клуб је постизао запажене резултате у свим
лигама у којима се такмичио а можда највећи успех
је пласман у 4-ту зону (пре 1960. године) и Српску
лигу у сез они 2015 – 2016. године. Без добрих
тренера то није било могуће а сменило их се 23.
70 Милорад Јанковић Јаћа, Шездесет година фудбалског
клуба „Турбина“, Младеновац 2006.
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Горе: Стадион
ФК Турбина
Десно: Мирко
Марнковић
Играчи су сагласни да су најуспешнији међу њима
били Љуба Симић (претходно био голман БАСК-а)
и Јоца Станковић (који је на ДИФ-у полагао
дипломски под називом „ФК „Турбина“).
Колико је фудбал био популаран у Вреоцима
говори податак да су понекад читаве фамилије биле
оријентисани ка игри са лоптом а карактеристичан
пример су Арсенијевићи (Живан, Михаило,
Милоје и Стефан – отац синови и унук били
активни играчи), па Митровићи (Радислав,
Мирослав, Немања), Маринковићи (Мирко,
Вељко и Александар – отац и синови), Бељићи,
Жарковићи и други.
Ипак без вредних фудбалских радника у
управи клуба, помоћном особљу, као и бројних
пријатеља тешко би се остварили добри резултати
толики низ година. Треба свакако поменути
Михаила – Маџу Жарковића, од 1975. године у
управи па председник када је урађен нови стадион,
Михаило – Миша Остојић дугогодишњи сарадник
и дописник листа „Спорт“, Јока Допуђ – економ,
Ђорђе Терзић, Славко Синђелић – председник МЗ
и ФК за чијег мандата је завршен стадион, Веља
Стојановић и многи други.
У пролеће 1963. године Турбина је играла меч
са ФК Јединством Уб и у првом полувремену је
водила са 5:1. У друго полувреме легендарни тренер
Јединства Милан Миљанић уводи омладинца
Драгана Џајића и после његових фантастичних
брзих продора по левом крилу центарфор Муса даје
4 гола и утакмица се завршава са 5:5. А Вреочани
прокоментарисаше Џајин улазак: „Па шта“ али ...
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КУД „Диша Ђурђевић“ Вреоци71
КУД „Диша Ђурђевић“ постоји од 1957.
године а бави се окупљањем школске, студентске,
радничке и сељачке омладине, као и грађана
свих узраста и занимања који се аматерски баве
културно уметничким стваралаштвом.
Културно уметничко друштво увек је имало
следеће циљеве:
стварање услова з а остваривање креативности аматериз ма и масовности у области
културно уметничког стваралаштва;
очување и раз вијање културно уметничке
баштине колубарског краја, као и културних
традиција народа и народности;
стварање нових културно уметничких вредности, кроз подстицање и развој културно
уметничког аматеризма и стваралаштва;
друштвено и културно васпитање чланова
(деце и омладине) и развијање културе и етике

рада и живота у средини у којој делује;
з адовољавање културних потреба грађана
места Вреоци као и шире друштвене заједнице;
сарадња са другим друштвима и организацијама из ове области у земљи и иностранству;
подстицање из ворног народног стваралаштва и неговање уметничких и културних
вредности.
Окупља више од 150 чланова разврстаних у
следеће секције:
Три фолклорна ансамбла (први, припремни
71 Миленко Ч.Антонијевић, 60 година КУД-а „Диша
Ђурђевић“ Вреоци, Лазаревац 2017.

39

и дечији),
Музички оркестар,
Певачка група „Ђердан“,
Мало позориште „Аматерска сцена“.
Друштво негује чува и сценски обрађује
народне песме и игре свих крајева Србије.
Фолклорни ансамбл тренутно, на репертоару
има преко 20 раз них кореографија и сплетова
игара. а би се одиграле све игре неопходна
је и подршка оркестар у коме су увек биле
хармоника, виолина-ћемане, бас, бубањ, труба,
фрула и гитара, а у каснијем периоду и флаута.
Певачка група је новијег датума и углавном
је чине младе девојке које у репертоару имају
посебно место з а додолске, градске, духовне
песме и најстарије из ворне. Мало поз ориште
броји око 40 чланова и на репертоару имају драму
„Коштана“, комедије: „Обичан човек“ и „Дозвола
за изградњу куће“, драмску сцену „Обичај крсне
славе“, а у припреми је драма „Голгота душа“,

чији је сценарио рађен по роману Време смрти
од Добрице Ћосића.
Добра увежбаност и квалитетна игра
омогућили су фолклорном ансамблу без број
наступа у з емљи и иностранству (Шпанија,
Грчка, Немачка, Аустрија и др).
Од постојања КУД-а сва догађања планира
и осмишљава председништво у коме су
заступљени кореографи, играчи, економи и
понеки представник савета месне заједнице.
Ове јубиларне 2017. године (60. година рада
и постојања) одлично и вредно функционише
КУД. Ради у три секције: Дечији, Припремни и
Први ансамбл.

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић
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Еколошко Друштво
„ВРЕОЦИ“ Вреоци
Прва званична еколошка активност у Вреоцу
је реализована још, давне 1965. године како би се
животни простор око Основне школе и околних
домаћинстава з аштитио од непријатних летњих
испарења стајског ђубрива. Затим је 1979. године
МЗ Вреоци покренуо акцију з а уређење личног
животног простора домаћинстава где су сви били
обавезни да среде своја дворишта.
Еколошко друштво, као права организ ација,
основано је 8. маја 1991. године премда је све законске
„папире“ добило тек 31. марта 1992. године. Први
председник Радомир Раја Маринковић је дао велики
допринос на покретању акција у циљу заштите
животне средине и иницирао израду првих анализа
о уз роцима и последицама еколошких з агађивача
које су израдиле званичне државне институције. У
периоду 1999. - 2001. године није било значајнијих
активности искључиво због ратног стања у земљи.
Из уз етно з начајан и важан период појачаних
еколошких активности је време од 2001. до
2004. године када су организована и одржана: 7
еколошких трибина; 2 еколошка пројекта од којих
је један прерастао у тродневну општу блокаду; 2
састанка са представницима ОЕБС – а; приз нање
тадашње министарке Анђелке Михајлов да су
Вреоци црна еколошка тачка (одмах после Панчева
и Бора) и доношење одлуке да се за Вреоце изради
локални Еколошки акциони план; договорен
бесплатни систематски преглед з а све житеље
Вреоца; 3 велике акције чишћења отпада и шута: 70
камиона талога отпадних вода (2003), 70 камиона
талога отпадних вода (2004); 40 камиона шута
изнад и око чесме Вукашиновац, Негино брдо и
Вреоца итд. Бројне активности трају до данас. Ту су
састанци са ресорним министрима појединачно, са
другим представницима владе, са представницима
ЕПС-а и РБ „Колубара“, другим органима власти
и државних институција као и представницима
борда директора ЕБРД Србија – европска банка
з а обнову и развој з а добијање „Зеленог кредита“
у износу од 80 мил. ЕУР-а (кредит реализовао РБ),
учествује се на националној телевизији и локалним
медијима. Пишу се представке з аштитнику
грађана, поверенику з а информације, организ ују
протести испред Владе РС, на гробљу, кад је почело
пресељење, уз тражење хуманих услова ексхумације
и придржавање свих з дравствених прописа и
много тога још. У свим овим акцијама учествују
многи чланови ЕД з аједно са мештанима Вреоца,
као и ученицима ОШ који су били увек ту када се
реализује било која акција. Организована су два
годишња систематска прегледа жена Вреоца због
могућих компликација са плућима. У претходне три
године ЕД у сарадњи са РБ организује рекреативну
наставу у з дравој природи з а децу предшколског
узраста из Вреоца.72
72 З. Антонијевић, Г. Кулић, Ж. Стојковић, и др.
Материјали у припреми за публикацију ЕД ВРЕОЦИ

Спортско риболовно друштво
“Турбина”
Још почетком деведесетих постојала је
иницијатива з а оснивањем риболовног друштва
у Вреоцима. Главни иницијатори су били Бељић
Влајко, Војиновић Миодраг и Арсенијевић
Михаило сви из Вреоца. Друштво је основано 07.
децембра 2000. године на оснивачкој скупштини
одржаној у Дому културе у Вреоцима. За првог
председника друштва из абран је Војиновић
Миодраг – Микан.
Међу чланством је владао велики ентузијазам
и радило се доста. Врло често су организоване
акције чишћења и уређења реке Колубаре на
потесу од ушћа реке Пештан до водозахвата
у Вреоцима. Активности су ишле у неколико
праваца и то: Омасовљење друштва и оснивање
пионирске школе и секције при друштву, сарадња
са Ваљевском организ ацијом „Колубара“ која је
газдовала рибарским подручјем Колубара, сарадња
са риболовним друштвима са територије општине
Лазаревац, организовање разних спортских и
рекреативних такмичења. Од 2003. године кренула
је идеја и з апочела из градња риболовног дома на
ушћу реке Пештан у Колубару. Идејни пројекат
з а риболовни дом урадио је бесплатно Вуковић
Бранко из Лазаревца. Темељ за поменути дом
урађен је и изливен је у мају 2003. године. Све радове
су из водили чланови друштва а главни мајстор
је био Дамњановић Сретен из Вреоца. Пројекат о
уређењу десне обале Колубаре на потесу од ушћа
до водоз ахвата урађен је и промовисан 2004. год.
Тај пројекат је подржан од многих постојећих
организ ација у Вреоцима што је помогло да се
друштво обрати з а помоћ општини Лаз аревац
фонду за екологију и од њих као и од РБ “Колубара“
и Савеза спортова из Лазаревца друштво је добило
велику помоћ. Највећа помоћ з а уређење десне
обале Колубаре и из градњу риболовног дома је
ипак остварена од МЗ Вреоци. Данас је то леп
грађевински објекат, дика и понос свих риболоваца
али и мештана Вреоца. СРД „Турбина“ је заузела
прво место 2005. године, а друго 2006. године у
општинској лиги Лаз аревца. Млади такмичар из
Вреоца Арсенијевић Стефан је учествовао и на
светском првенству у Чешкој 2007. године.
У друштву је једно од најз начајнијих
активности, организ ација Меморијалног купа
посвећеног преминулим члановима друштва
који су дали велики допринос развоју друштва и
риболова на овим просторима. Што се рада тиче
приоритета за будући рад то је завршетак послова
око риболовне кућице и сређивање река на потесу
Вреоца, а нарочито оспособљавање и одржавање
такмичарске стаз е од ушћа до водоз ахвата.
Организовање Ускршњег купа, клупског-изборног
такмичења, меморијалног купа, школе риболова,
активирање волонтерске чуварске службе и учешће
у активностима еколошке организације, излета на
атрактивне дестинације итд.
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Предање о томе како је село Вреоци своје име добило
Свештеник Живојин Поповић је забележио предање о томе како је село добило а које је чуо од
старих Вреочана. По о том предању село је своје садашње име добило пре око 200 година1. Југоисточно
од врелачког гробља постојало је веома јако врело које је давало воду прилино снажном потоку 2 који
је текао дубодолином па се уливао у Велику Јаругу а затим у Пештан. Врело је било толико јако да је
на њему могло млети неколи витлова. Поток је у равни кода је пролазио правио штету својим честим
поплавама људима који су око њега имали своја имања. Зато се ови договоре, те сланином затворе
(угуше) врело које је од тада било много мање издашно па га околни сељаци прозову „Вреоце“ а
касније и само село добије Вреоце.3
1 По том предању село је добило име око 1690. године дакле у време Велике сеобе, Није немогуће да данашње
село има континуитет од времена Велике сеоба али се истоимено село јавља и у Османским дефтерима са
почетка XVI века.
2 Крајем XIX века овај поток се називао Мали поток.
3 Запис Живојина М. Поповића од 10. маја 1893. године у: Летопис цркве вреочке

Нова школа
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Породица Маринковић је некада била
веома богата и моћна, један од њих је некада
био општинар места Вреоци. Бавили су се
пољопривредом, сточарством и пчеларством
што су и долаз еће генерације прихватале сем
последње која ради у Комбинату Колубари.
Зграда је грађена од опеке по угледу на куће у
варошици и то далеке 1877. године. Опека је
прекривена малтером, а онда фасадном бојом.
Кров је прекривен ћерамидом, а темељи су
рађени каменом из оближњег ћелијанском
мајдана, док је цокла од црвеног мекшег камена.
На фасади можемо видети двокрилне проз оре
одвојене плитким пиластрима, а изнад каменог
степеништа су дрвена врата. Фасада, проз ори
и врата обилују мноштвом декоративних
елемената што указ ује на тада веома лукз уз ну
из раду.
У кућу се улази прво у предсобље које служи
з ими и з а кухињу где се налаз и подз идани
шпорет з а кување и грејање. У средини з граде
је највећа соба за пријем гостију, а по страни су
собе за спавање.
У великом дворишту, окућници, налаз е се
све потребне пратеће з граде на којима се з бог
делимичне урушености препознају материјали и
начини градње.
У дворишту постоји и помоћна мала кућа
покривена тесаном даском и ћерамидом чији су
з идови од ћерпича (блато и слама) постављени
између дрвених стубова и греда које су положене
на надземне темеље од црвеног (мекшег) камена.
Служила је за одвајање младог брачног пара из
задружне – главне куће.
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Војно - топографска карта Војске Краљевине Србије
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Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић
Војно топографска карта аустро - угарске армије из времена Првог светског рата
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ЦРКВА
Постоји значајан број монографија манастира и ц ркава Српске православне ц ркве. На жалост, већина ау тора обрађује само храм и евентуално пратеће објекте који иду уз храм било
да то ра де са аспекта историје, било са аспекта
историје уметности или архитекту ре. Кад је реч
о монументалним средњовековним манастирима и ц рквама, изучавају се и њихове оснивачке
повеље ако су сачуване. Потпуно се занемарује
чињениц а да ц рква није само ц рквени (манастирски) храм уз пратеће објекте. То је нешто
што је много шире. Ау тори ове монографије о
ц ркви у Вреоц има не изучавају те ц ркве примарно као грађевинске објекте, него као заједницу хришћана у Вреоцима и околини. Наравно,
подразумева се да ће ц рквени храмови, са свим
оним што се налази у њима, бити изучени и са
аспекта историје уметности, архитектуре, етнологије ...

Српска црква у време прве владавине
књаза Милоша
Положај Српске ц ркве у време књаза Милоша (па и касније у Књажевини и Краљевини Србији) се драстично разликовао од оног какав је
данас. Црква је функционисала на један потпуно
други начин – прилично чудан за наше данашње
поимања односа ц ркве са државом. Слободно
можемо рећи да је једна од основних одлика била
апсолутна потчињеност цркве држави и непрекидно мешање ц ивилних власти у живот ц ркве.

Због простора ми ћемо овде детаљније обра дити
само први период, али неких суштинских промена и поред доношења новог црквеног устава није
било. Све до стварања „нове“ Југославије 1945.
године ц рквена хијерархија ће бити у потпуности потчињена министру просвете и вера (тиме
и влади) и ниједну битну одлуку неће бити могуће донети, а још мање спровести у дело без одобрења надлежног министарства.73
Вратимо се књазу Милошу и његовом добу.
По завршетку оружаних борби за време
Другог устанка, потискивањем турске власти и
преговорима чињеним са Портом, изграђивани
су темељи нове српске државе. Искористивши
ситуац ију која је била створена, препуштањем
уну трашње управе земље од стране Турака, кнез
Милош је приграбио сву власт у Србији. Он није
желео да у управљању Србијом буде од било кога
ограничен, особито од својих дојучерашњих сарадника, других устаничких старешина. Милош
је у своје руке узео пуну власт у земљи, ослободивши се при том и својих противника, чак и по
цену њиховог ликвидирања, како је то учинио са
Карађорђем, кнезом Симом Марковићем и војводом Петром Молером. Завођењем строгих мера он је почео да гуши народно неза довољство
73 О новим резултатима истраживања цркве у време
књаза Милоша видети у. Н. Ђокић, Љ. Поповић,
Браничевска епархија у првој половини XIX века,
Пожаревац , 2005, и Н. Радосављевић, Православна
црква у Београдском пашалуку 1766 – 1831, Београд
2007.
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које је произашло из система његове владавине.
Међу тим, упоредо са овим он је радио и на
једној корисној ствари за Србију. Кнез Милош
је енергично радио и на истискивању турске
власти из Србије, и то је чинио на веома вешт
начин. Истискујући турску власт он је започео
и изградњу српске државе желећи да у њој формира и најпотребније установе. Пу тем тзв. „народних депу тација“,74 које је много пу та, такорећи једну за другом, слао на Порту, постављено је
низ питања. Тако је постављено питање начина
плаћања српског данка Турц има, територијалног проширења Србије према границ ама Букурешког уговора из 1812. (тзв. територија „шест
отргну тих нахија“), слободе богослужења, слободе трговине, потпуне уну трашње самоуправе,
а пре свега за њега важног питања, питања наследности кнежевског достојанства у Србији.
У остварењу овога кнезу Милошу крајем 20их година 19. века ишла је на руку и међународна политичка ситуација. У сукобу двеју држава
Русије и Турске, Русија је изашла као победник.
Русија је обавезала Турску да Акерманском конвенцијом призна одредбе Букурешког мира у корист Србије. Порта, врховни турски орган, била
је приморана да се обавеже на решавање српског
питања. Рок за испуњење овога био је одређен на
осамнаест месец и, од октобра 1826, од потписа
конвенције.75 Све што буде овим решено, било је
одређено да уђе у посебан ферман76 потврђен хатишерифом.77
74 Делегација народа.
75 Сви датуми у овом раду су по „старом“ ка лендару.
76 Писмена царска заповест, повеља.
77 Највиши турски државни указ–декрет, у доба турског царства са својеручним потписом самог султана.
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Црква брвнара
Ваведење Пресвете Богородице

Но наста ла ситуац ија изазвана руско-турским ратним сукобом (1828–1829. год) одложила
је за извесно време испуњење овог. Пораз Турске, завршен Једренским миром донео јој је нове
обавезе. Његове одредбе, показале су свемоћан
утиц ај Русије. Шестим чланом овог мировног
уговора Турска је била обавезана да у року од
месец дана испуни све обавезе према Србији.
Нашавши се под покровитељством Русије Србија се нашла у најповољнијој ситуацији, на најбољем путу да оствари ау тономију, односно да
створи ау тономну Кнежевину. Преостало је да
то само буде потврђено и званичним актом.
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Иконостас цркве
брвнаре Ваведења
Пресвете Богородице.
Иконостас је, највећим
делом, израдио зограф
Константин. Једино су
царске двери рад другог,
за сада, непознатог
мајстора.
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Царски хатишериф састављен септембра
1829, а објављен у Србији фебруара 1830. године,
признао је Србима право на потпуну уну трашњу
самоуправу, као и на образовање самосталне национално-политичке управе.
Донете одредбе могу се поделити у две групе.78 У првој групи одредби било је одређено решење више питања. То је између оста лог било:
да се преговорима укине дотадашњи спахијски
систем и да сељак постане сопственик земље коју је до тада обрађивао. Затим, Порта се обавезала да неће тражити ниједну аспру79 од договореног тачно утврђеног годишњег данка за читаву
земљу. За турско варошко становништво било
је предвиђено исељење уколико није припа дало
турским гарнизонима. У српске руке, под одређеним условима, прешла је и београдска ц аринарниц а. Срби су могли да наплаћују ц аринске
таксе за сву робу, осим оне која је ишла за Цариград – директно. Српски држављани добили
су право кретања и трговине по читавој Турској.
Друга група је обухватила следеће: слобода
вероисповести, с правом Србима да сами бирају митрополита и епископе, које ће постављати у
чин цариградски патријарх, с тим да они не морају одлазити у престони град Цариград.80
Сем овога Србија је добила право да несметано установљава школе, болнице, штампарије,
сопствене судове и сопствену војску. А Србијом
је управљао кнез уз договор са највиђенијим старешинама које су сачињава ле „Савет“. Посебно
издатим царским бератом81 кнез Милош је потврђен у звању српског кнеза са наследним правом.82 Овим су били решени сви битни захтеви
које су Срби постављали пред Турц има. Остала
су нерешена питања прикључења шест нахија и
плаћања данка одсеком, паушално.
Ова нерешена питања успела је Србија да реши 1833. године. Те године извршено је припајање нахија и решено питање данка. О овоме је био
издат посебан хатишериф.83
Тако је хатишерифима донетим 1830. и 1833.
године коначно укинут феудализам у Србији.
Она је од некадашњег београдског пашалука поста ла ау тономна кнежевина. Овим су били спроведени у живот захтеви које је још Први српски
устанак поставио као програм бор бе српског народа против Ту рака. Србија је могла да започне
решење унутрашњих питања. Једно од тих је била и црквена ау тономија, односно оснивање са78 АС–КК–IX–270.

мосталне православне цркве.
Издавање Хатишерифа изменило је дотадашњу ситуац ију у српској ц ркви. Оно је омогућило замену дотадашње грчке јерархије српском.
Исто тако оно је изменило из основа Милошев
положај према Васељенској патријаршији у Цариграду.
Издатим хатишерифом је у ствари била решена само једна ствар „само питање о слободи
вере, а никако питање о Србијиној ц рквеној аутономији.“84 Но тиме је тада био отворен пут и
за решење овог питања. Не желећи да се меша у
то, Порта га је сматрала уну трашњим ц рквеним
питањем које је има ло да буде решено између
Патријаршије и Србије. „Ау тономија православне ц ркве у Србији није била у интересу Патријаршије; али како је хатишерифом зајемчена у
Србији политичка ау тономија, како је тим актом
специјално гарантована и слобода вере, Патријаршија се није могла одупирати успешно црквеној ау тономији нове кнежевине, и она је без устезања изашла у сусрет захтевима Милошевим и
Портиној препоруци у томе смислу“.85
Ради избора нових личности које ће заменити Грке Милош је у току 1830. год. ступио у
преговоре са Патријаршијом. Крајем те године
он је већ и имао одређене кандидате за епископе. За првог српског митрополита био је одређен
– изабран архимандрит манастира Враћевшниц е Мелентије Павловић, а за епископе: ужичког
Нићифор, архимандрит манастира Сретење, а
шабачког Герасим, архимандрит манастира Благовештење. Означивши изабране кандидате као
„најчасније, најспособније и најуваженије личности у нашем свештенству“, он их је топло препоручивао патријарху. Но на посвећење у Цариград било је одређено да иду само двојиц а, Мелентије и Нићифор. Шаљући их тамо, кнез Милош је писао да то они не морају да чине, нису
обавезни, али да се то чини из поштовања према
патријарховој личности.86
Само њихово посвећење учињено је у лето
1831. године; патријарх је обавестио кнеза да је
то учинио августа те године. Мелентије је посвећен 18-ог, а Нићифор 19-ог августа.87 „Тиме
је била, после доста муке и труда, васпостављена виша српска јерархија у ослобођеној српској
држави.“88 Међу тим, овај чин није још значио
постизање ау тономије за српску православну
ц ркву у Кнежевини Србији. То је постигну то,
односно решено Конкордатом, који је потписан
у септембру 1831. године.89

79 Најситнији турски сре брни новац .

84 Мих. Гавриловић, исто, 497.

80 Тачке 1 и 14 Хатишерифа.
81 Царско писмо којим се потврђује неко право, или
пак даје каква повластица.

85 Исто, 497.
86 АС–КК–XXXV–813.
87 АС–КК–XXXV–816.

82 АС–КК–XXX–2, 20, 23; АС–КК–XXXV–41; АС–КК
VII–645; Мих. Гавриловић, Милош Обреновић, књ. III,
Београд., 1912, 604–609.

88 Др Ђоко Слијепчевић, Историја српске православне цркве, књ. 2, Београд., 1991, 317.

83 Мих. Гавриловић, н. д., 614–617.

89 АС–КК–XXXV–502; Слијепчевић, н. д., 317.
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Сам Конкордат је одређивао да се убудуће
митрополит и епископи бирају у Србији, као и
да митрополит носи титулу „Митрополит ц еле Србије“.90 За своје посвећење митрополит је
имао да даје патријарху 300 дуката ц есарских,
док су епископи били ослобођени тога. Сама
пак ц рква имала је да плаћа Патријаршији по
одлукама из 1831. године 6.000 гроша,91 а после
присаједињења шест нахија 1833. год. он је подигнут 9.000 гроша. Ни митрополит ни епископи не могу се за дуживати на рачун „народа или
велике цркве“ (Патријаршије). Митрополит пак
не може бити збачен с тог положаја без сагласности Васељенског патријарха и кнеза, а исто тако
епископи без договора митрополита и кнеза. И
на послетку митрополит је имао обавезу да при
богослужењу спомиње име васељенског патријарха, а епископи српски име митрополита.92
Конкордат од септембра остао је непромењен све до 1879. год., када је после Берлинског
конгреса, новим приликама које су остварене
у Србији, Цариградска патријаршија „огласила
српску цркву ау токефалном“.93
Новоизабрани митрополит Мелентије прешао је у току свог духовничког живота од калуђера до митрополита. Године 1810. постао је
игуман манастира Враћевшница, за који се може
рећи да му је био матични манастир. По избијању Другог српског устанка Мелентије активно
учествује у њему. Особито храбро било је његово држање у биц и на Љубићу 1815, где је својим
запаженим учешћем учинио преокрет у самој
борби, и допринео победи устаника над Турц има. Његово учешће било је са пуно храбрости и
у другим борбама, као нпр. у биц и код Па лежа.
Ово његово деловање, храброст и јунаштво није остало непримећено. Кнез Милош га је убрзо позвао к себи, ценећи све што је овај учинио.
Кнез га је 1818. год. узео за ду ховника своје породиц е, изражавајући тиме своје поштовање
према њему. Сада већ архимандрит, Мелентије
је био и саветник кнеза Милоша у свим ц рквеним пословима. Осетивши његове способности
кнез га је укључио и у друге послове. Запажено је
нпр. његово учешће у смиривању ситуације после Абдулине (1821) и Ђакове (1825) буне. Године 1822, када је образована конзисторија (мада
привремено), кнез Милош га је поставио за њеног председника, а 1827. године био је именован
за члана кнежеве свите.94 Уопште, сав његов рад
га је уздигао као најпознатију ц рквену личност
у Србији. Одатле па до посвећења за митрополита, првог после уклањања Грка из Србије, пут
90 Мих. Гавриловић, исто, 610–611.
91 Турски новац .
92 АС–КК–XXXV–825, 849; Мих. Гавриловић, исто,
613.
93 Ђ. Слијепчевић, н. д, 318.
94 Ђ. Слијепчевић, н. д., 320.
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није био дугачак. То се, као што смо видели, догодило августа 1831. године.
За време своје управе Српском православном ц рквом у Кнежевини Србији митрополит
Мелентије је учинио неколико крупних потеза:
он је плански и смишљено утемељавао основе
канонском поретку у ц ркви, који су, стиц ајем
разних околности, били нарушени.95 Затим, он
је разграничио епархије, организовао митрополитску канцеларију, установио Свети архијерејски сабор „и ограничио самовољу епископа, који, иако су сада били Срби, нису се могли сасвим
ослободити последиц а рђавог фанариотског
утицаја“.96
Међу тим, митрополит Мелентије у своме
раду имао је једну огромну препреку, болест. Тешко оболео, није дуго остао на челу цркве. Његов рад је прекинут 8. јуна 1833. год. његовом
смрћу. Као веома омиљен, био је искрено ожаљен од народа, као и самог кнеза.97
Наследника преминулом митрополиту кнез
Милош је врло брзо изабрао. Његов избор, уз савет Карловачког митрополита Стратимировића,
пао је на његовог дотадашњег секретара Павла
Јовановића. Једна велика препрека остварењу
овог била је та што Јовановић и сам није био мо95 Ђ. Слијепчевић, исто.
96 Ђ. Слијепчевић, н. д., 321.
97 АС–КК–XXXV–86–88, 91, 93, 95–100, 398, 399, 824,
825.
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нах, који је чин био услов за овакав положај. Но
и ту је убрзо нађено решење.
Пре прихватања овог чина Јовановић је
имао више разговора са кнезом. У њима је изложио како он мисли да управља ц рквом, знајући
да кнез, што је увидео живећи у његовој близини
већ неколико година, жели да има последњу реч
и у црквеним стварима. Кнез Милош је што се
тиче тога прихватио разлоге које је навео Јовановић, бар формално. То је и навело Павла Јовановића да се покори ономе што је од њега захтевано.
Да би се испунили услови, Павле Јовановић
је од стране кнеза Милоша упућен ужичком епископу Никифору да га замонаши. „Замонашен је
октобра 1833. и за само петнаест дана прошао је
све монашке и свештене чинове до закључно архимандритског“.98 При замонашењу Павле је добио ново име – Петар.
Сада је остало кнезу Милошу да предузме
да ље кораке. Прво што је урадио, то је била наредба Петру да преузме управу српске ц ркве и
да се припреми за пут у Цариград. Сам пак кнез
је преузео на себе припрему и слање Петрово на
пут у Цариград. О томе га је обавестио већ крајем октобра месец а. Архимандрит Петар обрео
се у Цариграду почетком децембра 1833. године.
Тамо је прво 5. дец ембра извршен „прописани
98 Слијепчевић, нав. дело, 326; Алекса Илић, Петар
Јовановић, митрополит београдски, Београд., 1911,
11–15; АС КК–XXXV–774, 777.

избор за Митрополита Србског“. А 6. дец ембра,
на дан Св. Николе, је извршен и чин посвећења
за епископа. Патријарх Константин, који га је
посветио, даровао му је том приликом и жезло
и митру.99 Чином посвећења београдски новонаименовани митрополит добио је и нови ранг.
„Београдски митрополит био је до сада у дванаестом, а сада у другом степену“, јављао је нови
митрополит митрополиту Стратимировићу у
Сремске Карловце.100 То је значило да је постављен међу прва четири ц рквена великодостојника.
Новопосвећени митрополит није се дуго задржао у Царигра ду. По жељи кнеза Милоша он
се вратио у Пожаревац , једну од две престониц е
кнеза Милоша, 23. децембра 1833. године.101 Оволика журба је била извршење жеље кнеза Милоша да нови митрополит стигне пре Божића (25.
децембра) и са њиме проведе божићне празнике.
Долазак митрополита Петра у Пожаревац
обележен је и његовом првом архијерејском
литургијом на дан Божића. „На дан Рождества
Христова служио сам као архијереј прву божествену литургију“, писао је он митрополиту
Стратимировићу.102 На крају службе он је пред
кнезом и окупљеним народом одржао беседу.103
После за државања у Пожаревц у, у коме је
боравио до после Богојављења (8. јануара 1834.
год), Петар се сместио у Крагујевцу, у коме му
је била резиденција до 1835. године, када је ова
пренета у Београд.
Из Крагујевца је, користећи своје претходно
стечено образовање104, почео да успешно води
Српску православну ц рву у Кнежевини. У томе
му је у први мах, док није стекао извесно искуство, помагао, на његову молбу, митрополит
Стратимировић.
Први посао који је преузет био је решење
„проблема“ који је настао присаједињењем „нових“ нахија. Србија је до тога доба имала три
епархије – епископије: београдску, којом је управљао сам митрополит, ужичку, којом је управљао епископ Нићифор, и шабачку, којој је на
челу био епископ Герасим. На присаједињеној
99 Митра, у хришћанским ц рквама, круна православних епископа; же зло, скиптар, палиц а.
100 А. Илић, н. д., 28; АС КК–XXXV–778.
101 АС–КК–XIV–188.
102 А. Илић, н. д., 29; Мих. Гавриловић, н. д., 504.
103 Новине Србске, 1834, № 2, 8. Црквене вести, Содержание слова, које је новопостављениј г. Митрополит Петар на дан рождества Христова 1833 године,
први пут као архијереј служившиј, у цркви Пожаревачкој из говорио.
104 Јовановић се школовао у Сремским Карловц има,
где је завршио гимназију и богословију. Филозофију је
студирао у Сегедину. Од 1819. до 1830. био је наставник гимназије у Сремским Карловц има. Године 1830.
прешао је у Ср бију, где је најпре службовао у суду, а
затим је постављен за секре тара кнежеве канцеларије.
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Митрополит Петар Јовановић
територији образована је нова четврта епископија – тимочка. За њеног епископа, после припрема у 1833. год., био је 31. јануара 1834. године
изабран игуман манастира Горњак, Дионисије.
Сам чин посвећења извршен је 1-ог фебруара.105
Митрополит се после овога упустио у послове веома важне за ц ркву. Он је у живот и рад
ц ркве унео нов начин ра да и средио стање које
у току свог краткотрајног управљања није успео
да реши његов претходник Мелентије. Српска
православна ц рква окренула се пре свега унутрашњем уређењу, у духу канона православне
цркве.
Најважније у ц елом овом послу било је одвојити црквену власт од световне. Да би се то постигло, било је потребно донети посебан Закон
о ц рквеним властима. Знајући добро кнеза Милоша, његову нарав и уплитање у све послове, он
је желео да се то све промени и да се уну трашњи
живот ц ркве развија без притиска световне власти.
Зато је одмах у почетку 1834. године, у фебруару месец у, учињен први корак. Кнезу Милошу су митрополит и епископи упу тили предлог о установљењу конзисторије, и о оснивању
клерикалних школа. Он је предвиђао постојање
вишег духовног реда, а поред њега и постојање
ц рквених судова у свакој епархији. За задовољење ц рквених потреба у свештенству требало
би у свакој епархији основати клерикалне школе под надзором епископа. Међу тим, овај „први
105 АС–КК–XXV–66.
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пројекат основног закона у правом смислу тога
појма“106 није та да „прошао“, већ је одгођен за
касније.
Нова ситуација, сматрано је повољнија, наста ла је доношењем Сретењског устава 1835. године. У глави IX, која говори „О ц ркви“, у члану
93 је стајало: „Вну трено руководство цркве принадлежи Митрополиту и духовној власти, која
ће се указом одредити с набљудовањем107 уговора, утврђени са Патријархом у Цариграду.“108
На ову ситуацију одмах је реаговао митрополит
и тачно после двадесет дана поднео кнезу Милошу и Државном савету 23-ег фебруара нови
пројекат Црквеног закона. По овом, на челу државе на лазио се Синод, коме би био председник
митрополит, а сачињавали би га по једно лиц е
(монашко или мирско) из сваке епархије. Но како су се политички услови развија ли, Сретењски устав је био суспендован већ 28-ог фебруара, тако да је и овај предлог доживео судбину
претходног – није остварен.
Но за нас, за оно о чему желимо да говоримо у овом делу, од интереса је један део овог
предлога, који се по нашим сазнањима први пут
јавља. Наиме, у њему је први пут било предвиђено третирање појединих питања – проблема,
посебно. По предлогу рад Синода био је подељен на четири струке: а) ду ховна, б) спремање
клера, в) економију и г) судство. Од ових је био
особито важан онај који се односио на „економију“ односно на „струку која ће водити надзор
над црквама и манастирима и њиховим имовинама, приходима и потребама.“109
Трећи пројект – нацрт настао је исте 1835.
године, после Петровске скупштине. Сачињени пројект „Начертаније о устројству ду ховних
власти у отечеству“ поднет је кнезу почетком
јула. Препрека усвајању овог, донекле договореног предлога, појавила се одласком истог месеца кнеза Милоша у Цариград. Ово вишемесечно
путовање ра ди државних послова (јули – новембар 1835. год) само је закратко прекинуло рад на
овом питању.
Вративши се у Србију и размотривши поднети предлог, кнез Милош је захтевао пре свега
његово текстуално скраћење. Његових 56 чланова требало је скратити на око 30. Прерађен
и скраћен на 32 члана, нови предлог упућен је
почетком 1836. године, крајем јануара месец а,
кнезу на поновни преглед, а овај га је упу тио

106 Љубомир Дурковић–Јакшић: Раз витак основног
црквеног закона у Шумадији у првој половини XIX века
(1804–1847), Бе оград., 1947, 16.
107 Надзором, контролом.
108 Душан Мрђеновић, Устави и владе Кнежевине
Србије, Кра љевине Србије, Краљевине СХС и Краљевине Југославије (1835–1941), Београд., 1988, 36.
109 А. Илић, н. д., 35.
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Државном савету на разматрање.110 На своме заседању од 19. фебруара 1836. године Државни савет је тражио да он буде измењен. Добивши то
мишљење Савета марта 1836. године, митрополит је био принуђен да у интересу ц ркве брани
своје ставове појединих одредби овог Нац рта.
Његови јасни и опширни коментари учинили су
да примедбе Савета буду одбачене. После мањих
исправки он је на Народној скупштини одржаној на Духове, 21-ог маја, обнародован и проглашен под називом „Начертаније о ду ховној
власти у Србији“. То је био први основни писани
ц рквени закон у Србији, односно „прво устројство ц рквених власти у Књажеству Србији после Косова“, како то наводи Алекса Илић.111 Ова
Духовска скупштина има ла је још један успех.
Резултат њеног ра да је и „Књажевски указ: да се
и богословско училишче“ при митрополиту заведе.112
„Овим Законом учињен је први значајнији корак ка одвајању црквене власти од државне. То није јасно и доследно спровођено, али је
за ондашње прилике и схватања било сасвим
добро“:113
Када је митрополит Петар започео свој рад
на управљању црквом, стање међу свештенством
оба реда није било најбоље. Требало је доста тога
исправити. Новодонети законски прописи омогућили су да се исправе разне грешке учињене
у прошлости. Митрополит је схватио да са тим
не треба журити, особито без увида у право стање, којим није располагао, као и без помоћи других лица, овога пу та посебно без чланова будуће
Конзисторије.
Одмах после усвајања „Начертанија“, када је
оно потписано и од кнеза одобрено, митрополит
је у споразуму са епископима предложио будуће чланове Конзисторије. Предлог за четвориц у
чланова овог тела, поред митрополита, поднет је
кнезу Милошу 24. маја 1836. године. Лица предложена за ово била су: јеромонах Ликоген Михаиловић, бивши настојатељ манастира Јошанице;
протојереј Марко Михаиловић, парох па лешки
(обреновачки), ранији протојереј београдски;
протођакон Гаврило Поповић; и јереј Димитрије
Јоанновић, београдски парох. Сем тога, у предлогу су навођене и њихове карактеристике које
их одликују од оста лих. Поред овога за двојиц у
од наведених је истакну то да имају „вишу спрему“, што је за оновремене прилике била велика
ствар. Предлог се завршава молбом „да би уједно и секретара Конзисторијског од мирских 114
лиц а изволели наименовати“, но са напоменом

„да би он био познат са црквом и њеним уређењем“.115 Са упућеним му предлогом кнез се сагласио, и постављење ових било је убрзо завршено.
Нова Конзисторија је отворена и започела
са радом 11. јула 1836. године. Њу је на свечан
начин отворио митрополит Петар и председавао
њоме.116
На испуњавању ових „основанија Начертанија“ урађено је одмах, на овој седници. Под тачком 4 направљен је распоред послова по струкама. Ови су распоређени, и за њихове референте
одређени:
А) Ликоген Михаиловић, за струку дела вероисповести;
Г) Марко Михаиловић, за струку дела парничних;
Б) Гаврило Поповић, за струку воспитанија;
В) Димитрије Јоанновић, за струку дела економије црковне117
Радећи и сам врло много, митрополит Петар
је то тражио и од својих сарадника. Резултат рада Конзисторије почео је убрзо да се показује. Но
не могавши сама да то све ура ди, Конзисторија
је затражила и помоћ од власти, у првом случају
од кнеза Милоша и Државног савета. Помоћ је
затражена ради више питања – проблема у месецима августу и септембру 1836. године.
У оквиру својих брига о стању у српској цркви митрополит Петар посвећивао је особиту
пажњу манастирима и монаштву у њима. „Митрополит Петар је одредио који се манастири
имају сматрати за царске лавре, а који за општежића, а који опет за метохе. Мањи и незнатнији
манастири били су претворени у парохијске цркве“:118 Ово је било особито резултат поштовања заслуга старих „духовника за очување вере,
писмености и народности“. Ценећи ово, и кнез
и митрополит ревносно су се старали „о унапређењу отачествених манастира“. У први мах
нешто мање пажње је било посвећено ц рквама,
али ускоро у томе нису ни оне заостајале. А као
резултат тога види се из онога што је према њима учињено у периоду август – децембар.
Први корак ка томе учинио је кнез Милош.
Он је 18-ог августа упу тио писмо Државном савету са жељом да овај преко Исправничестава119
сазна одређене податке о манастирима и њиховим парохијама. Он је захтевао да се у сваком
округу120 сачини списак манастира који се у ње-

110 АС–КК–XXXV–442.

117 АС–КК–474. „Референти“ су наведени са ознакама
струке и реда, како је то дато у самом записнику. Струке су иначе према „Начертанију“ и групама у њему.

111 Алекса Илић, н. д., 52; Слијепчевић, н. д., 331; АС–
КК–XXXV–442.
112 А. Илић, н. д., 40.

115 А. Илић, н. д., 55–56; Слијепчевић, н. д., 331–332;
АС, МБ бр. 541/1836.
116 АС–КК–XXXV–474.

118 Ђ. Слијепчевић, нав. дело, стр 341.

113 Р. Љушић, н. д., 449–450.

119 Органа управе, мешавине судске и полиц ијске
власти.

114 Цивилних.

120 Територијалној јединици.
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му на лазе, затим назначи колико ком манастиру
припада парохија и села у њима. Затим „колико
у ком селу кућа и колико душа имаде“. Овако сачињен попис имао је да се пошаље Државном савету на употребу.121
Други корак учињен је од стране Конзисторије 20-ог августа. На 20-ом заседању – седниц и
одржаној 20-ог августа 1836. год., под тачком
173, имао је своје излагање референт „економије
ц рковне“ Д. Јоанновић. Он је говорио и о потреби вођења „рачуна“ у црквама и манастирима, те
да се са тиме требају да упознају сви, како би се
ови „тачно водили“.
Чланови Конзисторије су прихватили предлог који је поднео Јоанновић. Сагласили су се да
се они за манастире почну водити од 1. септембра „због начала Индикта“. А за мирске цркве је
договорено „да се упита његова Светлост, хоће
ли ове рачуне зачети од Дмитрова дна или од
новог Грађанског года, да би ово било саобразно
предавању рачуна од други грађанскиј надлежателстава.“ Исто тако, истакну та је потреба постављања ту тора при свакој мирској ц ркви, као
и сваком манастиру где по један калуђер живи.
Закључке овог састанка митрополит је у форми писма упу тио кнезу Милошу. Са предлогом
упућеним од стране Конзисторије Кнез Милош
се сагласио. Примљено писмо кнез је 4 септембра 1836. год. у копији упу тио Савету. О томе је
истог дана обавестио и Конзисторију.122 Писмо је
садржава ло и кнежеву одлуку да мирске ц ркве
рачун подносе сваке године двапут: „о Ђурђеву
и о Митрову дне“.
Савет је држећи се кнежевог става 8-ог септембра 1836. упу тио свим Исправничествима
детаљно писмо, у коме им је изложио задатак
који им предстоји. Писмо је такорећи садржајем својим дало и технологију читавог посла, са
још неким „пластичнијим“ образложењима. Тако нпр. говорећи о дужностима ту тора, у писму
се наглашава да се она „у томе састои, да он са
парохом рачун о свим приходима и расходима
Црковним точно и совјетно води, сваку и најмању, која је придошла, сваку и најмању, која је
потрошена биљежи, на потрошене Сумме, које
би 10. гроша чаршијски превазилазиле, конте и
квите узима и чува, да мотри, да се црковно добро и имање не растурује и не батали, и да ко
н. п. Свештеник или другиј ко црковно добро на
своју собственну корист не обраћа, једном речју,
да гледи, да се никакво злоупотребленије са ц рковним добром не чини, но напротив тога да се
таково у добром стању одржи“:123
Сем овога ту тор је имао да са парохом сваке
године два пу та, на Ђурђев и Митров дан „црквени рачун исправничеству на преглед поднесе.
Дужност Исправничества је била да рачун бри-

жљиво прегледа, и када нађе да је уредно вођен,
ово потписом и печатом, као исправан овери.
Овај поступак, како је одређено од стране
кнеза, требало је да заживи за Ђурђев дан 1837.
године „и тако после да ље о сваком Митрову и
Ђурђеву дну продужавати“.
А што се пак тиче спискова – инвентара,
требало је „сва три подписом надлежног протојереја и изасланог члена 124 да буду снабдевени“.125
Све ово приказује добро, домаћинско пословање ц ркве и власти.
Трећи корак у том правц у учињен је врло
брзо. У Државном савету су се 15-ог септембра
присетили да им је потребно да знају још података о црквама. Они су констатовали да им је „нужно знати колико и Цркви у ком Окружију има,
где такове леже, кад су и од чега начињене; и у
каквом се стању налазе“: Пошто би се „ово све
пописати могло у један ма[х]“, Исправничествима је препоручено да она свом члану који је изаслат ра ди „описанија имања Церковног“ наложи
да у образац који им се шаље, поред већ постојећег, а у сврху једнообразности, све по реду упише. А да би се то што боље извело, и по реду, Исправничеству је препоручено да одређени члан
Комисије поведе са собом „једног вештог писара
или практиканта свог, кој ће умети ре чениј Списак уредно ру брицирати и сочинити.“126
Но састављање оног што је по овим расписима тражено ишло је доста споро. Код неких је
чак стварало и забуну. И поред свега тога, ипак
ишло се ка постављеном циљу. Али Конзисторија се почела бунити, шта се то са подацима дешава. Зато је у писму упућеном 27-ог новембра молила Државни савет да јој он „списке оне цркви
и манастира за које је он под 8 септ. т. г. 2168А
ц иркулар на сва исправничества издао, ако је
рапорте о томе свију Исправничества примио,
пошље.“127
Одговор савета је био „да ће јој Совјет списак послати чим списаније таково од свију Исправничества добије“.128
А на крају остало је у истој рубриц и деловодног протокола записано: „Под 28 декемврија
послат списак свију цркви и манастира у Србији
– Конзисторији“.129

121 АС, ДС, № 2005/1836; II Бф I № 30/1836.

127 АС, ДС, № 3072/836.

122 Исто.

128 Исто.

123 АС, ДС № 2168. А. ; II Бф I № 30/1836.

129 Исто.

124 Исправничества.
125 Исто.
126 ДС, № 2236. А. ; II Бф I № 30/836.
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ЦРКВА ВАВЕДЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
Историјат изградње цркве брвнаре
Ваведења Пресве те Богородице
и парохијски живот до 1872.
Пре данашње старе ц ркве брвнаре овде су
постојале и старије цркве током друге половине
XVIII и почетком XIX века. Тешко је рећи када је
саграђена прва брвнара.
Већ смо споменули да су Вреоц и у време аустријске владавине овим крајевима Србије припада ли Шопићкој парохији, о којој, за разлику од
већине других парохија, не знамо скоро ништа
осим да је припадала Београдској митрополији
а не Ваљевској епархији. За разлику од других
оближњих парохија њу није званично пописао
ниједан од званичника београдског митрополита, а током периода од 1732. па до 1735. године
било је неколико детаљних пописа Београдске
митрополије.130 Бар нису сачувани извештаји за
Шопићку парохију, већ само фрагментарни подац и који нам ништа конкретно не говоре. На
основу аналогија са другим парохијама можемо
само рећи да је парохија вероватно имала своју
парохијалну цркву, али да то није било правило.
Поред тога, парохијална црква није морала бити
баш у самом Шопићу, већ и у неком другом селу
у саставу парохије, па тако и у Вреоцима. Једино
што је мање-више сигурно то је да је парохијални свештеник боравио у Шопићу.
Први помен ц ркве у Вреоц има је, као што
130 Било је и нешто ранијих пописа, али нису сачувани де таљнији подаци.

ћемо даље видети, молба јереја Илије из Вреоц а
из августа 1805. године да им митрополит Стратимировић да антиминс за како Илија пише
„наново подигну ту цркву“. Дакле, пре ове цркве
постојала је старија. У биографији свештеника
хаџи Стојана смо објаснили зашто сматрамо да
он мора да буде знатно млађи у време Кочине
крајине него што то пише у Летопису. Мислимо
да није чиста случајност да се Стојан школовао
у Боговађи негде 1780–85. године, јер је то управо време (1775–90) када је саграђен већи број
ц ркава брвнара у Србији. Врло је вероватно да
постоји међусобна зависност између школовања
Стојановог и изградње прве брвнаре у Вреоцима
и да то па да у то време, тј. негде око 1780–85. године. По подац има из спомену тог летописа првобитна црква се на лазила у „Милетића Кључу“,
поред реке Луковице.131 Кад смо говорили о пресељењу села због поплава, такође смо објаснили
због чега је река Луковица настала током поплава 1780. године. Пошто се та стара ц рква на лазила непосредно уз оба лу ове реке, то је још један
доказ да је саграђена након 1780. године.
Прва ц рква брвнара у Вреоц има готово сигурно није ни личила на данашњу. Цркве из тог
периода личе на ц ркве брвнаре у Лозовику или
стару брвнару у Четережи (обновљена ц рква нема никакве везе са оригиналном). Цркве као што
је данашња брвнара у Вреоц има у ц ентралној и
131 Ове податке даје и Б. Вујовић, али не контролише
податке из летописа. Б. Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, Годишњак гра да Београ да XIX, Бе оград
1972, 129
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Околина Београда на карти Угарске и
околних земаља аутора Самјуела Дуна (Samuel
Dunn) из 1774. године
источној Србији132 се јављају тек на почетку владе књаза Милоша (Вреоц и, Покајниц а, Брзан).
По подац има из летописа ову ц ркву су Турц и
запалили.133 Податак да су ц ркву спалили Турц и
тешко је прихватити, јер немамо о томе никаквих писаних податак, премда су и Кочина крајина и Први и Други српски устанак доста добро
покривени писаним изворима, поготово околина Београда. Из извора знамо да су Турци 1815.
године спалили кућу и окућниц у попа Ранка из
Рудовц а и сличне дета ље, али о спаљивању ц ркве у Вреоц има нема никаквог помена. Цркве у
западној Србији јесу страда ле и у Кочиној крајини и у Првом српском устанку, али у централној
и источној Србији то су били ретки случајеви.
Само је војска сребрничког паше палила систематски ц ркве у западној Србији. У ц ентралној и
источној Србији ц ркве јесу пљачкане, али нису
рушене или спаљиване, осим у мањем броју случајева (Љубостиња, Драча, Раваница, Рукумија,
Топола). Али у већини случајева када су ове ц ркве паљене или скоро до темеља срушене (Рукумија), монаси су активно са оружјем у рукама
заједно са устаницима пружили оружани отпор
Турцима. Љубостиња је око 40 дана била под опсадом 1788. године, а у Рукумији су Шљивићи
поставили топове и тукли Турке 1813. године.
Ови догађаји су и навели митрополита Стратимировића да захтева од српског свештенства да
не учествује активно у борбама са оружјем у руци. Рекли смо да су само ретке цркве у Шумадији
страдале 1813. године. Управо једна таква ц рква
се на лази близу Вреоца – реч је о цркви у Ба-

Кључ Лукавице - место где се вероватно
налазила старија црква

132 За западну не можемо да тврдимо, јер немамо довољно информација.

рошевц у. Када је надлежни капетан последњих
дана 1832. године одговарао на питање књаза
Милоша о новосаграђеним црквама у колубарској капетанији, он је само за ц ркву у Барошевц у
изричито нагласио: ... У Барошевц у храм пренесение мошчеј Свјетога Оц а Николе, што е место
старинске пак уз пропаст запаљен, тако е опет
саграђен у 1817. љету...“134 Ово је врло јак доказ
да је у Шумадијској Колубари једина ц рква која
је спаљена 1813. године била она у Барошевц у.
Након 20 до 25 година Вреочани су подигли
другу ц ркву, на другом месту – поред Церовог
потока. За ову, наново саграђену ц ркву Вреочани су августа 1805. године тражили од митрополита Стратимировића да им пошаље антиминс.

133 Летопис и Б. Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, Годишњак града Београда XIX, Београд 1972,
129

134 Мита Пе тровић, Финансије и установе обновљене
Србије до 1842. књ. I, Београд 1897, 718.
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Писмо (у савременој транскрипцији) гласи:135
„Preosvja{~ewej{i gdne mitropolit karlova~ki, nama vase – milostivjej{i arhipastirju,
celuju vama svjatuju desnicu.
Molim pokorno da i nas ne zaboravite, no
pod va{e krilo primite ovo {to vas molimo
preko ruku g-dina prote zemunskog Mijaila Peji~a jedan osvja{~eni antimis da nam obdarite,
pak {to bude to ko{tovalo mi ne mawkamo na{emu g-dinu proti isplatiti jerem u nas zasada
ne zna se ni gdi je na{ vladika. Pako opet vas to
molimo da kako smo crkvu napravili nanovo, pa
bez antimisa osvja{~enoga ne smemo preslu`iti. Pa opet za ovo vas molimo sat pre na{emu
g-dinu proti teslimite, on }e pa nama isporu~iti, a mi }emo opet do jednu nedequ dana do}i
za ovaj antimis, pa vi ovo poradite.
I qubimo va{u svjatu desnicu.
U Zemunu v÷ì avgusta 1805136
Ja popa Ilija Jovanovi’
iy sela Vrelaca Beogradske naije
Митрополит Стратимировић је антиминс
осветио 11. октобра 1805. године и послао их паросима у Вреоц е. Тај антиминс је коришћен све
до краја XIX века.137
Разлог за подизање нове ц ркве је једноставан. Управо након почетка устанка довршено је
пресељење села са старог места, близу данашњег
Цветовца, на место на коме се село и данас налази. Тако је житељима Вреоц а била неопходна
нова црква.138 Постојање врло великог броја икона у цркви 1836. године јасно говори да је међу
њима било и оних из старије ц ркве пренетих у
нову цркву.
У време зидања нове цркве свештеници при
њој су били Стојан Крстић и Илија Јанковић.
Свештеник Илија Јовановић из Вреоц а се
спомиње као један од свештеника избеглих 1813.
године у Аустрију. Са њим је побегло још 8 чланова његове породиц е (4 мушка и 4 женска).139
Стојан Крстић је са породиц ом остао у збегу.
У рано пролеће 1814. године, у време катастрофалних поплава, умро је свештеник Стојан
135 Архив СА НУ, бр. 391. Објављено у: Р. Перовић,
Први српски устанак, акта и писма I, Београд 1977,
79 стр. 138.
136 Тј. 12. августа 1805. године.
137 Архив ц ркве у Вре оц има, Пантелија Поповић свештеник врелачки, запис параунука свештеника Живојина М. Поповића 9. марта 1893. године. У Живојиновом запису пише 11. октобра 1803. године а тре ба
11. октобра 1805. године. Могуће да је реч и обичној
штампарској грешци.
138 Пе тар Ж. Пе тровић, Шумадиска Колубара, СЕЗ
LIX, НИПС 31, САН, Београд 1949, 145
139 Д. Руварац, Списак пребеглих из Србије свештеника и калуђера, Српски сион бр. 4 од 28. фе бруара
1905, 103
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Крстић. Наследио га је син Пантелија Поповић
Пантелејмон (sic!), кога је због спречености новопостављеног београдског митрополита рукоположио ваљевски епископ у пролеће 1814. године.140
Убрзо затим црква је обновљена. Разлог за то
није било, као што смо већ показали, њено спаљивање, већ највероватније проширење. Поставља се питање кад је то урађено.
Летопис каже да је то било 1815. године. Писани извори из тог времена дају нешто другачије
податке. Када је књаз Милош 9. децембра 1832.
године141 издао наредбу Но 3523 о попису свију
новосаграђених ц ркава у Србији, већ после пар
дана добио је одговор из капетаније колубарске.
У извештају се наводи: „У Колу барској капетанији: У Чибутковиц и, храм Св. Ђорђа, свршен
1805. године; У Шопићу, обновљен храм Св. Архан. Михаила 1815. године; У Барошевц у храм
пренесение мошчеј Свјетога Оц а Николе, што е
место старинске пак уз пропаст запа љен тако е
опет саграђен у 1817. љету; У Вреоци, храм Св.
Ваведенија, саграђен 1817. године.“142 По попису
из 1836. године143 вреочка ц рква Вход Пресвете
Богородиц е је саграђена 1822. године од надлежних парохијана. Дакле, који је од ових података
тачан: 1817. или 1822. године.
П. Ж. Петровић усваја да је ц рква од брвана
подигну та 1817. године144, као и Б. Вујовић. Додуше, они нису ни знали за овај други податак.
Проблем је у томе што се и један и други извор
могу сматрати прилично поузданим за период
прве владе књаза Милоша. У ствари, највероватније су оба тачна, а ево зашто.
Кад се користе архивски документи, мора да
се води рачуна шта пише тачно у њима, тј. да ли
је реч о завршетку грађења цркве, малом или великом освештењу цркве итд. И код грађења цркве треба водити рачуна шта пише у документу:
шта је тачно довршено и коме се ша ље дотични
документ. За световне власти се обично подразумева да је ц рква саграђена када се заврше груби
грађевински радови. За ц рквене власти то је тек
када се дигне крст на цркву, а за то је неопходно да црква буде колико-толико оспособљена за
службу. Обично после тога следи такозвано мало
освећење цркве, које врши надлежни протопрезвитер или ако има у близини неки архимандрит
140 Де таљно о овоме виде ти у биографијама свештеника Стојана Крстића и Пантелејмона Поповића.
141 Ако није другачије наглашено, сви датуми су по
старом ка лендару.
142 Мита Пе тровић, Финансије и установе обновљене
Србије до 1842, књ. I, Бе оград 1901, 766
143 АС–ДС–II БфIНо30/836, Списак Црквиј находећи се у Окружју Београдском, и описаније сваке Цркве понаособ у ц јелом њеном састојанију, бр. 4, лист
145–146.
144 Пе тар Ж. Пе тровић, Шумадиска Колубара, СЕЗ
LIX, НИПС 31, САН, Београд 1949, 146
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Црквина врелачка
О старој ц ркви врелачкој Живојин Поповић је забележио следеће.
„Идући из Врелаца у ваљевску нахију или у село Цветовац, кад се хоће
путем на старо село прелази се један крак реке Колубаре, зван „Лукавица“
преко дрвеног моста. Чим се пређе преко моста на Лукавици одмах са леве
стране, у даљини од прилике 100 метара, држећи се саме обале Лукавине,
у пашњаку Ђорђа Марковића из Врелаца има место, пола у пашњаку
Ђорђевом а пола у Лукавици звано „Црквиште“.
По причању многих старих људи вреочана, на овоме је месту негда била
српска православна црква. Где је био олтар цркве то је вода обухватила и
многе камене плоче налазе се у води и које се лети на јаким сушама могу
видети.
Никаквих писмених знакова на плочама нема, по којима би се могло
што год знати, о постанку ове цркве.
Народно предање о овој цркви само ово вели: „У Кључу Милетића била
је наша српска православна црква, али су је Турци запалили и оборили а
седам свештеника Милетића посекли, где им кости још и данас из обале
вире, а надгробне плоче у дну Лукавице леже.
О слави и саборима исте цркве, могло се видети коло кад игра из
ваљевске нахије.
У овој цркви служило је девет свештеника, девет вреочана, девет браће
Милетића. За њих се прича да су били добри свештеници, добри јунаци,
вредни радни и много богати. Њихова се њива простирала од Лукавице па
до Колубаре.
Једне јесени, спремајући се, да сви девет бегају са породицом у Аустрију
(у Срем) од великог насиља Турског. Да би заварали Турке, орали су своје
њиве поред Колубаре и место да сеју жито, они су из торбе сејали земљу.
Но с тим нису могли обманути Турке. Турцима неко подкаже шта они раде
и како се спремају да се селе у Срем – Аустрија.
Кад су они једног празника служили у цркви, Турци их нападну, цркву
запале и оборе, седам браће на есту погине, двојица некако утекну, један
се одсели у Срем, а други остане у Вреоцима. Место, на коме је била црква
била је својина потомака ових Милетића, до пре неколико година као
њихова старина. Милетића има и данас живих.“
Запис Живојина М. Поповића од 8. августа 1890. године у: Летопис цркве вреочке храма
Покрова пресвете Богородице.
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или бар игуман. Том приликом се поставља и антиминс, па у цркви могу да се врше мањ- више
скоро све службе, као и после великог освећења,
које обавља надлежни архијереј. Ово друго освећење је обавезно, али у то време је могло да прође и више година до тог великог освећења, које се
обично (али не и обавезно) вршило тек кад би и
иконостас био готов.
Међу тим, повремено се јављао и случај када
би новоподигну та црква одређено време служила као капела без освећења. Надлежни епископ
би из неког разлога дозволио да се врше само одређени ц рквени обреди (обично крштење и сахрана, а ређе и венчање) у датој капели, али не
и служба. Проблем је настајао због тога што су
парохијани били задовољни тиме што су имали где да се крштавају и опевају и није их много
тангирало то што није могла да се врши нормална служба. На тај начин нешто што је требало да
буде привремено решење често је трајало више
година, па и неколико деценија.145
У ствари, ако узмемо ана логију са другим црквама брвнарама за које имамо детаљне податке,
обнова старе ц ркве је ишла највероватније овако. Сељац и из Врелац а, Великих Црљена, Сакуља, Јунковц а и Медошевц а су крајем 1816. године започели радове на њеној обнови – те године
је обављена сеча дрвене грађе да би презимила.
Највећи део радова је обављен 1817. године и већ
у лето те године ц рква је могла да буде у функцији. Пошто је црква имала антиминс, није било
неопходно хитно епископско освећење. Са друге стране постоји један интересантан податак из
пописа ц ркава из 1836. године, по коме су три
цркве на релативно малом међусобном одстојању довршене 1822. године, а то су оне у Лесковцу,
Убу и Вреоцима. Ми знамо да је митрополит Агатангел 6. јануара 1822. године био у Београ ду146,
а 23. априла у Крагујевц у.147 Ми не знамо којим
је пу тем ишао митрополит Антим из Београ да у
Крагујевац почетком 1822. године. Правац долином Колу баре није био много дужи од оног који
је био уобичајен. Са друге стране почетком 1822.
године је кампања против шабачког владике Герасима Домнина била на врхунц у. Против њега
су се окренули и свештениц и, али и највећи део
ц ивилних власти са простора његове епархије.
Антим је током 1822. године требало да скоро све
време борави у Крагујевцу близу књаза Милоша,
за разлику од Герасим, који је боравио далеко од
Милоша. Ако је Герасим желео да замоли Антима да интервенише у његову корист код Милоша,

то је могао само током његовог пу та из Београда у Крагујевац . Ми немамо потврде да је до таквог сусрета дошло, али је он више него могућ,
јер је и у Антимовом интересу било да се сукоб
Герасима са паством смири.148 А ако је таквог сусрета било, најлогичније место за такав сусрет је
околина Палежа, тј. данашњег Обреновц а, који
је био на граници две епархије или нешто јужније. Да такав састанак не буде схваћен као заверенички, најлогичније је било да и један и други
закажу освећење већ завршених а неосвећених
цркава у том крају. Дакле, ако је било састанка
митрополита Антима и епископа Герасима посвећеног невиђеној кампањи усмереној ка другом у то време, он је могао да се догоди само током пу та митрополита из Београда у Крагујевац
у пролеће 1822. године. А до тог сусрета је могло
да дође само у Колубари, било београдској, било ваљевској. На основу свега изнетог сматрамо
као врло вероватно да су цркве у Вреоцима и Лесковц у освећене у пролеће 1822. године од стране митрополита Антима, док је ону у Убу освештао шабачки епископ Герасим.
Уз северни зид брвнаре, ближе олтарском
делу, на лази се надгробни споменик из 1823. године, што нам говори да је црква неоспорно у то
време већ постојала. Ако је тачан података да је
поп Стојан сахрањен 1814. године са јужне стране старе ц ркве брвнаре, до „женске“ припрате,
имамо још једну потврду да је црква 1817. године
само обновљена. Поред тога, тај податак нам говори да је та црква већ та да имала и припрату. То
опет отвара питање: на чему се у ствари радило
те 1817. године.
Свештеник Пантелија се спомиње у једној истрази из дец ембра 1824. године. Наиме,
кнез Никола Катић је у Шопићима ухапсио извесне момке Ненада Марковића из Барзиловице и
Симу Нићиворовића, који су се бахато понашали и причали како се спремају за одлазак у хајдуке. Њима је поп Пантелија дао дурбин на коришћење, што је изазвало сумњу код кнеза Николе,
који их спроведе код јасеничког кнеза Милутина Савића149 у Гараше. Након саслушавања кнез
Милу тин је о свему 8. дец ембра 19824. године
обавестио књаза Милоша писмом:150

145 Такав је рецимо био случај у Врњцима, где је бар
двадесе так година постојала капела. Тек ка да се капела срушила, сељац и из Врњац а су решили да сагра де
нову цркву.
146 Рукоположио свештеника Стојана Илића, који ће
1836. године бити свештеник у Великом Гра дишту.
147 Рукоположио Теофана Станковића, који ће 1836.
године бити свештеник у Смедереву

1824, 8 децембра, Гараши
Милу тин Савић — Књазу Милошу
148 О нападима на Герасима 1817–18. и 1822. године
виде ти де таљно у Н. Радосављевић, Пра вославна црква у Београдском пашалуку 1766–1831, Бе оград 2007,
на више ме ста.
149 Кнез Милу тин Савић је родоначелник чувене породице Гарашанин.
150 АС–КК–XV–462, Писмо кнеза Милу тина Савића
књазу Милошу од 8. дец ембра 1824. године. Објављено у: Р. Марковић, Књажеска канцеларија, књ. II, Крагујевачка нахија 1815–1839, св. I (1815–1827), Београд
1954, 319–320.
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Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић

Ваше Сијателство Милостивејшиј Господа-

Јављам Вашему Сијателству, како сам примио од Кн: Катића151 Писмо 4 Декемвра с.152 л:153
у Којем јавио ми је за некиј двоје момчади, именом Ненад Марковић рођен у Барзиловиц и, и
Симо Нићиворовић, рођен у Калањевц у, Кои су
у Станојевића154 Кнежини бившеј, по терзилуку, из Села у Село одили; – 6° овог месеца Катић
увати и, и Собом доведе и к мени, гди по испиту
докаже се, како су по народу идући бунтовне речи говорили, – да пречекају Cамо до пролећа, и
да ће више браће с њима бити. – у Ајдуке Спремитисе: Међу тим у Шопићима наодећисе они, из
Своије Пушака Дућане разбија лису, у тому гди
су год били покућама, таване Кућне, измећу ћи
Пушке, разбијалису, а кад би се од Кметова запитали, Зашто онако делају, вапроситељи остали би у корителниј. – . во прочем што довољно
Сумње у себи содржава, јест и ово што они имају
некиј Дурбин, кои се с’ њима за једно пошиље,
на виденије. – Кои дурбин они од Попа Пантелије из врелац а добили јесу, како што ми показу ју. К’ Собољезненију мојем што ништа незнам
Вашему Сијателству јавити, дали су они каково
с’ попом Споразуменије имали, у Своим бунтовним поступами: Котому и један мур има Ненад
Mарков[ић] дрвени, којег је Сам резао, и против
потребе бити види му се.
....155
У Гарашу 10вра 80 824
Милу тин Савић
Како се завршила ова истрага и да ли је поп
Пантелија сносио какве последице, одговор нисмо могли да нађемо у архивској грађи.
Пантелија је умро 25. дец ембра 1829. године. У време смрти Пантелија није имао одраслог
сина који би га наследио на парохији, па је зато
његову парохију наследио поп Илијин син Стефан, који је од краја 1827. године био капелан код
свог оца.
Интересантно је да у најстаријем сачуваном
попису ну рија у Београдској нахији из 1833. године уопште нема нурије попа Илије Јовановића.
У Вреоц има постоји само ну рија његовог сина
јереја Стефана Поповића, коју чине села: Вреоци (107 кућа), Сакуља (16), Јунковци (36), Медошевац (22), Црљени (48). Свега 229 кућа.156 Поп
Илија је 1833. године имао најмање 60 година,
што је за то време била већ старост, тако да није
немогуће да је своју нурију уступио сину. То што
151 Николе Катића.
152 Сего.
153 Ле та.
154 Николе.
155 Да љи текст писма се не односи на ову ис трагу.
156 АС–Митрополија–Тефтер нурија митрополије за
1833–Нахија Београдска

се поново јавља на нурији 1836. године, може се
објаснити тиме што се стање његовог сина, болесног од ту беркулозе, управо та да погоршало. Да
би помогао болесном сину, вратио се на ну рију.
Поп Илија је већ од средине тридесетих година настојао да сагра ди нову цркву у Вреоцима,
и то на другом месту: између Вреоц а и Црљена.
Парохијани су били подељени – неки су били за,
а неки против. Илија је ипак 12. марта 1835. године упу тио молбу коју су усвојили и књаз и митрополит, о чему су 16. марта обавештени кметови и житељи села: Врелаца, Црљена, Медошевца,
Јунковца и Сакуљине. Истог дана је о томе обавештен и намесник посавски Илија Влајковић, с
тим да током следеће недеље оде и кметовима и
народу објасни да је изабрано одлично место за
нову цркву. Капетан колу барски Богдан Ра досављевић је у писму митрополиту од 9. маја 1835.
године описао неслогу нуријаша око места за нову цркву, па је због тога послао неколицину њих
митрополиту на разговор.Свештеницима: Илији Влајковићу из Баћевц а и Панти из Вранића је
13. маја 1835. године јављено да је од Књаза одређена комисија која је требала да осмотри место
одабрано за зидање нове ц ркве и да њих двојиц а
треба да представљају ц ркву у тој комисији. Такође су требали да утврде у каквом је стању стара црква и какво је расположење нуријаша о том
новом месту које је изабрао поп Илија. Требали
су да се распитају и да ли постоји неко друго место на коме би могла да се гради нова црква. О
свему томе су требали да пошаљу детаљни извештај. Из митрополије су 17. маја обавестили вранићког пароха Панту да комисија опредељена за
цркву врелачку неће у суботу по Спасову изаћи,
него у понедељак уочи Константина и Јелене.
Препоручено му је да о томе обавести намесника
баћевачког и да обојиц а буду у Вреоц има реченог дана. Намесник баћевачки је 22. маја обавестио митрополита да је комисија поступила по
задатку, а да ће детаљан извештај поднети члан
Суда београдског.157
Кметовима и осталим нуријашима јереја
Илије упућено је из митрополије писмо 24. маја
1835. године, у коме су обавештени да су због тешког материјалног стања ослобођени обавезе да
те године започну грађење ц ркве, али да приликом прве берићетне године могу да крену у њену
изградњу. Су тра дан, 25. маја писано је из митрополије намеснику баћевачком да у првој недељи
или неким празничним даном оде у Вре оце, окупи народ испред ц ркве и прочита им претходно
писмо. Истовремено да упозори попа Илију да
прекине да се свађа са људима, јер није испало
157 АС–Митрополија, № 182/35, од 16. марта 1835. године; АС–Митрополија, № 186/35, од 14. марта 1835.
године; АС–Митрополија, № 333/35, од 12. маја 1835.
године; АС–Митрополија, № 334/35, од 13. маја 1835.
године; АС–Митрополија, № 351/35, од 17. маја 1835.
године; АС–Митрополија, № 364/35, од 23. маја 1835.
године.
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Црквина Медошевачка
Поред пута, чим се пређе мост на рец и Медошевачкој, југо –
источно од гробља медошевачког пружа се блага падина. На тој
падини се налази потез зван „Црквине“ јер је по предању које се
очувало у Медошевцу ту некада била црква. Причало се како се из
Јабучја, са друге обале Колубаре, могло видети коло код ове цркве.
Крајем XIX века, кад је ово предање записао Живојин Поповић не
би могло да се види јер је постојала велика, стара храстова шума.
Живојин је обилазио ово место али осим неколико надгробних
камених плоча, без натписа, ништа није нашао.

Архив цркве у Вреоцима, запис свештеника Живојина М. Поповића 27. парила
1893. године

Црквина Великоцрљенска
Када се крене из Великог Црљена за Београд, одмах по изласку из,
југоситично од пута налазио извор познат у народу као „Црљенска
чесма“. Народно предање, које је крајем XIX века забележио Ж.
Поповић, је приповедало како је на самом извору била часна трпеза
у олтару некадашње велике цркве, која је некада била манастир. По
истом предању, одмах по освајању ових крајева, Турци су срушили
ову светињу. По рушењу, испод часне трпезе очела је да извире вода
која је отицала ка западу кроз царске двери. Турци су, видећи да
је вода врло добра за пиће, реше да на том месту озидају камену
чесму. Међутим, током копању су наишли на тако јаку „жицу“ да
су одустали од даљег копања и разиђу се. Вода је током неколико
следећих дана толико јако извирала и текла да је тако постало
данашње „Црљенско језеро“. Након неколико година, кад је врело
ослабило, направили су Маџари чесму од тесаног камена која је
постојала још крајем XIX века. О ц рквини и чесми Живојин није
успео ништа више да сазна.

Архив цркве у Вреоцима, запис свештеника Живојина М. Поповића 30. парила
1893. године
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како је он хтео. Још раније, 23. маја обавештен је
Суд окружија и вароши београдске да се током
те године црква врелачка нова неће градити, али
пошто има много припремљене јапије, да се нареди да се иста под шупу преко зиме смести.158
По подац има из Летописа те 1835. године су
на залагање попа Илије израђене иконе за будућу вреочку ц ркву. Пошто та ц рква није саграђена, искоришћене су негде 1841–43. године за израду иконостаса на већ постојећој цркви.
По попису из 1836. године159 вреочка црква
Вход Пресвете Богородице је саграђена 1822. године од надлежних парохијана. На лазила се „ниже“ села у долини са умереном портом. Била је
саграђена од дрвета и већ је била у слабом стању.
Од ц рквених утвара ц рква је поседовала
два калајна пу тира, два калајна дискоса, калајно
звонце, калајну „лажичицу“, гвоздено копије, дрвену часну трпезу, проскомидију, два дрвена крста, налоњ, теплоту од тенећке, две кадиониц е,
3 звонц ета, два ибрика од тенећке, маказе (мумаказе), 4 чирака од тенећке, два калајна чирака,
два велика гвоздена чирака, купељ и секиру (сикиру). Од ц рквеног „одејанија“ ц рква је има ла:
3 дарка, два памучна истихара, 3 (е)питрахиља,
једно препојасје од свиле и једно са пафтама, две
наруквиц е, две памучне одежде, платнену одежду, завесу на шипц и, 3 памучна чаршава, платнени чаршав, 6 марама, два памучна рестла, два
пешкира, бео барјак, 18 великих икона, 7 средњих икона, 4 мале иконе, 31 икону са крилима,
двери и „молована“ врата, 6 калајних кандила,
две певнице, велики сто и три мала стола. Црква
је поседовала релативно мало књига: Евангелије
на ма лом колу, Апостол, Ермологију, празнични
Минеј, Требник, Служебник и Псалтир. Црква
није имала звоно, а имала је само 8 гроша и 10
пара новц а у готовини, а ништа на облигац ијама. Међу тим, била је дужна 92 гроша, али то није
био неки значајнији износ. Није имала ништа од
покретног или непокретног имања. Поседовала
је и оку воска, 3 ¾ оке тамјана, оке зејтина и три
беле свеће 150 драма. Црква је у порти имала и
значајну количину јапије, од које би се могла добити грађа да се може саградити цела црква брвнара.
Ту тор цркве је био Милија Петковић.
Попис у ц ркви су обавили баћевачки намесник Илија Влајковић и члан Исправничества
окружја београдског Голуб Петровић.
У јесен 1836. године у Вреоц има је као парох пребивао јереј Илија Јовановић, који је на
ту парохију имао и синђелију. Јереја Илију је ру-

коположио 10. априла 1799. године митрополит
Методије у Београ ду. На другој парохији у Вреоц има служио је Илијин син, Стефан Поповић,
кога је 8. новембра 1827. године рукоположио у
Београду митрополит Антим.160
Намесник баћевачки Илија Влајковић је писмом од 16. дец ембра 1838. године јавио митрополији да се јереј Стефан, син јереја Илије Јовановића из Врелаца, преставио.161
Намесник баћевачки Илија Влајковић препоручује писмом које је заведено 1. маја 1839.
године да јереја Стефана Симића на парохију
врелачку поставе. Јереју Стефану Симићу је 27.
новембра 1839. године дата синђелија на парохију врелачку састојећу се из части Вреоц а, и из
села: Црљена и Медошевац а. Ово је намеснику
баћевачком Илији Влајковићу саопштено, с тим
да га парохијанима парохије вреочке за „дејствителног“ пароха прогласи.162
Намесник баћевачки Илија Влајковић јавио
је 25. фебрура 1841. године да се парох врелачки
Илија Јовановић 20. фебруара преставио.163 Намеснику баћевачком Илији Влајковићу је 4. марта 1841. године препоручено да удову парохију
врелачку јереју Стефану Симићу преда на обслуженије, на ложивши му да води тачан рачун
о приходима.164
Вук је у свој примерак Српских народних
пословиц а накнадно унео једно поређење и занимљив коментар: „Дугачко као Вреочка молитва. Вреоц и су село у нахији Биоградској, и
слушао сам, ђе се о Вреочанима којешта друго
приповиједа, али о молитви њиховој нијесам
приповијетке чуо.“ Том приликом је подсетио на
сличну конструкц ију „Отегни, као Церовљани
оје“, али је занимљиво да је она изостала из бечког издања. У ц етињском корпусу је наведени
пример пратило развијеније тумачење: „Церова
је село у Ја дру и премда су људи њиови паметни,
као и остала њиова браћа, али се о њима приповиједа сила којекаки будалаштина, н. п. како су
у Шапц у, видећи ђе пред крчмама стоји намјештено пиће и јело помислили да крчмар слави,
те сјели, те се најели и напили, говорећи: ,Овако
у нашој часној Церови све оке и милојке’; како су
после не имајући чиме платити, оставили коње у
залогу итд. како су сијали со, па кад није никла, а
они казали, да су је појели скакавци, па ји ћерали

158 АС–Митрополија, № 366/35, од 23. маја 1835. године; АС–Митрополија, № 367/35, од 23. маја 1835.
године; АС–Митрополија, № 368/35, од 23. маја 1835.
године.

162 АС–Митрополија, № 337/168/839, од 1. маја 1838.
године; АС–Митрополија, № 1157/737/39, од 27. новем бра 1839. године.

159 АС–ДС–II БфIНо30/836, Списак Црквиј находећи се у Окружју Београдском, и описаније сваке Цркве понаособ у ц јелом њеном састојанију, бр. 4, лист
145–146.

160 АС–Државни Совје т–РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског реда у ц елој Ср бији
године 1836-те, лист. 60–число 25 и лист 61–число 34.
161 АС–Митрополија, № 637/38, од 19. декемврија
1838. године.

163 АС–Митрополија, № 110/41, од 26. фе бруарија
1841. године.
164 АС–Митрополија, № 110/41, од 26. фе бруарија
1841. године.
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и били по њиви; како су читав шљивик исјекли
ћерајући некаку тиц у. Какогођ што се у Јадру и
у Рађевини овако којешта приповиједа за Церовљане, тако се у наији Београдској приповиједа
за Вреочане (Гледај: Дугачко као Вреочка молитва). По свој прилиц и биће оваки приповијетки
о селима и по другим крајевима народа нашег, а
ни други народи нијесу без њи“.165
Пред своју смрт, 1841. године, поп Илија је
парохијанима уступио сву грађу коју је сам набавио, али ју је народ разнео.166
Свештеници у намесништву баћевачком почетком јануара 1841. године били су:167
„ ...
б. У Намјестништву Баћевачком
протојереј Илија Влајковић, намјестник и
парох баћевачки
јереј Теодор Поповић, парох вранићкиј
јереј Панта Михајловић, парох вранићкиј
јереј Јанко Симић, парох цветојевачкиј
јереј Симеон Поповић, парох борачкиј
јереј Василиј Гавриловић, парох љесковачкиј
јереј Стефан Симић, парох цветојевачкиј
јереј Илија Јовановић, парох врелачкиј
јереј Никола Петронијевић, парох шопићкиј
јереј Благоје Поповић, парох шопићкиј
јереј Живко Михајловић, парох чибутковачкиј
јереј Андреја Симеоновић, парох прогореовачкиј
јереј Николај Герасимовић, парох даросавичкиј
јереј Јоан Поповић, парох винчанскиј
јереј Живота Лазаревић, парох рогачкиј
јереј Павељ Протић, парох сибничкиј
јереј Илија Милановић, парох стојничкиј
јереј Лазар Љубинковић, парох бјеланскиј“
Непосредно након смрти попа Илије Јовановића црква је темељно обновљена вероватно
негде 1842–43. године. Готово је сигурно тада дограђен хор са припратом и израђен иконостас,
за који су иконе (по подац има из Летописа) израђене још 1835. године. Тешко је рећи када су
припрата и хор уклоњени. Извесно је да то није урађено за живота свештеника Живојина М.
Поповића, јер је овај бележио и много незнатније ствари (сађење дрвећа у порти и слично)
и тешко да би изоставио такве радове на старој
ц ркви. Додуше, његове белешке се прекидају
почетком 1900. године, тј. неке две године пре
његове смрти. Највероватније је да се то десило

приликом коначног довршења и освећења нове
цркве 1903–1904. године, када је у стару цркву
враћен иконостас, који је из ње пренет 1872. године у нову ц ркву или приликом обнове 1907.
године.
Стефан Симић је сам опслуживао обе парохије све до августа 1842. године, када је на бившу
парохију попа Илије постављен Илијин млађи
син Новак. Јереју Новаку Поповићу је 31. августа
1843. године дата синђелија на парохију врелачку, коју су сачињавала села: Велики Црљени, Јунковац и половина Врелаца.168
Намесник баћевачки Илија Влајковић је 13.
јула 1846. године јавио да се парох конатички
Јанко Симић 26. јуна у вечност преселио. Јанко је
био отац вреочког свештеника Стефана Симића.
Поводом овога намесник Илија Влајковић је 1.
августа јавио да парох врелачки Стефан Симић
жели да наследи парохију свог почившег оц а, а
своју врелачку да уступи своме старијем брату
јереју Матији. Намесник је тражио да упу те како
да поступи. Митрополит је прихватио Стефанову молбу, па је 19. новембра 1846. године издата
сингелија јереју Стефану Симићу, пароху конатичком на села: Цветовац, Конатице, Дражевац,
Врбовну и Баљевац у Окружју београдском.
Истовремено је намеснику баћевачком Илији Влајковићу препоручено да представи јереја
Стефана Симића парохији конатичкој, а јереја
Матеју Симића парохији врелачкој. Поред тога,
намесник је добио и задатак да уједначи нурије
Матије Симића и Новака Поповића.169
Матија Симић није дуго служио на вреочкој
парохији, јер је почетком 1849. године умро.
Одмах након Матијине смрти врелачки парох Новак Поповић је 6. априла 1849. године
упу тио молбу да му се, пошто му је парохија слаба и мала, „подари“ и Матијина парохија. Пошто
ни она није велика, Новак је тврдио како ће и њу
„приљежно и уредно обслуживати“. Митрополит је 19. априла донео решење да Новак пређе
на бившу парохију покојног Матије Симића, и о
томе је обавестио бељинског намесника Лазара
Љубинковића. Новак је био незадовољан и новом парохијом, па је већ 19. маја 1849. године
упу тио молбу да буде одређен београдском проти за капелана. Митрополит је 26. маја донео решење којим одбио захтев јереја Новака и препоручио му „да живи чину свом сходно и званије
свештеничко совестно отправља“.170
Новак је опслуживао „удову“ парохију вре-

165 В. С. Караџић, Српске народне пословице, СД IХ,
прир. М. Пантић, Просве та, Београд., 1987, 515

168 АС–Митрополија, № 670/43, од 31. августа 1843.
године.

166 Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, Бе оград 1962, 129. По подац има из Ле тописа
од овог материја ла начињена је трибина књазу Михаилу када је долазио у Вреоце.

169 АС–Митрополија, № 570/46, од 15. јулија 1846. године; АС–Митрополија, № 638/46, од 8. августа 1846.
године; АС–Митрополија, № 1046/46, од 19. новем бра
1846. године; АС–Митрополија, № 1047/46, од 19. новем бра 1846. године.

167 АС–Митрополија ЕNо 18/1841 Списак Свјаштенства Архидијец езе Београдске од 11. јануара 1841. године.

170 АС–Митрополија, № 254/49, од 6. априла 1849.
године; АС–Митрополија, № 385/49, од 20. маја 1849.
године.
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лачку, од чега је половина прихода ишла њему,
а половина Митрополији. Бељински намесник
Лазар Љубинковић је 1. фебруара 1850. године
„поднео“ наполиц у од удове парохије врелачке
за период од 1. новембра 1849. године до 1. фебруара 1850. године у износу од 292 гр и 20 п.171
По свему судећи, парохијани нису били баш
најза довољнији јерејем Новаком, па је „обштество врелачко, ц рљенско и медошевачко“ 17.
априла 1850. године замолило да се „сељак“ њихов учитељ Милу тин Поповић што пре за свештеника рукоположи и за другог пароха врелачког на упражњену парохију постави.172
Митрополит Србски је 6. маја 1850. године писао намеснику бељинском Лазару Љубинковићу да
„извиди“ како би се парохије врелачке најбоље могле да уједначе. Намесник Лазар Љубинковић је у
свом одговору од 16. маја предложио да парохију јереја Новака сачињавају Црљени, део Врелаца и Јунковци, а друга нурија да се састоји из дела Врелаца и
Сакуља, или да ипак остану као што су и сада. Само
што је он сматрао да је прво решење боље. Митрополит је ипак одлучио да се каже јереју Новаку да је
нужно да другој нурији уступи одређен број кућа,
тако да и она има бар 130 домова, па је 22. маја наложио намеснику Лазару да о томе обавести Новака.
Намесник је 6. јуна писмом одговорио да је Новак
изјавио како није могуће из његове парохије одузети потребан број кућа и придати их другој парохији. Митрополит је одлучио да овај извештај узме у
разматрање када дође време за то. У међувремену је
рукоположио Милутина Поповића у ђакона и свештеника и 24. јуна послао га кући у Вреоце да тамо
до доношења коначне одлуке борави и опслужује
тамошњу цркву и парохије као помоћ јереју Новаку. Међутим, већ 30. августа Милутин се писмом
жалио митрополиту да због свог оскудног стања
мора да моли да се реши питање поделе на „равне
части“ парохија припадајућих цркви врелачкој.173
Митрополит је 7. октобра 1850. године намеснику бељинском Лазару Љубинковићу јавио да
су парохије врелачке на следећи начин „расположене“: јереју Новаку да припадне поред дела у
Вреоцима, Црљени и Јунковци, свега 166 домова,
јереју Милу тину, поред дела Вреоца, Медошевац
и Сакуља, свега 134 дома. По овом „расположенију“ треба ло је одмах поступити, а о Митров
дану биће им послате и сингелије. До тог времена и јереј Новак је требало наполиц у да исплати.174

Митрополит је 23. новембра 1850. године
дао синђелије на парохије и Милу тину Поповићу и Новаку Поповићу. Милу тин, парох врелачки, добио је сингелију на парохију при цркви
врелачкој, која се састојала из дела Врелац а и
села Сакуље и Медошевц а. Новак Поповић, парох врелачки, добио је сингелију на парохију која се састојала из дела Врелац а и села Црљена и
Јунковца. Митрополит је намеснику бељинском
послао обе синђелије, с тим да их надлежним паросима разда, и од сада за „дејствителне“ сматра
их.175
У пролеће 1858. године конзисторија митрополије београдске је осудила јереја Милутина на
6 месец и епитимије, при чему је првих 6 недеља
морао да проведе у манастиру Драчи на епитимији, а преостало време код куће у Вреоц има.
Из доступне грађе нисмо могли да сазнамо разлог за ову врло строгу казну. Општине врелачка, медошевачка и „сакуљинска“ су 30. јуна 1858.
године упу тиле молбу митрополиту да пошто је
Милу тин издржао епитимију у Драчи буде ослобођен од даљег издржавања казне и буде враћен
на парохију. Митрополит је 7. јула донео решење
да се Милу тин ослобађа издржавања половине
епитимије. Истовремено је писмом обавестио
намесника вранићког да чим истекне три месеца, врати Милу тина на парохију. Такође му је наложено да од Милу тиновог сопароха узме рачун
прихода и половину од тога да овом за труд, а
другу половину поша ље Конзисторији. Вранићски намесник је тек крајем септембра 1858. године послао Конзисторији 143 гроша наполиц е из
парохије Врелачке.176
Вранићки намесник је писмом од 17. фебруара 1866. године обавестио митрополита да је све
спремно за градњу цркве у Јунковцу, па моли за
допуштење да оде да освешта темеље будуће цркве.177 Општина црљенска је 16. августа 1866. године обавестила митрополита како је дозна ла да
су свештениц и ц ркве врелачке Новак Поповић
и Милу тин Поповић извршили неку размену са
парохијама, што овима не одговара, па су због
тога замолили да се њима да нови свештеник.178
Вранићки намесник Панта М. Бели је 6. септембра 1866. године известио митрополита да је
нова црква у Јунковцима готова и са свим потребама снабдевена, па је замолио за благослов да
се иста 11. септембра освети и антиминс у њој
постави. Панта је писмом од 1. септембра 1866.

171 АС–Митрополија, № 107/50, од 7. фе бруара 1850.
године.

175 АС–Митрополија, № 846/50, од 23. новембра 1850.
године. АС–Митрополија, № 847/50, од 23. новем бра
1850. године; АС–Митрополија, № 848/50, од 23. новем бра 1850. године.

172 АС–Митрополија, № 339/50, од 3. маја 1850. године.
173 АС–Митрополија, № 347/50, од 6. маја 1850. године.
АС–Митрополија, № 383/50, од 16. маја 1850. године. АС–
Митрополија, № 440/50, од 6. јунија 1850. године. АС–
Митрополија, № 488/50, од 24. јунија 1850. године. АС–
Митрополија, № 634/50, од 2. септембра 1850. године.

177 АС–Митрополија, № 209/66, од 17. фе бруара 1866.
године.

174 АС–Митрополија, № 709/50, од 7. октобра 1850.
године.

178 АС–Митрополија, № 897/66, од 16. августа 1866.
године.

176 АС–Митрополија, № 412/58, од 3. јулија 1858. године; АС–Митрополија, № 725/58.
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године јавио да су се у његовом присуству и присуству парохијана јереји Новак Поповић и Милу тин Поповић договорили око прерасподеле
њихових парохија, а са својим парохијанима, у
присуству његовом, како би јереј Новак могао
живети у Јунковц у код нове ц ркве.179 Јован Ђурић, парох сибнички,180 је 15. септембра 1866.
године писмом замолио да му се за парохију да
село Црљени и пола села Вреоца, јер је чуо да се
намерава да се ту постави свештеник, а њему је
било немогуће да даље остане на сибничкој парохији. Вранићки намесник је писмом од 14. октоб. 1866. године обавестио митрополита да је
поступио по наредби Но. 1018/66 и у складу са
тим шаље му сачињени писмени уговор између
јереја Новака и Милутина, а све због потребе да
један свештеник живи код јунковачке цркве.181
Новак при одласку из Вреоц а у Јунковац није повео са собом и своју жену Стану, са којом је
био у врло лошим односима. Повео је са собом
само две ћерке. Жена му је остала у Вреоц има у
врло лошим материјалним условима. Вранићки
намесник је актом од 23. маја 1867. године обавестио митрополита да је протоколарно саслушао
Стану зашто они заједно не живе и истовремено га обавести да ће одговор јереја Новака тек да
поша ље. Митрополит је 31. маја писмом затражио од намесника да поручи Новаку да за 8 дана
одговори на питања – зашто је оставио жену и
дец у и зашто их не издржава, као и да се изјасни
да ли намерава да поправи свој начин живота да
не буде саблазан за своје парохијане. Намесник
је 15. јуна упу тио Новаков одговор, након чега
је митрополит 22. јуна одлучио да сачека са одлуком.182
Вранићки намесник је писмом од 26. септембра 1867. године обавестио митрополита да је
врелачки парох Милу тин Поповић одступио од
уговора са парохом јунковачким Новаком о служењу парохије. Митрополит је 3. октобра донео
решење да је Милу тин дужан да опслужује парохију, а ако одатле не добија надокнаду за свој
рад, нека напише молбу, а за „неслужење“ биће
крив.183 Милу тин је морао да изврши митропо-

литово наређење и наставио је да опслужује Новакову бившу парохију још две године.
Вранићки намесник је писмом од 7. октобра
1869. године известио митрополита да је истекао
рок опслужењу међусобних парохија Милу тина
Поповића и Новака Поповића и да је време да
митрополит одлучи шта даље да се ради. Митрополит је питао да ли Милу тин жели да обнови
договор, на шта је намесник писмом од 29. дец ембра 1869. одговорио да јереј Милу тин неће
више да служи „чести Врелац а које је у парохији јереја Новака Поповића пароха јунковачког“.
Вранићки намесник је писмом од 21. јануара
1870. године предложио како да се расподеле парохије врелачка и јунковачка ради опслужења.
Митрополит је препоручио намеснику да пита
свог капелана Јована Пешића да ли би он прихватио једну од ове две парохије. Премда је Јован
одбио да оде у Вреоце, инсистирајући да остане у
Вранићу, митрополит је 23. фебруара 1870. године донео решење којим је од нека дашње две направио три парохије: чест Врелаца и Медошевац
дао је јереју Милутину, чест Врелац а и Црљени
јереју Јовану Пешићу и Јунковац , Сакуља и Араповац јереју Новаку. Јован никако није хтео да
иде у Вре оце и да напусти Враниће. Тодор Поповић, парох вранићски, и Јован Пешић, капелан,
писмом од 28. фебрура 1870. године обавестили
су митрополита да јереј Тодор даје Јовану своју
парохију до своје смрти на опслужење. Њему два
тала, а јереју Јовану један тал. Јереј Јован је пристао и молио за одобрење. Међу тим, митрополит је 3. марта донео решење којим не прихвата
овакав договор, јер је сматрао да Тодор још увек
може да опслужује своју парохију. Истовремено
је наредио Јовану Пешићу да оде на одређену парохију у Вреоце.184
Не знајући за митрополитово решење, вранићка општина и свештеник вранићки Тодор су
писмом од 2. марта молили митрополита да се
дотадашњи капелан намесников јереј Јован Пешић постави за капелена јереју Тодору Поповићу, пароху вранићком.185
Вранићки намесник Панта М. Белиј писмом
од 3. марта 1870. године обавештава митрополита да је извршио његов налог и саопштио капелану јереју Јовану Пешићу да се опредељује на
парохију при врелачкој ц ркви, али он неће да изврши наређење и оде у Вреоц е. Митрополит је
6. марта 1870. године упу тио налог да се Јовану
јави да он по својој новој парохији обавља ду-

179 АС–Митрополија, № 942/66, од 7. септембра 1866.
године; АС–Митрополија, № 950/66, од 9. септем бра
1866. године.
180 Јован Ђу рић, парох сибнички пореклом је од Ђурића из Вреоц а. Према попису 1863. године живео је
са породиц ом у селу Липе код Смедерева, и имао је
кућу и имање у вредности 65 дуката це сар ских, које се
налазило у селу Црљену (Велико Црљени), округ београдски. Молба му није успела, остао је у Сибниц и.
181 АС–Митрополија, № 989/66, од 19. септемб. 1866.
године; АС–Митрополија, № 1126/66, од 19. октобра
1866. године.
182 АС–Митрополија, № 566/67, од 30. маја 1867. године; АС–Митрополија, № 660/67, од 21. ју нија 1867.
године.
183 АС–Митрополија, № 1039/67, од 28. септембра

1867. године.
184 АС–Митрополија, № 1344/69, од 20. октобра 1869.
године; АС–Митрополија, № 1601/69 од 31. дец емб.
1869. године; АС–Митрополија, № 236/70 од 6. фе бруара 1870. године; АС–Митрополија, № 311/70, од 20.
фебруара 1870. године; АС–Митрополија, № 354/70 од
2 марта 1870. године.
185 АС–Митрополија, № 366/70, од 5. марта 1870. године.
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жност, јер његов уговор са јерејем Тодором није
одобрен. Теодор Поповић, парох вранићки, писмом од 11. марта 1870. године моли да му се због
старости и слабог здравља додели за капелана
јереј Јован Пешић. Митрополит му је 17. марта
послао одговор да пошто наступа лето и мање је
посла, то може сам да обавља дужности, а на јесен послаће му се капелан. Општине вранићка и
баричка су 23. марта 1870. године поново упутиле молбу да се јереју Тодору, пароху вранићком,
прида за капелана јереј Јован Пешић. И овог пу та
је митрополит одбио да прихвати њихову молбу,
о чему је 1. априла донео и званично решење. Јован је упорно одбијао да оде у Вреоце, па је намесник вранићки 11. маја проследио молбу јереја
Милу тина Поповића да му се додели и део одређен за парохију Јована Пешића. Митрополит
је 23. маја наложио намеснику да пре доношења
било какве одлуке још једном пита јереја Јована
хоће ли да иде у Вреоце или неће. Вранићки намесник је 6. јуна проследио одговор јереја Јована
Пешића „да се не може примити ц рљенске парохије – већ иште капеланство у јереја Тодора у
вранићкој парохији“. Митрополит је 11. јуна одговорио да се не може уважити да буде капелан,
„а у прилиц и даће му се парохија“.186
Милу тин 11. августа 1871. године од митрополита Михаила добија нову синђелију на парохију врелачку, коју су сачињавала села Вреоц и,
Велики Црљени и Медошевац , са укупно 246 домова.187

Архитекту ра и иконостас цркве брвнаре
Ваведења Пресве те Богородице
Као што је претходно помену то у историјату, данашња ц рква брвнара у Вреоц има, посвећена Ваведењу Пресвете Богородице настала је
највероватније у периоду између 1817. и 1822. године. По одликама своје архитекту ре она припада развијенијем типу цркава брвнара које су подизане у Србији у периоду након Другог српског
устанка 1815. па све до средине деветнаестог века.188 То је једнобродна подужа грађевина са ол186 АС–Митрополија, № 368/70, од 5. марта 1870. године; АС–Митрополија, № 417/70, од 16. марта 1870.
године; АС–Митрополија, № 497/70, од 2. априла 1870.
године; АС–Митрополија, № 738/70, од 18. маја 1870.
године; АС–Митрополија, № 899/70 од 10. ју на 1870.
године.
187 АС–Митрополија, № 1023/71, од 11. августа 1871.
године.
188 О ц рквама брвнарама постоји обимна литература, из које издвајамо најрепрезентативније наслове:
Којић Б., Архитекту ра српског села Шумадије и Поморавља, Београд 1941; Исти, Стара градска и сеоска
архитектура у Србији, Београд 1949; Р. ПавићевићПоповић, Д. Ст. Павловић, Р. Станић, Молитва у гори,
цркве брванареу Србији, Београд 1994; Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, Саопштења V, Београд
1962; Исти, Старе цркве брвнаре у Србији, Музеји 6,

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић

тарским простором на истоку, наосом и отвореним тремом на западној страни. Црква је некада
имала и припрату, са невеликим простором над
њом, можда галеријом, што ce види по жљебу
једне тавањаче и таванице који постоји y том
делу храма и данас.189 Олтарска апсида и трем на
западној страни цркве завршени су петоугаоно.
Према својим димензијама и површини ц рква
брвнара у Вреоц има припада црквама брвнарама средње величине. Тако ширина брода ц ркве
износи 5,70 m, целокупна дужина 13,80 m, док
је основа храма површине 72m2.190 Данашњи изглед цркве брвнаре Ваведења Пресвете Богородице у Вреоцима последица је и накнадних обнова храма и преправки, од којих су у прошлости
најзначајније оне настале у периоду између 1840
Београд 1951, 103–123; Исти, Раз новрсни облици и
вредности уметничког из ражавања код цркава брвнара у Србији, Саопштења IV, Београд 1961, 75–88; Исти,
Српске цркве брвнаре у саз вежђу Европе, Саопштења
XXXIV, Београд 2004, 311–320; Исти, Заштита оронулих брвнара, Саопштења I (Београд 1957), 87–92; Исти,
Цркве брвнаре у обновљеној Србији: 1804–1834, у: Пола
века науке и технике у обновљеној Србији : 1804–1854
: реферати са научног скупа одржаног 25. и 26. октобра 1995 / [главни и одговорни уредник Тодор И. Подгорац, Крагујевац 1996; Д. Ст. Павловић, Р. Ангелова, Н.
К. Муц опулос, Ж. Стојка, Х. Сезкин, Народно градитељство на Балкану, Београд 1987; Д. Ст. Павловић,
Г. Томић, Бела црква Каранска и цркве брвнаре у њеној
околини, Београд 1960.
Треба водити рачуна да су прегледи цркава
брвнара које дају Д. Ст. Павловић и Б. Вујовић
непотпуни. За простор Шумадије, Браничева,
Поморавља, Расинског округа, Алексиначке котлине
једва да дају 50% од укупног броја брвнара. Да
не говоримо о томе да потпуно занемарују цркве
плетаре којих је било много. За потпунији преглед
ц ркава брвнара (и плетара) видети у: Н. Ђокић, Љ.
Поповић, Браничевска епархија у првој половини XIX
века, Пожаревац, 2005; Н. Радосављевић, Православна
црква у Београдском пашалуку 1766 – 1831, Београд
2007; 36. Небојша Ђокић, “Цркве у Крагујевачком
округу за време прве владе књаза Милоша”, у:
Крагујевац престоница Србије 1818-1841, Крагујевац,
2006, 219 - 288; 60. О. Думић, Н. Ђокић, “Цркве у
Сибниц и, Рогачи и Стојнику у XVIII и XIX веку”, у:
Космај и његова подгорина, Сопот, 2013, 337 – 370;
М. Стевић, Н. Ђокић, “Списак ц рквиј находећи се у
окружју београдском и описаније сваке понаособ у
цјелом њеном састојанију из 1836. године ”, у: Космај
и његова подгорина, Сопот 2013, 213 – 260; Г. Бојковић,
Н. Ђокић, Средњовековне цркве и манастири у
Браничеву по српским и аустриским пописима из
XVIII века, Пожаревац 2016. Комплетан попис цркава
из 1836. године је публикован, али на жалост, не као
целина него по окрузима.
189 Претпоставку да је над некадашњом припратом
био хор изнео је : Д. Ст. Павловић, Цркве брванре у
Србији, 129.
190 Црква у Вре оцима po димензијама веома одговара
црквама у Рачи и Даро сави. Нешто је већа од цркве у
Брзану, а нешто мања од Покајниц е. Знатно је мања од
ц ркве у Вранићу.

ЦРКВА И ПАРОХИЈСКИ ЖИВОТ У СЕЛУ ВРЕОЦИ

67

и 1845, као и 1907, када је црква препокривена
црепом уместо дота дашњом шиндром.191
Црква почива на каменом соклу, који је за
један степеник издиже од равни тла. Камени
темељи су били једна од општих карактеристика
ц ркава брвнара подизаних у Кнежевини
Србији.192 Конструкц ија дрвених зидова је прилично особена за ову врсту ц ркава.193 Код цркве
брвнаре у Вреоц има је примењен систем вертикалних дрвених сту баца дебљине око 22 cm, жлебљених са обе уже стране, са косниц има укрућеним на одстојању од око 1,90 m. Између њих су
низане и жлебљене талпе дебљине око 5 cm, a
ширине око 40 cm. Ступци се јављају и на свим
преломним површинама зидова храма као што
је случај са преломним зидовима апсиде на истоку и трема на западној страни. Стога су талпе
свуда кратке, не дуже од 1,90 m.194 Овакав систем
употребе верикалних стубац а у конструкц ији
бочних зидова ради њиховог ојачања и њихова
примена у преломима олтарске апсиде и трема
карактеристична је осим за ц ркву брванару
у Вреоцима још једино за цркве брвнаре у
Брестовцу и Павловцу.195
Црква брвнара у Вреоцима има два улаза,
западни и северни, једноставних профила, без
ду борезних украса, сачињена од талпи дебљине

око 5 цм.196 Храм је осветљен са два мања прозорска отвора постављена на олтарском зиду и
са по једним већим прозором смештеним на северном и јужном зиду наоса, ближе олтару. Ови
прозори имају вертикалне дрвене решетке са
једном пречагом постављеном по средини прозора, што је био чест начин украшавања прозора код црква брвнара, о чему сведоче и сачувани
примери ц ркава брвнара у Селевц у, Даросави,
Мрсаћу, Смедеревској Паланц и, Брестовц у и
Вранићу.197 Ограда отвореног трема цркве брвнаре у Вреоц има је новија и потиче из каснијих
обнова храма, али су се као оригинални део првобитне архитектонске обраде храма сачувала четири ступц а благо заобљених профила и
складних пропорц ија. Кров ц ркве је такође новијег датума, прекривен ц репом, али је сачувао
своју првобитну стрмину из времена када је био
прекривен шиндром, тако да целокупна висина
храма од пода до слемена достиже своју оригиналну висину од 5,40 m.
Архитектура ц ркве брвнаре у Вреоц има по
својим карактеристикама и скромној спољашњој декорацији сврстава је у једноставније типове ц ркава брвнара подигну тих у већем броју
насеља у време прве владе кнеза Милоша Обреновића у периоду од 1815. до 1839. године. Међу тим, према својој просторној концепцији, коју
су у изворном облику чинили олтарски простор,
наос, припрата са хором и отворени трем, храм
Ваведења Пресвете Богородице у Вреоцима припадао је развијенијем типу ц ркава брвнара подизаним у Кнежевини Србији у првој половини

191 Ле топис ц ркве у Вреоц има, б. п.
192 О типовиматемеља кодцркава брвнара видети: Д.
Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 60-61.
193 Упоредити, Д. Ст. Павловић, нав. дело, 129.
194 Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 129.
195 А. Костић, Држава, друштво и црквена уметност
у Кнежевини Србији (1830–1882), докторска дисертац ија, Одељење за историју уметности, Филозофски
факултет у Београду, Универзитет у Београду, Београд
2016, 179.

196 Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 129; Б.
Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, Годишњак
гра да Београ да XIX, Београд 1972, 131.
197 Код појединих ц ркава брвнара решетке на прозорима могле су бити рађене осим од дрве та од кованог
гвожђа. А. Костић, нав. дело, 183.
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Црква брвнара у Вреоцима по Д. Ст. Павловићу

Котирана скица цркве брвнаре,
израдио Стефан М. Павловић

Камени свећњак цртеж Б. Вујовић
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деветнаестог века. Поред цркве брвнаре у Вреоц има, која је некада имала припрату са га леријом, исту просторну конц епц ију западног дела
храма имале су и ц ркве брвнаре у Прањанима
(1827) и Вранићу (1823).198 Данашњу просторну
концепцију цркве брвнаре у Вреоцима коју чине
олтар, наос и трем имају још и ц ркве брвнаре у
Павловц у, Брајковц у, Рачи Крагујевачкој, Даросави, Брзану и Тавнику.199
Ентеријер храма Ваведења Пресвете Богородиц е у Вреоц има саображен је литургијским
и функц ионалним потребама, уз поштовање
симболичког значења појединих делова храма.
Улазећи у ц ркву кроз отворен трем на западу
верник ступа директно у наос, простор намењен верницима током литургије. У хришћанској
симболици овај простор поистовећиван је са лађом која у овоземаљском свету плови по бурном
и опасном мору, а у којој хришћани налазе спас и
уточиште, попут Ноја у ковчегу.200 Наос храма је
поплочан правоугаоним плочама и свуда је истог
нивоа. За разлику од већег броја ц ркава брвнара
које су подизане у периоду од 1815. до средине
деветнаестог века и које имају полуобличасту
дрвену таваницу, таваница вреочке цркве Ваведења Пресвете Богородице је изну тра опшивена
даскама, пратећи саму косину крова као што је
случај са црквом брвнаром у Тавнику код Краљева.201 Наос ц ркве је у источном делу осветљен
са по једним прозором. Предолтарски простор
храма ничим није одвојен од наоса, док је од олтара, као што је у православним храмовима уобичајено, одвојен иконостасном прегра дом. Испред олтарске преграде, издигнут за степеник у
односу на ниво пода, налази се камени амвон карактеристичне декорације, у виду круга пречника 83 cm, са уклесаним орнаментима у виду гајтана и розете и две уду бљене површине у облику
стопала у средишту круга, које су служиле као
назнака да на том месту стоји свештеник приликом читања светог Јеванђеља за време литургије.202 Пратећи сам круг амвона, са уну трашње
стране, уз декоративни гајтан исклесан је запис
који сведочи о томе да је амвон приложнички
дар Милије Лазаревића из 1845. године: taj kolo
pri Ì lo`i Ì 1845 Ì milja laza Ì revi}ý salúäu
(?). Овај камени амвон са својом декорац ијом у
виду стопа представља неуобичајен пример међу
сачуваним каменим амвонима који су се постављали у подове предолтарских простора цркава
198 Д. Ст. Павловић, Цркве брвна ре у Србији, 126–127,
160; А. Костић, нав. дело, 178.
199 А. Костић, нав. дело, 178.
200 Л. Мирковић, Православна литургика или наука
о богослужењу православне источне цркве, Први опћи
део, Београд 1995, 99.
201 Видети: А. Костић, нав. дело, 183.
202 Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 129; Б.
Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, 131.

Камени амвон, цртеж Б. Вујовић
брвнара у првој половини деветнаестог века. Од
првобитног мобилијара у предолтарском простору сачувани су једино велики камени свећњац и укопани у под, високи 130 cm, правоугаоног
пресека 28 x 31 cm. Свећњац и су грубо профилисани са два прстена у дну, која су представљала
базу свећњака, и са два прстена при врху, која су
чинила капител са равном платформом и гвозденим шиљц има намењеним за паљење свећа. На
једном од свећњака се налази нечитак запис, из
ког се разазнаје једино 1840. година. У опремању ентеријера ц ркава брвнара током деветнаестог века постављање свећњака у предолтарском
простору испред иконостаса представљало је уобичајену праксу.203 Они су могли бити начињени
од кованог гвожђа, или од камена, као што је случај са свећњацима из цркве брвнаре у Вреоцима.
Готово истоветне камене свећњаке свећњац има
ц ркве брвнаре у Вреоц има има и ц рква брвнара
у Лозовику код Велике Плане, а очуван је и камени свећњак у ц ркви брвнари у Даросави. Као и у
цркви брвнари у Вреоцима, и камени свећњаци у
црквама брвнарама у Лозовику и Даросави приложнички су дарови парохијана.204
Олтар ц ркве Ваведења Пресвте Богородиц е
у Вреоцима садржи часну трпезу. Часна трпеза
је постављена у ц ентар олтарског простора
и на њој се одвија чин Евхаристије. У складу
са литургијском наменом и симболичким
значењима часна трпеза представља гроб у који је
203 О типовима свећњака у црквама брвнарама: Д. Ст.
Павловић, Цркве брвнаре у Ср бији, 83; Исти, Разноврсни облици и вредности уметничког из ражавања код
цркава брвнара у Србији, Саопштења IV, Бе оград 1961,
77.
204 Виде ти: Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 134; Д. Митошевић, Стара црква у Лозовику, рад у
рукопису (библиотека Завода за заштиту споменика
културе Смедерево), 58.
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Скица основе цркве која се
чува у архиви
црквене општине.

Христос положен,
трпезу Тајне вечере
са које се верници
хране
узимањем
причешћа, као и
престо на који ће
Христос сести по
другом доласку.205
Часна трпеза у цркви брвнари у Вреоцима је изграђена
од дрвета и почива
на једном стубу. Током деветнаестог
века, на ширем подручју Балкана под
османском влашћу и јурисдикцијом Васељенске
патријаршије, као и у Србији до тридесетих година деветнаестог века – уобичајено је било да се
часне трпезе подижу од камена и да почивају на
једном стубу.206 Један стуб на ком почива часна
трпеза носи симболику Исуса Христа.207 Дрвена
часна трпеза, каква постоји у ц ркви брвнари у
Вреоцима, на територији Србије представља јединствен очувани пример међу ма лобројним
сачуваним каменим часним трпезама које почивају на једном стубу, попут оних у ц рквама
брвнарама у Лозовику, Четережу и Покајниц и.208 У олтарском простору, на северној страни
205 О симболиц и и значењу часне трпе зе виде ти: М.
Јовановић, Црквено богословие, Београд 1860, 12–13; Т.
Стефановић, Познавање цркве или обредословље, Београд 1895, 16–17; Л. Мирковић, нав. дело, 101–102; И.
Димитриевский, Историческое, догматическое и таинственое изяснение божественной литургіи, Москва
1993, 116–117.
206 Видети: Ве сник Српске цркве, IV, Београд 1897,
333; Д. Ст. Павловић, Разноврсни облици и вредности
уметничког из ражавања код цркава брвнара у Србији, 77.
207 Т. Стефановић, нав. де ло, 16.
208 Д. Ст. Павловић, Цркве брвнаре у Србији, 129;

зида причвршћена је мала
дрвена полукружна конзола
која има улогу жртвеника. У
опремању олтарског простора
ц рква брвнара на територији
Србије у деветнаестом веку
уобичајено је било да не
постоји ниша проскомидије
као код зиданих храмова, већ
да ту функцију носе делови
дрвеног мобилијара у виду
конзоле као у Вреоцима или
другачије израђеног дрвеног
постоља. Међу очуваним
изузетцима који одступају од ове праксе су
олтар цркве брвнаре у Поповици код Неотина
који има озидану нишу проскомидије и олтар
цркве брванре у Планиници који има озидано
постоље у функцији проскомидије.209
Посебну вредност ентеријера цркве брвнаре
у Вреоц има представља њен иконостас, који је
настао највероватније у време подизања цркве, у
периоду од 1817. до 1822. године. 210 Црквени летопис помиње да су иконе на иконостасу настале
1835. године, али се овај податак мора узети са
резервом.211 Као и остали елементи ентеријера
храма и иконостасна преграда ц ркве Ваведења
Пресвете Богородице у Вреоцима је конципирана на основу различитих аспеката, од којих се у
први ред истичу литургијске потребе и његова
симболика.212 Као прегра да која просторно и визуелно одваја наос у ком бораве верници од олтара, као најсветијег простора храма, иконостас
има важну литургијску функц ију и у складу са
тим носи бројна симболичка значења попут тога да представља прочеље Раја, небеског Јерусалима, границ у између овоземаљског и небеског,
материјалног и ду ховног света.213 Његова лиИсти, Разноврсни облици и вредности уметничког из ражавања код цркава брвнара у Србији, 77.
209 А. Костић, Држава, друштво и црквена уметност
у Кнежевини Србији, 221.
210 О иконостасу је писано у: Б. Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, 132–133; Исти, Уметност обновљене Србије 1791–1848, 253.
211 Ле топис ц ркве у Вреоц има, б. п.
212 Н. Макуљевић, Литургија, симболика и приложништво: иконостас цркве Свете Тројице у Врању, у:
Саборни храм Свете Тројице у Врању 1858–2008, Врање 2008, 101–105.
213 О симболиц и иконостасних преграда: П. Флоренски, Иконостас, Никшић 1990, 39–40; Г. Бабић, О живописаном украсу олтарских преграда, ЗЛУМС 11, Нови Сад 1975, 3; М. Тимотијевић, Црква Светог Георгија
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тургијска и симболичка функција утиц але су на
уобличавање његове конструкције, њене декорације, као и на уобличавање сликаног програма.
По својој конструкц ији и иконографском
репертоару иконостас цркве брвнаре у Вреоцима припада зографском типу иконостаса који су
настајали у првој половини деветнаестог века на
територији Србије. Овај тип иконостаса одговара пракси која је била заступљена у конструисању олтарских преграда у православним храмовима на широј територији Османског ц арства,
под јурисдикцијом Васељенске патријаршије.214
у Те мишвару, Нови Сад 1996, 98–101.
214 О зографско моделу ц рквеног сликарства видети: Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије, 251–265;
Р. Станић, Сликарство икона, у: Молитва у Гори, цркве брвнаре у Србији, 39–66; Н. Макуљевић, e „zograph“ model of Orthodox painting in Southeast Еurope
1830–1870, Balcanica XXXIV, Belgrade 2004, 385–389;
Исти, Делатност дебарских и самоковских з ографа
у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Северној Србији
у XIX веку, Проблеми на искуството 4, Софија 2015,
19–24. Исти, Иконопис Врањске епархије 1820–1940,
у: Иконопис Врањске епархије, прир. М. Тимотијевић,
Н. Макуљевић, Београд-Врање 2005, 21–25. А. Милошевић, Црква Светог Илије у Смедеревској Па ланци, Смедерев ска Паланка 2006, 53–57; о бугарским и
македонским зографима постоје обимне студије: А.
Василев, Бугарски възрожденски маистори, Наука и
изкуство, София 1965; А. Николовски, Македонските зографи од крајот на XIX и почетком на XX век,
Андонов, Зографски и Вангеловик, Скопје 1984.
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Иконостас
цртеж Б. Вујовић
Као део јединственог балканског културног модела који је развијан у оквирима православног
становништва под државним окриљем Османског царства исти иконостаси су се могли наћи и у јужној Србији, Македонији и Бугарској.
Постојање оваквог типа иконостаса у ентеријерима храмова у Кнежевини Србији везано је
првенствено за трансфер балканско-османског
културног модела присутног код свих православних хришћана на Балкану у ново политичко стање које је Србија остварила након Другог
српског устанка (1815).215
Конструкц ија иконостаса ц ркве брвнаре у
Вреоцима је ниска, једноставне је форме и изведена је са наглашеном хоризонталношћу. Иконостас се састоји из два реда икона, царских и
бочних двери и завршава се великим крстом са
Распећем. Дрвена иконостасна конструкција је
скромне декоративне обраде која се своди једино на тондиране дуборезне траке које оперважују вратниц е ц арских двери и на сликане аркаде
са флоралним мотивима у другој зони иконостаса које уоквиру ју представе апостола. Фло215 О културним моделима: Н. Макуљевић, Плурализ ам приватности: културни моде ли и приватни
живот Срба у 19. веку, у: Приватни живот код Срба
у деветнаестом веку: од краја осамнаестог века до почетка Првог светског рата, прир. Н. Макуљевић, А.
Столић, Београд 2006, 17–53.
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рални елементи у виду букета ружа на зеленој
позадини присутни у декорац ији апостолског
реда вреочког иконостаса истицали су значење
иконостасне преграде као прочеља Раја.216 Највећи акценат на декорацији иконостаса је на крсту
са Распећем који почива на адосираним, резбареним и осликаним змајевима. Представе змајева на којима почива крст са Распећем су карактеристичне за зографске иконостасе на територији
Балкана и јављају се још од седамнаестог века
као њихов неизоставни део.217 Представе змајева
симболички су представља ле побеђеног Сотону,
што је у основи била интерпретац ија извода из
Апокалипсе (12,9): „И избачена би аждаха велика, стара змија, која се зове ђаво и сотона...“.218
Програмски распоред икона на иконостасу
ц ркве брвнаре у Вреоц има чине престоне иконе неједнаких димензија, смештене у првој зони
иконостаса, које носе представе Исуса Христа,
Богородиц е са малим Христом, Светог Јована
Претече и Ваведења Богородиц е; затим ц арске
двери са представом Благовести и јеванђелистима; бочне двери са представама Светог архиђакона Стефана и Светог архангела Михаила, надверја са представама Мандилиона, Недреманог
ока и Вазнесења Светог Илије, апостолски ред
са попрсјима дванаесториц е апостола и крст са
Распећем.
У престоном реду икона налази се икона
Исуса Христа, на којој је приказан фронтално,
како седи на златном престолу и десном руком
благосиља, док у левој држи отворено јеванђеље са исписаним текстом. Приказан је са дугом
смеђом косом и кратком брадом, са круном затвореног типа на глави, обучен у ц рвени хитон
и плави химатион. Лево и десно од Христове
фигуре приказана су два анђела у пуној фигури
како прекрштених руку на грудима лебде изнад
Христовог престола. Иконографски предложак
по ком је рађена престона икона Исуса Христа
одговара прихваћеном начину приказивања
Исусовог лика као Цара над ц аревима и Сведржитеља, успостављеном и однегованом у источноправославном догматско-ликовном систему,
који је у српској уметности егзистирао још од
средњег века.219 Флорални елементи присутни
216 О декорацији иконостасних преграда зографских
иконостаса више у: А. Костић, Држава, друштво и
црквена уметност у Кнежевини Србији (1830–1882),
276–280.
217 Шире у: И. Гергова, Ранният български иконостас
16–18. век, София 1993, 42–43.
218 А. Серафимова, Прилог проу чавању иконостасних
крстова на Балкану (нека з апажања о иконостасном
крсту манастира Црна Река), у: Манастир Црна Река
и Свети Петар Коришки, ур. Д. Бојовић, Приштина–
Београд 1998, 152.
219 И. Борозан, Исус Христос–Прешево, у: Иконопис
Врањске епархије, прир. М. Тимотијеви, Н. Макуљевић, Београд–Врање 2005, 94–95.
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у обради Христове одежде и начин обраде Христовог престола са изразитом тродимензионалношћу указују на барокне графичке предлошке.
У реду престоних икона је и икона Богородиц е са малим Исусом, где је Богородиц а приказана у типу Одигитрије, како седи на златном престолу. У левој руци држи малог Христа. Обучена
је у црвени мофорион, украшен златном траком
на рубовима, а испод мофориона носи плаву доњу хаљину. На глави носи круну отвореног типа, чиме је означена као небеска ц ариц а. Мали
Христос има смеђу кратку косу, плави хитон и
црвени огртач, који му па да преко левог рамена.
Десном руком благосиља, док у левој држи затворену књигу. Изнад Богородичиног престола
су приказани анђели у пуној фигури, како лебде
прекрштених руку на грудима. Богородица је на
вреочком иконостасу приказана као Одигитрија, тј. Пу теводитељиц а, у типу који се најчешће
слика на иконостасима. Гест њене леве руке којом указује на Христа представља је као ону која
води ка спасењу, ка Сину – Спаситељу људског
рода.220 И у теолошкој литератури деветнаестог
века са подручја Васељенске патријаршије истиче се заштитничка и посредничка улога Богородице. Њено ц арско достојанство, овде означено
круном коју носи на глави, проистиче из чињениц е да је она мајка Царева – Христова.221 Представа Богородиц е са Христом на вреочком иконостасу следи барокна иконографска решења
прихваћена посредством графичких листова у
зографском сликарству деветнаестог века.222
Реду престоних икона припада и икона са
представом Светог Јована Претече, који је приказан као стојећа фигура у фронталном ставу, у
иконографском типу кефалофороса са крилима.
Свети Јован Претеча има дугу смеђу косу и дужу
браду, одевен је у мелот ц рвене боје са зеленим
огртачем пребаченим преко рамена. У левој руц и држи тањир са одсеченом главом, симболом
свог мучеништва, док десном благосиља. Иконографски тип Светог Јована Крститеља као кефалофороса један је од најчешћих иконографских
решења приказивања лика Светог Јована, чија
сложенија варијанта настала додавањем крила
светитељу указује на његову анђеоску природу.223 Овакво иконографско решење лика Светог
Јована Крститеља указу је на то да је Са лома, ћерка Иродијадина, тражила од Ирода Јованову гла220 З. М. Јовановић, Азбучник православне иконографије и градитељства, Београд 2005,87–89.
221 Н. Макуљевић, Литургија, симболика и приложништво: иконостас цркве Свете Тројице у Врању, у:
Саборни храм Све те Тројиц е у Врању, 57.
222 Упоредити: Д. Давидов, Светогорска графика, Београд 2004, 145.
223 О оваквом сложеном иконографском решењу
представе Све тог Јована Пре те че виде ти: М. Татић
Ђурић, Икона Јована крилатог из Де чана, Зборник
Народног музеја VII, Бе оград 1973, 39–51.
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ву на тањиру, те се тако кроз овај иконографски
тип Светог Јована Претече спајају прослављање
светитељеве личности и помену тог догађаја који се у православној цркви слави 29. августа као
празник Усековања главе Светог Јована.224 Овакав иконографски тип био је прихваћен од стране свих балканских народа, а у осамнаестом и
деветнаестом веку био је ширен и пу тем графичких листова који су зографима неретко служили
као уметнички предлошци.
У зони престоних икона вреочког иконостаса налази се представа Ваведења Пресвете Богородиц е, која је представљала икону патрона
храма. У левом углу слике приказани су Јоаким
и Ана како доводе ма лу Богородицу у храм, где је
на узвишеном амвону дочекује свештеник. Позадину сцене чине архитектонске кулисе храма
изнад којих лебди анђео. Иконографија ове сц ене следи старија иконографска решења присутна
још у средњовековној уметности.
На царским дверима иконостаса цркве
брвнаре у Вреоцима приказане су Благовести
које су употпуњене представама четвориц е
јеванђелиста. На северном крилу царских двери, приказана је стојећа фигура Богородице са
пејзажом и архитектуром у позадини, док је на
јужном крилу приказана стојећа фигура архангела Гаврила. Иконографија сцене Благовести
одговара барокним уметничким решењима
која су посредством левантског барока била
присутна у сликарству Свете Горе одакле су
посредством графичких предложака прихваћена
и у зографском сликарству деветнаестог века. У
доборезом уоквиреним пољима изнад и испод
сцене Благовести приказани су јеванђелисти. У
горњем делу царских двери приказани су Свети
Јован и Свети Лука, док су у доњем делу приказани
Свети Матеј и Свети Марко. Јеванђелисти су
приказани у пејзажу са архитектуром, у тренутку
када исписују текстове својих јеванђеља док су
крај њих приказани њихови симболи – анђео
покрај Светог Матеја, лав поред Светог Марка,
орао поред Светог Јована и во покрај светог
Луке.
Изнад ц арских двери насликан је Мандилион. Исусов лик је приказан на убрусу којег носе
два анђела дата у пуној фигу ри. Христов нерукотворени лик приказан изнад ц арских двери
на иконостасу у Вреоц има је програмско решење које се појављује још на руским иконостасима од седамнаестог века, као и на иконостасима
на територији Карловачке митрополије у осамнаестом веку.225 У деветнаестом веку ова тема се
изнад Царских двери јавља на зографским иконостасима не само у Србији већ и на ширем про-

стору Балкана под Османским царством.226
На северним бочним дверима насликана је у
фронталном ставу фигура архиђакона Стефана
у ђаконској одежди са јеванђељем и кандилом у
рукама, док је на јужним бочним дверима приказана фронтална фигура Светог арханђела Михаила у ратничкој одори са мачем у рукама, који је
представљао анђела добра, предводника небеске
војске и победника зла, што је иконографско решење присутно још у барокној уметности осамнаестог века.227
У надверју изнад северних бочних двери
приказано је Вазнесење Светог пророка Илије.
Свети Илија је приказан како се на облаку узноси на небо у ватреним кочијама која носе четири
ц рвена крилата коња. Свети Илија приказан је
као старац дуге косе и браде са свитком у десној
руци, док кажипрстом леве руке показу је надоле.
Илустрација догађаја описана је у Другој књизи
о Царевима где се каже да се Свети Илија жив
узнео на небо у огњеној кочији крај реке Јордана
(2. Цар 2, 11–13). Икона Вазнесења Светог пророка Илије на вреочком иконостасу представља
једно од честих иконографских решења у нововековној православној уметности.228
У надверју изнад јужних бочних двери приказано је Недремано око са Христом младенцем,
који ослоњен на руку лежи на ц рвеној постељи,
полузатворених очију, док га окружују фигуре
Богородиц е и анђела. Ова тема је формулисана
још у византијској уметности почетком петнаестог века и представљала је телесну смрт Христову, његов тродневни боравак у гробу и Васкрсење.229 Иако је тема у периоду барокне уметности
доживела преображај, у зографском сликарству
деветнаестог века задржана је традиц ионална
представа ове теме, као што је случај и са представом на вреочком иконостасу.
Другу зону иконостаса чине попрсја дванаесториц е апостола представљена у фризу сликаних аркада, на две хоризонтално састављене
даске величине 2,50 x 0,60 m. У попрсјима су
приказани Свети апостол Павле, Свети апостол
Јован Богослов, Свети јеванђелист Лука, Свети
апостол Симон Зилот, Свети апостол Вартоломеј, Свети апостол Филип, Свети апостол Петар, Свети јеванђелист Матеј, Свети јеванђелист
Марко, Свети Андреј Првозвани, Свети апостол
Јаков, Свети апостол Тома.
Иконостас се завршава великим крстом са
226 Н. Макуљевић, Литургија, симболика и приложништво: иконостас Свете Тројице у Врању, 72–73.
227 М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, Нови Сад 1996, 305–317.

224 И. Борозан, нав. дело, 96.

228 О култу Св. Илије: Л. Мирковић, нав. дело, 249–
250.

225 М. Тимотијевић, Црква Светог Георгија у Те мишвару, 109–110; С. Тарану шенко, О украјинском иконопису XVII и XVIII века, ЗЛУМС 11, Нови Сад 1975,
111–145.

229 О иконографији и значењу ове теме у средњем
веку виде ти: Б. Тодић, Anapenson, Iconographie et signiﬁcation du theme, Byzantion LXIV-1, Bruxelles 1994,
134–164.
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представом Распећа и две фигуре анђела који
лебде на облац има са обе стране Распећа.230
Програмско решење иконостаса цркве Ваведења Пресвете Богородиц е у Вреоц има било је
усклађено са литургијским потребама и у складу
са тим носило је одговарајућу симболику и поруке које су се преносиле верниц има пу тем слике.
Програмско средиште престоне зоне иконостаса ц ркве брвнаре у Вреоц има чине иконе Исуса
Христа и Богородице, које представљају једно од
најбитнијих места молитве.231 Престоне иконе
Богородиц е и Христа имају литургијску функц ију, јер се њима током литургије свештеник
молитвено обраћа, а и верници током литургије
упућу ју одређене молитве.232 Зато је њихово присуство у програмском решењу иконостаса неизоставно. Једно од традиционалних програмских
решења престоне зоне иконостаса представља и
икона Светог Јована Крститеља. Како је Свети
Јован Претеча прослављан као први међу пророцима и по реду једнак анђелима, његово укључивање у програм престоне зоне иконостаса је
било уобичајено.233 Укључивањем иконе Светог
Јована Крститеља у престони ред икона вреочког иконостаса добија се деизисна форма, чиме
је молитвена функц ија иконостаса додатно истакну та. Најчешћа програмска решења иконостаса на тлу Србије подразумевају укључивање
иконе патрона храма, или празника коме је храм
посвећен, у ред престоних икона. Тако се у реду
престоних икона вреочког иконостаса на лазила икона Ваведења Богородиц е, празника коме
је црква брвнара у Вреоцима посвећена. Царске
двери са својим сликаним програмом, којег чине Благовести, носе сложено симболичко и литургијско значење које је повезано са Христовим
оваплоћењем. У складу са симболиком иконостасне преграде као прочеља Раја и ц арске двери
носе симболику вратница Раја, те у симболичком
и литургијском смислу представа Благовести на
њима наговештава отварање вратниц а рајског
живота Христовим оваплоћењем.234 Представљање јеванђелиста на ц арским дверима поред
Благовести истиче их као сведоке Христовог оваплоћења и његове искупитељске жртве, те тако
тумачењу сликаног програма двери даје евхари230 Б. Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда,
132–133.
231 Сокровиште Христианское, В Бúдинě градě 1824,
107.
232 Н. Макуљевић, Црква Светог архангела Гаври ла у
Великом Градишту, Велико Градиште 2006, 180; Исти,
Литургија, симболика и приложништво: иконостас
цркве Свете Тројице у Врању, 73–74.
233 М. Јовановић, Црквено богословіє, 232.
234 О симболиц и Благовести и ц арским дверима виде ти: Р. Михаиловић, Прва з она српског иконостаса
XVIII века, Зборник Филозофског факулте та 14, Београд 1979, 280–287.
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стијски карактер.235 Приказивање јеванђелиста
на царским дверима уз Благовести представљало
је поштовање старије иконописне праксе и било је карактеристично за зографске иконостасе.
Царске двери зографских иконостаса у Пироману (некад у Убу), Раваници, Троноши, Заови, Лозовику, Селевц у, Кучеву имају присутно овакво
програмско решење ц арских двери као у Вреоцима.236 Постављање иконе Светог архиђакона
Стефана и Светог архангела Михаила на бочне
двери иконостаса имало је везе са њиховом
литургијском функц ијом и симболиком јер
кроз њих током литургије пролазе ђакони који
симболизују анђеле. Христов нерукотворени
лик који је приказан на иконостасу у Вреоцима
у православном богословљу деветнаестог века
носио је вишеструка симболичка значења. Он је
био један од аргумената у поштовању светих слика
и представља симбол догме о инкарнацији, што
га повезује са тематиком Благовести на царским
дверима и са страдањем Христовим оличеним
на вреочком иконостасу у крсту са Распећем у
завршници самог иконостаса. Постављен изнад
царских двери нерукотворени Христов лик је
у релац ији са темама инкарнац ије и страдања
које се симболички одвијају у литургијском
ритуалу.237 Осим на иконостасу цркве брванре
у Вреоцима и цркве Светог Ђорђа у Ћуприји и
Светог Ђорђа у Чибутковици имају у надверју
изнад ц арксих двери приказан Мандилион.238
На иконостасима зографског типа у оквиру
програмског решења надверја бочних двери
често се јавља као тема Недремано око присутна
и на вреочком иконостасу. Тема Недремано
око била је позната још у средњем веку,239 али
је посебну популарност и трансформац ију
доживела у украјинској уметности седамнаестог
и осамнаестог века одакле је прихваћена и у
српском барокном сликарству на простору
Карловачке митрополије.240 Представа Христоса
детета који спава на крсту, окружен оруђима
страдања у барокној уметности била је амблем
стиха ,,ја спим а срце моје је будно“ (Песма над
песмама 5,3) и као симбол вечног страдања
је носила морализаторску поруку трпљења и
угледања на Христоса.241 На тлу Кнежевине
Србије присуство ове теме везује се искључиво
за програмска решења зографских иконостаса, те
235 М . Тимотијевић, Српко барокно сликарство, Нови Сад 1996, 393.
236 А. Костић, Држава, друштво и црквена уметност
у Кнежевини Србији, 295.
237 Исто, 73.
238 А. Костић, нав. дело, 302.
239 Б. Тодић, Anapenson, Iconographie et signiﬁcation du
thème, 134-164.
240 М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, 321322.
241Исто, 320.
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се тако осим у Вреоцима јавља и на иконостасима
ц ркава брвнара у Лозовику и Селевц у над
јужним дверима.242 У време робовања под
османском влашћу сцена Недремано око понела
је и спец ифично значење утехе и подсећања
православног становништва Балкана на Бога
који их неће напустити у тешким временима.243
Овакво значење сц ене, условљено политичким
и друштевним околностима, почивало је на
стиховима из псалама Давидових ,,Устани, што
спаваш Господе! Пробуди се немој одбацити
засвагда“ (Псал. 44, 23) и ,,Гле, не дремље и не
спава, чувар Израиљов“ (Псал. 121, 4).244 Икона
са представом Вазнесења Светог Илије такође
је имала своје симболичко значење у програму
вреочког иконостаса. Сц ена Вазнесења Светог
Илије се у литератури светих отац а најчешће
тумачи као префигурација Христовог вазнесења.
Празник Светог Илије који се слави 20. јула
имао је посебно место у народној традицији. Са
епитетом Громовник, Свети Илија је у народу
поштован као онај који контролише олују
и громове.245 Несумњиво је да су развијени
култ и велико поштовање овог светитеља од
стране житеља села Вреоца утицали на то да се
представа из његовог живота нађе у програму
иконостаса вреочке цркве брвнаре.
Тумачење апостолског реда иконостаса вреочке ц ркве у вези је са представом Мандилиона
изнад ц арских двери и великим крстом са Распећем на врху иконостаса. Апостоли су представљали Христове ученике, који су сведочили његово оваплоћење, његову жртву за људски род и
његово Васкрсење. На вреочком иконостасу апостолски ред, који се налази изнад Мандилиона и
испод крста са Распећем, тумачи их као сведоке
Христове инкарнац ије и жртве, чиме се наглашава и жртвени карактер литургије.246 Примерице и на зографским иконостасима старе цркве
у Јагодини и Светог Ахилија у Ариљу представе
апостола окружују централну икону са представом Мандилиона, што у тумачењу ове зоне иконостаса упућује на жртвени карактер литургије.
Крст са Распећем који на врху вреочког иконостаса стоји на андостаним змајевима и Адамовој

лобањи симболизује Христову победу над смрћу
и над Сотоном, којег симболизују змајеви. 247
Иконе на иконостасу цркве брванре Ваведења
Пресвете Богородице у Вреоцима, осим царских
вдери, највероватније је, осликао иконописац
Константин Зограф у периоду од 1817. до 1828.
године.248 Иако на иконама вреочког иконостаса
не постоји уметников потпис, нити година
њиховог осликавања оне се могу приписати
руци Константина Зографа на основу сличности
са његовим познатим, потписаним радовима.249
У црквеном летопису постоји податак да су
иконе за иконостас цркве брванре настале 1835.
године што треба узети са резервом јер су ови
подац и накандно унети у летопис, са значајном
времеснком дистанцом.250 За сада, познати опус
зографа Константина припада трећој дец енији
деветнаестог века, те би 1835. година могла
бити превише касна као година која би се могла
узети као меродавна за израду икона на овом
иконостасу. Такође, поједини податц и изнети
у црквеном летопису који се односе на стару
цркву брвнару унети су на основу предања. На
данашњем ступњу истраживања цркве брванре у
Вреоцима није познато који је зограф могао бити
аутор царских двери, нити када су оне тачно
осликане осим што се време њиховог настанка
може широко сметити у период од 1817., време
изградње цркве, до 1845. када постоје подаци да
се радило на унутрашњем опремању храма.251
Константин Зограф је припадао групи тзв.
домаћих зографа који су радили за потребе
обновљених и новоизграђених црква на тлу
Србије, након Другог српског устанка (1815). У
овој свеобухватној обнови црквеног живота коју
је у првим годинама своје владавине спроводио
кнез Милош Обреновић осим уметника –
зографа образованих у локланим уметничким
центрима при већим манастирима, учествовале
су и сликарске дружине које су у већем броју
долазиле са територије Македоније, Бугарске,
Старе Србије и Румуније, односно оних
територија које су још увек биле под османском
влашћу. Ови сликари који су били носиоц и
зографског модела ц рквеног сликарства,
карактеристичног за ширу територију Балкана
под Османским ц арством, доминирали су
ц рквеним сликарством Кнежевине Србије у
другој, трећој и четвртој деценији деветнаестог
века, захваљујући снажној подршц и кнеза

242 А. Костић, Иконостас цркве брванре Светих
апостола Петра и Павла у Лоз овику,Смедревски
зборник 3, Смедрево 2011, 81-84; М. Цуњак, Ј.
Поповић-Русимовић, В. Мркић, Црква брвнара у
Селевцу, Смедерево 2007, 88.
243 К, Митровић, Недремеано око, Врање – Црква
успења Пресвете Богородице у Собинама, у: Иконопис
Врањске епархије, нав. длео, 62-63.
244 Исто, 62.
245 И. Зарић, Вазнесење пророка Илије, Извор – црква
Свете Тројице, у: Иконопис Врањске епархије, 192.
246 Љ. Стошић, Српска уметност 1690–1740, Београд
2006, 180–181; Н. Макуљевић, Литургија, симболика
и приложништво: иконостас цркве Свете Тројице у
Врању, 49.

247 А. Серафимова, Прилог проу чавању иконостасних
крстова на Балкану (нека з апажања о иконостасном
крсту манастира Црна Река), 152.
248 Б. Вујовић као вероватну годину израде
иконостаса у Вреоц има наводи 1818. годину: Б.
Вујовић, Уметност обновљене Србије 1791-1848, 253.
249 Исто, 253.
250 Летопс цркве у Вреоцима, б.п.
251 1840. и 1845. Су приложени камени свећњац и и
амвон.
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Милоша, устаничке елите и укусу већег дела
српског становништва.252 Управо је Константин
Зограф био један од зографа који је радио за
устаничку елиту крајем друге и почетком треће
деценије деветанестог века. Тако је за кнеза Вујицу
Вулићевића осликао 1818. године иконостас
који је овај приложио ц ркви Покајниц и код
Велике Плане.253 Ниска иконостасна преграда,
једноставне конструкције и декорације веома је
слична иконостасној прегради ц ркве Ваведења
Пресвете Богородиц е у Вреоц има. Програм
икона на иконостасу, престона зона и апостолски
ред такође указују на сличности између ова два
иконостаса.254 Константин Зограф је радио и за
ресавског обор кнеза Милосава Здравковића, те
је за његову цркву Светог Николе у Гложанима
код Свилјанца насликао 1820. године иконостас
сачињен од 37 икона, где се на царским дверима
потписао као Костадин Зуграв (данас на
иконостасу нису сачуване све Константинове
иконе). У овој цркви је на западном зиду изнад
улазних врата насликао и представу Светих
архангела Михаила и Гаврила са моделом
гложанске ц ркве где се у оквиру ктиторског
записа такође потписао, али као Костадин
Молер.255 Међу бољим радовима Константина
Зографа је иконостас рађен 1828. године за цркву
брвнару у Вранићу код Барајева.256 У периоду
између 1826. и 1828. Константин Зограф је
насликао, у сарадњи са још једним уметником, за
сада неиндетификованим зографом, иконостас
за цркву у селу Бреска које се налазило близу
Обреновца. Данас се део тог иконостаса налази
у ризници обреновачке цркве, док је један део у
цркви у селу Звечка.257
Поетику сликарства Константина Зографа
на свим помену тим иконостасима, па тако и на
вреочком, карактерише груб графиц изам, посебно уочљив на драперијама приказаних светитеља. Ликови светитеља су карактеристично
моделовани, са крупним очима и упечатљиво
252 Н. Макуљевић, e „zograph“ model of Orthodox
painting in Southeast Еurope 1830-1870, 383-431; Исти,
Плурализам приватности : културни модели и
приватни живот код Срба у 19. веку, у: Приватни
живот код Срба у деветнаестом веку, нав. дело,17-53
253 Б. Вујовић, Уметност обновљене Србије 17911884, 252-253.
254 Упоредити: Б. Вујовић,
Србије 1791-1884,253.

Уметност обновљене

255 Исто, 253; П. Пајкић, Црква Св. Николе у Гложану
код Свилјанца, Саопштења X, Београд 1974, 191-196.
Данашњи запис изнад улазних врата у Гложанску црву
је измењен накнадним преправкама, а оригинални
запис пре измена донели су П. Пајкић и Б. Вујовић у
поменутим радовима.
256 Б. Вујовић, Црквени споменици на подручју града
Београда, 94-95; Исти, Уметност обновљене Србије,
253.
257 Исто, 148-151; 203-206.

подвученим капцима, подочњацима и обрвама.
Карактерише их окер инкарнат са акц ентима
кармин црвене на уснама и густом тамном или
седом косом сликаном у крупним праменовима.
Палету боја на вреочком иконостасу карактерише облина употреба ц рвене, зелене и златне
(жуте, која симболизује злато). Златна боја је посебно присутна на престолима Христа и Богородице, приказаним на престоним иконама, као
и на крајевима драпера њихове одеће. Елементи
величајности, истакну ти кроз употребу златне
боје, као и доминантна употреба зелене и црвене
боје, које су носиле рајску симболику били су карактеристични за зографско сликарство деветнаестог века. Сликарску поетику Константина
Зографа на вреочком иконостасу карактерише,
са једне стране, традиционалност изражена кроз
поштовање и понављање старих иконографских
узора, што је посебно приметно на појединим
иконама попут оних са представом Мандилиона, Недреманог ока, Ваведења Богородиц е, а са
друге стране, уношење елемената ранобарокне
пикторалне поетике, прихваћене превасходно посредством графичких предложака, што је
посебно уочљиво на престоним иконама Исуса
Христа и Богородице са малим Исусом. Истицање традиције у зографском сликарству утицало
је на уобличавање поетике ретроспективности,
која је пре свега била изражена употребом елемената, као што су златни фон и уопште обилна употреба злата, индиректна наративност и
поштовање средњовековне иконописачке праксе.258 Поштовање старе иконописачке праксе у
зографском сликарству, изражено кроз копирање и прихватање старих модела, обезбеђивало
је догматску исправност насликаних представа,
док је свако одступање од традиц ије значило
и одступање од религије и скретање у јерес.259
Оваква схватања су била од изузетне важности, посебно за православно становништво које
је остало у оквирима Османске империје, јер су
доприносила одбрани вере.260 У целини гледано,
иконостас цркве Ваведења Пресвете Богородице
у Вреоцима представља једно од бољих остварења које се припису је Константину Зографу.
У ц ркви Ваведења Пресвете Богородиц е у
Вреоцима сачува ло се мало појединачних икона
из времена њеног интензивног опремања. Међу
покретним иконама у храму се издваја по сво258 О односу према тра дицији виде ти: Н. Макуљевић,
e „zograph“ model of Orthodox painting in Southeast Europe 1830–1870, 393; Исти, Иконопис Врањске епархије
1820–1940, у: Иконопис Врањске епархије, 24.
259 Н. Макуљевић, e „zograph“ model of Orthodox painting in Southeast Europe 1830–1870, 392; М. Тимотијевић, Традиција и барок, тумачење традиције у реформама барокне пикторалне поетике, ЗЛУМС 34–35,
Поствизантијска уметност на Балкану II, Нови Сад
2003, 201–221.
260 Н. Макуљевић, e „zograph“ model of Orthodox painting in Southeast Europe 1830–1870, 392.
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Споменик Милице Јовановић, мајке попа Илије Јовановића
јој вредности један потписани рад зографа Јеремије Поповића из 1842. године.261 То је икона
Исуса Христа, рађена темпером на дасц и, величине 47 х 75 cm. У доњем делу иконе на лази се
запис иконописца: Izobrazi Eremiá Popovi}þ
`ivopísecþ 1842 lät. Јеремија Поповић је био
један од домаћих зографа чија дела настају у четвртој деценији деветнаестог века на територији
Кнежевине Србије. Поред ове потписане иконе,
у Вреоц има међу његовим атрибуираним делима је неколико икона које је 1840. радио за стари
иконостас ц ркве у Баћевц у. Међу њима су сачуване Царске двери са Благовестима, престоне
иконе Исуса Христа и Богородиц е са Христом,
приказане као допојасне фигуре.262 Године 1844.
ради појединачне иконе за ц ркву у Сибниц и.263
Поетику његовог сликарства одликује обилна
употреба злата, са елементима барока, посебно
приметним у декорацији одеће приказаних светитеља са флоралним мотивима. Од иконографских предложака препознатљива су нека решења
која припадају српској барокној уметности осамнаестог века. Ове опште карактеристике његовог
сликарства приметне су и на икони Исуса Христа, која се чува у вреочкој старој ц ркви.
Према списковима из 1869, који се чувају у
архиви вреочке ц рквене општине, види се да је
261 Б. Вујовић, Цркве брвнаре у околини Београда, 133
262 Исти, Црквени споменици на подручју града Београда, 24–25.
263 Исто, 307.

црква брвнара Ваведења Пресвете Богородице
имала крстиониц у и умиваоницу од дрвета, певничке пултове и један ту торски сто, такође израђене од дрвета, који данас више не постоје у
храму. Од богослужбених предмета помињу се
покрови на часној трпези од ц иц а и свиле, антиминс, дрвени престони крст и ручни крст од сребра, који је позлаћен, мало јеванђеље и три ручна
дрвена крста, затим пу тир, ложиц а, дискос, звездица и тас од калаја.
Из спискова који потичу из 1869. године познато је и да се испред цркве брвнаре налазио дрвени звоник са два звона, који више не постоји.
Од старина у ц рквеној порти се уз северни зид
ц ркве, ближе олтарском делу, сачувао надгробни споменик из 1823. године. На источној страни споменика уклесан је орнамент симболичне
садржине, док је на супротној, западној страни,
уклесан натпис:
Zdä po~ivaetý raba b`á Ì mati popa Ñlñe
Milñca Ì po`ñvi 70 läta Ì prestavñse 1823 marta 2
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Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић

ЦРКВА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
Историјат изградње храма
После неуспешног покушаја зидања нове цркве у Вреоцу 1835. године, скоро два десет година
неће бити новог покушаја изградње храма. Тек у
зиму 1853/54. године општина вреочка ће се са
молбом за зидање нове ц ркве обратити митрополији, о чему ће ова 28. јануара 1854. године
обавестити Попечителство просвештенија.264 Из
нама непознатих разлога до зидања нове ц ркве
ни овог пу та није дошло.
Први помен о изградњи нове цркве у Вреоц у
потиче од 14. јула 1870. године, када је митрополит на ложио вранићком намеснику да оде у Вреоц е и на Преображење освети темељ за нову ц ркву. Намесник је 11. августа обавестио митрополита да је био у Вреоцима и посветио темељ нове
цркве.265 У међувремену, 7. августа 1870. године
општина врелачка је упу тила писмену захвалницу на његовом благослову за освећење темеља
њихове нове цркве.266
Нови храм од тврдог материјала посвећен
Покрову Пресвете Богородиц е заједнички су
градила села Вреоци, Велики Црљени, Медошевац и Цветовац . Нова ц рква изграђена је непосредно уз цркву брвнару Ваведење Пресвете Богородиц е. Ау тор пројекта храма није познат, а
радове везане за изградњу самог храма извео је
неимар Франц Ванека, пореклом Чех, из Београда, за цену од 39600 динара. У цену је била урачуната и израда подног мозаика.267 Ванека је био
264 АС–Митрополија, № 76/54, од 27. јануара 1854. године.
265 АС–Митрополија, № 1095/70 од 14. јула 1870. године; АС–Митрополија, № 1243 од 17. августа 1870.
године.

један од угледнијих пред узимача у Београду тога времена. Између осталог саградио је 1861/62.
године и познату кућу Велимира Валожића на
Варош капији, у којој је овај држао књижару.
Интересантно је да су и Валожић и Ванека били
родом из истог места Латомишла у Чешкој. Ванека је припадао таласу образованих грађевинара,
инжињера и архитеката који „из прека“ долазе
у Србију у све већем броју од средине деветнаестог века.268
Црква је, као што смо видели, започета у
пролеће 1870. године и до краја године стигло
се до свода, где су због зиме прекину ти радови.
На пролеће 1871. године настављени су ра дови
на своду.269 У првој половини септембра 1871.
године митрополит Михаило је осветио ц ркву
у Јунковц у,270 након чега се упу тио у манастир
Боговађу преко Волујана, села Медошевц а, поља Бољетина и Вреоц а. О овој посети речито
говори запис у Летопису ц ркве. Митрополит је
свратио у стару вреочку цркву да се помоли, а затим је ушао у нову цркву у изградњи, која је била
озидана до крова. Ту се за држао са мајсторима
који су изводили радове, а затим отишао да седне под оближњи јасен у порти, где је благосиљао
вернике који су се окупили у великом броју да
га поздраве. Након дужег одмора продужио је за
манастир Боговађу.271
Подац и у ц рквеној архиви сведоче о даљим
токовима радова на новој ц ркви. Радови су за268 О овом проц е су и његовом значају за сакралну
архитектуру Србије виде ти: А. Костић, Држава, друштво и црквена уметност у Кнежевини Србији, 241–
249.
269 Ле топис ц ркве у Вреоц има, б. п.

266 АС–Митрополија, № 1317/70, од 31. августа 1870.
године.

270 У Ле топису пише у првој половини септем бра
1870. године а тре ба у првој половини септембра 1871.
године.

267 Архив цркве врелачке, О постанку цркава врелачких–запис Живојина М. Поповића, пароха врелачког
од 1. септембра 1894. године.

271 Архив цркве врелачке, Шта се зна и памти о гори
цркве врелачке–запис Живојина М. Поповића, пароха
врелачког од 16. априла 1894. године.
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вршени постављањем четири позлаћена бакарна
крста крајем 1871–1872. године, и то једног на
звоник на западној страни храма, једног над олтарским простором храма и два још мања изнад
западних и северних врата ц ркве. О тим догађајима које су пропратиле и пригодне свечаности у
селу постоје сачувани речити подаци:
„Крст на звонари је освећен после свете литургије у старој ц ркви на „Лучин дан“ 18. октобра 1871. године. По освећењу ц еливан је и потом изнет из старе и унет у нову цркву и на крају
дигнут и намештен на звонару. Са звоника „напио“ је један од мајстора здравиц у књазу, митрополиту и српском народу. Окупљени народ је отпоздравио ускликом „Живео!“. Звона су звонила,
а прангије пуц але. Општина врелачка је приредила и ручак за госте, али је због изузетно лошег, кишовитог времена било врло ма ло гостију
са стране. Јака киша је падала ц елог дана, али то
није смета ло окупљеном народу да игра коло испред цркве све до пред саму ноћ“.272 Крст над олтаром је освећен после литургије у старој цркви,
на „Цвети“ 1872. године. По освећењу ц еливан
је, дигнут и намештен над олтаром нове ц ркве.
И овом приликом су са њега испијане здравиц е
књазу, митрополиту и српском народу.273 Мали крстови над западним и северним вратима
освећени су при завршетку ц ркве. Све крстове
је осветио парох вреочки Милу тин Поповић.274
Црква је грађевински у потпуности била готова 1872. године. О томе сведочи и податак који
у својој књизи Православна српска црква у Књажевству Србији даје митрополит Михаило 1874.
године, говорећи за врелачку цркву храм Воведе272 Архив ц ркве врелачке, Кад су освећени, дигну ти
и намештени крстови, на нову ц ркву врелачку „храм“
Покрова Пресв. Богородице – запис Живојина М. Поповића, пароха врелачког од 19. априла 1894. године.
273 Исто
274 Исто

ние св. Богородице да је сазидана 1872 године, од
тврдог материја ла и да је имала једну парохију,
која се састојала из села Вреоц а са 186 домова,
Црљена са 82 дома и Медошевц а са 60 домова. 275
Црква је званично стављена у службу на Покров Пресвете Богородиц е 1872. године.276 По
подац има из протокола крштених, венчаних и
умрлих у старој ц ркви се служило до 7. јануара
1873. године, а у новој је започело да се служи од
21. јануара 1873. године, бар када је реч о крштењима, венчањима и опелима. Непосредно пре
него што је нова црква пропојала, у њу је пренет
стари иконостас из старе цркве.277 Тај иконостас
ће бити у употре би у новој цркви све док не буде
довршен нови иконостас 1903, након чега ће бити враћен у стару цркву.
По наредби председника општине села Врелаца сељани из истог села су у пролеће 1874. године278 заса дили 36 младиц а липа у порти цркве.
Две дец еније касније, 19. марта 1894. године, земљорадник из Вреоц а Спасоје Ђурић засадио је
још 11 липа око нове ц ркве.279

Митрополит Инокентије
275 Митрополитъ Михаилъ, Пра вославна србска црква у княжеству Србìи, Београд 1874, 10–11.
276 Ле топис ц ркве Вре очке, б. п.
277 Исто
278 На празник „40 мученика“. Председник општине
Пе тар Арсенијевић је наредбу издао на молбу пароха
Милу тина Поповића и благајника Ра дојице Нешића.
Сва тројиц а су били житељи Вре оц а.
279 Архив цркве врелачке, Шта се зна и памти о гори
цркве врелачке–запис Живојина М. Поповића, пароха
врелачког од 16. априла 1894. године.
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Црква је освећена од митрополита српског
Инокентија тек 1. октобра 1903. године, о чему
говори и ктиторски натпис: Овај Божји Храм Ì
Покрова Св. Богородиц е сазидан је 1872 год. Ì
трошком побожних хришћана ц ркве врелачке
Ì а украсише га иконостасом и снабдеше Ì највећим звоном и свима Ì потребним црквеним
утварима Ì Живко Давидовић Ì државни саветник у пензији Ì његова супруга Тана и кћи Соја Ì
Троносање Храма извршено је Ì 1. Октобра 1903.
год Ì Свештенодејствијем Митрополита Србије
Ì господина Иноћентија Ì за вла де Њ. В. краља
Петра I.
Добротвор цркве Живко Давидовић, државни саветник, потпуковник и добротвор који се у
ктиторском запису помиње, рођен је у Вреоцима
1806. године, а умро је у ду бокој старости 1. маја
1904. године у Београ ду.
Архитекту ра цркве Покрова Пресвете Богородице и иконостас
Црква Покрова Пресвете Богородице у Вреоц има подигну та је од опеке као једнобродна
подужна грађевина са звоником на прочељу,
полигоналним певницама и олтарском апсидом
на истоку. Просторно ц рква је подељена на олтарски простор, наос и припрату, изнад које је
галерија. Зидови са уну трашње стране су подељени пиластрима са наглашеним попречним луковима који носе полуобличаст свод. Наос храма
подељен је на четири травеја, који формирају попречни лукови ослоњени на пиластре. Предолтарски простор је завршен споља тространим, а
уну тра полукружним певницама засведеним полукалотама. Олтарски простор се састоји из једног пространог травеја засведеног полуобличастим сводом, који се завршава на истоку споља
петострано, а изнутра полукружно завршеном
апсидом засведеном полукалотом. Изнад сводова храма је сложена кровна конструкц ија, која је
на две воде дуж тела грађевине, док је над певниц ама и апсидом троводна. Кров је покривен лимом. Звоник храма подигнут је изнад припрате
и хорске галерије. Он се састоји од базе и тела
на коме је подигну та конусна капа завршена крстом.
Спољашњи изглед храма и архитектонска
обрада фаса да умногоме је дефинисана његовом
конструктивном поделом. На бочним странама
ц ркве, изнад каменог сокла, фасада је издељена
пиластрима који прате уну трашњу поделу простора храма. Они су у висини кровног венц а
повезани низом слепих аркада. Фасаде храма
се у горњој зони завршавају удвојеним усеченим поткровним венцем. Храм је са северне и
јужне стране осветљен са по пет великих лучно
засведених прозора – монофора, док је на истоку апсида осветљена са по три монофоре истих
димензија као и на остатку храма. Храм има два
улаза, са западне стране, главни. и са северне

стране, споредни улаз.
Највећи акц енат у обради спољашњих маса храма дат је западној фасади, где се налази
главни улаз у цркву. Ту је присутно брижљиво
степеновање маса од сокла ка звонику. Западно
прочеље подељено је у три зоне. Централно поље је шире и незнатно је истурено у односу на
два бочна. У доњој зони ц ентралног поља налази се благо истурени портал, који се завршава
троугаоним забатом, док се сама улазна врата у
храм, начињена од храстовине, завршавају лучно. Изнад портала налази се окулус. Северно и
јужно поље западне фасаде фланкирана су плитко усеченим пиластрима, који су повезани низом слепих аркадица, који тече на висини аркадног фриза бочних фасада храма. У овим пољима
су усечене уске плитке нише, које се завршавају
лучно и чије димензије су истоветне прозорским
отворима на остатку храма. Снажан нагласак
западној фасади даје звоник. Он се уздиже над
степенасто засеченим калканом и састоји се од
два спрата. База звоника је квадратног пресека и
декорисана је трима слепим монофорама, изнад
којих иде степенасто истурени венац , над којим
се налази велика лучно завршена монофора, изнад које је сат. Тело звоника се завршава осмоугаоно, а над њим је постављена конусна капа
звоника, сачињена од сегмената и покривена лимом.
Архитектура ц ркве Покрова пресвте Богородице припада моделу једнобродних подужних
цркава са звоником на прочељу који је био
доминанатан у сакралној архитектури Кнежевине
Србије од четрдесетих година, од изградње
Саборне цркве у Београду, па све до краја осме
деценије деветнаестог века.280 Овакав тип храма
води порекло од архитектонског решења српских
православних храмова развијаних на територији
Карловачке митрополије у осамнаестом веку.281
Тип подужног храма са звоником уведен је
на територији Карловачке митрополије принудним интервенц ијама хабзбуршког двора, који је настојао да на својој територији
стандардизује све сакралне грађевине без
обзира на конфесионалну припадност.282 У жељи да што достојније презентују своју веру у
оквиру Хабзбуршке монархије, српске ц рквене
општине велику пажњу посвећују изгледу
својих храмова и посебно величини и изгледу
звоника који је, носећи вишеструка симболичка
значења наглашавао значај црквене грађевине.283
280 О овом типу сакралних објеката више у: А. Костић,
Држава, друштво и црквена уметност у Кнежевини
Србији (1830-1882), 191-205.
281 М. Тимотијевић, Црква Светог Георгија у
Темишвару, 41.
282 Исто, 41; Н. Макуљевић, Црква Светог Архангела
Гаврила у Великом Градишту, 43-44.
283 М.Тимотијевић,
Темишвару, 44.
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Подужне основе храмова са звоником имале су
своје симболичко тумачење по ком се сматрало
да представљају лађу којом ,,хришћани плове ка
небеском пристаништу.284 Устројавањем црквене
организације по угледу на цркву у Карловачкој
митрополији и усвајањем литургијске праксе са
овог простора, у Кнежевини Србији се у време
митрополита Петра Јовановића постепено усвајају и модели ц рквене архитектуре заступљени
на територији Хабзбуршке монархије. Након
добијања Хатишерифа 1830. године, када
употреба звона постаје дозвољена, у Кнежевини
Србији се све чешће подижу подужне цркве
са звониц има на прочељу, који постају важан
симбол новостечене нац ионалне и верске
слободе за коју се дипломатским путем изборио
кнез Милош Обреновић.285 Након изградње
Саборне цркве у Београду једнобродни подужни
храмови са звоником се готово без изузетка
граде у свим насељима Кнежевине Србије.
Оно што карактерише архитектуру ц ркве
Покрова Превете Богородице у Вреоцима и што
је уклапа у главне токове истористичке сакралне

Црква Покрова Пресвете Богородице

284 Х. Т. Стефановић, Поз навање
обредословље, 8.

цркве

или

285 О заслугама кнеза Милоша за добијање верских
слобода сведоче и његови савремениц и и биографи:
М. Обреновић, Милош Обреновић или поглед на
историју Србије од 1813-1839 године, Београд 1891, 75;
М. Ђ. Милићевић, Кнез Милош прича о себи, Споменик
СКА XXI, Београд 1893, 19.

архитектуре Кнежевине Србије седамдесетих
година деветнаестог века јесте обрада њених
фасада у духу српске средњовековне архитектуре
употребом низа слепих аркада испод поткровног венц а. Већ половином деветнаестог века
у Кнежевини Србији се јављају тежње за истицањем националног у црквеној архитектури,
што је било комплементарно историзму у
европској архитектури.286 Једна од најважнијих
етапа у развоју српске сакралне архитектуре
током друге половине деветнаестог века био је
Закон о црквеним властима из 1862. године који
је донео наредбу да се цркве граде у византијском
стилу.287 Исте године је основано и Министарство
грађевина које је било најзначајнија институција
која је утиц ала на обликовање византијског
стила у сакралној архитектури. Овакве законске
регулативе захтевале су јасно дефинисање
византијског стила, односно одређивање оних
286 О развоју националног стила у српској црквеној
архитектури видети: А. Кадијевић, Један век тражења
националног стила у српској архитектури: (средина
XIX- XX средина века), Београд 2007; Н. Макуљевић,
Црквена уметност у Краљевини Србији (1882-1914),
Београд 2007, 219-240; А. Костић, Држава, друштво и
црквена уметност у Кнжевини Србији, 205-218.
287 Н. Макуљевић, Црквена уметност у Краљевини
Србији (1882-1914),220.

84

канонских елемената који су били препознати
као његови носиоци.288 Схватања о томе који су
то елементи временом су се мењала зависно од
степена истражености српског средњовековног
споменичког наслеђа. Шездесетих и седамдесетих година, у времену када је грађен храм
у Вреоцима, као носиоци српско - византијског
стила препознати су елементи друго - степене
архитектонске пластике српских средњо - вековних цркава, попут фриза слепих аркадица
испод кровног венца, окулуса, лизена, лучних
испуста и монофора.289 Тако велики број цркава
изграђених шездесетх и седамдесетих година
деветнаестог века предствља једнобродне подужне храмове са звником, са другостепеном
пластиком присутном у обради њихових фасада у виду аркадног фриза, лукова, лизена, мофора и окулуса као што је случај са вреочком
новом црквом. Осим цркве Покрова Пресвете
Богородице у Вреоцима такве су биле и цркве
у Богатићу (1856), Горњем Милановц у (186062), Вазнесења Господњег у Петровц у на Млави
288 Исто, 220.
289 А. Костић, нав. дело, 230.
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(1866-1869), Светог цара Константина
и ц ариц е Јелене у Коц ељеви (18681870), Светог Духа у Обреновцу (1870),
Вазнесења Господњег у Јабуковц у
(1870), Свете Тројиц е у Жагубиц и
(1873 - 1875), да поменемо само неке
од њих.
Изглед унутрашњег простора храма Покрова Пресвете Богородиц е у
Вреоц има и његова опрема умногоме
је била одређена његовом наменом
и симболичким значењем који су
били везани за литургију и друге
богослужбене потребе.290 Како су
се симболичко схватање храма и
литургијска пракса мењали кроз историју, тако се мењало и дефинисање
унутрашњег простора. Након верских
реформи на простору Карловачке
митрополије, у осамнаестом веку
бива прихваћена конц епц ија лонгитудиналног ентеријера, која је била
у вези са значајем литургије и проповедништва, односно схватањем
ц ркве као школе и литургијског
позоришта у коме је комуникац ија
са верником била императив уобличавања унутрашњег простора храма.291 Концепције дефинисања унутрашњег простора храма присутне
у Карловачкој митрополији у време
црквених реформи митрополита Петра Јовановића и Михаила Јовановића
бивају прихваћене од средине деветнаестог века и у Кнежевини Србији. Управо је према принц ипима
дефинисања унутрашњег простора
српских цркава осамнаестог и деветнаестог века конц ипиран унутрашњи простор
новог храма у Вреоц има. Он је усклађен са
актуелним схватањем симболичке топографије
храма, али је свака целина формулисана и на
основу своје функције.
Уну трашњост храма Покрова Пресвете Богородиц е у Вреоц има састоји се из олтара, наоса и припрате, изнад које је галерија. У српском
богословљу деветнаестог века истиче се да је ова
трипартитна подела храма почивала на Старозаветној скинији и јерусалимском храму.292 Симболички значај ових делова у односу на ц елину
храма у новој вреочкој цркви био је наглашен
њиховим распоредом, висином сводова, нивелац ијом пода, али и осветљењем које се постепено
повећава идући од запа да ка истоку.
Са запада се улази у наос храма. Од наоса се
290 Н. Макуљевић, Црква Светог архангела Гаврила у
Великом Градишту, 66.
291 М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, 48.
292 Т. Сте фановић, нав. дело, 9; М. Јовановић, Црквено богословие, 10–11.
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даље на истоку налази предолтарски простор
који је у односу на наос подигнут за један
степеник. Најсветији простор храма, олтар, за
степеник је виши од предолтарског простора.
Олтар је од наоса храма и предолтарског
простора визуелно јасно одвојен иконостасном
преградом и тријумфалним луком. Олтар нове
ц ркве у Вреоц има је изнутра полукружног
облика, а у његовом средишту се налази
најзначајнији део мобилијара – часна трпеза на
четири стопе. У ц ентру источног зида олтара,
испод прозорског отвора, налази се ниша горњег
места са столицом за епископа. Горње место се
у хришћанским црквама јавља од најранијих
времена и намењено је архијреју који у појединим
тренуцима литургије (за време читања Апостола
и Јеванђеља) ту седи симболишући Христоса,
док свештениц и симболизују апостоле. Горње
место симболички означава Христов престо,
гору са које је Христос подучавао народ и гору
са које се вазнео.293 Ниша горењег места била
је уобичајена у храмовима који су грађени
од средине деветанестог века у Кнежевини
Србији.294
На северном зиду олтара налази се ниша
проскомидије, у којој се припремају Свети дарови за евхаристију. Према деветнаестовековном
богословљу проскомидија носи симболику пећине у којој се Христос родио, а сам сто на ком
се врши приуготовљење хлеба и вина за причешће носи симболику јасала у којима је Христос
лежао.295 На јужном зиду олтара се на лази ниша
са функц ијом ђаконикона и ормар за одлагање
богослужбених одежди и других утвари.
Мобилијар и опрема осталих делова храма,
предолтарског постора и наоса, је новјег
датума. Храм се константно обнавља од 2001
до 2017. године. О обнови храма из 2001. која
је изведена прилогом Радослава Саватијевића
из Вреоц а сведочи натпис на западној фасади
храма. Том приликом је дошло до промене пода,
постављања подног грејања, глетовања зидова и
препокривања палионице свећа.
Предолтарски простор, по степену светости
одмах иза олтара, са северне и јужне стране има
полукружне певничке просторе опремљене
новим певниц ама. У предолтарском простору
храма, бочно уз јужни зид у деветнаестом веку
су постављани престоли – архијерсјки, влдарски
и Богородичин трон који се у днашњој цркви
нису очували. Амвон који је био приложнички
дар породице Давидовић такође је измештен из
предолтраског простора у поменутим обновама
храма.
Наос храма Покрова Пресвте Богородиц е
у Вреоцима представља по својим димензијама
293 М. Јовановић, нав. дело, 17-18.
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највећи простор храма. Врениц и су заузимали
средишњи део наоса и одатле посматрали
ток литургије, као и данас. Величина носа у
деветнаестом веку остављала је импозанатан
утисак на вернике, јер је унутрашњи простор
приватних кућа, па и великог броја јавних здања
био много мањи. Тиме се доприносило утиску
величајности храма.296
Од првобитног ентеријера храма Покрова
Пресвете Богородице из времена његове изградње и опремања сачуван је иконостас настао 1903.
године. Иако на иконостасу нема записа о времену његовог осликавања, јасно је да је он морао бити готов до 1. октобра 1903. године, када
је митрополит Инокентије освештао храм. Како сазнајемо из ц рквене архиве и из ктиторског
натписа на самом храму, иконостас је био дар
породиц е Давидовић, тачније њених женских
чланова: Софије Давидовић – Соје, ћерке генерала Живка Давидовића и његове супруге Анастасије – Тане.
Иконе на иконостасу, осликао је академски
сликар Настас Стефановић из Београда, а
позлату је урадио Никола Христић о чему је
постојао и запис на полеђини првобитне дрвене
конструкц ије иконостаса: Настас Стефановић.
Живописац. Никола Христић по
з латар.297
Настас Стефановић био је академски школован
сликар, руски ученик који је у време осликавања
иконостаса цркве Покрова Пресвете Богородице
био већ поштован сликар у црквеним круговима.
Насликао је зидне слике у олтару Саборне цркве
у Београду,298 иконостас у Великом Градишту,299
иконостас у Сењском Руднику,300 радио је
икону Светог Саве за надгробни споменик
митрополиту Михаилу Јовановићу у Саборној
ц ркви,301 а добио је на лицитацији 1900 и посао
израде иконостаса за цркву у Петровцу на
Млави.302 Име позлатара Николе Христића
296 Н. Макуљевић, Црква Светог архангела Гаврила у
Великом Градишту, 70.
297 Иконостас је размонтиран у периоду од 2000-2004,
када му је избачен ред икона са великим празницима
и том приликом су делови иконостаса – иконе и
рам иконостаса раздвојени. Део рама иконостаса
са потписом сликара и позлатара се чува у ц рквеној
згради, док није познато где се налазе иконе великих
празника.
298 Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, Београд
1996; М. Коларић, Непознато о поз натом, Зборник
за ликовне уметности Матице српске 15, Нови Сад
1979, 397-398.
299 Н. Макуљевић, Црква Светог арханегла Гаврила у
Великом Градишту, 185-194.
300 Исти, Црквена уметност у Краљевини Србији, 179.

294 Н. Макуљевић, Црква Светог архангела Гаврила у
Великом Градишту, 69.

301 Исти, Гроб митрополита Михаила у Саборној
цркви у Београду, Годишњак града Београда XL/XLI,
Београд 1993/94, 145.

295 Т. Стефановић, нав. дело, 19.

302 АС-МПс-ц, 1900, Б-3254; Н. Макуљевић, Црквена
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Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић

У архиви црквене општине сачуван је један врло значајан докуменат: Инвентар цркве врелачке
од 31. октобра 1869. године. Овде га дајемо у целости али у складу са савременим правописом.
Инвентар
Цркве Врелачке у Срезу Колубарском Окружју Београдском за 1869 године
1. Црква ова; Храм входа пресвјатија Богородице, начињена је од дрвета и шиндром покривена
стара, вредност 300 гр чар; 2. плац на ком постоји Црква од 1 ½ дана ораће земље, вредност 900 гр
чар; 3. Звонара од дрвета са два звона, вредност 2400 гр чар; 4. иконостас просто офарбан, вредност
300 гр чар; 5. две (2) певнице просте од дрвета, вредност 10 гр чар; 6. анфом од камена, вредност
10 гр чар; 7. орман туторскиј прост од дрвета, вредност 12 гр чар; 8. два (2) Покровца, на частној
трапези 1 полусвилен а други од цица полован, вредност 30 гр чар; 9. Анимис, вредност 12 гр чар;
10. Евангелије мало, вредност 10 гр чар; 11. дарохранителница од дрвета, вредност 4 гр чар; 12. пет
(5) Крстова, 1 на престолу велики дрвени, 1 сребрни па позлаћен и 3 мала дрвена проста, вредност
60 гр чар; 13. Путир и ложница од калаја, дискос и звездица од тенећке и калајле за навору три, један
тасић од тенећке, вредност 10 гр чар; 14. два (2) два сосуда, један за теплоту од тенећке, а други за
вино и воду од стаклета, вредност 2 гр чар; 15. седам (7) дарака од дамашка са брусам, вредност 3 гр и
10 пара чар; 16. пјатокљебница од тенећка, вредност 4 гр чар; 17. две (2) кадилнице, једна наквонска
а друга од тенећке, вредност 4 гр чар; 18. два светњака од жута туча, вредност 2 гр чар; 19. шест (6)
велики светњака пред иконостасом, два гвоздена и два камена и два дрвена слаба (трула), вреддност
20 гр чар; 20. два (2) ђачка светњака, слабог стања, вредност - ; 21. две (2) рипиде ђачке, слабог
стања - ; 22. једанаест (11) кандила, шест калајна и 4 парађумиша, једно велико од стакла, вредност
20 гр чар; 23. два (2) полијелеја стаклена, вредност 10 гр чар; 24. три (3) аналоије ддрвене просте,
вредност 10 гр чар; 25. тринаест (13) целивајући икона дрвени прости, вредност 20 гр чар; 26. два (2)
звонцета и двоје мумаказе у слабом стању, вредност 10 гр чар; 27. три (3) завјеса, једна на дверима и
две пред престолним иконама, три чирака и два пешкира, два барјака (оба подерана) и два сандука
проста дрвена, вредност 20 гр чар; 28. пет (5) фелона, један од дамашке са златним портам и 4 фелона
подерана, вредност 120 гр чар; 29. три (3) стикара од цица, један полован а два стара подерана,
вредност 10 гр чар; 30. три (3) петрахиља (тако пише напомена аут.) од дамашке са златним портам,
вредност 180 гр чар; 31. четири (4) појаса од дамашке у слабом стању, вредност 4 гр чар; 32. три
(3) наруквице од дамашке, слабог стања, вредност 1 гр и 20 пара чар; 33. четири (4) стикара ђачка
од платна стара, вредност 4 гр чар; 34. два (2) служебника 1 полован 1 стар, вредност 8 гр чар; 35.
Требник велики, вредност 6 гр чар; 36. два (2) осмогласника 1 полован 1 стар, вредност 4 гр чар; 37.
Апостол, вредност 3 гр чар; 38. Триод на велико коло, вредност 10 гр чар; 39. Пентикостар, вредност
5 гр чар; 40. два (2) Минеја обшти и празнични, вредност 10 гр чар; 41. два (2) Псалтира сљедовани и
полусљедовани, вредност 5 гр чар; 42. два (2) Часловца, вредност 4 гр чар; 43. Ирмологија, вредност
1 гр чар; 44. пет (5) Протокола 1 крешчајеми, 1 венчајеми и 1 умирајушчи и 2 дјеловодна, вредност
5 гр чар; 45. Евангелије оковано, вредност 180 гр чар; 46. Апостол на мало коло, вредност 2 гр чар;
47. завеса на дверима вунена, вредност 1 гр чар; 48. крст [од] са варком (слаб), вредност 20 пара чар;
49. два (2) светњака жута од туче, вредност 4 гр чар; 50. крст од рђава туча, вредност 20 пара; 51.
две (2) мараме Липиске 1 подерана, вредност 20 пара; 52. кадилница пакошка, вредност 2 гр чар;
53. Протокол за уписивање утвари црквени, вредност 1 гр чар; 54. пет (5) Протокола 2 крешчајема
2 умирајушча и 1 венчајеми, вредност 5 гр чар; 55. книга проповеда црквена, вредност 2 гр чар; 56.
Теплета од тенећке жуте, вредност 10 пара чар; 57. ђезва један таљ од тенећке жуте, вредност 1 гр
чар; 58. кадионица од париђумиша, вредност 3 гр чар; 59. петрахиљ од дамашке, вредност 4 гр чар;
60. молебно пјение, вредност 2 гр чар; 61. књига Србљак, вредност 4 гр чар; 62. књига Сродствена,
вредност 1 гр чар; 63. књига Православни проповједник, вредност 1 гр чар; 64. књига Ручни
Свештеник, вредност 2 гр чар; 65. петрахиљ од дамашке са златом, вредност 60 гр чар.
31. октомбра 1869 године
у Вреоци
мјесни свештеник
Милутин Поповић
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који је позлаћивао вреочки иконостас такође је
везано за бројне радове на позлати већег броја
иконостаса насталих крајем деветнаестог века.
На основу архивских извора познато је да је
радио позлату иконостаса Вазнесењске цркве у
Београду, цркве Светих апостола Петра и Павла
у Лозовику 1892.303 и Светог архангела Гаврила у
Великом Градишту 1901.304
Оригиналана
иконостасна
преграда
коју је радио Настас Стефановић за ц ркву
Покрова Пресвете Богородиц е у Вреоц има је
размонтирана у последњим обновама храма
када је он живописан (2004-2017) при чему
су искључени виши редови икона, те је она
данас сведена на ниску олтарску преграду која
се састоји из престоног реда икона, ц арских
и бочних двери и крста са Распећем у врху
иконостаса. Дрвена конструкц ија некадашњег
иконостаса рађена је у плаво-сивој боји, са
позлатом и представљала је тип високих
иконостасних преграда неокласи
ц истичкобарокне декорације, које су биле саставни део
ентеријера српских ц ркава на тлу Кнежевине
и Краљевине Србије од четредесетих година
деветнаестог века, од уређења Саборне ц ркве
у Београду, па све до краја деветнаестог века.305
Овај тип високих иконостасних преграда уведен
је у енетеријере српских црква на тлу Кнежевине
Србије са простора Краловачке митрополије у
време реформи митрополита Петра Јовановића
када је српска православна црква у Кнежевини
устројена по угледу на руску цркву и Карловачку
митрополију.306 Данашња дрвена конструкц ија
иконостаса префарбана је након обнове браон
бојом, а позлата је поновљена на оним местима
на којима је постојала и оригинално. Данашњу
иконостасну преграду, која је у доњем делу
потпуно сачувала оригиналну декорац ију
и архитектонику, карактерише наглашена
вертикалност постигнута уз помоћ витких
канелираних позлаћених пиластера који
раздељују престоне иконе. Хоризонталност
иконостасне
конструк
ц ије
постигнута
је уз помоћ архитравне греде и метопа
дуборезбарених и декорисаних позлатом.
Парапетне плоче иконостаса носе оригиналну
флорално-геометријску декорац ију рађену у
позлати. Царске двери су најрепрезентативније

обрађене. Врхови вратниц а се завршавају
двема дрворезбареним и позлаћеним розетама
испуњеним
флорално
геометризованим
мотивом сунца. Поља изнад престоних икона
и сам врх иконостаса такође су обрађени у
позлаћеном дуборезу са флоралним мотивима
штоје било у складу са симболичким тумачењем
иконостаса као прочеља Раја.307
Сажети програм икона на иконостасу
Покрова Пресвете Богородиц е у Вреоц има
данас чине престоне иконе Исуса Христоса
и Богородиц е са малим Христосом, затим
представа Благовести на ц арким дверима,
икона Светог Јована Претече на јужним бочним
дверима, икона са представом Покрова Пресвете
Богородице на северним бочним дверима, икона
са представом Тајне вечере изнад ц арских
двери и крст са Распећем на врху иконостаса.
Првобитни програм иконостаса укључивао је и
зону Великих празника.308
На престоним иконама дате су фигуре у
стојећем положају, по решењима прихваћеним
у српском сликарству на територији Карловачке
митрополије у осамнаестом веку.309 На престоној
икони Исус Христос је насликан како благосиља
десном руком, а у левој држи отворену књигу
са исписаним текстом из Јевнађеља. Нимб око
Христосове главе изведен је у виду светлосних
зрака. Ово решење познато је још у барокној
уметности осамнаестог века, а у дветнаестом
веку на иконостасу нишке саборне цркве слика
га Ђорђе Крстић. Михаило Влатровић је у
својим погледима везаним за православност у
ц рквеном живопису истиц ао став да се уместо
нимба приликом приказивања светитељског
лика слика светлост која исијава из фигуре као
назнака божанског у светитељевој личности.310
Богородиц а је приказана као идеализована
фигура која стојећи на облаку носи малог
Христоса у рукама. Обучена је у црвени мафорион
и плаву хаљину, док је Христос приказан у
белој хаљини руку широко раширених. Фигура
Богородице, као и Христоса исијава светлошћу.
Свети Јован Крститељ представљен је у
полупорофилу, како стоји у пустињи са штапом
у левој руц и, замишљеног погледа, са десном
руком положеном на грудима. Обучен је у
одећу од камиље длаке. Приказан је као човек
изнуреног аскетског лика, обрастао у браду и

уметност у Краљевини Србији, 179;
303 АС – МПс-ц, 1892, Ф. V, p 82

307 П. Флоренски, нав. дело, 39-40.

304 Н. Макуљевић, Црква Светог архангела Гаврила у
Великом Градишту, 182.

308 Ово је изведена предпоставка на основу поређења
других иконостаса које је Настас Стефановић урадио
у сличном временском периоду, попоут иконостаса
цркве у Великом Градишту, све док се на пронађу иконе
које су припадале овом реду које би нам омогућиле
прецизну иконографску и програмску анализу.

305 О високим иконостасним преградама на тлу
Кнежевине Србије, њиховом развоју, изгледу и
декорац ији више у: А. Костић, Држава, друштво
и црквена уметност у Кнежевини Србији (18301882)272- 285.
306 О црквеним реформа Петра Јовановића и њиховом
утиц ају на развој ц рквене уметности у Кнежевини
Србији видети у: А. Костић, нав. дело, 70-77.

309 М. Тимотијевић, Црква Светог Георгија у Темишвару, 106-107.
310 М. Валтровић, Православнос у данашњем црквеном живопису у Србији, Београд 1886, 14-19.

92
дугу косу управо онако како је његов лик био
окарактерисан у руском и српском богословљу с
краја деветнаестог и с почетка двадесетог века.311
Покров Пресвете Богородиц е приказан је
као сцена у две зоне. У доњем делу композиције
домнира фигура ђакона у стихару са кандилом у
руци док су око њега приказни остали сведоци
догађаја међу којима се у првом реду истиче
фигура старца са малим дететом. Све фигуре
у доњем делу композиције имају погледе упрте
ка Богородици која изнад њих стоји на облаку,
обасјана светлоћу и у рукама носи покров
црвене боје.
На Царским дверима приказане су
Благовести. На северним вратниц ама двери је
приказана је стојећа фигура аргангела Гаврила
у полупрофилу, благо окренутог ка Богородици.
Обучен је у беле хаљине и плави огртач, у
левој руц и држи крин, симбол Богородичини
невиности, док десном указује прстом на њу.
На јужним вратниц ама двери приказан је
идеализована Богородичина фигура, у стојећем
ставу, благо окренута ка архангелу Гаврилу, руку
побожно скрштених на грудима. Богородица је
обучена у плаву хаљину са црквеним плаштом и
белом мармамом коју носи преко глчаве.
Тајна вечера смештена изнад царских двери
у другој зони иконостаса, приказана је како се
одвија у унутрашњости гостионице. У центру
композиц ије приказан је Христос док су око
њега дванаесторица апостола. Христос леву руку
држи на хлебу, док је десну руку подигао и њоме
благосиља чашу која се налази на столу пред њим.
Иконографско решење Тајне вечере на вреочком
иконостасу реконструише догађај описан у
јеванђељима када је Христос узео у руке хлеб,
подигао очи на горе, захвалио се, благословио
и благодарио Богу. Овај иконографски модел у
коме је одабран моменат из Тајне вечере кадасе
приноси хлеб, а не вино, указује на актуелност
овог чина у полемикама православних и
католика о квасном и бесквасном хлебу што
је утиц ало и на вид обављања Евхариситије.
Према православном учењу користи се
квасни хлеб и у композицији Тајне вечере на
вреочком иконостасу то је било наглашено
приказом ,,подигнутог“ хлеба – квасног хлеба
који се налази под руком Исуса Христоса.312
Тиме је композиц ија Тајне вечере на вреочком
иконостасу истакла, поред евхаристијског
значења, и догматске карактеристике битне у
полемикама са неправославним црквама и јасно
остварила визуелним средствима аргумент за
правилност и историјску исправност централног
литургијског чина у православној цркви.313
311 Пут Христов, с руског од Петра Миливојевића,
Весник Српске цркве I, Београд 1904, 66.
312 Н. Макуљевић, Црква Светог архангела Гаврила у
Великом Градишту, 107.
313 Исто, 108.
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На крсту са Распећем приказано је распеће
Христосово и иконе Богородице и Светог Јована
Богослова који су били сведоци овог догађаја.
У тумачењу програма вреочког иконостаса
доминирају теме инкаранац ије, жртве и
искупитљске Христове улоге у спасењу
човечанства, те је тако наглашен чин евхаристије
који се одвија у олтару током литургије.
Вертикална линија тумачења догматских порука
који програм вреочког иконостаса преноси
верниц има почиње представом Благовести на
ц арским дверима које су представљале симбол
инкарнац ије и оваплоћења слова Божијег
којим се отворило небо.314 Тумачење се даље
наставља представом Тајне вечере која се
нлази изнад царских двери. Представом Тајне
вечере истакнуто је јеванђеоско установљење
евхаристије. Митрополит Михаило Јовановић
у свом Црквеном богословљу истиче да је
постављање Тајне вечере изнад ц арских
двери неоходно јер је назнака ономе што
се дешава у олтару.315 У деветнаестом веку,
у оквиру полемика између протестантских
теолошких мислилац а негирало се јеванђеоско
установљење евхаристије, а у оквиру полемика
између источне и западне цркве Тајна вечера
је постављала питање евхаристичног хлеба, те
је њено представљање на иконостасима током
деветнаестог века, као и њено иконографско
решење било од велике важности за српску
православну цркву са догматског становишта.316
Вертикално тумачење данашњег иконостаса
вреочке ц ркве (након скраћења преграде)
завршава се крстом са представом Распећа у
врху иконостаса које се као симбол Христовог
страдања и његове искупитељске улоге довди
у везу са жртвеним карактером литургије.317
Престоне иконе иконостаса са представом
Исуса Христоса и Богродиц е представљају
једно од најбитнијих места молитве јер им
се и свештеник и верниц и током литургије
молитвено обраћају.318 Због ндеостатка простора
престоне иконе Светог Јована Претече и
Покрова Пресвете Богородиц е, патрона храма,
смештене су на вратниц ама бочних двери.
Ове иконе придружене престоним иконама
Богородице и Христоса чиниле су Дајзис и имале
су заштитничку улогу верних и посредничку
314 Л. Мирковић, нав. дело, 106.
315 М. Јовановић, Црквено богословие, 26.
316 М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, 393394.
317 Н. Макуљевић,
Литургија, симболика и
приложништво: иконостас цркве Свете тројице у
Врању, 49.
318Н. Макуљевић, Црква Светог aрхангела Гаврила у
Великом Градишту, 180; Исти, Литургија, симболика
и приложништво: иконостас цркве Свете Тројице у
Врању, 73-74.
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улогу у узношењу њихових молитви Богу.319
Поетика сликарства Настаса Стефановића
присутна на иконама вреочког иконостаса припада академским концепцијама религиозне слике које су биле доминантне у српском сакралном
сликарству од друге половине деветнаестог века
и које је српска православна црква подржава ла.
Као уметник који је школован у Русији, на иконостасу цркве Покрова Пресвете Богородице у
Вреоцима показао је поштовање правила у компоновању религиозне слике усвојена током свог
школовања. У решавању појединих представа и
светитељских ликова на вреочком иконостасу
присутна је извесна идеализац ија као код представа Богородице и Христа на престоним иконама, или пак натуралистички приступ прису тан
приликом обраде лика Светог Јована Претече.
Иконографски предлошц и које је користио за
своје иконе у Вреоц има показује еклектичну
страну његовог сликарства. На појединим иконама светитељски ликови носе нимбове у виду
танке линије попут Светог Јована Претече, док
приликом обраде Богородичиног или Исусовог
лика на престоним иконама користи принц ип
светлосних зракова који исијавају из саме фигуре, што је било карактеристично за симболистичко сликарство с краја деветнаестог и почетка двадесетог века. У ц елини гледано, Настас
Стефановић је на иконостасу ц ркве Покрова
Пресвете Богородице у Вреоц има следио академизовани ликовни говор усвојен у Русији, разумљив ц рквеним властима и ликовној публиц и у
Краљевини Србији, чиме је омогућио успешно
визуелно преношење сложених догматских порука које је иконостас носио, без обзира на свој
сведени програм.
У храму Покрова Пресвете Богородиц е поред иконостаса Настаса Стефановића чувају
се још неке старине од културно-историјског и
уметничког значаја. Међу њима је антиминс митрополита српског Инокентија донет у ц ркву
приликом освећења 1903,320 једно оковано јеванђеље из Русије, Дарохранилница из времена
опремања храма, настала највероватније у првој
дец енији двадесетог века, као и више богослужбених књига, међу којима се издвајају два мала јеванђеља из осамнаестог века, док су остале
књиге из деветнаестог века.
Сликање олтара завршено је 2004. године
и његов аутор је живописац Влада Карановић.
Живопис остатка храма настајао је у периоду од
2014. до 2017. и дело је Јована Атанасковића из
Београда. О завршетку живописања храма 2017.
године сведочи и запис: Лета Господњег 2017. Заврши се живописање овога светога храма, благословом Његовог Преосвештенства епископа шумадијског Господина Јована, за време протонаме-
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сника Радивоја Стојадиновића, донаторством
Ненада Пау новића и прилозима верника парохије
Вреочке. Сложен иконографски програм покрива све слободне површине зидова храма и следи
савремене концепције црквеног живописа које
почивају на угледању и опонашању средовековних модела и предложака. У ликовном погледу
иконопис одликују складне пропорције фигура
и уравнотежена колористичка решења.
Парохијски живот од 1872. године до Првог
светског рата

319 А. Костић, Држава, друштво и црквена уметност
у Кнежевини Србији, 307.

Литија се у Вреоц има и данас, као и у ранијим временима, носи на Спасовдан.
Да наведемо шта је митрополит Михаило забележио 1874. године за цркву и парохију у Вреоцима, као и о суседним црквама и парохијама.321
Врелачка црква, храм Воведение св. Богородиц е 21. новембра. Сазидана је 1872. од тврдог
материјала. Имала је једну парохију, која се састојала из села Вреоц а 186 домова, Црљена 82
дома и Медошевц а 60 домова. Свега 318 домова.
Даросавачка црква, храм св. апостола Петра и Павла 29. јуна. Саграђена је од слабе грађе
1852. године. Имала је једну парохију, која се састојала из села Даросаве 118 домова, Прогореоца
38 дома, Крушевице 52 дома и Рудовца 51 дом.
Свега 259 домова.
Барошевачка црква, храм Покрова пресвете
Богородиц е 1. октобра. Сазидана је 1851. године од тврдог материјала. Имала је једну парохију,
која се састоја ла из села: Барошевц а 67 домова,
Бистриц е 36 домова, Трбушниц е 73 домова, Зеоке 56 и Црљенц а 48 домова. Свега 280 домова.
Чибутковачка црква, храм Св. великомученика Георгија 23 априла. Сазидана је 1844 године од тврдог материја ла. Имала је једну парохију, која се састојала из села Чибутковиц е 81 дом,
Барзиловц а 77 домова и Дудовиц е 60 домова.
Свега 218 домова.
Петчанска црква, храм св. Параскеве 14. октобра. Сазидана је 1871. године од тврдог материјала. Имала је једну парохију, која се састојала
из села Петке 74 дома, Ћелије 54 дома, Шушњара
19 домова, Стубиц е 40 домова и Жупањевц а 36
домова. Свега 223 дома.
Шопићка ц рква, храм св. Архистратизи 8.
новембра. Сазидана је 1870. године од тврдог материјала. Имала је једну парохију, која се састојала из Шопића 115 домова, Бурова 15 домова,
Куке 61 дом и Луковиц е 23 дома. Свега 244 дома.
Јунковачка црква, храм је Сошествије св. Духа. Сазидана је 1866 године од тврдог материја ла.
Имала је једну парохију, која се састоја ла из села
Јунковца 71 дом, Араповца 72 дома и Сакула 34
дома. Свега 177 домова.
Лесковачка ц рква, храм Св. великомуч. Димитрије 26. октобра. Саграђена је 1820. године

320 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997–Шематизам, Крагу јевац 1997, 61.

321 Митрополитъ Михаилъ, Пра вославна србска црква у княжеству Србији, Београд 1874, 10–11.
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слабом грађом, дотрајала је. Имала је две парохије, од којих се једна састоја ла из села Шиљаковца 56 домова и Борка 108 домова, свега 164
дома; а друга из села Лесковца 48 домова, Степојевц а 112 домова и Соколова 34 дома. Свега 194
дома.
Конатичка црква, храм Св. апостол Тома 6.
октобра. Саграђена је 1820 године. слабим материјалом, већ је била трошна и почела се нова
правити. Имала је једну парохију, која се састојала из села Конатице 80 домова, Дражевца 62 дом.
Врбовна 40 и Бољевц а 34 дома. Свега 216 домова.
Као што није навео ни вре очку школу, Милићевић 1876. године у новосаграђене ц ркве у
Београдском кругу није убројио и вреочку ц ркву. Он од нових ц ркава набраја оне у: Кораћиц и, Венчанима, Барошевц у, Сибниц и, Бељину,
Поповићу, Ма лом Пожаревцу, Јунковцу, Моштаници, Петки, Баричу, Ритопеку и Винчи.322
Милу тин Поповић, парох врелачки, умро је
11. децембра 1884. године.323
На парохији га је наследио син Живојин М.
Поповић.

Земљотрес код нас се осетио месеца марта и
априла, некад јачи, а некад слабији још и ових
дана: марта 28. у 12 час пре подне, 29. у 5. час пре
подне, 29. у 1 час после поноћи. Априла: 2. у 6.
час пре подне, 9. у 5 пре подне.“
Парохије намесништва
среза колубарског 1894. године

322 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд
1876, 128.

Вреоци су 1894. године припада ли Срезу колубарском па је тако и црква вреочка потпа дала
под намесништво среза колубарског. Интересантно је да митрополит Михаило у свом шематизму из 1895. године село назива још увек Врелаце. По њему, Врелаце има цркву којој је храм
Богородичин Покров. Црква је „начињена“ 1872.
године од тврдог материјала. Парохија се састојала из села Врелац а, Цветовц а и Медошевц а и
бројала је 360 домова са 2190 становника. Свештеник је био Живоин Поповић.325
Споменимо и остале парохије намесништва
среза колубарског 1894. године по подац има из
Шематизма митрополита Михаила из 1895. године.326 Ту је пре свега Јунковачка парохија, која
је има ла цркву у Јунковцу, чији је храм био св.
Троиц а и која је била „начињена“ 1866. године
од мешовитог материјала. Парохија се састојала
од села Јунковц а, Араповц а, Сакуља и Црљенц а
и имала је 308 домова са 2137 становника. Свештеник је био Миливоје Стевановић. Барошевачка парохија је имала ц ркву у Барошевц у, чији је храм био Богородичин Покров направљену 1850. године од тврдог материја ла. Парохија
се састојала из села Барошевц а, Зеока, Црљена,
Бистриц е и Трбушниц е и имала је 500 домова
са 3310 становника. Свештеник је био Глигорије Герасимовић који је био и намесник среза колубарског. Шопићка парохија је имала ц ркву у
Шопићу чији је храм био св. Архангел Михаил,
направљену 1868. године од тврдог материја ла.
Парохија се састоја ла из села Шопића, Лазаревца, Лукавице и Дрена, и имала је 390 домова са
2823 становника. Даросавачка парохија је имала
цркву у Даросави, чији је храм био св. апостоли Петар и Павле, направљену 1832. године од
слабог материјала (дрвета). Парохија се састојала од села Даросаве, Прогореоц а, Рудовац а и
Крушевице, и имала је 367 домова са 2500 становника. Свештеник је био Петар Герасимовић.
Венчанска парохија је имала цркву у селу Венчане, чији је храм био Св. великомученик Георгије,
направљену 1864. године од тврдог материја ла.
Парохија се састојала из села Венчана, Тулежа,
Стрмова, Пркосаве и Раниловића, и имала је 410
домова са 3610 становника. Парохија при цркви
св. Петке у селу Петка се састојала од села Петка,
Ћелија, Шушњара и Стрмова, и има ла је 255 до-

323 Некролог, Хришћански весник бр. 2/1885, Ле сковац 1885, 160

325 Митрополит Михаило, Пра вославна Српска црква
у Краљевини Србији, Београд 1895, 24

324 Архив ц ркве у Вре оц има, запис свештеника Живојина М. Поповића 27. парила 1893. године.

326 Шематизам је објављен 1895. године али даје стање из 1894. године.

Земљотрес у Вреоцима
На Велику суботу 27. марта 1893. године у 3
часа после подне осетио се у два маха доста јак
земљотрес у Вреоц има. Ево шта је о њему забележио Живојин М. Поповић:324 „Изашао сам из
моје куће у двориште, стао пред млекаром окренувши се северној страни, наједанпут стаде млекара да шкрипи и да се љуља тако јако, рекао би
сад ће пасти; погледам у земљу, али и земља се
љуља, мени мрче свест и хтедох пасти, охрабрих
се, вратих се натраг у кућу. У кући одпао креч
с дуварова и тавана, вода из једног пуног лонц а
просула се до половине, штете никакве на кући
не беше, ово бејаше први потрес. Из куће изашао
сам наново и одио напоље и стигао код бунара
окренувши се јужној страни, не слу тећи, да ће се
земљотрес наново појавити. Тек сам стао, али са
истока ка западу окретох се љуљати, погледах у
кров од куће. Кров стаде да шкрипа, димњаци се
љуљаху као врхови на гори, ово бејаше други но
краћи земљотрес.
Црква врелачка сазидана је тврдо 1872. год. и
од тог доба до овог дана нигде на њој није се могло опазити да је најмање препукла; са да пак од
овог земљотреса препукла је: свод до амвона, затим са јужне и северне стране где су сводови везани са спољним платнима, да ље свод над левом
певницом; споља пак препукао је звоник са источне стране од крова (звоника) па до прозора.
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“Поповска кућа” тј стан за свештеника

Парохијски дом

Зграде које је почетком XX века саградио свештеник Срећко Остојић

328 Митрополит Михаило, Пра вославна Српска црква
у Краљевини Србији, Београд 1895, 22.

Митрополит Димитрије је имао канонску
посету београдском округу у септембру 1908. године, и том приликом је посетио Петку, Вреоц е,
Мељак, Сремчицу, Влашку, Неменикуће, Ђу ринц е, Сопот, Кораћиц у, Велику Иванчу и Стојник,
а кроз више села је успут прошао. У свим селима
је свечано дочекан, свуда је било много народа
испред ц ркве, међу њима и учитеља са ђац има.
Сваку прилику је користио да се обрати људима
са неком поуком. Препоручивао је љубав, слогу и преданост Богу и најсавесније извршивање
његових заповести. Говорио је о одбегавању девојака и штетном утиц ају на јавни морал, који
подрива ванбрачно живљење појединих људи.
Са виђенијим грађанима водио је реч о јачању
хигијенских, друштвених и верских прилика и
о користи од земљорадничких задруга. Осврнуо
се на губљење грађанских и хришћанских врлина, партијску поцепаност и кривоклетство. Говорио је о чувању од прекомерног пића и о чувању
народних и црквених светиња и установа. Саветовао је народ да се чува свега онога што уноси расправу у општини и породиц и, да старији
предходе добрим примером млађима, а млађи
да слушају старије и да им се покоравају. Молио
их је да не жале ни новца, ни труда на одржавање народног здравља, ц ркве и школе, тврдећи да
ће свака пара која се на то утроши донети стоструки плод. Препоручивао им је да се уче да гаје кованлуке и да земљу рац ионалније обрађују.
Извештач о канонској посети 1908. године констату је да је београдски округ најређе посећиван
од стране дота дашњих митрополита Србије, почев од 1836. године. Да ли је то било због тежине
пута или због уверења да је он чврст у верским
и моралним особинама, због чега је требало
ићи онамо где је било потребније, то се не зна.
У сваком случају, извештач констатује да то није
оправдање за кршење канонских прописа, који
наређују чешће канонске посете. Зато је са радошћу поздрављен корак митрополита Димитрија
да посети цркве из београдског округа.330

329 Архив ц ркве у Вреоц има, Храм покрова пресвете
Богородице Вре оце – Матична књига умрлих, 275–76.

330 АС, МПс-Ц, ф VII, р17/908, Митрополит Дими-

мова са 1549 становника. Црква св. Петке је била направљен 1871. године од тврдог материја ла.
Свештеник је био Мла ден Поповић. Чибутковачка парохија је имала цркву чији храм био св.
великомученик Георгије, „начињену“ 1844. године од тврдог материја ла. Парохија се састојала од
села Чибутковиц е, Барзиловиц е и Жупањц а, и
имала је 345 домова и 2064 становника. Свештеник је био Обрад Радојчић.327
Морамо спомену ти и две парохије при ц ркви у Лесковц у премда су оне припадале намесништву среза посавског, јер се њихова историја
више пу та преклапа ла са историјом вреочке цркве. Лесковац је имао цркву којој је храм био Св.
великомученик Димитрије, која је сазидана 1892.
године од тврдог материјала. При овој ц ркви су
1894. године биле две парохије: лесковачка и
шиљаковачка. Лесковачка парохија се састојала
из села Лесковц а (88 домова), Степојевц а (166
домова) и Соколова (57 домова) са укупно 311
домова и 2238 „душа“. Свештеник је био Илија
Димитријевић. Шиљаковачка парохија се састојала из села Шиљаковац (70 домова) и Борка (130
ду ша) са укупно 200 домова и 1510 ду ша.328
Свештеник вреочки Живојин М. Поповић је
умро у ноћи 28. септембра 1901. године у Вреоц има, а сахрањен је 30. септембра 1901. године
поред цркве вреочке.329
Октобра 1901. године на парохију је дошао
свештеник Срећко Остојић, избеглиц а из Призрена. Срећко је у Призрену био епархијски прота, тј. епархијски заменик.
Црква је освећена од митрополита српског
Инокентија 1. октобра 1903. године, о чему говори и ктиторски натпис. За лагањем проте Срећка
набављен је и иконостас, рад Настаса Стефановића.
327 Митрополит Михаило, Пра вославна Српска црква
у Краљевини Србији, Београд 1895, 23–24.
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Парохијски живот
између два светска рата
Током Првог светског рата, након окупације, свештениц и у вреочкој ц ркви су били српски
православни свештеници из Аустроугарске.
За време Првог светског рата Аустроугари
су скинули и однели ц рквена звона. Залагањем
проте Срећка и верног народа купљена су нова,
која су, на жалост, слабијег квалитета од оригиналних.
Снажан земљотрес је погодио Вреоц е и околину 24. марта 1922. године. Тада се срушио део
звоника нове ц ркве. Залагањем проте Срећка
звоник је обновљен, а остале последиц е земљотреса отклоњене. Заједно са својим парохијанима 1923. године подиже споменик ратним друговима погинулим између 1912. и 1918. године.
Споменик је осветио епископ бококоторски, као
члан синода. Истовремено је осветио и ц ркву реновирану након земљотреса.
По подац има из Шематизма за 1924. годину
парохија у Вреоц има је била II класе и бројала је
2848 душа. Парохија се састојала од села Вреоца, Медошевца и Цветојевца и била је при цркви
Покрова пресвете Богородиц е у Вреоц има. Парох је био протојереј Срећко Остојић. Срећко је
произведен за протојереја 1895. године, а у међувремену је одликован и напрсним крстом.331
У то време у архијерејском намесништву
колубарском (архијерејски намесник Харитон
Поповић, парох шопићки) постоја ле су следеће
парохије:332
Шопићка, II класе, са 2524 душе, са селима
Шопић, Бу рово, Дрен и Лукавица. Парохијална
ц рква је била Св. Архангела Гаврила у Шопићу.
Свештеник је био Харитон Поповић, рођен 1861.
године, рукоположен 1887. године, одликован
протском камилавком и орденом Св. Саве V степена.
Јунковачка, II класе, са 2954 душе, са селима
Сакуља, Јунковац , Араповац и Велико Црљени.
Црква је била Сошествије св. Ду ха у Јунковц у.
Парох је био Живојин Ристановић, рођен 1897.
године и рукоположен 1922. године.
Парохија у селу Петка, I класе, са 3210 душа, са селима Петка, Стубиц а, Ћелије, Шушњар
и варош Лазаревац . Цркве св Параскеве у селу
Петка. Парох је био Чедомир Л. Поповић, рођен
1888. године, а рукоположен 1914. године.
Парохија у селу Венчане, I класе, са 5588 дутрије министру просве те, 11. 8. 1908; Гласник, бр. 18,
30. септембар 1908, 275–277; Гласник, бр. 19, 15. октобар 1908, 285–287; Гласник, бр. 20, 30. октобар 1908,
301–304.
331 Шемати зам источно православне српске патријаршије по подацима из 1924. године, Сремски Карловци 1925, 14
332 Исто.

ша, са селима Венчане, Пркосава, Раниловић,
Стрмово и Тулеж. Црква св. Георгија у Венчану.
Парох Петар Рашић, рођен 1881. године, рукоположен 1906. године.
Барошевачка парохија, I класе, са 3296 душа,
са селима Барошевац , Бистриц а, Зеоке, Трбушниц а и Црљенц и. Црква Покров пресвете Богородице. Парох Милорад Поповић, рођен 1873.
године и рукоположен 1897. године.
Даросавачка парохија, II класе, са 6050 душа,
са селима Даросава, Крушевица, Рудовци и Прогореоц и. Црква св. Петра и Павла у Даросави.
Парох Груја Павловић, рођен 1856. године, рукоположен 1880. године. Груја је био одликован црвеним појасом, протском камилавком и орденом
Св. Саве V степена.
Чибутковачка парохија, I класе, са 2644 душе, са селима Чибутковица, Барзиловица, Дудовиц а и Жупањац . Црква св. Георгија у Чибутковиц и. Парох Богомир Стојановић, рођен 1898.
године, рукоположен 1921. године.
Патријарх Варнава је 1932. године извршио
арондац ију парохија ц еле српске православне
ц ркве. Том приликом од вреочке парохије, коју су сачињавала села Вреоц и, Велики Црљени,
Медошевац и Цветовац оформио две парохије
– вреочку, са селима Вреоц и и Цветовац , и великоцрљенску, са селима Велики Црљени и Медошевац . Обе парохије су биле при ц ркви у Вреоцима.
Прота Срећко се упокојио 15. новембра
1935. године. Сахрањен је испред нове цркве, поред споменика палим ратним друговима.
Нови свештеник на вреочкој парохији је био
јереј Синиша Вранић, који ће се на њој задржати од 1936. године па до почетка Другог светског
рата априла 1941. године.

Парохијски живот
након Другог светског рата
О вреочким црквама у периоду од 1945. до
1970. године знамо врло мало. Ако је и вођен
Летопис није сачуван. Оно што можемо да
наведемо то је, да током највећег дела рата и
одмах након ослобођења тј од 1942. па до 1946.
године свешетник врелачки био протојереј
Михајло Антонијевић који је ту премештен
из Београда. Њега ће наследити јереј Момир
Остојић који је до тада био парох велико
ц рљенски при истој вреочкој ц ркви. Момир ће
остати на вреочкој парохији до пензионисања
1974. године. На његово место велико црљенског
пароха 1946. године постављен је јереј Радоје
Брадић који ће у Вреоцима остати до јула 1948.
године када ће прећи у Барич. Велико црљенска
парохија, изгледа да је била упражњена до
1950. године када је на њу постављен Коста
Новосиљцев руски емигрант. Он ће на парохији
остати до 1957. године када га мења Томислав
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Парохијски живот 1961 - 1962. године

1961 – поред цркве брвнаре
– други с лева прота Момир
Остојић, трећи с лева
протонамесник Томислав
Једоксић, први слева црквењак
Миленко из Медошевца, дете
које чучи Владан Једоксић

1962 – Литија око цркве
на Покров Богородице
1962., у позадини
владика Валеријан,
испред у првом плану
дете је Владан Једоксић

1962 – Групна слика са
прославе Покрова Богородице
у Вреоцима, први с лева
протонамесник Томислав,
до њега Лепа супруга проте
Живорада Јаковљевића који
је иначе први с десна, а до
њега друга с десна Живодарка
Једоксић, у средини у првом
реду Цвета супруга Косте
Новосиљцева, а изнад ње
Живана Остојић и њена
ћерка Мара, а деца су у првом
плану лево Драгица ћерка
Живорада Јаковљевића и
десно Владан Једоксић.
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Једоксић. Јереј Томислав је на велико црљенској
парохији остао до 1965. године када прелази за
пароха у Барошевац. Велико црљанска парохија
ће поново бити упражњена око две године док
18. августа 1967. године на њу није постављен
управо рукоположени јереј Томислав Гајић из
Обрежа код Варварина.
Из једног записа у Летопису сазнајемо
да је 23. маја 1959. године цркве у Вреоцу
посетио епископ шумадијски Валеријан. У
његовој пратњи су били намесник колубарско
– посавски Богољуб Ђорђевић и парох велико
црљенски Томислав Јевдокић. Пре тога, са
овим свештениц има и вреочким свештеником
Момиром Остојићем, епископ Валеријан је
посетио Јунковац.333

августа 1972. године договорено је да се за Стоту
годишњиц у ц ркве изврши њена поправка и то
кречење цркве изнутра, фарбање „инвентара“336,
обрада спољне фасаде и фарбање лименог крова.
Уговор је склопљен са Андрејом Костовићем
молером из Вреоц а који је све наведене радове
извео по цени од 26000 динара. Стогодишњиц а
цркве је прослављена са две године закашњења
18. септембра 1974. године. На прослави је
служио епископ Шумадијски Валеријан са
свештенством.337

Изградња ограде 1970. године
На иниц ијативу ташњих пароха при
вреочкој ц ркви Момира Остојића и Томислава
Гајића на седници црквене општине Вреоци 15.
августа 1970. године договорено је да изгради
ограда око порте. Ограда је била од бетонских
блокова и метала. Извођач радова је био Цветко
Спасојевић из Вреоца који је ове радове извео по
цени од 8300 динара.334
Владика Валеријан, Радивоје Митровић
и Тома Гајић 1974. године на састанку поводом
прославе 100 година цркве
Поправка цркве 1975 - 77. године

Црква у Вреоцима 1970. године. Служи јереј
Томислав Гајић

Премда је црква сређивана за прославу сто
годишњице већ у пролеће 1975. године она је била
у врло лошем стању. Фасада је била делимично
спала као и фарба лименог крова а нарочито
је у лошем стању био малтер сокле. Поред тога
ц рква је изнутра била тамно окречена па је
унутрашњост деловала још мрачније него што је
стварно била.
На седниц и ц рквене општине338 од 13.

Прослава стогодишњице
цркве 1974. године

Ђорђевић, Милан Милановић, Благоје Аћимовић
и благајник Миленко Арсенијевић. Белешка проте
Радета Антића, пароха Вреочког од 13. децембра
1995. године у: Летопис цркве вреочке храма Покрова
пресвете Богородице.

На седниц и ц рквене општине335 од 15.

336 Столарије.

333 Својеручни запис епископа Валеријана у Летопису
од 23. маја 1959. године.
334 Белешка проте Радета Антића, пароха Вреочког
од 13. децембра 1995. године у: Летопис цркве вреочке
храма Покрова пресвете Богородице. Прота је податке
користио из књиге записника црквене општине.
335 Седниц и су присуствовали свештениц и Момир
Остојић парох вреочки и Томислав Гајић парох велико
– ц рљенски, председник ц рквене општине Милорад
Милосављевић и одборниц и Владимир Војиновић,
Драгослав Митровић, Живорад Рашић, Миладин

337 Белешка проте Радета Антића, пароха Вреочког
од 13. децембра 1995. године у: Летопис цркве вреочке
храма Покрова пресвете Богородице. Прота је податке
користио из књиге записника црквене општине.
338 Седниц и су присуствовали свештениц и Момир
Остојић парох вреочки и Раде Антић парох велико
– ц рљенски, председник ц рквене општине Милорад
Милосављевић и одборниц и Живорад Рашић,
Миладин Ђорђевић, Благоје Аћимовић и Миленко
Арсенијевић. Белешка проте Радета Антића, пароха
Вреочког од 13. дец ембра 1995. године у: Летопис
цркве вреочке храма Покрова пресвете Богородице.
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Венчање Живка и Наде Матић
јула 1975. године донета је одлука да се црква
генерално оправи. Планирано је да се обије стари
малтер на сокли и поново сокла омалтерише.
Након тога би се „набацила“ нова спољна фасада.
Истовремено би се лимени кров поново офарбао
а црква изнутра окречила.
Ови радови су изведени током 1976. године.
Обијање старог малтера сокле и њено поновно
малтерисање обавили су као зидари председник
ц рквене општине Милорад Милосављевић и
Радомир Војиновић док је помоћни радник
био Спасоје Милосављевић. Сва тројица из
Медошевц а. Остале радове (нова фасада,
фарбање лименог крова и кречење изнутра)
извео је молер Бранислав Пауновић са братом из
села Зеока.

Жика Јовановић, стаклорезац из Степојевца.339
Крајем 2001. године велико црљенска
парохија је званично пребачена у ново
саграђену велико црљенску цркву. Истовремено
су формиране прва и друга вреочка парохија.
Дотадашњи вреочки парох Горан Радовановић
је постављен за привременог првог вреочког
пароха а 1. децембра 2001. године за привременог
другог вреочког пароха је постављен јереј
Александар Новаковић.
Епископ шумадијски Јован служио је 19.
марта 2003. године Свету Архијерејску Литургију
у храму Покрова Пресвете Богородиц е у
Вреоц има.
Епископ шумадијски Јован служио је
17. априла 2005. године Свету Архијерејску
Литургију у храму Покрова Пресвете Богородице
у Вреоцима.
Епископ шумадијски Јован осветио је 15.
октобра 2006. године палионицу свећа при храму
Покрова Пресвете Богородице у Вреоцима.340

У порти су септембра 2006. године одржани
Дани европске баштине

Момир Остојић на литији и епитрахиљ који је
он добио на Хиландару
Пошто су стари црквени прозори били
дотрајали током 1977. године замењени су
новим металним које је израдио бравар Цветко
Спасојевић из Вреоц а. Прозоре је застаклио

У четвртак 10. маја 2007. године, храм
Покрова Пресвете Богородиц е у Вреоц има
је био испуњен званиц ама поводом крштења
малог Луке, сина вреочког свештеника Горана
Радовановића и супруге Иване. Обред крштења је
обавио епископ шумадијски Јован уз саслужење
свештеника и ђакона. Владика је истакао значај
крштења као новог рођења и нагласио да је то
важан тренутак у животу крштенога, кума и
родитеља. Епископ је указао на одговорност коју
један хришћанин као кум преузима на самог
себе и на свој живот, а и да је велика одговорност
и тежак задатак на родитељима око ангажовања
приликом васпитања деце. Ово свечано сабрање
настављено је у црквеној сали, трпезом љубави
за све присутне, док је над малим Луком бдила
339 Белешка проте Радета Антића, пароха Вреочког
од 13. децембра 1995. године у: Летопис цркве вреочке
храма Покрова пресвете Богородице. Прота је податке
користио из књиге записника црквене општине.
340 Ебр. 1912/06.
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ЛИТИЈА
ХРИШЋАНСКА РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА ПРИХВАТИЛА ЈЕ ОБИЧАЈ ДА СВЕШТЕНИК
КАО ДУХОВНО ЛИЦЕ ВРШИ СЛУЖБУ ОКО ЗАПИСА, УЧЕСТВУЈЕ У ОПХОДУ ОКО СЕЛА
СА КРСТОНОШАМА, УЧЕСНИЦИМА ПРОЦЕСИЈЕ КОЈИ СУ У ПОЉИМА ОД ЗАПИСА ДО
ЗАПИСА ОКО СЕЛА ОПАСИВАЛИ КРУГ, ДА СЕЛО ЗАШТИТИ ОД ЗЛИХ СИЛА, ГРАДА И
НЕПОГОДА. КРСТОНОШЕ НОСЕ ЦРКВЕНЕ РЕЛИКВИЈЕ ИКОНЕ, КРСТОВЕ И БАРЈАКЕ, А
НА ПУТУ СЕ ДОЧЕКУЈУ СА ПОНУДАМА. НА КРАЈУ КАДА СЕ МИТСКИ КРУГ ЗАВРШИ У
ГЛАВНИ ЗАПИС СЕ УРЕЗУЈЕ ИЛИ ОБНАВЉА КРСТ. ОВАЈ ЧИН ЈЕ НА ДОБРО ЗАЈЕДНИЦЕ
У ЦИЉУ ПЛОДНОСТИ И БЕРИЋЕТА ЉУДИ, ЖИВОТИЊА И БИЉАКА.
ЗАПИСИ И ЗАПИСНА МЕСТА У СЕЛУ ВРЕОЦИ
ХРАСТ – Порта цркве Врелачке
ХРАСТ (раније ДУД) – ЗАПИС код куће Лукића, који је премештен 2017.г. због
напредовања копа уз сва црквена правила и ископавањем са кореном и земљом (8 тона је
био терет на возили РБ),
ТРЕШЊА – Сеоско гробље (десно од капеле), премештена 2016
ХРАСТ – имање Мише Саватијевића
КРУШКА – имање Мирољуб-а Миба Милинковић-а
КРУШКА (раније била стара) – имање Драге Бељић-а
ТРЕШЊА – двориште Милојка Антонијевић
У предвечерје 190. година од изградње цркве брвнаре, 13. септембра 2006. године, обновљена
је процесија литије у пуном сјају.
Позвани су гости из околних месних заједница, представници црквених општина Лазаревца,
Јунковца, Великих Црљени, Чибутковице, Брајковца и других као и представници општине
Лазаревац и РБ „Колубара“ да својим присуством увеличају славље.
Према свим црквеним и народним обичајима колона верника је обишла свих седам записа,
а у колони је било и неколико фијакера које је обезбедило удружење „Љубитеља и одгајивача
коња“ Лазаревац.
Неколико десетина мештана је изашло у дворишта одакле је посматрало поворку а неки
су се придружили колони. Једна од најстаријих вреочанки Велинка Арсенијевић се провозала
фијакером са тадашњим председником општине Бранком Борићем.
Организован је свечани ручак у парохијском дому цркве као и у Дому пензионера где су
званице заједно са мештанима сабирали утиске и очигледно задовољни истакли да такве литије
у нашем крају није било годинама.
Код Дома културе, после завршене проц есије организован је посебан програм где су
прихваћена и деца ометена у развоју из удружења „Хипократ“ Цветке Белић, којима је омогућено
јахање коња удржења „Бела грива“ власника Небојше Вујатовића. Да би их ослободили страха
од коња први су пројахали, кратку стазу, председник општине Бранко Борић и пред.МЗ Вреоци
Раја Радоњић.
Претходно су ловци у ловачким оделима уз асистенцију припадника милиције СУП
Лазаревац испалили свечани плотун и најавили наставак програма.
Црквеној општини Вреоци у организацији и програму поводом свечаности помогли су КУД
„Диша Ђурђевић“, ЕД „Вреоци“, ФК „Турбина“ (одиграна пријатељска утакмица тим поводом),
удружење „За опстанак Вреоца“, ловачко удружење „Фазан“ (пред. Драган Синђећић), УГ „Наше
огњиште“ и др. као и велики број појединаца.
Једном речју била је то свечаност поводом омасовљења литије која је у сваком погледу
задовољила присутне и прерасла у целодневно дружење неколико стотина учесника и гостију.
До данас тако нешто није виђено у Вреоцима.
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Епископ шумадијски Јован је 2007. године
поделио канонски отпуст Војиславу Иванковићу,
студенту Православног богословског факултета
из Вреоца за свезу клира Епархије рашкопризренске.341
У недељу 24. фебруара 2008. године, храм
Покрова Пресвете Богородиц е у Вреоц има
је био испуњен свештенством, народом
Колубарско-посавског
намесништва
и
ученицима основне школе у Вреоцима и
Медошевцу. Владика шумадијски Јован је уз
саслужење четири свештеника и једног ђакона
служио Свету Литургију. У беседи којом се
обратио присутнима, владика је истакао значај
страшне и дивне истине којом одише данашње
јеванђеље. Страшне, јер показује да грех може
да обузме свакога, и дивне, јер је покајање
сила која уништава сваки грех и која нас враћа
у загрљај Оца нашег Небеског. „Покајање је
радовање“, каже наш народ. Владика је потврдио
да је стање праведности, мира, слоге и љубави
својствено свима нама и да нам је Бог оставио
Заједницу (Цркву) да се кроз њу спасавамо, а
да тражење Бога кроз разарање Заједнице није
пут јеванђеља. Дођимо к себи, па ће нам Отац
опростити. На Светој Литургији, владика је
достојанством протонамесника одликовао
јереја Горана Радовановића, пароха првог
вреочког и старешину храма Покрова Пресвете
Богородице.342 За показану бригу и љубав према
својој Светој Цркви, владика је Орденом Вожда
Карађорђа одликовао Радосава Саватијевића из
Вреоц а, а Архијерејском граматом Хранислава
Антонијевића из Вреоца и Драгана Славковића
из Лазаревца. Ово свечано сабрање се наставило
трпезом љубави у црквеној сали.
Током 2008. године његово преосвештенство
епископ шумадијски Јован одликовао је
Орденом Вожда Карађорђа предузеће ,,Колубара
метал” из Вреоц а343 и Архијерејском граматом
признања Господина Хранислава Антонијевића
из Вреоца344.
Његово
преосвештенство
епископ
шумадијски Јован служиио је свету Литургију
у храму Покрова Пресвете Богородице у
Вреоцима, 30. маја 2010. године.
Његово
Преосвештенство
Епископ
шумадијски Господин Јован је у Недељу Свих
светих, 30. маја 2010. године, у предивном
амбијенту парохијске ц ркве села Вреоц и,
надомак
Лазарев
ц а,
уз
саслуживање
свештенства Шумадијске епархије, служио
Свету Архијерејску Литургију. Циљ посете
Његовог Преосвештенства, поред Литургијског
341 Ебр. 1417/07.
342 Ебр. 278/08.
343 Ебр. 1626/08.
344 Ебр. 226-3/08.
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сабрања са својом духовном паством, био је и
Фестивал хорова Епархије шумадијске који се
традиционално одржава већ више година.
Владика је у својој беседи говорио о догађају
силаска Духа Светог на апостоле као источнику
светости уопште. Да су свети које данас и
свакога дана славимо, свети Духом Светим,
да су свети тиме што исповедају веру у Свету
Тројиц у пре свега светотројичним начином
живота, љубављу, непрекидним узајамним
даривањем
и
послушањем
израженим
Христовим речима: “Нисам дошао да творим
вољу своју него вољу Оца који је на небесима”.
Преосвећени је нагласио да је сваки хришћанин
намењен за светост, јер нас је Господ на крштењу
снабдео Духом Светим, како би били носиоци
науке Христове. Владика је скренуо пажњу на
опасност, веома у нас присутну, декларативног
и формалног исповедања вере, које неће донети
никакве резултате, већ ће нас још више спречити
да на прави начин узмемо учешће у животу
Свете Тројице. На крају нас је охрабрио рекавши
да свој крст животни морамо носити, јер једино
преко њега можемо партиципирати у Васкрсењу
Христовом.
После Литургијског сабрања одржана је
смотра хорова Епархије шумадијске на којој
су учествовали: Дечији хор при храму Светих
бесребреника Козме и Дамјана из Азање, Хор
младих Саборне Цркве у Крагујевц у, Црквени
хор Опленац из Тополе, Хор при храму Светог
Димитрија у Лазаревцу и Хор Светих апостола
Петра и Павла из Јагодине. Због оправданих
разлога изостала су два већ најављена хора
дечији хор “Свети Симеон Мироточиви” из
Крагујевц а и женски хор “Свети Архангел
Михаило” из Јагодине.
У продужетку програма домаћин је за све
присутне приредио трпезу љубави и пригодан
културно уметнички програм.
Његово
преосвештенство
епископ
шумадијски Јован служио је 20. априла 2013.
године свету Литургију у Вреоцима.
У суботу, 20. aприла 2013. године, када
Црква Божија прославља преподобног Георгија
Митиленског,
Његово
Преосвештенство
Епископ шумадијски и администратор жички
Господин Јован служио је Свету Архијерејску
Литургију
у
Врео
ц има,
архијерејско
намесништво колубарско-посавско, у храму
Покрова Пресвете Богородиц е. Епископу
су саслуживали Архијерејски
намесник
колубарско-посавски,
протојереј-ставрофор
Златко Димитријевић, протојереј Александар
Новаковић и јереји, Влада Димитријевић и
Родољуб Војиновић. Литургијско сабрање
појањем су увеличали чланови хора “Свети
Димитрије“ из Лазаревц а, као и присуство
великог броја ученика ОШ „Диша Ђурђевић“
из Вреоца, на челу са својом вероучитељем
господином Ивиц ом Стојковићем. Свечаност
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сабрања и умножење благодати обогатило
је рукоположење у свештенички чин ђакона
Слободана Глишовића из Краљева. Првојерарх
шумадијски и администратор жички поставио
је новорукоположеног свештеника на парохију
у село Рудница, намесништво студеничко, у
Епархији жичкој.
Након прочитаног јеванђеља Преосвећени
Владика обратио се верном народу кроз
проповед у којој је говорио о томе да помоћ
Божија зависи од наше вере и молитве. Вера и
молитва су нека врста провере нашег живота,
његовог циља и смисла. Права вера је спасоносна
само ако је саображена са нашим хришћанским
животом. Она прожима целог човека и потврђује
се делима. Преосвећени је упозорио на оне који
веру и молитву доживљавају само формално.
Спасење не може бити и није индивидуална
ствар. Спасење бива једино у Цркви, у
послушности. Ван Цркве нема ни спасења,
ни Спаситеља. У Цркви је све просвећено
светлошћу Христовом. У ове дане поста ми
испитујемо нашу веру, молитву, па и наш пост.
Пост није само у уздржању од хране, већ у измени
начина живота. Тек тада пост бива спасоносан.
Новорукоположеног свештеника Слободана
Глишића, Владика Јован поучава да чува Цркву
и благодат коју је задобио, сећајући се данашњег
дана и тога да му је Црква на старање поверила
душе људске. У душе људске може да завири и
да их освоји молитвом, постом, подвигом, а
то, душе поверених му верника, биће оно што
ће Господ тражити из његових руку. Данас он
постаје истински ученик Цркве, проповедник и
сведок Јеванђеља. Смирење и непрестано учење
су врло важни за сваког свештеника. Њима се
побеђује гордост и полаже испит за излак пред
лице Господње.
Овом приликом Владика шумадијски
Господин Јован доделио је председнику Месне
заједнице Вреоци, господину Драгану Поповићу,
Архијерејску грамату признања, за труд и љубав
коју је указао својој Цркви. По завршетку свете
Литургије уприличена је гозба љубави коју
су окупљеним верниц има приредили пароси
вреочки, Мирко Тешић и Горан Радовановић.
Почетком 2013. године одликован је
архијерејском граматом признања Драган
Поповић из Вреоца.345
Јула 2013. године епископ Шумадијски Јован
је укинуо прву и другу парохију вреочку при
храму Покрова Пресвете Богородице у Вреоцима.
Истовремено је основа нову парохију вреочку
при истој цркви. Дотадашње привремене парохе
вреочке протонамесника Горана Радовановића
и протојереја Мирка Тешића преместио је на
парохије при ц ркви у Шопићу. Протонамесник
Горан је постављен за привременог првог пароха
шопићког а протојереј Мирка за привременог
другог пароха шопићког при храму Светог

архангела Гаврила у Шопићу.346
Међутим, њих двојица ће и даље,
привремено, опслуживати ново формирану
парохију вреочку.347 Након пар месеци на
вреочку парохију је постављен као привремени
парох протонамесника Радивоја Стојадиновића,
дотадашњи привремени парох сипићки у
Сипићу.348 Истовремено ће протонамесник
Форан и прота Мирко бити ослобођени даљег
осплуживања вреочке парохије.349
У суботу, 01. марта 2014. године, у ОШ „Диша
Ђурђевић“, у Вреоцима, одржан је квиз знања
из верске наставе, за ученике шестог разреда.
Квиз под називом ВЕРА НАША – ВЕРА СТАРА,
се традиц ионално одржава на територији
Колубарско-посавског намесништва. Учениц и
вреочке школе, у холу ове образовне установе,
угостили су екипе „шестака“ ОШ „Свети Сава“
из Великих Црљена и ОШ „Слободан ПенезићКрц ун“ из Јунковц а. Као и претходне године
аутор и водитељ квиза био је свештеник Влада
Димитријевић, а регуларност такмичења
надгледао је трочлани жири у саставу: Видосава
Блечић, психолог у О.Ш. „Војислав Вока Савић“
у Лазаревц у – председник, Небојша Делић,
директор ОШ „Рудовци“ у Рудовацима – члан и
Тања Живановић, професор ликовног васпитања
школе домаћина – члан. Допринос у организацији
квиза дали су, поред црквених општина вреочке,
великоц рљеначке и јунковачке и вероучитељи
Ивица Стојковић и Александар Бабић. У
уметничком делу програма наступао је хор
ОШ „Рудовц и“ из Рудовац а, под диригентском
пали
ц ом
наставни
ц е
музичке
културе,
госпођицом Сандром Вукоја. На самом почетку
квиза присутне је поздравила директорка
ОШ „Диша Ђурђевић“, госпођа Мирјана
Јоксимовић, пожелевши гостима добродошлицу,
а учесницима пуно среће у такмичењу. Ређале су
се потом већ стандардне игре квиза прилагођене
наставном плану и програму верске наставе
за ученике шестог разреда. Као и сваки пут, до
самог краја ситуација је била неизвесна, али је
на крају победу однела О.Ш. „Слободан Пенезић
– Крцун“ из Јунковца. Друго место заузела је
ОШ „Диша Ђурђевић“, из Вреоца, а треће ОШ
„Свети Сава“ из Великих Црљена. Овај поредак
одредиле су нијансе у знању, а квиз је потврдио
да је веронаука и даље један од најомиљенијих
предмета у нашим школама.
У недељу, 22. фебруара 2015. године,
епископ шумадијски Јован, служио је Свету
Архијерејску Литургију у храму Покрова
Пресвете Богородиц е у Вреоц има. Епископу су
саслуживали протојереј-ставрофор Миладин

345 Ебр. 449/13.

349 Ебр. 1672/13

346 Ебр. 1159/13, Ебр. 1160/13, Ебр. 1208/13, Ебр.
1209/13
347 Ебр. 1210/13
348 Ебр. 1673/13
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Сабрање 22. фебруара 2015 у Вреоцима
Михаиловић, Архијерејски намесник Рачански и
Опленачки и свештеници Колубарско-посавског
намесништва. Обраћајући се окупљеним
верниц има, шумадијски првојерарх беседио је
о значају и важности поста за духовни живот.
Нагласио је да је веома битна она духовна
страна поста, када се кроз преиспитивање
свога живота и покајање човек приближава
Богу, а кроз Свето Причешће и сусреће са Њим.
Пожелевши свима срећан почетак васкршњег
поста, владика Јован позвао је све на искрено
опраштање и помирење са ближњима. У
Литургији су активно учешће узели и учениц и
ОШ „Диша Ђурђевић“ из Вреоц а, који су се у
великом броју и причестили. Преосвећени се
потом информисао о напредовању живописања
вреочког храма и са фрескописц ем Јованом
Атанасковићем договорио о даљем току радова.
Сабрање је завршено Трпезом љубави коју је
за госте припремио парох вреочки Радивоје
Стојадиновић са својим парохијанима.
У недељу, 06. марта 2016. године, епископ
шумадијски Јован, служио је Свету Архијерејску
Литургију у храму Покрова Пресвете Богородице
у Вреоцима. Епископу су саслуживали:
протојереј-ставрофор Миладин Михаиловић,
Архијерејски намесник Опленачки, протојерејставрофор Златко Димитријевић, Архијерејски
намесник Колубарско-посавски, протојерејставрофор Александар Новаковић, протојереј
Војислав Одавић, као и протођакон Иван
Гашић и ђакон Никола Урошевић. За свечани
тон богослужења био је задужен хор „Свети
Димитрије“ из Лазаревца, предвођен диригентом,
протонамесником Владимиром Стојковићем.
Литургији је присуствовао и директор Управе
за сарадњу с ц рквама и верским заједниц ама,
господин Милета Радојевић. Надахнутом
беседом шумадијски првојерарх подсетио је на
дане наступајећег Часног поста, на искушења и

препреке који ће се јавити
у овом периоду. Радост
Сабрања настављена је
Трпезом љубави у свечаној
сали парохијског дома, коју
је уз помоћ верног народа за
присутне припремио парох
вреочки, протонамесник
Радивоје
Стојадиновић.
Овом приликом учениц а
осмог разреда ОШ „Диша
Ђурђевић“, из Врео
ц а,
Магдалена
Саватијевић,
поклонила је Владики
Јовану свој цртеж, портрет
Његовог Преосвештенства.
Дана 05. јуна 2016.
године, са благословом
епископа
шумадијског
Јована, верници парохије вреочке из Вреоца

Епископ шумадијски Господин Јован је стигао у
посету парохији у селу Вреоци

105

ЦРКВА И ПАРОХИЈСКИ ЖИВОТ У СЕЛУ ВРЕОЦИ

Парох у Вреоцима је протонамесник
Радивоје Стојадиновић
кренули су на поклоничко путовање светињама
епархија шабачке и ваљевске предвођени
протонамесником Радивојем Стојадиновићем.
Поклоници, њих 49-оро, прво су обишли спомен
комплекс Мишарске битке у селу Мишар где
су се упознали са историјским чињениц ама
везаним за ову битку, а затим су путовање
наставили до Шапца где су посетили саборни
храм св. ап Петра и Павла где их је сачекао
старешина храма протојереј Илија Митрић
који их упознао са историјатом ц ркве. После
саборне ц ркве поклониц и су посетили и храм
св. Тројице у приградском насељу Летњиковац
где су присуствовали св. литургији. После
св. литургије старешина храма протојерејставрофор Раде Тодоровић са својим братством
а уз помоћ власника фирме грађевинска
лимарија “Продановић” за све поклонике
из Вреоца припремио је трпезу љубави са
пригодним програмом који је извео храмовни
хор и песниц и из Шапц а. Путовање је затим
настављено пут планине Цер где су посетили
манастир Радовашницу и село Текериш где су
обишли спомен костурниц у и музеј Церске
битке. Преко Мачковог Камена упутили су се
у манастир св. Николаја Српског у Соко Граду
задужбини епископа шабачког Лаврентија.
После упознавања са историјатом Соко Града
и самог манастира верниц и су имали дужи
предах у предивној и нетакнутој природи
Соколских планина у којој се сместио и овај
диван манастир. Преко Љубовије ходочашће су
наставили за манастир Лелић у који су стигли у

касним поподневним сатима. У манастиру Лелић
верниц и су ц еливали мошти светог владике
Николаја а затим се вратили у Вреоце.
Вреочко гробље и његово пресељење
Гробље се налазило у горњем крају села Вреоци, који се уздиже западно од пута Лазаревац –
Степојевац , у „Јеремића крају“. На лазило се на
равном терену, величине око 9.500 м². Северну
границ у комплекса чинио је асфалтни пут ка
Јунковц у, чији је локални назив Гробљанска улиц а. Стари надгробни спомениц и су се налазили
концентрисани у средини комплекса. Сачувано
је око више десетина старих каменова, велики
број плоча је ду боко утонуо у тло, те је било тешко установити праву старост локалитета. Датирани спомениц и су из првих деценија XIX века, али је локалитет вероватно био старији.
Запажала се разноврсност типова надгробних споменика. Најстарији датирани споменик
је био из 1822. године. Услед радова на проширењу површинског копа, чување гробља in situ и
његово уређење, као идеално решење, није било
могуће.
Почетак реализац ије пресељења гробља у
Вреоц има везан је за доношење Одлуке о забрани сахрањивања на Вреочком гробљу и одређивању нове локације за сахрањивање, односно изградњу и уређење гробља „Лазаревац 2” у Шопићима. Током претходних година ово пресељење
је и обављено.350
350 Ана Сибиновић, Модел з аштите и ревитализ ације на подручју угроженом угљенокопом на територији београдске општине Лазаревац, Зборник че тврте
конференције о интегративној заштити, Репу блички
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Матичне књиге (МК)
Матичне књиге рођених (крштених)
МКР-К, венчаних МКВ и умрлих МКУ у
ц ркви врелачкој вођене су од 1837.године и сачуване су у Архиву града Београда
(укупно првих 10) и то:
МКР од 1837-1851; МКР 1851-1863;
МКР 1863-1880; МКР 1880-1897,
МКВ од 1837-1861; МКВ 1861-1880;
МКВ 1881-1910,
МКУ од 1837-1853; МКУ 1853-1868;
МКУ 1868-1878; МКУ 1878-1904.
Пресељење гробља
Гробље је током 2012. године пресељено на
нову локац ију – „Лазаревац 2”, Црне Међе, Шопић.
На овом гробљу је изграђена модерна троделна капела, чији је један део спомен-капела, са
свим пратећим објектима и сахрањивање се обавља на местима која су распоређена локац ијски
са јасним обележавањем и евидентирањем.
У меморијалном делу капеле се налази комплет фототипског издања МК (10 књига) ц ркве
врелачке из 19 века. На зидовима су осликани
спискови житеља. Ове књиге су помогле одбору
за пресељење да доста спомен-обележја идентификује и одреди којим родовима припадају.
Треба напомену ти да је један комплет уручен
Патријаршији, један предат инвеститору РБ „Колубари“.
Пресељење посмртних остатака сахрањених
на вреочком гробљу урађено је уз сарадњу 10-так
фирми, од којих су: ЈПКП Лазаревац у сарадњи
са СЗКТР „Матијашевић“ из Барзиловице. У ово
пресељење били су укључени: ИАУС (Институт
за архитектуру и урбанизам Србије), Одељење за
имовинскоправне послове ГО Лазаревац, Медиц ински факултет Крагујевац (Служба за судску
медиц ину и токсикологију), Завод за заштиту
споменика културе града Београда, Архив града Београда, Шумарски институт (за измештање
дрвета записа), Колу бара – услуге, „Погон поља
Д“, Помоћна механизација,.
Збирни извештај, тада П.Д. РБ „Колубара“
о броју ископаних, пресељених и збринутих на
новим локац ијама је: ГРОБНА МЕСТА КОЈА СУ
ПРЕНЕТА СА ВРЕОЧКОГ ГРОБЉ НА ДРУГА
ГРОБЉА ВАН „ЛАЗАРЕВЦА 2“
Од укупно 4.351 пронађених посмртних
остатака 4.005 је сахрањено на гробљу „Лазаревац 2“, а РБ „Колубара“ је преузела обавезу плаћања надокнаде одржавања гробних места, са
свим трошковима резервац ија, укупно 4487 на
овом гробљу.
завод за заштиту културно-историјског и природног
насљеђа Републике Српске, Бања Лука 2010, 81

Први записи у МК
П.Д. РБ „Колубара“ је финансирала изра ду 5
комплета фототипског издање ових 10 књига, у
луксузном паковању и тврдим кориц ама са заштитном ку тијом, које је ура дио Историјски архив Гра да Београда (стручни надзор МирољубМића Гавриловић).
Један комплет је поклоњен Патријаршији,
други је у спомен капели, а трећи у ПД РБ „Колубара“. Два комплета су страдала у поплави која је
задесила Вреоце маја 2014.г.
Остале се налазе у републичкој матичној
служби у Лазаревц у (укупно 31). Од тога има 12
МКР, 10 МКВ и 9 МКУ и 9 књига регистара МК,
3 регистра МКР, 3 регистра МКВ и 3 регистра
МКУ.
Свакако треба напомену ти да су и најстарије
и касније МК биле заједничке за Вреоц е, Велике Црљене, Цветовац , Медошевац све до 1949, а
од тада па до данас су само за житеље Вреоц а.
У периоду 1949, 24.мај 2011.г. обављено је 3179
опела.351
Интересантан је допис Историјског Архива
Београда у коме се наводи:
„У вези са Вашим захтевом бр.01-294/1 ... У 4
ц рквене књиге умрлих Црквене општине Вреоци за период 1837-1904 извршено је 4826 уписа“.
Овој информацији недостаје разврставање умрлих по месту сахране јер нису сви сахрањени на
гробљу у Вреоцима (било их је и из остала 3 помену та места) тако да је остало недовршено питање колико их је било само из Вреоц а352, према
овом допису.

351 К Ебр.761 од 9. јуна 2011.г., Допис МЗ Вреоци од
Православног епископа Епархије Шумдијске, прилог
извештај Хаџи Горана Радовановића, протонамесника
и секре тара Црквене општине Вреоци
352 ИАБ бр.02-1-562 од 2.јуна 2011.г., Историјски Архив Београ да, мр.Драган Гачић
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Вреочки пароси

СВЕШТЕНСТВО
(гр ιερωσυνη, ιερατευµα лат. sacerdos,
sacerdotium, служење у храму,
приношење жртве)
Црква се назива “свештеним” народом “А
ви сте род избрани, царско свештенство, народ
свети, народ за д обијен, д а објавите врлине
Онога који вас дозва из таме на чудесну светлост
своју” (1 Петр 2,9).
У Посланици Јеврејима (7,21-28) опширно
се говори о јед инственом и непролазном
свештенству Христа, Архијереја који је сам Себе
принео као искупитељску жртву једанпут заувек
У овој Посланици се упоређује старозаветно
и новозаветно свештенство и исказује цео
свештени библијски речник Дела Апостолска
и Пастирске посланице потврђују да постоји и
посебно, хиротонисано свештенство, чија се
служба испуњава кроз особиту харизму Духа
Светога, примљену у чину хиротоније (Дела 6,6;
124,23; 20,28; 2. Тим. 1,6-7; Тит 1,5-9).
Апостол Петар проповеда да је свештенство
општа одлика свих чланова Цркве (1. Петр.
2,4-10). Хри-шћанско свештенство разликује
се од свештенства јудејског храма управо по
томе што су сви верни постали свештеници
Божији и Христови (Откр. 1,6; 20,6). Основа
и суштина свештенства јесте, д акле, свештено
посвећење целе Цркве, чији је извор јединствено
свештенство Исуса Христа “Посредника бољега
Завјета” (Јевр. 8,6).
Унутар Цркве може се разликовати:
Стање свештеног посвећења свих хришћана,
примљено Тајнама крштења и миропомазања.
Реч је о општем свештенству које припада свима

крштенима, који имају личну од говорност и
харизму, са општим еклисијалним карактером.
Свештено служење је у ужем смислу,
установљено и потврђено у Тајни хиротоније и
обухвата посебну свештену службу, дидактичку
и пастирску, а има посредничку улогу.
Имајући у виду да се ова два служења
разликују по природи и власти, као и да
различито учествују у пред мету свештенства,
она не могу заменити јед но д руго. Свако има
своје место, функцију и своју специфичност
унутар црквенога тела. Али оба служења
су неопходна и нераздвојна јер Црква није
клерикална институција, те према томе ниједна
служба није самодовољна. Сваки хришћанин
има свештеничко д остојанство и непосред ан
приступ предмету свештенства, с тим што
служења примљена хиротонијом имају функцију
представљања, а не само личну одговорност.
Карактер и посебан статус хиротонисаног
свештенства огледају се у следећем:
Свештеничка служба јесте харизма која
се ослања не само на лични избор, него више
на призив Цркве. Она не произлази јед ино из
слобод ног избора канд ид ата или његове личне
жеље него, особито, од прихватања Цркве.
Предмет свештенства јесте изнад личности
хиротонисаног, јер он за народ представља
Христово свештенство.
За апостолске мужеве (Климента Римског,
Иринеја) свештенство преко хиротоније
епископа јесте норма и јемство за континуитет
са Апостолима. Свакако, цео “лаос” одговара за
апостолство Цркве; хиротонисано свештенство
има посебну харизму д а над глед а исправност
Апостолске Традиције, да буде њено аутентично

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић

108
сведочанство и да је службено исказује.
Свештенство је Светотајинско служење по
превасход ству и оно се испољава у управљању
свих сед ам Тајни, а особито Тајне Евхаристије.
У свештеним рад њама, свештенство рад и у
Христово име. “А Петар им рече: Покајте се, и
да се сваки крсти од вас у име Исуса Христа за
опроштење гријехова; и примићете дар Светога
Духа” (Дјела 2, 38).
Хиротонисано свештенство посед ује харизму вођења заједнице, а епископ је јемац и тумач
јединства помесне Цркве (1. Тим. 4,13-16).
Свештене функције у правом смислу речи
могу се овако резимирати:
Проповедање речи (Дјела 6,4) или функција
апостолског континуитета (Јн. 17,18): “Ид ите,
дакле, и научите све народе крстећи их у име
Оца и Сина и Светога Духа” (Мт. 28,19).
Власт да освећује Евхаристију и врши друге
Тајне (“Ово чините у мој спомен” 1. Кор. 11, 24),
или Светотајинско служење (Јн. 20,21-23).
Пастирско руковођење и црквено организовање или пастирска служба (уп. Дјела 1,8; 2,
42-47).

Хаџи Стојан Крстић
По подацима које даје његов праунук Живојин Поповић, Стојан Крстић се род ио око 1735.
год ине у старом селу Врелци, близу реке Колубаре, око данашњег Вељинца. Отац Крста Ђурић
је био земљорад ник у истом селу. Стојан је читање, писање и црквена правила учио у манастиру Боговађи. По повратку из манастира оженио
се (око 1755. год ине) д евојком Живаном, за коју
се не зна одакле је била родом. Са њом је добио
д ва сина: Пантелију и Спасоја. Није познато д а
ли су имали и женску децу. Негде у то време је и
рукоположен, вероватно од београд ског митрополита. Није познато ни гд е је рукоположен. Парохију су му сачињавала села Врелци, Црљени и
Медошевац.
Ови подаци, које је записао Живојин, који је
иначе врло поузд ан као извор, у овом случају не
могу д а буд у тачни. Али пре него што навед емо
зашто д а споменемо још неке податке које износи спомену ти ау тор.
Стојан је и касније, као млад свештеник, чешће од лазио у манастир Боговађу као у место у
коме је младост провео и „књигу“ учио. Премд а у црквеном летопису пише д а је Стојан тад а
у Боговађи упознао и д ружио се са хаџи Рувимом, то је мало вероватно. Рафаило Нешковић
(Ненадовић), касније чувени хаџи Рувим, рођен
је у Бабиној Луци 1754. године од оца Нешка и
мајке Марије.353 Претпоставља се д а је своје прво образовање стекао у манастиру Докмир, а затим у манастирима Фрушке горе и у Сремским
353 Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи
књ. VI, 10357. По другим подацима рођен је 8. априла
1752. године.

Карловцима. Оженио се Маријом Симеуновић и
рукоположен за свештеника 1774. године и служио у свом род ном месту. После њене смрти замонашио се 1783. године и добио име Рувим. Као
што видимо, хаџи Рувим је много млађи, око 20
год ина, а све д о 1783. год ине није д уже боравио
у Боговађи, премд а је вероватно повремено тамо долазио. У време када се Рафаило замонашио
Стојан је имао близу 50 год ина, тако д а забележено пред ање о д ружењу њих д војице не може
да буде тачно иако су се вероватно познавали.
Као што вид имо, под аци које д аје Живојин
о години Стојановог рођења не могу да буду тачни. Постоји још јед ан врло јак аргумент. Његов
старији син Пантелија се родио 1789. године што
је већ врло поузд ан под атак. У том случају Стојан би своје прво д ете д обио у својој 54. год ини
живота, а његова жена Живана са минимум 50
год ина. То је заиста врло мало вероватно. Међутим, сви ови под аци – и рођење Пантелије и д ружење са хаџи Рувимом и од лазак у Јерусалим постају врло вероватни и кохерентни ако усвојимо
под атак да је хаџи Стојан вршњак хаџи Рувимов
или можда и пар година млађи. Дакле, ми сматрамо д а кад се све претход но узме у обзир, хаџи
Стојан није рођен пре 1755. год ине, а свакако не
пре 1750. године, тј да је у време смрти имао око
60, а не око 80 година.
Како је могло да дође до овакве грешке код
иначе поузд аног Живојина. Његов отац Милу тин је рођен септембра 1814. год ине, а хаџи
Стојан је умро најкасније у лето 1815. год ине;
дакле, није имао ни годину дана. Кад је Милутину умро, отац Пантелија 1829. год ине имао је
само 15 год ина, од којих је д обар д ео провео на
школовању у другим селима и у Убу. У време кад
се коначно вратио у Вреоце 1850. год ине ретки
сељани који су се и сећали хаџи Стојана сећали
су га се као старца. Због тога су и подаци који су
остали упамћени о Стојану у породици врло непоуздани, поготово кад је реч о датумима.
Стојан је поред обављања свештеничких д ужности обрађивао и своје имање, а научио је и
качарски занат, па је израђивао каце и бурад .
Кад су Турци поново освојили Србију 1813.
год ине, он је са народ ом побегао у планину, а не
преко Саве у Аустрију. Крио се по Кљештевици
и другим честама неколико месеци.
Умро је у у својој кући брвнари уз неки велики повод ањ, па су га по причању његовог унука Милована д овезли у чуну до пред саму цркву.
Сахрањен је са јужне стране старе цркве брвнаре до „женске“ припрате. На гробу му је положена плоча од белог камена. Премд а је постојао
натпис, он је током времена већ крајем XIX века
био нечитак, тако д а његов праунук није могао
да прочита датум његове смрти, али је по тврђењу унука Милована Стојан умро у лето 1815.
године.354
354 Архив цркве у Вреоцима, Хаџи Стојан Крстић свештеник врелачки, запис параунука свештеника Жи-
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Овај податак вероватно није тачан. Аустријанци су од сред ине XVIII развили своју метеоролошку службу која је покрива ла и Славонију
и Срем. Захва љујући осматрањима аустријских
метеоролога ми знамо д а су д ве катастрофалне
поплаве забележене 1780. и 1814. године, али не
и 1815. год ине. У време ове д ве поплаве катастрофалних размера аустријске власти су упутиле поруку становништву на под ручју Славоније
и данашњег Срема: „остављајте све – спашавајте
животе“. Следећа катастрофална поплава је била
јуна 1827. године.355
Дакле, поплава у време које је умро свештеник Стојан д огод ила се у пролеће 1814. год ине, а
не 1815. год ине. Из овог закључујемо је да Стојан
умро у пролеће 1814. године, а не 1815. године,
како је тврдио Стојанов унук Милован.

Јереј Илија Јовановић
У другој половини XVIII века Илијин отац
Јован преселио се из Херцеговине у Крупањ. Ту
је живео неколико година, али му се ту није свид ело па је прешао у шумад ијску Колу бару у село
Вреоце у тадашњој Београд ској нахији. Купио је
имање и саградио кућу, а у брзо по доласку родио му се (око 1769–70. године) син Илија. Детињство је провео са род итељима, а онд а је са
једним светогорским монахом током осам до девет год ина обилазио српске манастире, а био је
и у Хиланд ару. Током тих пу товања из српских
псалтира научио је читати црквенословенски.
Тек пред крај живота научио је читати, па и помало писати на народ ном српском језику.356
Илија се оженио тек у трид есетој год ини
Дмитром, ћерком неког Луке из села Раниловића у Београд ској нахији. Са њом је д обио осморо
деце: Николу, Степана, Стефана, Јована, Новака,
Николију, Стану и Софију.
Од мах након женид бе постао је свештеник.
Илију је рукоположио 10. априла 1799. год ине
митрополит Методије у Београду.357
Поп Илија је имао парохију, коју су сачињавала села Јунковац, Сакуља и пола села Врелаца.
Он је августа 1805. године ишао у Земун да
тражи од митрополита Стратимировића антиминс за нову цркву.
Свештеник Илија Јовановић из Вреоца се
војина М. Поповића на Ваведење 1890. год ине.
355 T. Dadić, L. Tadić, O. Bonacci, Utjecaj Drave i Dunava
kroz povijest na poplave u Osijeku, Hr vatske vode 23/2015,
287 – 294, посебно 289 – 290.
356 Архив цркве у Вре оцима, Илија Јовановић свештеник врелачки, запис свештеника Живојина М. Поповића на Ивањд ан (24. јуна) 1891. год ине.
357 АС – Државни Совјет – РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског ред а у целој Ср бији
године 1836. те, лист. 60 – число 25. По Ж. Поповићу
Илија је рукоположен око 1805. год ине од митрополита Ле онтија, што није тачно.
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спомиње као један од свештеника избеглих 1813.
год ине у Аустрију. Са њим је побегло још 8 чланова његове породице (4 мушка и 4 женска).358
Поп Илија је био врло вредан и вешт радник
у земљорад њи и сточарству и као такав стекао
је врло велико имање са д оста стоке. Сматран је
јед ним од најбогатијих људи не само у Вреоцима
него и у околини.
Покушао је 1835. год ине д а под игне нову
цркву испод највећег виса врелачког „Трешњетине“ ближе својој кући. Већина парохијана је
желела д а саград и нову цркву на старом месту.
Како никако нису могли да се нагоде, он је о свом
трошку спремио грађу за нову цркву. Нашао је
и мајсторе и са њима се погодио.359 Међу тим, пошто парохијани никако нису могло д а се сложе,
црквене и д ржавне власти су д о д аљег забраниле изградњу. Пред смрт је за малу цену продао
грађу парохијанима који су је д овукли код старе
цркве. Како од зид ања нове цркве није било ништа, највећи д ео грађе су сељани развукли својим кућама.
По под ацима из Летописа од претекле грађе направљена је бина за књаза Михаила кад а је
посетио Вреоце. Вероватно је д ео грађе искоришћен и при обнови старе цркве 1841–43. године.
Премда је добио туберкулозу још док је био
релативно млад, успео је дуго да се носи са болешћу. Умро је 20. фебруара 1841. године у својој
кући у Вреоцима. Опевао га је у цркви Стефан
Симић, парох врелачки.
Сахрањен је, по сопственој жељи, на новом
гробљу врелачком, а не поред цркве. Гроб му је
покривен белом каменом плочом без натписа.
Илија је био висок, сув, црномањаст и врло
снажан човек. У јелу и пићу био је смеран. Кад је
рад ио на пољу, облачио је народ но од ело, а кад
би пошао да врши свештеничку дужност, облачио је мантију. У мане су му убраја ли оговарање
пријатеља, тврдичлук и жестоку нарав.

Пантелија Поповић
По под ацима његовог унука јереја Живојина, Пантелија је рођен 1789. године у старом селу
Вреоцима (Вељинцу) близу реке Колубаре од оца
свештеника хаџи Стојана Крстића, свештеника
врелачког, и мајке Живане. Овај податак је у потпуности у склад у са д ругим под ацима и можемо сматрати да је тачан, поготово што потичу од
његовог унука.
Детињство је провео нешто код род итеља,
а нешто у манастиру Боговађа. Књигу је почео
учити код оца, а затим код д у ховника у манастиру Боговађи. Школовање је завршио у Београд у
358 Д. Руварац, Списак пребеглих из Србије свештеника и калуђера, Српски сион бр. 4 од 28. фе бруара
1905, 103
359 По под ацима из ле тописа чак је и ископао темеље
и осве тио их, и то без знања власти, али о томе нема
потврде у изворима.
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у управо основаној „Великој школи“, коју је 1808.
год ине уред ио и покренуо Иван Југовић. Дод уше, треба нагласити да он није био један од 13
ученика који су завршила школовање, али само
похађање ове школе је за оно време много значило. Ако је овај податак тачан, а немамо разлога д а сумњамо у њега, Пантелија Поповић је био
јед ан од најобразованијих људ и у Србији свога
д оба. Због тога се морамо осврнути на ову Велику школу у пар реченица.
Југовићева Велика школа је основана 1808.
год ине у Београд у и била је школа посебног карактера. У свом наставном плану она је сад ржала елементе средње школе (прве две године) и
елементе високошколске наставе (трећа година).
У прве д ве год ине учили су се сред њошколски
пред мети (историја, географија, рачуница, стилистика, немачки језик), а у трећој универзитетски пред мети (д ржавно право, кривично право
и међународ но право). Због свега тога Велика
школа је имала мало формалних сличности са
осталим типовима школа тадашњег и садашњег
времена. Њен узор је очито био у угарским краљевским академијама тога времена, на којима су
више образовање стицали државни чиновници.
Професори Велике школе били су Доситеј
Обрадовић,360 Иван Југовић, Симо Милу тиновић Сарајлија, Миљко Ра доњић (негде се наводи
као Миљко Рад онић), Лазар Војновић и д руги.
Међу ученицима су били Вук Караџић, Алекса
Карађорђевић, Јеврем Ненад овић, Лазар Арсенијевић Баталака, Сима Ненадовић, Ђорђе Протић, Милосав Здравковић.
За руковођење д ржавом били су потребни
не само писмени већ и стручни и правно образовани људи. Требало је у што краћем року доћи д о кад ра који би у д атим околностима могао
да руководи и највишим државним пословима и
који би за то имао од говарајуће образовање. Тај
зад атак је требало д а обави Велика школа. Зато
је она, и поред формалних од ступања од класичних школских форми, стварно вршила функцију
највише школске установе и давала најобразованији кад ар. Поред тога, у наставном плану Велике школе постојали су пред мети који су се изучава ли јед ино на универзитетима. Због тога она
садржински пред ставља заметак високошколске
наставе у Србији. И формално, ова школа је имала високошколски карактер. Ниво наставе је, такође, био висок. Наставници су били најобразованији Срби тог доба.
Школа је свечано отворена 31. августа 1808.
год ине, а настава је почела след ећег д ана. Настава је била разредна, што значи да је један наставник у свом разреду држао наставу из свих
пред мета. Уџбеника није било, па су ђаци учили
из бележака са предавања. Упис у школу је био
условљен само знањем писања, читања и рачунања. Међу првим ученицима били су синови и
360 Премда се водио и као професор, Доситеј није
пред ава, већ је само руковод ио школом.

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић
срод ници истакну тих српских старешина (Карађорђа, Мла дена Миловановића, Миленка Стојковића, Васе Чарапића и Јакова Ненад овића),
али није било д искриминације ни према осталим ђацима.
Кроз велику школу је прошло око 40 ученика током целокупног њеног ра да.361
Зграда школе постоји и данас (у њој је смештен Вуков и Доситејев музеј).
Војним поразом 1813. год ине нестала је и Југовићева Велика школа.362 Прекид њеног развоја
је трајао четврт века. Висока настава у Србији је
настављена тек 1838. године формирањем Лицеја, па Велике школе 1863. и Универзитета 1905.
године.
По завршетку школовања Панта се оженио
Станојком, кћерком Јанићија (Јаноша) Н. из сели
Бељина у Шабачком округу. Са њом је добио доста д еце: Милована, Милу тина, Стану, Ружицу,
Петрију, Манду, Сару и Миљану.
Пантелијин унук Живојин није знао кад а је
Панта рукоположен за свештеника, али је знао
д а га је рукоположио ва љевски епископ Антим.
Антим је на ваљевској епархији био до 1814. год ине. За Пантелију знамо д а је рукоположен након похађања Велике школе, у коју се сигурно
није уписао у првој, већ у другој или трећој генерацији, тј. 1809. или 1810. године. Да је похађао
школу само год ину д ана, можемо закључити д а
је тешко могао да буде рукоположен пре 1811. год ине, поготово што су та д а епископи избегавали д а рукополажу особе млађе од 21 год ине. Са
друге стране, парохија у Вреоцима је припад ала
Београд ској митрополији и над лежни егзарх је
био митрополит Леонтије. Вреоце нису д алеко
од Београд а, а за Леонтија не знамо да је био неко
д уже време болестан д а не би могао д а рукополаже. Знамо поуздано да је рукополагао 1812. год ине. Тако је Јован Милошевић из Великог села
код Београд а рукоположен 19. септембра 1812.
год ине у Београд у, а Милорад а Стефановића из
Гложана је рукоположио 18. маја 1813. год ине у
Крагујевцу. Пред сам крах устанка 15. августа
1813. год ине он у Крагујевцу рукополаже Рад ивоја Ћирковића из села Коњу ха (Коњуси) код Велике Дренове.
Нови митрополит београд ски Дионисије почиње да рукополаже 2. јуна 1814. године. Изгледа
д а од сред ине августа 1813. год ине па д о почетка јуна 1814. год ине није било рукополагања од
стране београд ског митрополита. Берат о постављењу д обио је Дионисије од султана Махмуд а
(1808–1839) 7. новембра 1813.363 Међу тим, док
361 Августа 1812. год ине првих 7 д ипломаца Велике
школе је свечано примљено у државну службу. Потпуно школовање је завршило две генерације ученика, тј.
укупно 13 ученика.
362 Њени ученици су се последњи пут окупили на Св.
Илију 1813. године.
363 Јован Ра донић, Римска курија и јужнословенске зе-
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има велики број забележених рукополагања током јуна и јула 1814. године, пре тога нема забележен ниједан случај. Зашто је ово битно. При
слому Српског устанка Леонтије бежи из земље,
али Леонтије је остао као једини епископ у Ср бији. У време слома и свештеник Илија Јовановић
бежи из земље и вероватно се пре лета 1814. године није вратио из Срема. У пролеће 1814. год ине умире д руги вреочки свештеник Стојан. Тако
је негд е у априлу 1814. год ине вреочка парохија
без свештеника. Илија је у избеглиштву, а Стојан је мртав. Нико, па вероватно ни сам Илија, не
зна кад ће моћи да се врати ако му Турци уопште
дозволе повратак. А у селу има школованог ђака
спремног за рукополагање.
Нови митрополит Дионисије не мрда из Београда, а Антим, који се склонио од Турака из
Ва љева, у то време био је или у Боговађи или
Марковој цркви. Сасвим је било у ред у д а млад и
Пантелејмон оде на рукоположење код Антима,
који се налазио у близини а не у опасни Београд .
Тешко д а је и Дионисије могао д а приговори на
„повред у својих права“. Рукополагање Пантелејмона од стране ваљевског епископа Антима
можемо да ставио у историјски контекст само у
пролеће 1814. год ине. Наравно, не треба искључити могућност и да је била реч о неком изузетку
од правила, али нама, бар за са да, изгледа реалније претход но објашњење.
По подацима Пантелијиног унука Живојина, Пантелија је учествовао у боју на Засавици
1813. године. У овом боју је био рањен, а спасао
га је добар коњ. Премда Живојин тврди да је он
већ тада био свештеник, треба водити рачуна да
је на инсистирање митрополита Стратимировића свештеницима у Србији било забрањено д а
учествују у борби са сабљом у руци, чак и кад су
зад ржа ли (у ређим случајевима) команд на места. То је био разлог и што се поп Лука Лазаревић распопио. Наиме, свештеницима је д ато д а
бирају крст и епитрахиљ или сабљу. Овај под атак да је Пантелија учествовао у боју као коњаник управо нам говори да он та да још увек није
био свештеник.
Након боја рањени Панта се вратио кући,
гд е је пред ложио члановима своје пород ице д а
се не бежи у Аустрију, већ у „планину“. Кад је дошао кући, позвао је и суседе и тад су се договорили да покупе најнужније ствари и оду у збег.
Стари свештеник Стојан је отишао у цркву, гд е
је покупио потребне утвари, књиге и све остало
што је потребно за службу, укључујући и антиминс митрополита Стратимировића.
Кад а се ситуација смирила, Пантелија се са
пород ицом и осталим сељанима вратио из збега.364
мље од XVI до XIX века, Београд 1950, 160.
364 Податак да су при повратку затекли своје куће и
цркву спа љене треба примити са великом резервом.
Није немогуће д а су куће и црква опљачкани, али са
приличном сигурношћу можемо тврд ити д а паљења
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Као што смо већ рекли, вероватно је у пролеће 1814. године рукоположен за свештеника. У
лето исте год ине, након што се Колубара повукла након катастрофалне поплаве, Панта се са
породицом и многим другим Врелчанима преселио из старих Врелаца – Вељинца и настанио се
тамо гд е су Вреоци д анас. Његова кућа је била
око сто метара југоисточно од извора Вукашиновац.
Пред Други српски устанак Пантелија је,
сад већ као свештеник, учествовао на састанку
и заклетви виђенијих Срба из тог краја у Руд овцу у пивници попа Ранка Димитровића.365 Током
устанка Пантелија је учествовао у боју на Липару,
премда је био свештеник, јер се ни он, а ни други
свештеници више нису придржавали препоруке
митрополита Стратимировића. Чак се спомиње
и у народ ној песми „Бој на Липару“. Учествовао
је и у другим борбама и бојевима устанка.
Поп Пантелија је са попом Илијом крајем
1815. године започео радове на обнови (сеча дрвене грађе) цркве. Највећи део радова је обављен
1816. год ине; освећење темељно обновљене цркве обављено је 1817. год ине.
Пантелија је умро у Вреоцима у својој кући
брвнари на Божић пре подне 25. децембра 1829.
год ине, после кратког боловања од „запаљења
џигерице“. Укопан је с јужне стране старе цркве
брвнаре у висини д есне певнице. На гроб му је
била постављена бела камена плоча са урезаним
натписом:
Zdä po~ìvaätþ rab bo`íy jerej Pantelíá
Popoví~þ, 1829
Опевавали су га у врелачкој цркви свештеници Илија Јовановић и Стефан Поповић, пароси врелачки.
Пантелија је био средњег раста, витак у појасу, а широк у плећима, сувоњав, јако снажан,
црномањаст и врло леп човек. Зва ли су га лепи
Паја. Када је умро, није имао ни једне седе длаке
у коси, а имао је и све зубе здраве.
Био је изузетно д обар јахач и увек је д ржао
доброг, расног коња. Био је и врло вешт пливач.
није било. Паљење цркава 1813. год ине је д уго времена, још од Јоакима Вујића, било опште ме сто у нашој
историографији. Изворна грађа д аје потпуно д ругачију слику. Изузетно мало цркава је страд а ло 1813.
год ине. Рецимо на простору д анашње Браничевске
епархије стра д ао је само манастир Рукумија. На простору д анашње Шума д ијске епархије, колико је д о сад а познато, стра д ала је само црква у Тополи. Цркве су
масовније страд але само тамо гд е је ишла тзв Сре брничка војска, тј војска сребрничког паше. А то је било
у неким деловима запад не Србије.
365 О попу Ранку Дмитровићу се врло мало зна, осим
д а је активно учествовао у бор бама током Другог српског устанка. Милићевић је забележио д а је умро 1820.
године и да је сахрањен са северне стране старе Барошевачке цркве. На његовом гробу је постојала камена
плоча, на којој је био урезан натпис: „Zdä po~ivaetþ
rabþ bo`ìy èrey Ranko Dmitrovi~ý 1820“. М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1876, 72 нап. 2
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Рукопис му је био доста читак.
На одело је много пазио, и увек се добро и
укусно одевао.366

Стефан Поповић
Стефан се род ио 1803. год ине у Вреоцима од
оца Илије Јовановића, свештеника врелачког, и
мајке Дмитре.
Стефан је књигу почео да учи код оца Илије,
а школовање је завршио у Београ ду.
Стефан се оженио Јеленом, ћерком Јована
Ђурића, земљорад ника из Араповца. Са њом је
добио сина Филипа, који се купајући се удавио у
реци Колубари.
Рукоположио га је 8. новембра 1827. године у
Београду митрополит Антим.367 По рукоположењу од мах је д обио место капелана код свог оца
попа Илије у Вреоцима. На том месту се задржао
до смрти попа Пантелије крајем 1829. год ине, д а
би на самом почетку 1830. године добио Пантелијину парохију, коју су сачињавала села: део
Врелаца, Црљени и Медошевац.
Још као млад Стефан је д обио туберкулозу,
од које је дуго боловао и од које је и умро 6. децембра 1838. год ине у својој кући у Вреоцима.
Опевао га је у цркви шопићској Благоје Поповић, парох шопићски. По сопственој жељи сахрањен је 14. д ецембра 1838. год ине поред старе
цркве шопићске.368
Био је висок, црномањаст, „космат“ и леп човек. По нарави је био ћутљив и љут. У јелу и пићу
је био умерен. Одевао се богато и укусно. Лепо је
писао и књиге уред но вод ио.369

Милу тин Поповић
Милу тин се род ио септембра 1814. год ине у
старом селу Вреоцима око д анашњег Вељинца,
од оца Пантелије Поповића и мајке Станојке. Детињство је провео код род итеља. Основну школу започео је у Баћевцу и Зеокама и д овршио на
Убу. Након довршења основног школовања уписао је Богословију у Београд у. Након завршетка
првог разреда написао је молбу Попечитељству
просвештенија, у којој је тражио да му се да учитељска служба, јер му је немогуће д а настави
школовање због свог сиротог стања. Попечитељ366 Архив цркве у Вре оцима, Пантелија Поповић, свештеник врелачки, запис параунука свештеника Живојина М. Поповића 9. марта 1893. године.
367 АС – Државни Совјет – РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског реда у целој Србији године 1836-те, лист. 60 – число 25 и лист 61 – число 34.
368 Архив цркве у Вреоцима, Храм покрова пресвете
Богород ице Вреоце – Матична књига умрлих 1837–
1853.
369 Архив цркве у Вре оцима, Стефан Поповић свештеник врелачки, запис свештеника Живојина М. Поповића 15. јуна 1891. године.

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић
ство је прихватило молбу и поставило га за учитеља у селу Јунковцу, где је провео две године на
рад у, д а би био премештен у место свог рођења
за дејствитељног учитеља.
При крају друге године рада оженио се Станијом, ћерком Матеје и Марије Станојевић, земљорад ника из Зеока. Венчање је обавио Стеван
Симић, парох врелачки, 30. маја 1848. године у
храму Вавед ење пресвете Богород ице. Кум је
био Новак Поповић, други парох врелачки. Милу тин је са Станијом од деце добио: Стану, Степанију, Ђорђа, Живка, Крсманију, Живојина,
Миленију и Стаменију.
Након женид бе радио је још годину дана као
учитељ у Вреоцима, а онда је решио да се врати у Богословију д а д оврши школовање. Жену
је послао код њених род итеља у Зеоке, а он од е
у Београд, где је и званично поднео оставку на
службу. Оставка му је била уважена, а ондашњи
управник основних училишта у Књажевству
Србији издао му је и посебну сведоџбу:
„Свидетелство
Коим подписаньй управитеь основ. училишта сведоч и, да је Милутин Поповић родом из
Вреока окр. Београдскогъ у западном кругу уч илиштномь пет година учительствовао, и то
две године у Юнковцу приватно, а три у Вреоцима, свом месту рођеньа действително; и да
є се за то време ч естно, поштено и примерно
владао, и дужност своју прилежно и ревностно
одправљао.
У Београду
1.септембра 849

Главни управитель
осн. училишта њаж.Србіє
Милован Спасић

Са овом сведоџбом Милу тин је отишао код
ректора Богословије, који га упише у Други разред. Испит за тај разред је положио маја 1850.
године.
Школовање у Богословију ипак није наставио, јер га је на молбу парохијана врелачких митрополит Петар рукоположио за ђакона
30. маја, а за свештеника 31. маја 1850. године.
Рукоположење за свештеника је обављено на
Спасовд ан у митрополитској цркви св. Симеуна Мироточивог. Након рукоположења послат
је на обуку код свештеника при храму св. апостола и евангелисте Марка у Београд у. Одавде је
упућен за привременог свештеника на парохију
врелачку.
До овога је д ошло, јер парохијани нису били баш најзадовољнији својим јерејем Новаком
Поповићем па је „обштество врелачко, црљенско и мед ошевачко“ 17. априла 1850. год ине замолило д а се „сељак“ њихов, учитељ Милу тин
Поповић што пре за свештеника рукоположи

ЦРКВА И ПАРОХИЈАЛНИ ЖИВОТ У СЕЛУ ВРЕОЦИ
и за д ругог пароха врелачког, на упражњену парохију, постави.370 Митрополит Србски је 6. маја
1850. године писао наместнику бељинском Лазару Љубинковићу да „извиди“ како би се парохије врелачке најбоље могле д а ујед наче. Намесник
Лазар Љу бинковић је у свом од говору од 16. маја
пред ложио да парохију јереја Новака сочињавају
Црљени, део Врелаца и Јунковци, а д руга нурија
д а се састоји из д ела Врелаца и Сакуља. Након
овога д ошло је д о вишемесечне преписке на релацији митрополит – намесник бељински – јереј
Новак, о којој смо нешто више рекли у делу о самој цркви. Пошто је
рукоположио Милу тина Поповића у
ђакона и свештеника и након што је
прошао обуку у Београд у, митрополит га је 24. јуна послао кући у Вреоце д а тамо д о д оношења коначне
од луке борави и опслужује тамошњу
цркву и парохије као помоћ јереју Новаку. Међутим, већ 30. августа Милу тин се писмом жалио
митрополиту д а због свог оскуд ног стања мора
да моли да се реши питање поделе на „равне части“ парохија припадајућих цркви врелачкој.371
Митрополит је 7. октобра 1850. год ине намеснику бељинском Лазару Љу бинковићу јавио
да су парохије врелачке на следећи начин расположене: јереју Новаку д а припад не поред д ела у
Вреоцима, Црљени и Јунковци, свега 166 домова,
јереју Милу тину, поред дела Вреоца, Медошевац
и Сакуља, свега 134 д ома. По овом расположенију требало је од мах поступити, а о Митровд ану биће им послате и сингелије. До тог времена
и јереј Новак је требало наполицу д а исплати.372
Митрополит је 23. новембра 1850. год ине д ао
синђелије на парохије и Милу тину Поповићу и
Новаку Поповићу. Милу тин, парох врелачки,
д обио је сингелију на парохију при цркви врелачкој, која се састојала из д ела Врелаца и села:
Сакуље и Мед ошевца. Новак Поповић, парох
врелачки, добио је сингелију на парохију која се
састојала из д ела Врелаца и села Црљена и Јунковца.373 Митрополит је намеснику бељинском
послао обе синђелије, с тим да их над лежним паросима разд а и од сад а за „д ејствителне“ сматра
их.374
370 АС – Митрополија – ЕНо. 339/50, од 3. маја 1850.
године.
371 АС – Митрополија – ЕНо. 347/50, од 6. маја 1850.
год ине. АС – Митрополија – ЕНо. 383/50, од 16. маја
1850. године. АС – Митрополија – ЕНо. 440/50, од 6.
јунија 1850. године. АС – Митрополија – ЕНо. 488/50,
од 24. јунија 1850. год ине. АС – Митрополија – ЕНо.
634/50, од 2. септембра 1850. године.
372 АС – Митрополија – ЕНо. 709/50, од 7. окто бра
1850. године.
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Милу тин је на овој парохији остао до половине 1866. године. У лето 1866. године довршена
је нова црква у Јунковцу, коју су саград ила села:
Јунковац, Сакуља и Араповац. На ову парохију
д ошао је Новак Поповић, парох врелачки. Села
Велики Црљен и половина Врелаца као саставни
делови бивше парохије поп Новакове привремено су предата попу Милу тину, за шта је овај Новаку плаћао извесну суму све док распоред парохија није решен новим синђелијама.
Милу тин 11. августа 1871. год ине од митрополита Михаила д обија нову синђелију на парохију врелачку, коју су
сачињавала села Вреоци, Велики Црљени и Медошевац са укупно 246 домова.375 На овој парохији Милу тин је
остао до смрти.
За пет год ина учитељевања Милу тин је зарадио и уштедео 200#ц.376
Од ове суме током поновног школовања у Богословији потрошио је 50#ц, док је остатак сачувао
као капитал. Кад је као свештеник дошао својој
кући у Вреоце, он од имања није имао ништа
осим два три плуга земље и стару кућу од брвана. Марљивим радом и штедњом стекао је не само велико имање и саградио лепу кућу него је и
уштедео 3000#ц.
У „чисти уторник“ 4. марта 1869. године у 10
часова пре под не умрла му је супруга Станија,
након тродневног боловања од гушобоље. Имала је само 36 година. Оставши удов са малом децом, морао је држати служавке на које потрошио
преко 500#ц. Уд аја три ћерке и школовање сина
коштали су га још 100#ц.
У че твртак, 16. новембра 1872. године у 9 часова увече напало га је, преваром, на спавању 15
наоружаних разбојника. Разбојнике је упу тио
комшија, који је за то од разбојника добио 40
д о 50#ц. Разбојници су Милу тина најпре тукли,
а затим су га и уболи дугачким ножем у десну
страну груди. Напа дачи су му што у новцу, што
у другим д рагоценостима од нели око 400 #ц. Однели су му и амајлију – сребрну ку тијицу у облику џепног часовника. Ку тијица је изну тра била
обложена црвеном свилом, а у њој се на лазила
честица „час. д рева“, коју је са Христовог гроба
д онео хаџи поп Стојан. Ову амајлију ушивену у
свилену мараму носили су опасану д о голог тела
увек када су одлазили даље од куће и хаџи поп
Стојан и поп Пантелија и поп Милу тин. Сматрали су да их она чува од метка из пушке.
Милу тин се са својим парохијана заузео д а
се у селу сагра ди школа, па је 1854. године подигну та нова школа у Вреоцима саграђена од камена. Био је најзаслужнији и што је у Вреоцима
1872. године сазидана нова црква.
1850. године..

373 АС – Митрополија – ЕНо. 846/50, од 23. новем бра
1850. године. АС – Митрополија – ЕНо. 847/50, од 23.
новембра 1850. године.

375 АС – Митрополија – ЕНо. 1023/71, од 11. августа
1871. године.

374 АС – Митрополија – ЕНо. 848/50, од 23. новем бра

376 200 дуката цесарских.
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Пред крај живота успео је себи да сазида нову кућу. У суботу 29. октобра 1883. год ине, пре
подне, освештао је и преселио се у нову зидану
кућу, која га је стајала преко 1000#ц.
Поп Милу тин је умро 11. децембра 1884. године, око три часа по подне. Умро је у својој новој кући, на доњем спрату (у великој соби), након петодневног боловања од „запалења џигерице“. У цркви врелачкој опева ли су га свештеници: Обрад Радоичић, парох чибутковачки, Тодор
Лазаревић, парох шопићки, Млад ен Поповић,
парох петчански и Миливоје Стевановић, парох
јунковачки. Сахрањен је с јужне стране нове цркве близу јужне певнице. На гробу му је висока,
танка пирамида од плавобелог мрамора. На врху
пирамиде је гвоздени позлаћени крст. На споменику пише:
„Милу тин Поповић, свештеник вреочки III,
пресели се у вечност 11. децембра 1884. год. у 70.
г. живота свога. Споменик подиже му син Живојин М. Поповић, свештеник врелачки IV, и снаха
му Рад ојка. Освећен на Никољд ан 9. маја 1889.“
Крст и споменик су освећени од стране свештеника Живојина Поповића и јеромонаха Симеона Ђорђевића из манастира Вољавче.
Поп Милу тин је био снажан, висок и крупан
човек. Имао је велику главу, „смеђи“ тен, коврџаву косу, велике обрве, ма ле живе, сивозелене
очи, округле образе, велики нос, дебеле усне и
д угачку брад у и бркове. Кад а је боловао од „врућице“, коса му је опала, па је под старост био ћелав. Имао је ква литетне зубе, кад је умро недостајала су му само два зуба.
Говорио је крупним јаким гласом али је зато
тихо певао. Био је д обар зналац црквеног правила и појања. Имао је узречицу „зацело“. Кад а би
био замишљен, што се често д ешавало, грицкао
би нокте на рукама, а иначе нокте ника д а није
секао. У јелу је био смеран, али је много пио. Био
је добар пешак. Рукопис му је био леп, а брзо је
писао. Волео је коње и јахање и увек је имао доброг коња. Кад а је ра дио у пољу, носио је сељачко
одело, а само кад би ишао у цркву или у обављање д ругих свештеничких д ужности, облачио је
мантију.377

Новак Поповић
Новак се род ио 23. септембра 1819. год ине378
у селу Вреоцима од оца Илије Јовановића, свештеника врелачког и мајке Дмитре. Детињство
377 Архив цркве у Вреоцима, Милу тин Поповић, свештеник врелачки, запис сина свештеника Живојина
М. Поповића на Цве ти 9. марта 1892. год ине.
378 Ово је податак из Ле тописа. По подацима из тефтера из (скоро сигурно) 1829. год ине Новак је рођен
1823. год ине. АС – Главно Казначејство – Збирка тефтера, ролна 47, Тефтер пореза и арача Нахија београдска , Капе танија колубарска, село Вре оци. Тефтер није д атован, али је скоро сигурно из 1829. (евентуални
1830.) године.

је провео нешто код родитеља, а нешто на Убу и
Палежу. Основну школу је у учио на Убу и Палежу. По завршетку основне школе уписао се
у Богословију, коју је завршио са врло д обрим
успехом. Као син богатог оца, Новак за све време
школовања није трпео никакву оскудицу.
Отац га је оженио још пре завршетка Богословије Станом,379 ћерком Радована и Јоване Миланковић,380 земљорад ника из Даросаве. Венчао
их је Стефан Симић, парох врелачки, у врелачкој цркви 20. октобра 1840. године. Новак је са
Станом добио више деце: Анку, Симеуна, Петра,
Милеву, Светозара и Милицу.381
Новака је за свештеника рукоположио 6.
августа 1842. год ине митрополит Петар у Београд ској саборној цркви. Послат је од мах, са
синђелијом, на парохију врелачку. Парохију су
му сачињавала села: Велики Црљени, Јунковац
и половина Врелаца. На овој парохији је био до

1866. године.
Те 1866. год ине д овршена је црква у Јунковцу, у коју је он прешао д обивши парохију коју су
сачињавала села: Јунковац, Сакуље и Араповац.
Село Велики Црљени је архијерејска власт д ала
на опслуживање Милу тину Поповићу, пароху
врелачком, с тим д а у име потпоре Новаку д аје
72 д инара год ишње. Ову над окнад у му је Милутин исплаћивао све д ок није д обио синђелију на
село Велике Црљене и половину Врелаца.
Новак није имао срећан брак. Његова жена је
била наложница књаза Милоша и кад а се уда ла,
имала је око 30 год ина, тј била је д есетак год ина
старија од Новака. Међу тим, Стана је била изузетно лепа жена. Од мах након венчања између
њих су настали веома лоши од носи, који се нису
поправили све д о његовог од ласка 1866. год ине
у Јунковац. Он је са ћеркама отишао у Јунковац,
а Стана је оста ла сама у кући на имању у Вреоцима. Новак је у Јунковцу купио нешто имања и
саград ио кућу, у којој је д о своје смрти скромно
живео. Кућа му се налазила између цркве и школе. Стана је умрла у Вреоцима 1. септембра 1886.
год ине у највећој сиротињи. Због неслоге упропастили су своје врло велико имање.
Новак је умро у свој кући у Јунковцу у 5 сати пре подне 20. априла 1882. године од туберкулозе, од које је боловао д есетак год ина. Опевали
су га свештеници у јунковачкој цркви: Милу тин
379 У Матичној књизи венчаних пише Станоја. Архив
цркве у Вреоцима, Храм покрова пре све те Богород ице Вре оце – Матична књига венчаних 1837 – 1861, 30.
380 У Матичној књизи венчаних Станино д евојачко
презиме је Миланковић, а у Ле топису пише Максимовић. Ми смо усвојили оно што пише у матичној књизи.
381 Око 1890. године биле су живе само Анка и Милева.

ЦРКВА И ПАРОХИЈАЛНИ ЖИВОТ У СЕЛУ ВРЕОЦИ
Поповић, врелачки, Глигорије Герасимовић, барошевачки, и Јован Јовановић, каснији први
свештеник јунковачки. Сахрањен је на гробљу у
Јунковцу. На гробу му је био постављен камени
крст и плоча са обичним натписом.
Новак је био д обар зна лац црквеног правила. Био је изузетно д обар певач – није било бољег у околини. Врло лепо је писао. Новак је био
висок, мршав, црномањаст и леп човек. У д руштву је био весељак и склон ша лама. Имао је узречицу „синак“, а понекад у веселом д руштву и
међу искреним пријатељима говорио је: „Тресе
Павлија под Грабићима“ и „Зора му је“. У младости се одевао кицошки, а под старост, кад је
осиромашио, како стигне. У јелу је био смеран, а
у пићу је претеривао.
Крсна слава му је била св. Јован Крститељ –
7. јануара.382

Стефан Симић
Стефан је био млађи син свештеника Јанка
Симића. Јанка је рукоположио у Београд у 7. јануара 1802. године митрополит Леонтије. Јанко
је 1836. год ине живео у Цветојевцу, а био парох у
селу Конатице. Имао је синђелију на парохију.383
Цветојевац или Цветовац је д ео села Конатице,
испод брд а Брекиње. На том месту се на лазила
црква брвнара саграђена вероватно у XVIII веку (сигурно је постојала 1802. год ине), а коју је
од 23. маја до 6. децембра 1810. године обновио
управо јереј Јанко Симић.384 Јереј Јанко је после
пропасти Првог српског устанка пребегао са
својом породицом у Аустрију (његову породицу
су 9. октобра 1813. године чинила 3 мушка члана и 10 женских чланова).385 Јанкова парохију су
1833. год ине сачињавала села: Конатица (58 кућа), Врбовно (28), Дражевац (38), Баљевац (14).
Свега 138 кућа. 10 гр. 14 п.386 Парох конатички
Јанко Симић се преселио у вечност 26. јуна 1846.
године.387
Наместнику бачевачком Илији Влајковићу је наложено д а клирика Стефана Симића из
Цветојевца (Цветовца) 17. августа 1838. год ине
382 Архив цркве у Вре оцима, Новак Поповић, свештеник врелачки, запис свештеника Живојина М. Поповића на Цве ти 29. новем бра 1894. год ине.
383 АС – Државни Совјет – РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског реда у целој Србији године 1836-те, лист. 60 – число 26.
384 Бранко Вујовић, Црквени споменици на подруч ју
града Београда, Београд, 1973, 165 и 175 – 76.
385 Д. Руварац, Списак пребеглих из Србије свештеника и калуђера, Српски сион бр. 4 од 28. фе бруара
1905, 103
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у Неменикућама пред стави митрополиту, што је
овај и урад ио, али тек 22. августа. Митрополит
је од лучио д а Стефана постави на остружничку парохију, што је урађено, о чему је протојереј

београд ски Јосиф Стефановић 28. октобра 1838.
године обавестио митрополита.388
Стефан се није д уго за д ржао на остружничкој парохији, већ кад је смрћу јереја Стефана Поповића остала упражњена парохија, тражио је да
буд е премештен на њу. Молби му је уд овољено,
па је намеснику баћевачком Илији Влајковићу 1.
маја 1839. године препоручено да јереја Стефана
Симића на парохију врелачку „пристави“. Пола
год ине касније Стефану је 27. новембра 1839. године дата синђелија на парохију врелачку, састојећу се из части Вреоца, и из села: Црљена и Медошеваца. Ово се наместнику баћевачком Илији
Влајковићу саобштава, с тим да га парохијанима
парохије вреочке за д ејствителног пароха прогласи.389
Након смрти оца Јанка заменио је новембра
1846. године парохије са братом Матејом. Од тада је парох у Конатицама.

Матеја Симић
Матеја је био старији син свештеника Јанка
Симића из Цветојевца.
Матеју спомиње и Б. Вујовић, за кога каже д а
је био свештеник у Конатицама од 1829. до 1847.
године.390 Међу тим, тај под атак није баш најтачнији. Матеја је рукоположен тек 11. октобра
1830. године у Београду од митрополите Антима.
Служио је на парохији у Конатицама, али 1836.
год ине није имао синђелију на парохију.391 Након смрти оца Јанка заменио је парохије са братом Стефаном. Новембра 1846. год ине је д ошао
на парохију у Вреоце392, али је након нешто више
од две године умро (почетком 1849. године).

Живојин Поповић
388 АС – Митрополија – ЕНо. 365/38, од 14. августа
1838. године; АС – Митрополија – ЕНо. 382/38, од 23.
августа 1838. године; АС – Митрополија – ЕНо. 546/38,
од 28. октобра 1838. године.
389 АС – Митрополија – ЕНо. 337/168/39, од 1. маја
1839. године; АС – Митрополија – ЕНо. 1157/737/39,
од 27. новембра 1839. године.
390 Бранко Вујовић, Црквени споменици на подруч ју
града Београда, Београд 1973, 176

386 АС – Митрополија – Тефтер нурија Митрополије
1833. г. – Нахија Бе оград ска.

391 АС – Државни Совјет – РНо 196/837, Списак свештенства монашког и мирског реда у целој Србији године 1836-те, лист 61 – число 36.

387 АС – Митрополија – ЕНо. 570/46, од 15. јулија
1846. године.

392 АС – Митрополија – ЕНо. 1047/46, од 19. новем бра
1846. године;
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Живојин Поповић је син Милутина Поповића, свештеника вреочког, и Станије рођене Станојевић из Зеока. Рођен је 1860. год ине у Вреоцима.
Основну школу је завршио у Вреоцима, а Богословију у Београду. Наследио је оца Милу тина
на парохији у Вреоцима.
Био је ожењен Радојком Максимовић из села
Венчана. Није имао деце.
Живојин Поповић је био веома заинтересован за историју вреочких цркава и свештеника.
Оставио је велики број бележака о њима. Захваљујући њему, Летопис парохије вреочке је вероватно јед ан од најбољих сачуваних летописа у
Србији. Врло је значајно што је Живојин врло
поузд ан у својим белешкама – увек наглашава
од акле му неки под атак. Зато је могуће његове
податке лако проверити.
Свештеник вреочки Живојин М. Поповић је
умро у ноћи 28. септембра 1901. год ине у Вреоцима, а сахрањен је 30. септембра 1901. год ине
поред цркве вреочке.393
Сахрањен је са јужне стране нове цркве. Постоји зајед нички споменик њему и оцу Милутину.

Срећко Остојић
Најзначајнији свештенослужитељ вреочке
цркве је прота Срећко Остојић. Рођен је 1863.
год ине у Косовској Митровици од оца Филипа,
трговца, и мајке Росе. Основну школу и гимназију завршио је у Косовској Митровици, а Богословију у Београду.394
Ожењен је био Заранком (Заром) Живковић,
са којој ме изрод ио 10 синова, од којих је 5 умрло
као д еца, а 5 је остало у животу: Спирид он (Спира), Војислав, Миливоје, Бранислав и Живко.
За свештеника је рукоположен 1884. године
од призренског митрополита Антима. Најпре је
био парох у Косовској Митровици, д а би 1895.
год ине д обио чин протојереја и од стране призренског митрополита Дионисија био постављен за епархијског проту, тј архијерејског заменика. Због сукоба са турским властима прота
Срећко је морао д а пребегне у Србију 1901. год ине. Примио га је српски митрополит Инокентије Павловић и октобра 1901. год ине поставио
за свештеника у вреочки храм Покрова пресвете
Богородице, где је остао до краја свог земног живота.
Дошавши у Србију, прота Срећко се истакао као велики син Цркве и отаџбине. Као парох
вреочки, на самом почетку свог службовања, на393 Архив цркве у Вреоцима, Храм покрова пресвете
Богородице Вреоце – Матична књига умрлих, 275 – 76.
394 Архив цркве у Вреоцима, Храм покрова пресвете
Богородице Вреоце – Биографију проте Срећка Остојића је записао свештеник Томислав Марић на основу
казивања свештеника Момира Остојића, унука проте
Срећка, д ана 17. октобра 1989. године.

ручио је д а се израд и иконостас (довршен у јесен
1903. год ине) у новој цркви, набавио потребне
црквене сасуд е које су нед остајали и саград ио
црквени д ом са салом и д ве канцеларије. Била је
то најлепша згра да у Вреоцима, а можда и у целој
Колубари. Октобра 1903. године дошао је у Вреоце митрополит Инокентије и освештао нову цркву и новоподигну ти црквени дом.
Митрополит Димитрије му је понуд ио д ужност архијерејског намесника, али је то прота
Срећко од био.
Учествовао је у Првом и Другом балканском
рату 1912. и 1913. године, као и у Првом светском
рату (1914–1918. године) иако је већ био зашао у
год ине. У бици за Једрене бива рањен. Бугари су
га од ликовали орденом Светог Александра Невског IV степена са мачевима. Носилац је орд ена
Светог Саве II и III реда, Албанске споменице и
многих ратних и мирнод опских од ликовања за
свој просветни и хуманитарни рад .
За време Првог светског рата Аустроугари
су скинули и од нели црквена звона. Залагањем
проте Срећка и верног народ а купљена су сад ашња, нова, која су на жалост слабијег ква литета
од оригиналних.
Снажан земљотрес је погод ио Вреоце и околину 1923. год ине. Та д а се срушио д ео звоника
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Горе: Надгеробни споменик проте
Срећка Остојића и његовог сина Мормира
у црквеној порти

Лево: Срећко као свештеник у Српској војсци
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нове цркве. Залагањем проте Срећка звоник је
обновљен, а остале послед ице земљотреса отклоњене. Зајед но са својим парохијанима 1923.
године подиже споменик ратним друговима погинулим између 1912. и 1918. године. Споменик
је осветио епископ бококоторски, као члан синода. Истовремено је осветио и цркву реновирану
након земљотреса.
Стари Вреочани памтили су свог проту
Срећка, његово достојанствено држање и велике
под виге. Говори се да је краљ Петар I Карађорђевић пролазећи кроз Вреоце за Београд излазио
из свог ау томобила и срд ачно позд рављао свог
ратног друга. Познато је и то да је 1934. године
прота Срећко отишао у Београд да ода последњу почаст трагично настрад алом кра љу Александру Карађорђевићу. Реке људи у немој тишини су прилазиле од ру, а по д ржавној процед ури
убијеног кра ља је чувала његова гард а. Тишину
је нарушио глас проте Срећка, који је рекао: „Зашто га сада мртвог чувате, боље да сте га чували
живог!“
Прота Срећко се упокојио 15. новембра
1935. године. Сахрањен је испред нове цркве, поред споменика палим ратним друговима.
Као што смо навели, иза овог свештеника
остало је пет синова: Спира, Миливоје, Војислав,
Бранислав и Живко.
Живко, најмлађи, ожењен Даницом, имао
је два сина: Срећка и Љубишу, и радио је у Лајковцу прво као железничар, а потом и као шеф
станице.
Бранислав, д октор мед ицине – војни лекар,
свршени студент факултета у Момпељеу – Француска, ожењен Надом; има ли су једног сина Милана – Миланчета, онколога, проф. на Медицинском факултету у Београду.
Миливоје, рударски инжењер (дипломирао
на Универзитету Катарине Друге, Русија), ожењен Косаром (лекарка); имали сина Ђорђа, коме
је кумовао принц Ђорђе Карађорђевић, и дао му
своје име.
Војислав, правник, са женом Даницом, живео у Београ ду.
Спира (Спиридон) је био свештеник, архијерејски намесник у Пожеги и са женом Христином (рођ. Соврлић из Новог Пазара), изрод ио
6-торо д еце: Љубица (секретар пожешке општине), Над ежда (повред ила се као девојчица и
остала хрома; била управник четничке болнице
у Пожеги), Вера, умрла као д ете у 5-тој год ини,
Момир (свештеник), Мирослав (официр краљ.
војске, живео у Чикагу) и Душанка, правница,
(за време Другог светског рата била секретар
Дражине Врховне команде).

Синиша Вранић
Синиша Вранић је био свештеник у Вреоцима од 1936. до 1941. године. Он је још увек као
свештеник у Вреоцима; након Другог светског
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рата од нових власти осуђен је на пет година затвора. Касније, као протојереј, биће свештеник
при цркви св Александ ра Невског у Београд у.
Већ као протојереј Синиша је био свештеник
у Ритопеку од 15. новембра 1970. до 28. априла
1974. године.395

Ратомир Ку руцић
Ратомир Куруцић је био избеглица из Срема,
тачније из села Буковца,396 неда леко од Петроварад ина. У том питомом селу, на пад инама Фрушке горе, био је свештеник д о почетка Другог
светског рата. Након окупације био је присиљен
да од усташког терора пребегне у Србију. Био
је свештеник у Вреоцима 3 д о 4 месеца током
1941. год ине. Ратомир је решењем АЕМБр. 660
од 5. маја 1942. год ине постављен д а привремено опслужу је парохију ботуњску у архијерејском
намесништву крагујевачком.397 Након више од
две године, решењем Ц. С. Бр. 1823 од 8. августа
1944. год ине, остављен је д а и д аље привремено
опслужује парохију ботуњску.398
Ратомир Куруцић је од 1946. до 1951. године
био парох у Доњој Комарици, током 1953. и 1954.
године у Јовцу, а 1955. и 1956. године у Ду бони.

Михајло Антонијевић
Михајло Антонијевић је био прота из Београда. Парох вреочки је био 1942–1946. године
Рођен је 1887. године, а рукоположен 1912.
године.399 Први пут се помиње у протоколима
умрлих параћинске цркве 1914. год ине, и то као
парох буљански.400 Епископ браничевски Митрофан од ликовао га је пред Божић 1923. године
са још неким другим свештеницима црвеним појасом. У то време је био парох жабарски.401 Протојереју Панти А. Илићу, пароху ореовачком,
уважена је почетком 1925. год ине оставка на
395 Црква Сошествије св. Духа у Ритопеку, Гласник
СПЦ, бр. 7/1986, 142
396 У селу Буковцу је рођена позната српска пе сникиња Милица Стојадиновић Српкиња.
397 Постављени, Гласник српске православне цркве
бр. 9/1942, Београд 1942, 62

398 Постављени, Гласник српске православне цркве бр. 9/1944, Београд 1944,
68
399 Шемати зам источ ноправославне срспске патријаршије по подацима из 1924. године, Сремски Карловци 1925, 76
400 Ђорђе Петковић, Списак свештеника који су били
на парохијама при параћинској цркви, састављен према протоколима умрлих (1837-1946) - рукопис
401Синодске одлу ке, укази, одликовања и премештаји, Гласник Српске православне патријаршије бр. 4 од
15/28. фе бруара 1924, 50
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служби намесника среза моравског, а на његово
место постављен је јереј Михаило Антонијевић,
парох жабарски.402
Михајло је касније прешао за Београд , гд е се
затекао у време избијања Другог светског рата.

Момир Остојић
Момир Остојић се родино 1912. године у
селу Рожанцима, срез космајски, од оца Спирид она-Спире, свештеника, и мајке Христине
рођ. Соврлић, свештеничке кћери.403 Од шесторо Спирове деце рођен је као четврто. Одмах по
његовом рођењу, по свом захтеву, Спиро бива
премештен у Епархију жичку у село Год овик код
Пожеге, а од мах затим у Пожегу, гд е је касније
у чину протојереја постављен за арх. намесника
пожешко-ариљског.
После завршене мале матуре у Пожеги, Момир се уписује у шесторазред ну Богословију у
Сарајеву, коју похађа од 1929–1935. год ине и завршава је зајед но са каснијим патријархом Павлом.
По завршеној богословији жени се са Живаном, ћерком Ивана Стојановића из Вреоца. Рукоположен је у чин презвитера (свештеника) од
стране епископа Саве Трлајића у Саборној цркви
у Београд у на дан св. Три јерарха 1937.године.
Прва парохија му је била село Брајковац, где
остаје 8 месеци. Потом д олази у Вреоце и бива
постављен за пароха Великоцрљеначког.
Са својом попад ијом Живаном д обија д воје д еце: ћерку Марију (1937) и сина Михајила
(1939).404
Отац Момиров, Прота Спиро, по изласку из
логора на Бањици, тешко се разболео и остаје са
веома оштећеним говором и од узетом д есном
руком. Послед њу литургију служио је на д ан
Благовести 1943. године у Храму који је под његовом управом и сазид ан у Пожеги. Тад а и више
никада.
Очев брат Мирослав, као официр Југословенске војске, заробљен је априла 1941. год ине.
По изласку из логора отишао је у Америку у Чикаго. Није хтео да дође у своју Србију због нових власти и никад а није више вид ео своје миле
и д раге. Сестре, најстарију Љу бицу, и најмлађу,
Душанку, стрељали су партизани 1944. од носно
1945. год ине. Љу бица је била чиновник у општи402 Краљевски укази, синодске одлуке, укази, одликовања и пре мештаји, Гласник Српске православне патријаршије бр. 5 од 1/14. марта 1925, 67
403 Прилог о проти Момиру Остојићу је урађен највећим делом на основу писменог сећања његове ћерке
Марије - Маре Пе тровић. Ако није д рукчије наглашено под аци су пре узе ти из њеног рукписа. Ау тори јој
најтоплије захваљују на под ацима које нам је уступила.
404 Син Михаило – Mиша ожењен је Мирославом
- Миром Павловић из Лазаревца, са којом има сина
Срећка (10. мај 1970) и кћи Катарину (20. јули 1971).

ни, а Душанка д ипломирани правник. Трећа сестра На д ежд а се скривала од партизана у род итељском дому све до 1947. године, јер су претили
да ће и њу стрељати.
О првим послератним год инама ћерка Марија бележи:
„Тих страшних год ина, у ноћи, али обавезно
у дубоку ноћ, зачула се лупа на прозору од наше
спаваће собе и већ познатим гласом: „Момире,
зове те Вукашин на саслушање“.405 И тако, друга,
трећа и ко зна која претешка ноћ. Мој брат Мишо и ја, сћућурени од страха у мајчином крилу,
иако мала д еца, осећа ли смо д а се у нашој кући
нешто чуд но и страшно д ешава. Увек зебња, када ће и да ли ће се вратити или ће можда остати
да лежи под ногама злотвора, заувек склопљених
лепих и милих плавих очију. Кући се враћао сав
измучен, блед и преплашен, д а ни шапатом није
смео да нам исприча на какве је муке стављан.
Позивари су ми д обро познати, али из пијетета према њиховим ближњима, њихова имена
нећу да наводим.
И ко зна колико би то тако траја ло, да његова школска д ругарица из нижих разред а у Гимназији у Пожеги, Митра Митровић-Ђилас, сазнавши, није својим положајем у државном врху
спречила даље мучење, а можд а и горе.“
Цркву, парохију и пород ицу Момир је волео под јед нако и према свима имао исту од го405 Вукашин је био шеф УДБЕ у Лазаревцу.
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Момир, Мирослав и отац Спира
ворност. У цркву је, узимајући кључ од црквених
врата, који је скоро осамд есет год ина стајао на
истом месту, од лазио два сата пре богослужења,
на све „требе“ у парохији такође.
Литургију је служио са посебном побожношћу и произнашањем пуним љубави према Богу,
људима, болеснима и сиромашнима.
Код куће се свакод невно повлачио у јед ну
просторију у д у бини д воришта, гд е се зид није
вид ео од икона са прилично богатом библиотеком и мноштвом часописа, и ту молитвено проводио четири сата, два у рано ју тро, два у касно
попод не. Акатист пресветој мајци Богородици је
читао сваки дан.
Знао је да своје слободно време (ако га је
уопште имао) употреби на рад ост и за д овољство својих парохијана, купујући им славске
иконе, које је застакљивао и рамио (јер је и то
изучио у богословној школи у Сарајеву) па им
поклањао како би свака православна кућа имала
своју славску икону. Никад а није своје црквене
услуге наплаћивао сиромашнима, већ је са благим осмехом и уз неку пригод ну шалу прихватао
њихове скромне поклоне у по некој јабуци или
јајету. Остале су упамћене његове „вожње“ кор-
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пицама за угаљ до Јунковца, јер
у поратно време, па и много касније није било сталног превоза, а треба ло је на време стићи
светити водицу или испратити
покојника или било шта д руго.
Протојерејским чином од ликовао га је епископ Валеријан
на дан Покрова Св. Богородице
у Цркви у Вреоцима 1962. год ине. До последњег дана свог живота на дао се и очекивао да ће
бити од ликован правом ношења напрсног крста, али та нада
и жеља оста ла је неиспуњена.
Пензионисан је у лето 1978.
године.
Момир је опслуживао јунковачку парохију 1948–49. године, а званично је био и јунковачки парох 1953–55. године и
1961–63. године.406
Момир је умро 1992. године и сахрањен је у порти цркве
вреочке у гробницу гд е је лежало тело његовог деде протојереја ставрофора Срећка Остојића,
такође бившег пароха вреочког.
Свевишњи Господ и пресвета Богородица услишили су његове молитве и њему и супрузи
под арили четворо унучад и, од
сина Мише, Срећка и Катарину,
а од ћерке Маре, Душицу и Драгомира.
Душица је по завршетку Факултета класичних наука (страрогрчки и латински) постала
професор латинског језика у јед ној београд ској
гимназији. Од мах уписује постдипломске студије на Теолошком факултету у Београ д у, те сад а
пред аје веронауку у јед ној сред њој школи у Београд у. Весела је д уша проте Момира што је његова унука наставила пут својих пред ака.

Милорад Живковић
Милорад Живковић је био парох вреочки од
августа 1978. до марта 1979. године.
Милорад је рођен 1954. године у селу Чибутковцу код Лазаревца. Завршио је Богословију. У
чин ђакона и презвитера рукоположио га је 1978.
год ине епископ шумад ијски Сава. Има д воје деце.407
Милорад је од 1979. до 1995. године био парох у Сипићу, а од 1995. године у Белосавцима.

406 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997 – Шематизам, Крагу јевац 1997, 63
407 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997 – Шематизам, Крагу јевац 1997, 116
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Раде Антић
Раде Антић је био
парох вреочки од 1979.
до 1999. године.
Рад е је рођен 29.
октобра 1952. год ине
у селу Опарићу у Левчу. Отац Милан и мајка Миланка су били
земљорад ници. Основну школу је завршио у
род ном селу. Богословију св Ћирила и Метод ија у Призрену уписао је 1968. године, и у њој је
завршио три разред а. У лето 1971. год ине тражи
премештај у београд ску Богословију, али добија премештај у Богословију Светог Арсенија у
Сремским Карловцима. Богословију је завршио
1973. године и исте године од лази на од служење
војног рока. По повратку кући марта 1975. год ине жени се Маријом Глишић из Жупањевца.
У чин ђакона је рукоположен 6. априла 1975.
године у Саборном храму Успенија св. Богородице у Крагујевцу од епископа Шума дијског Валеријана. У чин презвитера је рукоположен на Благовести 7. априла 1975. год ине у манастиру Дивостину, такође од епископа Ва леријана. Декретом је постављен за пароха Поточког у Поточцу
код Варварина408, али није примио дужност због
проблема у парохији, који нису има ли везе са
њим, већ су постојали од раније. Новим декретом
епископа Валеријана постављен је за привременог пароха Великоцрљенске парохије у Вреоцима, где долази 24. маја 1975. године. Дужност је
примио 26. маја 1975. год ине од Томислава Гајића, д ота д ашњег пароха Великоцрљенског. У
д ужност га је увео тад ашњи архијерејски намесник Колубарско-посавски протојереј Богољуб
Ђорђевић. На парохији Великоцрљенској остаје
до маја 1979. год ине, када прима д ужност пароха
Вреочког. Парохију су сачињавала села Вреоци и
Цветовац.
У међувремену, 26. јуна 1976. год ине род ио
му се син Иван, а 2. октобра 1977. год ине ћерка
Ивана.
У епархији д обија чин протојереја 1986. год ине као најмлађи од свих свештеника, наиме после 11 год ина службовања, а то се обично
постајало након 20 год ина службе. Чин д обија
због многих рад ова које је извео са парохијанима, захва љујући којима је порта цркве врелачке
проглашена најлепшом у епархији. Саграђена је
нова кућа за становање свештеника, нов парохијски д ом, нова помоћна зграда, препокривена
црква брвнара, омалтерисана нова и постављени
бакарни олуци, почело фрескописање и д вориште уређено за пример.
408 Поточац ад министративно припада општини Параћин премда је у Темнићу тј у Шума дији. Варварин је
већ скоро два века главно место у Темнићу.
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Протојереј Рад е Антић упокојио се 29. д ецембра 1999. године, и то од тромба који је настао од парчета д рвета које га је погод ило у око
када је радио на уређењу зграде у порти три године пре упокојења.

Златко
Димитријевић
Златко Димитријевић је краће време опслуживао вреочку парохију
након смрти протојереја
Радета Антића.
Златко Димитријевић је рођен 1970. године
у Јагодини. Завршио је богословију. У чин ђакона и презвитера рукоположио га је 1995. год ине
епископ шумадијски Сава. Има јед но д ете.409 Од
1995. године био је на парохији барошевачкој.
Епископ шума д ијски је крајем 2006. год ине поставио протојереја Златка Димитријевића,
привременог пароха првог барошевачког у Барошевцу, за в. д . архијерејског намесника колубарско-посавског.410
Епископ шумад ијски Јован од ликовао је у
лето 2008. год ине правом ношења напрсног крста протојереја Златка Димитријевића, привременог пароха барошевачког у Барошевцу и архијерејског намесника колубарско-посавског.411
Протојереј ставрофор Златко је д анас на 6.
лазаревачкој парохији.

Горан
Радовановић
Горан Ра довановић
је био парох вреочки од
септембра 2000. године
до 1. августа 2013. године.
Горан је рођен 2.
д ецембра 1977. год ине
у ваљевској болници.
Отац Милан и мајка
Бранка су живели у селу Остружањ – општина Осечина. Основну школу је завршио у Осечини 1992. год ине. Упоред но је, исте год ине, ванред но завршио приватну нижу музичку школу
као и школу хармонике.
Богословију св Петра Цетињског на Цетињу
упису је 1992. године, а завршава је 1997. год ине.
Исте год ине од лази на од служење војног рока у
Бар, али је убрзо премештен у Призрен. По одслужењу војног рока враћа се у родно место, али
409 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997 – Шематизам, Крагу јевац 1997, 57
410 Ебр.1904/06.
411 Ебр. 758/08.
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почетком бомбард овања бива мобилисан, те је
као резервиста под оружјем провео још три месеца. Након демобилизације враћа се кући.
Иваном, кћерком покојног протојереја Рад ета Антића, пароха вреочког, оженио се у лето
2000. год ине. Рукоположен је у чин ђакона 19. августа 2000. године у манастиру Благовештење од
стране епископа Шума д ијског Саве. У чин презвитера рукоположен је 20. августа 2000. године
у Тополи. Декретом је постављен за пароха вреочког при цркви у Вреоцима.
У Вреоце долази 21. августа 2000. године, где
прима д ужност од свештеника Златка Димитријевић, који је извесно време опслуживао вреочку
парохију након смрти протојереја Радета Антића. Горан званично почиње са рад ом у вреочкој
парохији 1. септембра 2000. године.
Епископ шумад ијски Јован од ликовао је почетком 2008. год ине д остојанством протонамесника јереја Горана Ра довановића, привременог
пароха првог вреочког у Вреоцима, Арх. нам. колубарско-посавско.412
Епископ шумадијски је у јесен 2013. октобра
протојереја Мирка Тешића, привременог пароха
д ругог шопићког и протонамесника Горана Радовановића разрешио опслуживања упражњене
парохије вреочке у Вреоцима, Архијерејско намесништво колу барско-посавско.413
Протонамесник Горан Радовановић је данас
парох на 1. шопићкој парохији.

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић
ца. У чин ђакона рукоположен је 14. фебруара
1999. год ине у Старој Цркви у Крагујевцу, а у
чин презвитера 15 фебруара 1999 године у истом
храму од стране епископа шумад ијског г. Саве.
За пароха Сипићког постављен је 1 марта 1999.
год ине и на тој парохији остаје д о 30. новембра
2013 год ине. На парохију Вреочку постављен је
благословом епископа шума дијског г. Јована 01.
децембра 2013. године и на њој се налази и данас. Од стране епископа Шумад ијског г. Јована
од ликован је црвеним појасом и д остојанством
протонамесника. За његово време службовања
у парохији Сипићкој освећен је нов иконостас
и обновљени су Храм Св. Безсребреника Козме
и Дамјана у Сипићу и Храм Рођења Пресвете
Богород ице у Малим Крчмарима, а у парохији
Вреочкој фрескописан је Храм Покрова Пресвете Богород ице. Има д ва сина, Немању, рођеног
2000. године и Уроша, рођеног 2002. године.

Великоцрљенски пароси
Момир Остојић је био парох великоцрљенски од 1938. до 1946. године. Након тога прелази
на вреочку парохију.

Радоје Брадић

413 Службени део – промене у епархији шумадијској,
Ка ленић бр. 6/2013, Крагу јевац 2013, 42 – 43.

Прота Ра доје је рођен 5. јуна 1909. године
на планини Јавор у тад ашњем округу чачанском. Основну школу
је завршио у Сјеници,
гимназију у Новом Пазару, а Богословију у
Призрену
За свештеника је рукоположен на други дан
Божића 1934. год ине у
Косовској Митровици,
и од мах постављен за свештеника у Грачаници.
Ускоро, 1937. год ине је премештен у Липљан, гд е
је са парохијанима саград ио у Лапљем селу цркву посвећену светим Флору и Лавру.У Липљану је Рад оје остао д о 1942. год ине, кад а је морао
д а избегне у Краљево, гд е је већ раније пребацио
породицу. У Краљеву је постављен за помоћника
старешине краљевачке цркве. Након ослобођења
постављен је на Кнежевачку парохију у Раковици,
д а би убрзо затим био премештен за помоћника
свештеника у вождовачкој цркви
Коначно, 1946. године постављен је на Великоцрљеничку парохију при цркви у Вреоцима.
На овој парохији је остао д о јула 1948. год ине.
На лични захтев, због школовања д еце, прелази на упражњену парохију у Баричу, коју је
примио 7. јула 1948. године. У Баричу је остао до
пензионисања.415

414 Службени део – промене у епархији шумадијској,
Ка ленић бр. 6/2013, Крагу јевац 2013, 42

415 Р. Бра дић, Стогодишњица цркве у Барајеву, Гласник СПЦ бр. 12/1974, Бе оград 1974, 284

Радивоје
Стојадиновић
Епископ
шумадијски Јован је у јесен
2013. преместио протонамесника Рад ивоја
Стоја д иновића, д отад ашњег привременог
пароха сипићког у Сипићу, Архијерејско намесништво рачанско,
на д ужност привременог пароха вреочког у
Вреоцима, Архијерејско намесништво колубарско-посавско.414
Протонамесник Ра дивоје Стојадиновић, рођен 14. августа 1975. године у Крушевцу од оца
Светозара и мајке Љубинке. Основну школу завршио је у Шапцу, а затим 1990. год ине уписује
Богословију Св. Кирила и Методија у Призрену.
У свету тајну брака ступа 31. јануара 1999. год ине са супругом Над ежд ом Прод ановић из Шап412 Ебр. 278/08.
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Са од ушевљењем прихвата препоруку патријарха Германа д а се обнављају и д ограђују
храмови. Прота је, зајед но са црквеном управом,
28. јануара 1968. год ине од лучио д а изгра ди звоник на баричкој цркви, као и да се сама црква
„оправи“. Имала је само импровизовану дрвену
звонару. Радоје је формирао грађевински од бор
и кренуо у изград њу. Свесрд ну помоћ је пружио
сам патријарх, јер су парохијани од потребних
10 милиона д инара успели д а прикупе само половину. Патријаршија је од обрила кред ит у потребном износу. Тако је баричка црква обновљена д очекала своју стоту год ишњицу 1974. год ине. Нови звоник је осветио патријарх Герман 1.
септембра 1974. године.416 Обновљену цркву народ је са од ушевљењем назвао мала Студеница.
Прота Рад оје је био веома начитан и образован човек. Писао је род ољубиве песме, интересовао се за књижевност, историју. Обогатио је
црквену библиотеку. За свој рад је већ 1953. године од ликован правом ношења црквеног појаса, а касније и чином протојереја.
У браку са Десанком Марковић добио је ћерку Ружицу, дипломираног математичара и сина
Радојицу Баћка, дипломираног инжињера електротехнике.
Константин
Новосиљцев
Констан тин-Коста Новосиљцев је
био великоцрљенски
парох од 1950–57. године Коста је од 1965.
. до 1978. године био
парох у Рудовцима.417
Ожењен је Цветом
са којом је имао сина Душана и ћерке
тамару и Татијану. Није ника д а д обро савлад ао
српски језик али је као човек био изузета; како
рече Томислав Гајић „Душа од човека“.
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Томислав
Једоксић
Томислав је рођен
је 1934. године у селу
Тулеж. Богословију је
завршио у Раковици,
Београд . Рукоположен је у Крагујевцу
1957. године, а његова прва парохија је
била Велики Црљени
(1957-1965). Ту је наследио Косту Новосиљцева. Његова супруга је Живод арка (такође
из Тулежа) са којом се оженио 1957. године. Има
двоје деце (Вла дан 1958. и Зоран 1963.). Становали су у парохијском д ому у Вреоцима. Чин
протонамесника д обио је у том период у. Након
Великих Црљена од 1965. до 1992. године био је
парох у Барошевцу и од 1992. до 1995. године у
Рудовцима.418
Томислав Гајић
Томислав Гајић
је био великоцрљенски парох 1967–
1975. године.
Рођен је 21. септембра 1944. године
у Обрежу од родитеља Миод рага и
Љубинке Гајић, земљорад ника и домаћице. Шест разред а
Основне школе завршио је у Обрежу, а
сед ми и осми разред у Варварину. Даље школовање наставио је у Српској православној Богословији “Свети Сава” у Београд у, и исту редовно
завршио у периоду од 1959–1964. године. Венчао
се 18. јуна 1967. године са Верицом, ћерком РаПрослава у Брајковцу,
1983. године, код цркве
брвнаре. Први с десна Коста
Новосиљцев, други с десна
Томислав Једоксић, трећи с
десна ђакон Марко Илић, први
с лева Мића Јаковљевић (био
свештеник у Јунковцу)

416 Р. Брадић, н. ч, 284
417 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997 – Шематизам, Крагу јевац 1997, 60, 66

418 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997 – Шематизам, Крагу јевац 1997, 57, 60, 66
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д ивоја и Божане Илић
из села Варварина, и
из тога брака имају д ва
женска детета Мирјану и Светлану. У храму Успенија Пресвете
Богород ице у Крагујевцу од стране његовог Преосвештенства
епископа шумадијског
господ ина Валеријана
14. августа 1967. године рукоположен је у
Томислав у време
чин ђакона, а 15. аврукополагања 1967. године густа исте године у
чин свештеника. За
пароха парохије великоцрљенске са седиштем у
Вреоцима, постављен је 18. августа 1967. год ине,
а 1975. год ине постављен је за пароха парохије
бошњанске у Бошњану, Архијерејско намесништво темнићко.419
На бошњанској парохији остаје д о 13. септембра 1997. год ине, ка д а бива постављен за пароха треће варваринске парохије са сед иштем у
Варварину.
Правом ношења црвеног појаса од ликован је
20. августа/2. септембра 1974. год ине од стране
епископа Валеријана. Достојанством протонамесника од ликовао га је 1988. године епископ Сава
(ЕБр. 568/1988) а достојанством протопрезвитера 25. марта 2002. год ине ад министратор епархије шумадијске епископ зворничко - тузлански
Василије (ЕБр. 340/02). Највишим од ликовањем
које може д а се д од ели свештенику Српске пра-

Његово преосвештенство епископ Јован уручује
напрсни крст проти Томиславу 24. марта 2004.
године у Бачини
вославне цркве чином протојереја ставрофора
од ликован је од луком Св. арх. Синод а (Син, Бр.
2519/ зап. 1497) 25. новембра 2003. године док му
је напрсни крст уручио епископ шумад ијски Јо-

Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић
ван 24. марта 2004. године (ЕБр. 342/03).420
Епископ шумад ијски Јован је крајем 2007.
год ине пензионисао протојереја Томислава Гајића, привременог пароха трећег варваринског у
Варварину, Арх. нам. темнићко.421
Ра де Антић
Рад е Антић је био великоцрљенски парох
1975–79. године.
Томислав Марић
Томислав Марић је
био великоцрљенски
парох од 1979. до 2012.
године.
Томислав је рођен
07. септембра 1949.
год ине у селу Стубленица код Уба од оца
Рад омира и мајке Живод арке. Четири разред а основне школе
завршио у род ном месту, а осмогодишњу школу
(д руга 4 разред а) у Убу. Завршио је богословију
„Св. Арсенија Сремца“ у Сремским Карловцима.
Војску служио у Сомбору. У чин ђакона и презвитера рукоположио га је 2.октобра 1972. год ине епископ шабачко–ваљевски Јован.422, а 3.октобра исте год ине постављен за свештеника у Боговађи са службом у Новацима у епархији тад а
шабачко-ваљевској. Ту је провео 6 година и неки
месец, а 21. маја 1979. долази на великоцрљеначку парохију при храму врелачком.
Са супругом Јасмином, рођ. Остојић из Салаша Црнобарског, изрод ио је д воје д еце, сина
Растка (1977. – 9. 12. 2009), који је свршио богословски факултет у Либертвилу, у Чикагу, али
је пострад ао несрећним случајем после вађења
зу ба, од сепсе; и сина Милана рођ. 1982. г., дипл.
економисту.
Епископ шумадијски Јован је 11. марта 2009.
год ине, у току свете Литургије у лазаревачкој
цркви, удостојио чином протојереја пароха црљенског протонамесника Томислава Марића и
пароха брајковачког протонамесника Радована
Марковића.
Протојереја Томислава Марића, привременог пароха првог великоцрљенског у Великим
Црљенима, епископ шума дијски Јован од ликовао је 2012. год ине правом ношења напрсног кр420 Архив цркве у Варварину - Љубисав Ковачевић,
ПАРО СИ ТРЕЋЕ ВАРВАРИНСКЕ ПАРОХИЈЕ; Српска
православна епархија Шумадијска 1947-1997, Крагујевац, 1997. године, 148
421 Ебр. 1573/07

419 Архив цркве у Варварину - Љубисав Ковачевић,
ПАРО СИ ТРЕЋЕ ВАРВАРИНСКЕ ПА РОХИЈЕ

422 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997 – Шематизам, Крагу јевац 1997, 60

ЦРКВА И ПАРОХИЈАЛНИ ЖИВОТ У СЕЛУ ВРЕОЦИ
ста.423
Протојереј ставрофор Томислав Марић,
привремени парох прве великоцрљенске парохије у Великим Црљенима пензионисан је крајем
2012. године.424
Протојереј ставрофор Томислав Марић је
данас у пензији и живи у Лазаревцу.
За време службовања у Великим Црљенима
вред но ра ди са вреочким парохијанима, свештеником Рад ом Антићем и супругом на уређењу
порте у Вреоцима и изград њи свих нових грађевина. Сећа се да је 1988. године постављена ограда око цркве брвнаре и уређен околни простор,
као и препокривање исте.
Друга вреочка парохија
Александар
Новаковић
Јереј Александар Новаковић је био парох II
вреочки од 2. д ецембра
2001. године до 10. фебруара 2005. године.
Епископ шумад ијски
Јован је почетком 2007.
године од ликовао правом
ношења црвеног појаса јереја Александра Новаковића, привременог пароха трећег лазаревачког у Лазаревцу, Арх. нам. колу барско-посавско.425
Кад а се априла 2008. год ине епархија шумад ијска прикључила пројекту Зајед ница Земље
живих стварањем јед не оваке зајед нице у Брајковцу отац Александар Новаковић је зад ужен да
као духовник води бригу о њој. Он то успешно
рад и д о д анас. Зајед ница Земља живих у Брајковцу једна је од четири куће у којој се под слоганом ora et labora (рад и молитва) ради на првом
кораку у ресоцијализацији бивших зависника и
њиховом враћању смислу и лепоти живота као
Божијем дару.
Епископ шумадијски Јован је у јесен 2013.
год ине од ликовао правом ношења напрсног крста протојереја Александ ра Новаковића, привременог пароха трећег лазаревачког при храму
Светог великомученика Георгија у Лазаревцу.426
Епископ шума дијски Јован је у Лазаревцу 2.
маја 2011. год ине проти Александ ру и његовој
супрузи Јелени крстио ћерку Јовану, а 11. јануара 2015. године сина Ђорђа.
Протојереј ставрофор Александ ар Новаковић је данас парох на 3. лазаревачкој парохији и
има шесторо деце.
423 Ебр. 656/12.
424 Ебр. 1555/12.
425 Ебр. 259-2/07.
426 Ебр. 1158/13.
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Мирко Тешић
Мирко је рођен у
селу Брдарице, општина Коцељева, 5. јануара
1964. год. од оца Тихомира и мајке Божане.
Петоразред ну
богословију завршава у Београду 1985. год. Брак
је склопио са Љиљаном
рођеном Кнежевић из
Трлића, општина Уб. У чин ђакона је рукоположен 21. септембра 1985. год. у цркви у Тополи, а у
чин свештеника 22. септембра у манастиру Благовештење код Страгара.
Отац је двоје деце.
Мирко је, након рукоположења 1985. и 1986.
године био парох у Тополи. Од 1986. до 2002. год ине био је парох јунковачки.427 После упокојења владике Саве шумадијском епархијом је неко
време ад министрирао епископ зворничко-тузлански г. Василије (Качавенд а), чијим су благословом и актом од 19. марта 2002. формиране
поред ове јед не постојеће још три лазаревачке
парохије. За д ругог лазаревачког пароха бива
постављен протонамесник Мирко Тешић, дотад ашњи парох јунковачки. Од д ана постављења
на лазаревачку парохију врши д ужност старешине храма. Почетком 2005. год ине премештен
је на вреочку парохију.
Протонамесник Мирко Тешић је био парох
II вреочки од 10. фебруара 2005. године до 1. августа 2013. године.
Епископ шумадијски је у јесен 2013. октобра
протојереја Мирка Тешића, привременог пароха
другог шопићког, и протонамесника Горана Радовановића разрешио опслуживања упражњене
парохије вреочке у Вреоцима, Архијерејско намесништво колу барско-посавско.428
Протојереј Мирко Тешић је данас парох на 2.
шопићкој парохији.

427 Српска православна епархија шумадијска 1947–
1997 – Шематизам, Крагу јевац 1997, 63
428 Службени део – промене у епархији шумадијској,
Ка ленић бр. 6/2013, Крагу јевац 2013, 42 – 43.
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ПРИЛОГ
Марија Савић

Археолошки локалитети у
селу Вреоци
Од најстаријих времена па д о д анас токови
и долине великих река били су главни правци
комуникација између поје
д иних области.
Уколико се нису завршавали у сливу одређених
река ти правци су увек ишли ка најближим
превојима планинских венаца, којим су
појед ине области биле од војене. Као важан
магистрални правац на Балкаснком полуострву
прво место заузимају д олине његове северне
периферије, односно реке Сава и Дунав. Од њих

комуникационе линије разних праваца али су
и оне увек ишле токовима река, како због тога
што су туда ишли најближи нагиби терена и
због потребе за пијаћом водом. Једна од таквих
важних линија комуникација коришћена кроз
све периоде од ране праисторије па и до данас
јесте долина реке Колубаре и њених притока.429
Колубарски регион поред важне саобраћајне
комуникације која је утицала на развој насеља,
такође представља и сложен производни систем
који се простире на територијама под рињскоколубарског и београд ског под ручја и обухвата
под ручја општине Лазаревац, Лајковац, Уб и
Коцељево. То је подручје које садржи веома
разноврсну културно-историјску баштину
која ширењем комбината и отварањем нових
површинских копова полако бива уништена.
Подручје које је истражено и које се још увек
истражује обухвата подручје између две
антропогеографске области ваљевске Тамнаве

Преузето из: К. Шарић, В.Цветковић,
Минералошко-петрографска анализа узорака
са енеолитског локалитета црквине у Малом
Борку, Колубара 6, Београд, 2013, 44

и шумад ијске Колубаре. Ваљевска Тамнава се
простире на југ до Ваљева на запад до Јаутине,
захватајући леву страну Колубаре д о њеног
ушћа, поред средњег и доњег тока реке Тамнаве.

се ка југу одваја главна балканска трансверзала
моравско-вард арска д олина. Од ових главних
комуникција од вајале су се и њима спајале

429 В. Трбуховић, Колубара у улози споредног пута
кроз праисторију, антич ки период и средњи век,
Колубара 3, Републички завод за заштиту споменика
културе Београд 1998, 19-25.
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Камаљ, основа касноантичког
сакралног објекта (цртала Оливера
Милић). Преузето из: M. Благојевић,
Н. Мирковић Марић, Локалитет
Камаљ у селу Скобаљ, општина
Лајковац, Колубара 6,
Београд 2013, 55

Друга област је на десној страни реке Колубаре
и речице Љиг, до Липовице, а одатле према
Букуљи од које скреће према северу западним
подножјима Космаја и Авале, излазећи на Саву
крај села Дубоке. Наведене области карактерише
равничарско-брежуљкаста површина. Тамнава
заталасана и равничарска, д ок је шумад ијска
Колубара са нешто израженијим рељефним
облицима. Окосницу ове области чини река
Колубара, са главним притокама Кладница и
Тамнава с леве стране и са десне Љиг и Пештен.430
Шумад ијској Колубари припад а насеље Вреоци
које регионално припад а општини Лазаревац.
Налази се на северозападној страни колубарске
равни у непосред ној близини реке Колубаре.
Северозападна страна колубарске равни на којој
лежи Лазаревац је претежно равничарска док
југоисточна раван представља брдовиту област.
Повољан географски положај и климатски
услови утицали су на развој живота на овом
под ручју од најранијих дана праисторије па све
д о д анас. Досад ашња археолошка истраживања
пружају податке да се у Вреоцу и његовој
непосредној околини налазе бројни споменици
материјалне културе из различитих епоха. Први
трагови живота потичу из различитих фаза
праисторије који се на појединим локалитетима
попут Манастирине код Скобаља могу пратити
преко античког период а па све д о сред њег
века.431 Локалитети на којима су константовани
430 Б. Томашевић, Народно градитељство, Колубара
1, Републички завод за заштуту споменика културе
Београд 1992, 39.
431 Ч. Јорд овић, Заштита споменика културе
на подруч ју угроженом изградњом и ширењем површинских копова Реик –„Колубара“, Колубара 1,
Републички завод за заштиту споменика културе
Београд 1992, 7-11; Ж. Јеж, Археолошка ископавања
лоалитета Скобаљ - Манастирине, Колубара 2,

најранији трагови живота из период а
од пре 5 000 до 3 500 година пре нове
ере у околини Вреоца су: Ливаде у
Вреоцима и Манастирине у Скобаљу.
Већа насељеност констанована је у
период у сред њег и млађег неолита
односно у раздобљу између 3 600 до 2 500
година пре нове ере, на локалитетима
Остењак у Доњем Јабучју и Велиновац
у Вреоцима.432 Крај неолита и почетак
енелотиског периода од 2 600 до 2 000
год ина пре нове ере, д оноси многе
промене које се одражавају и на типове
под изања насеља. Како год , трагови
насељености овог перио
д а констановани
су на многим локалитетима у колубарскоподрињском региону, с тим што на подручју
насеља Вреоци за сад а нису познати трагови
живота из овог период а, осим на локалитету
Манастирине код Скобаља, што је послед ица
недовољне истражености. Слична ситуација је и
када је у питању бакарно, бронзано и гвозед но
доба која такође са собом доносе многе новине у
начину живота.
Историја овог под ручја боље је позната
тек од времена римских освајања и борби за
од ржавање римске власти. Колубарски басен
у коме је смештено д анашње насеље Вреоце
налазио се непосредно на тромеђи трију
римских провинција и то Далмације којој је
припадао већи део западне Србије, Паноније
која је обухватала њен северни д ео и Мезију
којој су припадале области источно од Колубаре.
Равничарски
терен
колубарског
басена
испресецан речним токовима имао је веома
важан стратешки и економски значај за тадашњу
римску државу, а самим тим и погодност рељефа
омогућила је бављење различитим вид овима
привредних грана. Развој пољопривреде и
руд арства поспешио је изград њу читавог низа
комуникација које су повезивале колубарски
регион са осталим деловима римског царства. Све
те предности погодовале су формирању великог
броја насеља која су констанотвана широм
колубарског региона, пре свега на локалитету
Манастирине у Скобаљу и Јабучју, насеља која
се налазе у непосред ној близини Вреоца.433 У
Републички завод за заштиту споменика културе
Београд 1995, 26-50.
432 Ч. Јордовић, нав.дело, стр.7.
433 Исто.
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Преузето из: M.
Благојевић, Н. Мирковић
Марић, Локалитет Камаљ
у селу Скобаљ, општина
Лајковац, Колубара 6,
Београд 2013, 55 и 84

селу Јабучје је случајно посведочен богат налаз
римског сребрног посуђа из прве половине
1-ог века.434 Поред сребрног посуђа сличајно
је откривена и јед на вотивна ара посвећена
Митри које се на основу натписа датује у 2. или
3. век.435 У његовој близини налази се локалитет
Манастирине са траговима праисторијске и
сред њовековне превенције овог локалитета уз
непосредну близину античког насеља у селу
Јабучје и већег броја налаза остатака вила
рустика поред реке Колубара, с чиме се с правом
може претпоставити могућност уочавања
трагова из периода римске управе на овом
подручју.436 Истраживања су вршена у простору
око цркве у циљу д а се установи постојање
старијих грађевинских и насеобинских фаза
простора на коме се налази д анашња црква,
чиме би се потврд ила претпоставка мештана
д а је црква под игута на темељима некад ашњег
манастира, јер читав простор око цркве мештани
називају манастирско или Манастирине.
Обзиром д а нису пронађени трагови старије
сакралне грађевине, констановани су трагови
праисторијске и сред њовековне активности,
чиме је д оказан континуите у трајању од преко
6000 год ина. Пронађени су трагови живота
човека из најстаријих период а најранијег ра434 М. Величковић, Археолошко благо Србије-каталог,
Београд 1983, 61-66, кат.бр.35-44.

звоја сед елачког начина
живота као и јасни д окази
настањивања у период у
12 - 13-ог века у периоду
успостављања и узд изања
српске
сре
д њовекковне
д ржаве.437
Крајем 4-ог века учесталији напади варвара доводе
до слабљења царске власти
на територији целе државе.
Ради ефикасније одбране од
варвара и рад и лакшег управљања, год ине 395.
д олази д о под еле римског царства на Источно
и Запад но царство. Колубарски регион улази
у састав источног д ела римског царства који
ће касније припасти Византији. Материјални
трагови који сведоче о континуитету постојања
насеља од д осељавања Словена и касније,
кроз цео сред њи век, посвед очена су налазима
светилишта у Јабучју , локалитету Црквине-Баре
у Скобаљу438, као и налазима Мађарског гробља
у Цветовцу.439
На локалитету Црквине-Баре, подно
Скобаља константован је римски објекат вила
рустика440чије време настанка није могуће
тачно утврдити али се зна да после провале
Гота крајем 4.века живот престаје и да вила
више није обнављана и да на овом потесу није
било даљег насељавања.441 Вила рустика је назив
за имање са низом слободно распоређених
зград а различитих намена, почев од оних
437 Исто, 27.
438 Ч. Јорд овић, нав.д ело, 7; А. Ропкић-Ђорђевић,
Касноантич ка villa rustica на локалитету Црквине
–Баре у Скобаљу, Колубара 6, Републички завод за
заштуту споменика културе Београд 2013, 86-94.
439 Ч. Јордовић, нав.дело, стр.7.

435 А. Јовановић, Налази из римског периода у
ваљевском крају, Истраживања II, Народни музеј
Ваљево 1985, 58-65.

440 В. Трбуховић, Неки еколошки и други природни
предуслови настањивања подручја слива Колубаре од
праисторије до данас, Колубара 1, завод за заштуту
споменика културе Београд 1992, 13-14, А. РопкићЂорђевић, нав.дело.

436 Ж. Јеж, Археолошка ископавања локалитета
Сккобаљ – Манастирине, Колубара 3, Републички
завод за заштиту споменика културе Београд 1998,
27-50.

441 Д, Спасић, Археолошка истраживања локалитета
Црквине, Колубара 3, Републички завод за заштиту
споменика културе Београд 1998, 53-64; А. РопкићЂорђевић, нав.дело, 93-94.
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намењених за становање које некад могу бити
луксузно украшене мозаичним под овима или
фрескама на зид овима и скулптурама, па све
до зграда намењених за смештај и прераду
пољопривредних производа. То су грађевине које
су углавном имале привредни заначај и чиниле су
центар руралне економије у одређеној области.
Разлике у облику, aрхитектонској концепцији и
величини биле су резултат климатских услова,
намене грађевине, географских специфичности,
економског потенцијала власника и др.442 На
основу резултата археолошких истраживања
може се претпоставити да је вила на потесу
Црквине-Баре
имала
економско-стамбену
функцију, чије просторије су служиле како за
становање тако и за складиштење производа, и
као рад не просторије. У непосред ној близини
виле рустике налази се локалитет Камаљ,
који се налазио на платоу изнад локалитета
Црквине-Баре. На њему је откривен сакрални
објекат капела са некрополом опред ељена у
период 3-4 век, где су се вероватно сахрањивали
становници виле рустике.443 У непосред ној
близини сакралног објекта истражени су и
остаци већег праисторијског објекта који
је после напуштања секундарно коришћен
као отпад на јама. Праисторијски објекат је
хронолошки опредељен у период касног неолита
тј.раног енеолита.444
Локалитет Мађарско гробље налази се
југозападно од села Цветовац, на коме је
систематски истражена некропола са 301-им
гробом ископаним, из периода позног средњег
века. Некропола је опредељена на основу
малобројних прилога и типолошких од лика
надгробних споменика у време од друге половине
18-ог до прве половине 19-ог века.445 На основу
442 Више о вилама рустикама и њиховој типологији
вид ети: E. B. omas, Römische Villen in Pannonien,
Beiträge zur Pannonischen Siedlungsgeschichte, Budapest
1964; Idem., Villa Settlements, in: A. Lengyel, G.T. B.
Radan (eds.), e Archaeology of Roman Pannonia,
Budapest 1981, 275-321; M. Vasić, Römische Villen von
Typus der Villa rustica aus jugoslawischen Boden, Arch.
Iug. XI, Beograd 1970, 45-81; В. Динчев, Римските вили
в днешната бьлгарска територия, София, 1997., О. Ilić,
Poljoprivredna proizvodnja u rimskim provincijama na
tlu Srbije od I do prve polovine V veka, Beograd 2012,
(doktorska disertacija u rukopisu).
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антрополошког садржаја гробље има изузетну
вредност јер су код нас ретко очувани скелетни
налази млађи од 15-16 века, тако да предстаља
спону према рецентном становништву. Сам
назив Мађарско гробље је вероватно је млађег
д атума и д а потиче с почетком 20-ог века,
кад а је вероватно група преосталих локалних
житеља мигрирала у правцу севера, преко Саве,
у потрази за бољим условима живота којих није
било у старом крају. У старом месту је остало
сећање и постао израз-синоним за оне који су
отишли у Мађарску, односно да је то Мађарско
гробље.446
***
Насеље Вреоце у д олини реке Колубаре
припа
д а ру
д арском колубарском басену,
чијим рад овима су пред ход ила археолокша
истраживања у циљу спашавања евентуалних
постојећих трагова материјалне културе из
различитих период а праисторије и историје.
Већина трагова материјалне културе из насеља
Вреоци и околних насеља са чијим атарима се
граничи, потиче од археолошких заштитиних
истраживања терена који је био д иректно
угрожен руд арским рад овима на површинском
копу Тамнава-Источно поље руд арског басена
Колубара. Истраживања су показала д а се на
појед иним локалитетима прати континуитет
насељавања од најстаријих времена седентарног
начина живота људ ских зајенд ица од носно
од раног неолита па све до средњег века па и
данашњих дана, као што је случај са локалитетом
Манастирине у Скобаљу. Остаци из разних фаза
праисторије су малобројна али веома заначајна
јер говоре о значају овог подручја чије насељавање
је привлачило људске заједнице још из далеке
прошлости. Нешто више под атака потиче из
античког и средњовековног периода што указује
да је подручје у околини насеља Вреоци имало
велики заначај за тад ашње римско царство и у
различитим период има сред њег века. У самом
насељу Вреоци археолошки трагови материјалне
културе су малобројни што није послед ица
непостојања трагова прошлости већ последица
недовољне истражености. Сходно томе будућа
археолошка истраживања би могла д ати и
потврдити историјски занчај овог места као што
је то случај са околним насељима у непосредној
близини са чијим атарима се граничи.

443 М. Благојевић, Н. Мирковић-Марић, Локалитет
Камаљ у селу Скобаљ, општина Лајковац, Колубара
6, Републички завод за заштиту споменика културе
Београд 2013, 54-84; А. Ропкић-Ђорђевић, нав.д ело,
94.
444 М. Благојевић, Н. Мирковић-Марић, нав.дело, 5484.
445 З. Симић, М. Благојевић, Мађарско гробље у
Цветовцу, Колубара 2, Републички завод за заштиту
споменика културе Београд 1995, 64-82; З. Симић, М.
Благојевић, Мађарско гробље у Цветовцу, Колубара
3, Републички завод за заштиту споменика културе

Београд, 1998, 43-64.
446 Ж. Микић, Демографска скица Мађарског гробља
у Цветовцу, Колубара 3, Републички завод за заштиту
споменика културе Београд 1998, 64-68.
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Архив цркве у Варварину - Љубисав Ковачевић,
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Новине Србске, 5 I 1834, 3.
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Уместо поговора
Приликом израд е ове монографије аутори су имали велику помоћ од много
појед инаца.
Најзаслужнији што се уопште појавила је парох вреочки протонамесник
Радивоје Стојадиновић који је дошао на идеју да се она напише. Током целог рада
он нам је активно помагао на све могуће начине.
При израд и оваквих монографија обично је највећи проблем наћи под атке
за свештенике из период а од Другог светског рата па д о негд е сед амд есетих
година. Ми смо имали срећу да се много добрих људи ангажовало да нас повеже
са потомцима свештеника који су некад а били на овој или велико - црљенској
парохији. Захављујући њима ова монографија, за разлику од већине других, доста
добро је покрила и тај период.
Споменимо те добре људе без којих би ова књига била далеко сиромашнија. То
су:
Марија – Мара С. Петровић (р. Остојић), Благоје С. Алексић, Бранислав Д.
Пајић, Горица Б. Гајић, Гордана М. Милојевић, Гордана Ж. Кулић, Мирослав Ж.
Арсенијевић, Мирко Б. Маринковић, Синиша Ј. Ђурић, Милорад И. Антонијевић,
Владан Т. Једоксић, Боривоје-Бора Н. Бојић, Милорад Б.Симић, Снежана Поповић,
Мирослава – Мира М. Остојић (р. Петровић) и Хаџи Братислав М. Ђуровић од
Алексића малешевских.
Највећи део фотографија је из збирке З. Антонијевића, нешто мање из збирке
Н. Ђокића али има доста фотографија и из породничних збирки Остојића, Гајића,
Једоксића, Марића и Антића.
Аутори су искористили и пар цртежа из публикације Павловић Д. Ст, Цркве
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