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КЊИГА ЈЕ ШТАМПАНА СА БЛАГОСЛОВОМ ЊЕГОВОГ
ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ЕПИСКОПА ШУМАДИЈСКОГ ГОСПОДИНА ЈОВАНА



Н. Ђокић, А. Костић Ђекић, З. Антонијевић6

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 долазак. Са тог христолошког
гледишта, Црква се налази у Христовом стању,
она је χριστοφορα (христоносица) (Еф. 5,25-27),
у смислу да постоји онтолошка подударност
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 јединства Цркве; отуда органски
однос συναξις и κοινονια-е. Црква се остварује,
сједињује и продужује 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 сведока апостолске
дидаскалије. 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 једнакости 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
одређење. Сви елементи Васељенске Цркве
присутни су и активни у помесној Цркви која
врши Литургију са епископом који предстоји.
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, где се читају диптиси, помесна
Црква постаје уцелосњена у Васељенску Цркву.
Будући да је служба епископа саставни део
помесне Цркве, епархија јесте еклисијално
јединство по превасходству, тако да помесна
Црква није свако литургијско сабрање.

Подобно веома древној традицији (коју
помиње Свети Јустин у Првој апологији, гл.
65), Црква у једном географском подручју врши
само једну Евхаристију и то само под једним
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 буду два епископа за један град не би
одговарала дефиницији помесне Цркве. Слика
помесне Цркве савршена је само онда када
свештеници формирају колегијум око епископа
којима ђакони помажу у њиховом служењу.
Парохијска организација довела је до увећања
значаја свештеника као средишта црквенога
живота. Представљање (или икона) Христа, које
се придаје 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 представља везу
између епископа града и општина на периферији
епархије, будући да се он сматра “изаслаником”
епископа. Други, који имају у виду чињеницу
да се свештеник рукополаже за парохију и који
су свесни еволуције епархијског и парохијског
система током времена, држе да свештеник
није литургијски представник епископа у
помесној Цркви, него представник 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. Ради

CRKVA
(гр. Εκκλησια од καλεω, лат. ecclesia, заједница позваних)
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Jош je мудри Платон тврдио да “незабележени
живот није ни био вредан 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 давно 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 представља 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 догађања у прошлости. Чак
и када је у питању савремена историографија
(за коју обично постоје богати писани и
материјални извори), свакако треба имати у
виду и непобитну чињеницу да су се у не тако
давној прошлости одиграли многи догађаји
од непроцењивог значаја за будућност
човечанства,  а да иза њих нису остали никакви
писани извори – или су ти извори, из неког
разлога, остали недоступни 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 можда и суделовали), веома често чак
ни не знају за њихово постојање.  Када је реч о
старијој историографији, неретко поседујемо
само један, често веома оскудан писани извор
за период од више година (па чак и више
деценија) на основу кога би требало да доносимо
далекосежне закључке. У осталом ти остаци
прошлости нису идентични 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 заједница,
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.
године.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
одговорну 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 последњих неколико година
(и деценија) преовлађује мишљење да 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 доводи до тога
да о истом догађају постоји и више “истина”.
Признаје се и то да свако историјско дело, 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, односно, историја није увек
идентична са сачуваним изворима који, каткад,
могу да буду тек нечија интерпретација,  нечије
лично виђење онога што се заиста догађало.
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 fi ihrender Althistoriker der Neuzeit (Darmstadt:
Wissenscha liche Buchgesellscha , 1979), p. 65

4 Ernst Axel Knauf, From History to interpretation,  “ e
fabric of History” (ed. Diana Vikander Edelman), Sheffi  eld
Academic Press 1991, 26 – 27.

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
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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
одговор човека на искуства реалног света, али
оно не мора нужно да буде и објективно.  Код
сваког појединца се границе објективног знања
непрекидно померају у сталном самодијалогу
између хипотезе и теста, теорије и искуства.
У сталном сучељавању са незнањем, ми никад
не можемо достићи истину – ма колико често
од извесних појединаца чујемо да су досегли
“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 података 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 да никада није променио
мишљење, заправо, више воли себе самога него
истину. У свету реалности, свету садашњице, ми
у нашим историографским радовима најчешће
можемо само да 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

Отуда је Ранкеово фундаментално 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 да 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
да то буде. Разлика између научне и ненаучне
историје није у томе да научна историја нема
радне претпоставке. Напротив, свака теорија
се подвргава дискусији, 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

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

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

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 претходне
генерације.7 Затворени интелектуални систем
настоји да 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, да осећају одговорност 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 доношењу правих и рационалних одлука
(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),
Sheffi  eld 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 видети у P.
Novick,  at Noble Dream.  e ‘Objectivity Question’
and the American Historical Profession (Cambridge:
Cambridge University Press 1988).

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

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), Sheffi  eld Academic Press
1991, 32 – 33.
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Оп шти др жав ни ин те рес и по тре ба за све
ве ћим ко ли чи на ма елек трич не енер ги је имао је
у Ко лу бар ском окру гу за по сле ди цу не ста ја ње
огром них зе ле них по вр ши на, ма њих во до то ка,
из ме шта ње јед ног де ла ко ри та ре ке Ко лу ба ре,
као и пот пу но бри са ње са ге о граф ске кар те не-
ких на се ља (Цве то вац и Са ку ља). Суд би на Ру-
до ва ца, Ма лих Цр ље на, Ба ро шев ца, Зе о ка, Ме-
до шев ца и Јун ков ца, чи је су де ло ве „про гу та ли“
угље но ко пи, у ве о ма ско рој бу дућ но сти оче ку је
и не ка да нај ве ће се ло Ко лу бар ског окру га – Вре-
о це. Од 19 km² на ко ји ма се не ка да про сти ра ло,
пре ма пла ну раз во ја елек тро при вре де, до 2020.
го ди не Вре о ци ће за у зи ма ти све га пе ти ну ове
по вр ши не, ко ја ће из ва зду ха из гле да ти по пут
сим бо ла га ло пи ра ју ће ин ду стри ја ли за ци је и
гло ба ли за ци је – фла ши це ко ка-ко ле.

Ва ро ши ца Вре о ци се на ла зи на оба ла ма Ко-
лу ба ре, три де се так ки ло ме та ра ју жно од Бе о гра-
да,  где се с Ибар ском ма ги стра лом спа ја пут за
Аран ђе ло вац. Кроз Вре о це та ко ђе про ла зи пру га
Бе о град –Бар, де ле ћи ме сто на ис точ ну и за пад ну
по ло ви ну. Вре о ча ни су не ка да ве ћи део при хо да
оства ри ва ли од по љо при вре де, али је сма ње ње
зе мљи шног фон да, ису ши ва ње и за га ђе ње зе мље
и во де ути ца ло да од 1.088 до ма ћин ста ва њих
чак 650 жи ви од ЈПРБ „Ко лу ба ра“.1

Не ка да шу мо вит и об ра див крај, да нас је
оп ко љен те шком ин ду стри јом. С ис то ка Вре о-
це при ти ска „По ље Д“ Ко лу ба ре, са за па да се ло
„на па да“ по вр шин ски коп „Там на ва“, док се на
се ве ру и ју гу на ла зе та ло жни ци от пад них во да и
ин ду стриј ска зо на. На се ље се на ла зи из над лиг-
нит ског ле жи шта, чи ја се екс пло а та ци ја пла ни ра
у на ред них 15 го ди на.2 За део на се ља Вре о ци у

1 По по пи су из 2002. го ди не 1105 до ма ћин ста ва са
3305 ста нов ни ка.

2 Про це ње не су за ли хе од бли зу 600 ми ли о на то на

зо ни „Там на ва – Ис точ но по ље“ и ко па „По ља Д“
по кре нут је и ре а ли зо ван по сту пак екс про при ја-
ци је на осно ву ра ни је утвр ђе ног јав ног ин те ре са
од стра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је.3

На се ље Вре о ци пре ма по пи су из 2002. го ди-
не има 3210 ста нов ни ка и 1088 до ма ћин ста ва.
Ка та стар ска оп шти на на се ља за у зи ма 1.879,00
hа. На под руч ју на се ља на ла зе се број ни енер-
гет ски и ин ду стриј ски објек ти (су ша ра, то пла-
на, Гас бе тон –„Xel la“, Ко лу ба ра-ме тал и др.), чи-
ја функ ци ја у зна чај ној ме ри угро жа ва жи вот ну
сре ди ну у са мом на се љу. На се ље се на ла зи из над
лиг нит ског ле жи шта, чи ја се екс пло а та ци ја пла-
ни ра у на ред них 15 го ди на. Нај ве ће огра ни че ње
за пла ни ра ну екс пло а та ци ју лиг ни та пред ста вља
по сто је ће на се ље, као и сплет ин фра струк тур-
них си сте ма из над ле жи шта лиг ни та. Из ме шта-
ње на се ља и по ме ну тих ин фра струк тур них си-
сте ма пред ста вља оби ман, сло жен и де ли ка тан
по ду хват.

Под руч је КО Вре о ци би ће до 2020. го ди не нај-
ве ћим де лом за у зе то за по тре бе пр о ши ре ња По ља
Д и отва ра ња но вих ко по ва – „Ју жног по ља“ и по ља
„Ве ли ки Цр ље ни“, по ред већ за у зе тих де ло ва КО у
зо ни по ља „Там на ва –И сток“ и По ља Д и због из ме-
шта ња ко ри та ре ке Ко лу ба ре.

Оправ да ност екс пло а та ци је лиг нит ског ле жи-
шта на под руч ју КО Вре о ци утвр ђе на је Идеј ним
про јек том и Сту ди јом оправ да но сти за про ши ре-
ње „По ља Д“ (Управ ни од бор ЕПС-а бр.  613/11 од

угља (од то га око 400 ми ли о на то на еко ном ски ис пла-
ти во). Про стор ни план под руч ја екс пло а та ци је ко лу-
бар ског лиг нит ног ба се на, Бе о град 2006.

3 Ана Си би но вић, Мо дел за шти те и ре ви та ли за ци-
је на под руч ју угро же ном угље но ко пом на те ри то ри-
ји бе о град ске оп шти не Ла за ре вац, Збор ник че твр те
кон фе рен ци је о ин те гра тив ној за шти ти, Ре пу блич ки
за вод за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род ног
на сље ђа Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка 2010, 77–78.

ВРЕОЦИ
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23.03.2006. год.), глав ним про јек том за „По ље В. Цр-
ље ни“, као и од го ва ра ју ћом сту ди јом окон ту ре ња
ко па „Ју жно по ље“.

За под руч је Ко лу бар ског лиг нит ског ба се на
у при пре ми је Про стор ни план под руч ја по себ не
на ме не (пред ви ђа се до но ше ње Пла на у сеп тем-
бру 2007. го ди не), за тим Ге не рал ни план Ла за-
рев ца и ви ше ге не рал них и ре гу ла ци о них пла но-
ва за по је ди на на се ља. Кра јем 2006. го ди не усво-
јен је План ге не рал не ре гу ла ци је за ком плекс ТЕ
„Ко лу ба ра Б“. У при пре ми је, та ко ђе, сту диј ска и
тех нич ка до ку мен та ци ја ве за на за раз вој ру дар-
ства и енер ге ти ке на овом под руч ју.

За на се ље Вре о ци по себ но су зна чај не сле де-
ће сту ди је: „Сту ди ја оправ да но сти и идеј ни про-
јект про ши ре ња гра ни ца „По ља Д“ („Ко лу ба ра
про јект“, 2005. год.; „Сту ди ја усло ва пре се ље ња
на се ља Вре о ци“ са ан ке том до ма ћин ста ва, еви-
ден ци јом и про це ном вред но сти не по крет но сти
(ИА УС, 2005. год.) и сту ди ја „Из бор огра ни че-
ња и отва ра ња по вр шин ског ко па „Ју жно по ље“
у Ко лу бар ском угљо но сном ба се ну“ („Ко лу ба ра
про јект“, 2006/2007. год.)4.

Про стор на це ли на – део на се ља ко ји ни је ди-
рект но угро жен об у хва та по вр ши ну од око 158
хек та ра. С об зи ром на то да овај део на се ља ни је
ди рект но угро жен ру дар ским ра до ви ма, а да су
при род ни и ство ре ни усло ви за ста но ва ње и по-

4 ПРО ГРАМ ЗА ИЗ РА ДУ УР БА НИ СТИЧ КОГ ПЛА-
НА ВРЕ О ЦА ура ђен је у Ин сти ту ту за ар хи тек ту ру и
ур ба ни зам Ср би је на осно ву Уго во ра о из ра ди Про-
гра ма за из ра ду ур ба ни стич ког пла на Вре о ца, Пред-
ло га ур ба ни стич ког пла на Вре о ца, Про гра ма пре се ље-
ња Вре о ца и Стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну; Уго вор бр. 16696 од 17. 05. 2006. го ди не (РБ
“Ко лу ба ра”), од но сно, бр. 525 од 18. 05. 2006. го ди не
(Ин сти тут) и Анек су  I Уго во ра.

љо при вред ну пр о из вод њу по вољ ни, мо гу ће је да
се у окви ру ове пот це ли не на ста ви жи вот на де лу
на се ља Вре о ци, и то као са мо стал ног на се ље ног
ме ста или као по себ не це ли не у са ста ву су сед ног
на се ља Ве ли ки Цр ље ни.

Због то га је ово мо жда по след ња при ли ка да
за бе ле жи мо исто ри ју овог на се ља и  цр кве по-
све ће не пре све тој Бо го ро ди ци (Ва ве де њу и По-
кро ву), као ње го вог ду хов ног сре ди шта.

По ло жај на се ља

Вре о ци при па да ју град ској оп шти ни Ла за-
ре вац5, ко ја се на ла зи ју го за пад но од Бе о гра да,
у пи то мој шу ма диј ској Ко лу ба ри. За у зи ма по-
вр ши ну од 389  km2 у сред њем то ку Ко лу ба ре.
По ред гра да Ла за рев ца, у оп шти ни су и на се ља:
Ара по вац, Ба ро ше вац, Бар зи ло ви ца, Би стри ца,
Брај ко вац, Бу ро во, Ве ли ки Цр ље ни, Вр бов но,
Вре о ци, Дрен, Ду до ви ца, Жу па њац, Зе о ке, Јун-
ко вац, Кру ше ви ца, Ле ско вац, Лу ка ви ца, Ма ли
Цр ље ни, Ме до ше вац, Ми ро саљ ци, Пет ка, Пр ко-
са ва, Ру дов ци, Со ко ло во, Сте по је вац, Стр мо во,
Сту би ца, Тр бу шни ца, Цве то вац, Чи бут ко ви ца,
Шо пић и Шу шњар.

Фи зич ко ге о граф ске
ка рак те ри сти ке на се ља

Вре о ци има ју ге о граф ски по ло жај 44° 26′ 19»
се вер не ге о граф ске ши ри не и 20° 16′ 32» ис точ не
ге о граф ске ду жи не и на ла зе се на 137 m над мор-
ске ви си не.

По вр ши на ата ра у Вре о ци ма из но си 1878 h
96 ари и 77 m2. Се ло је раз би је ног ти па, а те рен
се мо же ока рак те ри са ти као рав ни чар ско-брд-
5 Јед ној од 17 бе о град ских оп шти на.

Дом културе у центру села
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ски. Сме ште но је са обе стра не ре ги о нал ног пу та
Ла за ре вац –Сте по је вац, дуж Ибар ске ма ги стра-
ле, као и пру ге Бе о град –Бар. Ве ћи део на се ља
је на за пад ној стра ни пу та, на нај ни жој тач ки
бе о град ске је зер ске те ра се, а ма њи на ис точ ној
стра ни, на алу ви јал ној рав ни ре ке Пе штан. Што
се ви ше иде ка по бр ђу, ку ће су раз у ђе ни је, а нај-
зби је ни је су оне по ред глав ног пу та ко ји про ла зи
кроз цен тар на се ља. Ру жа ве тро ва у се лу је из-
ме ње на због ве ли ких ра до ва на ко пу, та ко да ме-
шта ни обич но ка жу да „ду ва са свих стра на“.

Реч ни то ко ви у Вре о ци ма

У хи дро ло шком по гле ду под руч је Вре о ца
при па да сли ву Ко лу ба ре, ко ја те че кроз на се ље
у ду жи ни од 4,3 km. Сре ди ном Вре о ца про ти че
ре ка Пе штан, као и део ко ри та ре ке Лу ка ви це, а
од осам де се тих го ди на и но во фор ми ра но ко ри-
то ре ке Ко лу ба ре, ко је је из ме ште но за по тре бе
отва ра ња по вр шин ског ко па Там на ва – Ис ток.
Се ло ди ја го нал но пре се ца ре чи ца Ја ру га, ко ја
прак тич но пред ста вља ко лек тор от пад них во да
из ин ду стриј ских по го на, као и до ма ћин ста ва,
јер не по сто ји уре ђе на ка на ли за ци ја. Због ве-
ли ке за га ђе но сти ове во де при из ли ва њу пред-
ста вља ју ве ли ку еко ло шку опа сност, јер за га ђу ју
окол но зе мљи ште сме ште но на алу ви јал ној рав-
ни (про сеч на ви си на је 100 м), чи ме је зе мљи ште
до дат но угро же но. Ре ке у овом сек то ру су то ли ко
за га ђе не да жи вог све та го то во да не ма. Ово ли-
ком за га ђе но шћу ни је из ло же но са мо ло кал но
ста нов ни штво, већ и ста нов ни штво Бе о гра да,
ко је се снаб де ва во дом за пи ће из „Ма ки ша“, јер
је Ко лу ба ра Са ви на при то ка.

Пе штан,  ко ји те че у ду жи ни од 1,7  km  ју-
жном гра ни цом ме ста,  ули ва се у Ко лу ба ру.  Он

у Вре о ци ма при ма ма ње по то ке: Бр зак, Ку са њу,
Миљ ко вац, Ма рин по ток и Це ров по ток. Не ка-
да је кроз Вре о це про ти ца ла и Лу ка ви ца, ко ја је
одав но пре ко па на. Ко лу ба ра је из ри чи то бу јич-
ни ток, а ра ни је је пла ви ла ме сто чак и до цен тра
(уда ље ног око 2 km).

Кли мат ске ка рак те ри сти ке

На фор ми ра ње хо мо ге них кли мат ских усло-
ва на овом под руч ју ути ца ле су ма ле ви син ске
раз ли ке и рав ни чар ско-бре жуљ каст ре љеф; ме-
ђу тим, из ве сне раз ли ке у ми кро кли мат ском по-
гле ду се еви дент но ја вља ју као по сле ди ца ан тро-
по ге них фак то ра (про ме не мор фо ло ги је те ре на,
кон цен тра ци ја енер гет ско-ин ду стриј ских ка па-
ци те та и др.).

Ла за ре вац се на ла зи на уме ре но-кон ти нен-
тал ном кли мат ском по ја су са ко е фи ци јен том
кон ти нен тал но сти 41,15%, што зна чи да је под-
не бље ре ла тив но бла го. Сва че ти ри го ди шња
до ба се ја сно раз ли ку ју, а по сто је и две ме те о ро-
ло шке ста ни це у Зе о ка ма и Ка ле ни ћу, ко је су на-
пра вље не за по тре бе по вр шин ских ко по ва.

Про ле ћа и ка сне је се ни су ки шо ви ти, ле та
жар ка,  а зи ме хлад не.  Та ко је би ло све до 1970.
го ди не, а од та да до 1980. зи ме су би ле бла ге, са
ма ло сне жних па да ви на, док су ле та би ла ки шна.

На ове про ме не углав ном су ути ца ли сле де-
ћи усло ви: про ме на мор фо ло ги је те ре на за по-
тре бе по вр шин ске екс пло а та ци је, јер су чи та ва
бр да шца сни же на, по сто је ће ге о граф ске струк-
ту ре уни ште не, пре ко па ва не шу ме и ре ке ко-
ји ма је у ве ли ком де лу ме њан ток и сл.  Те рен је
ис ко па ван до ду би не ве ће од 50  m  и све у том
про сто ру по ста је јед на огром на ру па из ко је се
ва ди угаљ. То је отво ри ло дру ге пу те ве кре та ња

Железничка станица Вреоци
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ве тро ва и усло ви ло на ве де не про ме не.

Тем пе ра ту ра

Сред ња го ди шња тем пе ра ту ра ва зду ха из-
но си 11,40C. Нај ве ће из ме ре не тем пе ра ту ре су у
ју лу око 400C на мер ној ста ни ци Там на ва, од но-
сно 370C у Зе о ка ма, док је нај ни жа из ме ре не тем-
пе ра ту ра из но си ла -28,50C на ста ни ци Там на ва,
а за Зе о ке у фе бру а ру -14,50C. На овом под руч ју
про сеч но пад не око 600 мм ки шног та ло га. То је
раз лог што на овим про сто ри ма бу ја ве ге та ци ја.
Ре ла тив на вла жност ва зду ха ле ти кре ће се из ме-
ђу 50% и 55% и 80% зи ми. Облач ност је нај ве ћа
зи ми до 8/10 по кри ве но сти не ба, а нај ма ња ле ти
из ме ђу 3/10 и 4/10.

Ово под руч је ка рак те ри ше при су ство ма гле.
Док у на се љи ма око Бе о гра да ма гле има у из о-
би љу, у Ла за рев цу је сун ца на пре тек, та ко да се
ду жи на осун ча но сти у то ку го ди не кре ће из ме ђу
1900 и 2300 са ти.

Ве тро ви

У по зну је сен и у то ку зи ме ду ва ју ве тро ви
са се ве ро за па да, ју го и сто ка, ис то ка (овај ве тар
је у на ро ду по знат под име ном усто ка) и за па да,
а бр зи на ве тра се кре ће од 0,1–6,5  m/s.  У спар-
ним лет њим да ни ма ду ва за пад њак од По са ви не,
до но се ћи осве же ње, али и не по го де. По чет ком
про ле ћа ду ва ју го, ко ји воћ ња ци ма на но си ве ли-
ке ште те.

На кли мат ске усло ве овог под руч ја и ко лу-
бар ско-там нав ско-љи шког ре јо на ути чу и окол-
не пла ни не: Ава ла, Ко смајм, Бу ку ља и Вен чац,
ко ји сма њу ју ин тен зи тет усто ке у од но су на Бе-
о град.

Биљ ни и жи во тињ ски свет

Са да шње ста ње биљ ног и жи во тињ ског све-
та је мно го дру га чи је не го ра ни је. Не ка да су ов де
би ле гу сте шу ме (по пре да њу, на по се че ном па-
њу сун ча ло се 12  ко за),  ко је су се око 1860.  го-
ди не кр чи ле ку лу ком (оба ве зним за јед нич ким
ра дом). Од жи во ти ња ов де је не ка да у гу стим
шу ма ма би ло ме две да, ву ко ва и ди вљих сви ња.
Да нас по ред до ма ћих жи во ти ња (го ве да, ов це,
сви ње, жи ви на) нај за сту пље ни ји је пти чи ји свет
са мно гим вр ста ма (врап ци, чвор ци, вра не, гу-
гут ке ...).  Ри бе је све ма ње због за га ђе но сти во-
да. У ши рем окру же њу на ју гу је Руд ник, ко ји се
бр до ви тим ни зом на ста вља на ва љев ске пла ни не
(Су во бор и Ра јац, Ма љен и Див чи ба ре), а да ље
на за па ду је и Вла шић и Цер, ко ји се ви де за вре-
ме бла гих да на, обич но по сле ки ше.

Шу ме и жи вот на сре ди на

Шу ме су је дан од нај зна чај ни јих еко си сте-
ма на пла не ти. Њи хо ва уло га се огле да у то ме

да шти те зе мљи ште од еро зи је, ре гу ли шу ко-
ли чи ну ки се о ни ка у ат мос фе ри, има ју огро ман
здрав стве но-са ни тар ни зна чај и по себ ну естет-
ску уло гу. Вре о ци, али и оста ла се ла ла за ре вач-
ке оп шти не, не ка да су би ли по кри ве ни гу стим
хра сто вим шу ма ма, ко јих да нас не ма. На овим
про сто ри ма су би ле сто лет не шу ме пре пу не
круп не ди вља чи (ме две ди, је ле ни, ву ко ви и др.),
па је овај крај још од сред њег ве ка био по знат по
бо га тим ло ви шти ма.

Са да шу ма ско ро да не ма, јер су убр зан раст
бро ја ста нов ни ка, по тре бе за об ра ди вим по вр-
ши на ма, гра ђе вин ским ма те ри ја лом и огре вом
до ве ли до кр че ња огром них раз ме ра. Са да су
нај за сту пље ни ји па шња ци и ли ва де, мо чвар на
ве ге та ци ја; од ра тар ских кул ту ра: ку ку руз, пше-
ни ца, овас, ку пус, кром пир; од во ћа: ја бу ка, кру-
шка, шљи ва, кај си ја и бре сква.

Да нас су шум ске по вр ши не са чу ва не у ма-
њим сег мен ти ма (га ле риј ске шу ме). На жа лост,
и њи ма пре ти не ста нак због не ре гу ли са не се че
здра вих ста ба ла. Овом про бле му се у нај ско ри-
јој бу дућ но сти мо ра про на ћи аде кват но ре ше ње.
По вр ши на се ла баш као и по вр ши на под шу ма ма
дра стич но је сме ње на под ути ца јем по вр шин ске
екс пло а та ци је лиг ни та и ши ре ња ко по ва. Глав-
на ме ра ре ви та ли за ци је ова квих про сто ра је по-
шу мља ва ње, и то углав ном вр ста ма ко је су при-
род но на ста њи ва ле овај про стор пре де ло ва ња
ан тро по ге ног фак то ра. Шу ма мо же ап сор бо ва ти
по је ди не ком по нен те ин ду стриј ских за га ђе ња
(пра ши ну, угљо во до ни ке и ре ду ко ва ти бу ку...), и
упра во због то га тре ба те жи ти ка то ме да се Вре-
о ци опле ме не биљ ним кул ту ра ма.

По ред све у куп ног еко ло шког за га ђе ња и де-
гра ди ра ња те ри то ри је ме ста Вре о ци, на ње га на-
ди ру и по вр шин ски ко по ви ко ји су у екс пан зи ји,
и то са ис то ка „По ље Д“, а са за па да и се ве ра По-
ље „Там на ва –И сток“, „Ве ли ки Цр ље ни“. На пред
на ве де ни за га ђи ва чи ве ћи ном ра де у три сме не,
од но сно 24 ча са днев но, кон стант но еми ту ју ћи
за га ђу ју ће ма те ри је.

Од мо ста на ре чи ци Пе штан (нај ју жни ја
тач ка се ла) до Цр ве ног бр да (Ве ли ки Цр ље ни)
на се ве ру и од се ла Ме до шев ца (на ис то ку) до
ре ке Ко лу ба ре (за пад но) про сти ре се ово на се-
ље. Вре о ци, као и ве ћи на се ла у Ср би ји, не ма ју
уре ђе но сточ но гро бље, као ни пот пу но уре ђе ну
са о бра ћај ну мре жу.

Де мо гра фи ја

Вре о ци су на се ље у оп шти ни Ла за ре вац, у
са ста ву Гра да Бе о гра да. Пре ма по пи су из 2002.
би ло је 3210 ста нов ни ка (пре ма по пи су из 1991.
би ло је 3385 ста нов ни ка). Ку ће су у нај ве ћем
бро ју кон цен три са не у ин ду стриј ској зо ни, па је
са мим тим и њи хо ва угро же ност ве ћа.

У на се љу Вре о ци жи ви 2575 пу но лет них
ста нов ни ка, а про сеч на ста рост ста нов ни штва
из но си 39,5 го ди на (38,4 код му шка ра ца и 40,5
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код же на). У на се љу има 1088 до ма ћин ста ва, а
про се чан број чла но ва по до ма ћин ству је 2,95.
Ово на се ље је ве ли ким де лом на се ље но Ср би-
ма (пре ма по пи су из 2002. го ди не): Ср би 3158 –
98.38%, Го ран ци 11 – 0.34%, Ро ми 10 – 0.31%, Цр-
но гор ци 8 – 0.24%, Хр ва ти 2 – 0.06%, Му сли ма ни
2 – 0.06%, Сло ва ци 1 – 0.03%, Ру си 1 – 0.03%, Ма-
ђа ри 1 – 0.03%, Ма ке дон ци 1 – 0.03%, не по зна то
8 – 0.24%. На се ље се углав ном де ли на Гор њи крај
или Бо ка њац и До њи крај или Се ли ште. Оста ли
ма њи кра је ви на зи ва ју се по ве ћим ро до ви ма ко-
ји су ту жи ве ли (Ђу ри ћа крај, Ар ну ше ви ћа крај,
Пан те ли ћа крај, Ма ти ћа крај...)

Со ци о е ко ном ска обе леж ја ста нов ни штва су
углав ном ур ба ног ка рак те ра, са ре ла тив но ви со-
ким сто па ма ак тив но сти оба по ла. Ре ла тив но је
ни зак удео ак тив них ли ца у по љо при вре ди, а са-
ма по љо при вред на про из вод ња је ор га ни зо ва на
за соп стве ну по тро шњу, а знат но ре ђе на тр жи-
ште.  Нај ве ћи удео за по сле них ра ди у не ком од
ор га ни за ци о них де ло ва РБ .״Ко лу ба ра״

По љо при вре да и жи вот на сре ди на

По љо при вре да је јед на од нај ста ри јих људ-
ских де лат но сти. Зе мљи ште је у том по гле ду од
дав ни на из ло же но про ме на ма у ква ли те ту и на-
чи ну ко ри шће ња. Ве ли ки про блем у се лу је не-
а де кват на зе мљо рад ња, пре те ра на упо тре ба пе-
сти ци да, за са ђи ва ње кул тур них би ља ка на пар-
це ла ма ко је ни су по год не за ту кул ту ру, чи ме се
про блем до дат но про ду бљу је.

Јед но од ре ше ња ко је се ну ди као нај ло гич-
ни је је ко ма са ци ја, ко ја под ра зу ме ва по ве зи ва ње
има ња у јед ну це ли ну, ка ко бе се олак ша ла об ра да
зе мљи шта и бо ље и ра ци о нал ни је ис ко ри сти ла

по љо при вред на ме ха ни за ци-
ја.  Та ко би мо гла да се ство ре
за дру жна има ња од пар це ла
ко је су уда ље не од сре ди шње
ин ду стриј ске зо не и по год-
на за по љо при вред ну про из-
вод њу. То би по ред по ве ћа ња
при но са не ми нов но до ве ло и
до ге не рал ног на прет ка се ла,
што укљу чу је уре ђе ње на се ља
и са ме рад не зо не, а ти ме се
ства ра ју бо љи жи вот ни усло-
ви. По ред ко ма са ци је по сто је
још и арон да ци ја и екс про-
при ја ци ја, ко ја се спро во ди на
ба зи за ко на.

Муљ од се па ра ци је и су-
ше ња ме шта ни Вре о ца ко ри-
сте уме сто ђу бри ва, а при том
су све сни да не до ста је пра-
вил но упут ство за ко ри шће ње
истог и вре мен ска огра ни че-

ност ко ри шће ња са од ма ра њем зе мљи шта, као
ни про це на о ток сич но сти. Нео п ход но је ан га-
жо ва ти струч ња ке ко ји ће ура ди ти пра вил ник о
ко ри шће њу. До са да шња ис пи ти ва ња су се од но-
си ла са мо на фи зич ке и ми не ра ло шке про це не,
што је не до вољ но.

У од но су на ра ни је пе ри о де сто чар ством се
да нас у се ли ма ба ви све ма њи број до ма ћин ста-
ва. Од до ма ћих жи во ти ња га је се: го ве да, сви ње,
ов це, ко зе и жи ви на. Шта ле у ко ји ма је сме ште на
круп ни ја сто ка (кра ве и ко њи) су из вор не при-
јат них ми ри са. Не по сто ји ре гу ли са ни од вод фе-
ка ли ја, већ се оне за јед но са ор ган ским оста ци ма
од по љо при вред не про из вод ње од ла жу у бли зи-
ни шта ле на по вр ши ну ко ја ни је при пре мље на за
то (не по сто је бе тон ска ок на), па ве ли ке ко ли чи-
не азо та и фос фо ра на тај на чин до спе ва ју спи-
ра њем у по вр шин ске и под зем не во де. Обич но је
у бли зи ни шта ле и пољ ски WC, та ко ђе без ре гу-
ли са ног од во да, што до дат но угро жа ва жи вот ну
сре ди ну се ла.

Ин ду стри ја

Вре о ци се на ла зе у цен трал ном де лу Ко лу-
бар ског ру дар ског ба се на по вр шин ских ко по ва
лиг ни та. Из град њом тер мо е лек тра не (ШЕП –
Шу ма диј ско елек тро пре ду зе ће) 1936. го ди не, ко-
ја је би ла у то вре ме нај ве ћа тер мо е лек тра на у та-
да шњој Ју го сла ви ји, са сна гом од 12 MW, по чи-
ње и по сте пе но на ру ша ва ње жи вот не сре ди не.
По чет ком ма сов не по вр шин ске екс пло а та ци је
лиг ни та до ла зи до из град ње ве ли ких ру дар ских
по го на и пра те ћих ра ди о ни ца у се лу Вре о ци. А 3
km да ље (у Ве ли ким Цр ље ни ма) је ТЕ „Ко лу ба ра
А“ са око 100 h пе пе ли шта, чи ме по чи ње пе ри од
еко ло шке де гра да ци је, за тим еко ло шког за га ђи-
ва ња зе мљи шта, а свој мак си мум до сти жу кра-
јем два де се тог ве ка и да нас. На ве де не фа бри ке,

Вреоци Сушара
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ви ше сто ти на ка ми о на, же ле знич ких ком по зи-
ци ја, мно штво ау то мо би ла, ау то бу са, по крет них
тра ка ства ра пра ши ну и до да је но ва за га ђе ња,
та ко да је на ро чи то при ве тру си ту а ци ја не из-
др жи ва. У око ли ни ових по го на сва ко днев но се
вр ши од ла га ње раз ли чи тих ја ло вин ских ма те ри-
ја ла, пе пе ла и пре ши не. Овим су Вре о ци јед но од
нај за га ђе ни јих ме ста у оп шти ни Ла за ре вац, а и
ши ре. Због сте пе на еко ло шке за га ђе но сти жи-
вот не сре ди не Вре о ци су 2001. го ди не про гла ше-
ни еко ло шком цр ном тач ком.

По чев од про на ла ска угља на овим про сто-
ри ма (кра јем 19-ог ве ка) по чи ње убр за на ин ду-
стри ја ли за ци ја, та ко да је из гра ђе но ви ше обје-
ка та:

Вој но тех нич ки за вод по сле Пр вог светског
ра та,

1937. године ТЕ „ВРЕ О ЦИ“ ја чи не 12 МW,
уве де на „стру ја“ у Вре о ци ма 1938. г.,

1938. године ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА,
1956. године МО КРА СЕ ПА РА ЦИ ЈА,
1957. године СТА РА СУ ША РА,
1969. године СУ ВА СЕ ПА РА ЦИ ЈА,
1970. године ЗА ЈЕД НИЧ КЕ СЛУ ЖБЕ РЕ ИК

КО ЛУ БА РА,
1977. године ГАС БЕ ТОН,
1981. године ТО ПЛА НА и ЦЕН ТРАЛ НИ

СИ СТЕМ ВО ДО СНАБ ДЕ ВА ЊА,
1986. године НО ВА СУ ША РА,1987. г. ДОМ

ЗДРА ВЉА и др.6

6 Зо ран А. Ан то ни је вић, Жељ ко Стој ко вић, Насељено
место Вреоци, Вре о ци 2010.

Вреоци
данас
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Се ло Вре о ци се под име ном Врел це пр ви пут
по ми ње у осман ском по пи су Вла ха бе о град ске
на хи је 1528. го ди не.7

Се ло ВРЕЛ ЦА (Vrelça)

Ву ка шин, син Ву ко ја, и с њим: Бра тул, ње гов
син; Пет ко, ње гов син.

Ра до ња, син До бра ши на, и с њим: Ра до ван,
ње гов брат.

Ра јин,  син Ра до са ва,  и с њим:  Пет ко,  ње гов
син.

Ра ди ца, син Ди ми три ја, и с њим: Ива ниш,
ње гов син.

Пе тар,  син Влат ка,  и с њим:  Ми ха ил,  ње гов
син.

Ра до, син Вук че та, и с њим: Ко ста дин, ње гов
брат.

Ра до,  син Мар ка,  и с њим:  Ра до,  ње гов син;
Ра до сав, ње гов син. .

Ра до сав, син Ву ка ши на, и с њим: Вук, ње гов
брат.

Рат ко, син Ра до са ва, и с њим: Ми ла шин, ње-
гов брат.

Сто јан, син Вид ца, и с њим: Ра ди ца, ње гов
брат.

Ра дох на, син Мар ка, и с њим: То маш, ње гов
син; Ди ми три је, ње гов син.

Ра до ван, син Ра до са ва, и с њим: Па ва, ње гов
брат.

Ра ди ца, син Ди ми три ја, и с њим: Сте пан, ње-
гов брат.

7 Ха зим Ша ба но вић, Тур ски из во ри за исто ри ју Бе о-
гра да књ. I св. I, Ка та стар ски по пи си Бе о гра да и око-
ли не 1476–1566, Бе о град 1964, 75

Пет ко, син Ра хи це, и с њим: Ву чих на, ње гов
брат.

Стра хи ња, син Ра до ви ћа, и с њим: Ми лош,
ње гов син; Пет ко, ње гов бра ту чед; Да вид, ње гов
син.

ДО МО ВА 15, ТА БИ ЈА 20.

Врел це се по но во по ми ње го ди ну-дв е ка сни-
је у по пи су Бе о гра да и око ли не 1528/30. го ди не.8

Се ло ВРЕЛ ЦА (Virelça)

Ра до ња, син До бра ши на
Ра ди ца, син Ди ми тра
Вра неш, (син) Ра ди це
Пе тар, син Влат ка
Ра ди вој, син Вук ча
Ко ста дин, син Вук ча
Ра ди вој, син Мар ка
Ра дул, син Ра ди во ја
Ми ла шин, син Ра до са ва
Сто јан, син Вид ца
Ра ди ца, син Вид ца
То маш, син Ра дох не
Но вак, син Ра дох не
Пет ко, син Ра хи це
Ву чих на, син Ра хи це
Стра хи ња, син Ра до ни ћа
Ра до сав, син Ву ка ши на
Ми ло ван, син Ву ка ши на

8  Başvekâlet  Arşivi,  Ta  pu de  e  ri  No  978;  Ха зим Ша ба-
но вић, Тур ски из во ри за исто ри ју Бе о гра да књ. I св. I,
Ка та стар ски по пи си Бе о гра да и око ли не 1476–1566,
Бе о град 1964, 152–153.

ИСТОРИЈА СЕЛА

Кућа породице Маринковић из 1877. године
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Рат ко, син Ра до са ва
Пет ко, син Стра хи ње
Ву ко драг, син Угље ше
Ра да вац, син Ву ка ши на

ДО МО ВА 17, НЕО ЖЕ ЊЕ НИХ 5

При ход 2.569
ис пен џа  550
пше ни це 36 лу ка на 1.008
јеч ма 20 лу ка на  420
зо би 18 лу ка на  232
ушур од ко но пље  6
ушур од ку пу са  8
ушур од ко шни ца  15
ушур од цр ве ног лу ка  5
ре сум на бо стан  34
ре сум на се но  119
ре сум на др ва  15
ре сум на вин ску бу рад  15
ре сум на уда ју  15
ре сум на сви ње  81
Ба ду ха ва  10

На по ме на: Лук но од 7 ца ри град ских ки ла за
је чам и пше ни цу.

Врел це се ја вља и у по пи су Бе о гра да и око ли-
не 1536. го ди не.9

Се ло ВРЕЛ ЦА (Virelça)
при па да Бе о гра ду

Ра до, син Бра ну ла, на ба шти ни
Ра ди ца, син Ди ми три ја, на ба шти ни
Бра ни вој, син Вук ча, на ба шти ни
Ко ста дин, син Вук ча, на ба шти ни
То мас, син Ра дох не, на ба шти ни
Ра ди ца, син Вид ца, на ба шти ни
Пет ко, син Стра хи ње
Ра до ња, син До бра ши на, на ба шти ни
Бра ни ло, син Мар ка, не мо ћан ста рац
Ра ди ца, син Ра ни ло ви ћа, нео же њен
Во ја, син Ра дох не, нео же њен
Ми ло ван, син Ву ка ши на, на ба шти ни
Ра до сав, син Ву ка ши на
Ми ла шин, син Ра до са ва, на ба шти ни
Ра до ван, син Ву ка ши на, на ба шти ни
Пет ко, син Дан че ви ћа, на ба шти ни
Стра хи ња, син Ра ни ло ви ћа, на ба шти ни
Ни ко ла, син Ра до са ва
Сте пан, син Вук ча, нео же њен
Вук, син Ра ји це, нео же њен
Ди ми три је, син Мар ка
Ра ди ца, син Ву ка ши на, нео жењ

9  Başvekâlet  Arşivi,  Ta  pu  de  e  ri  No  187;  Ха зим Ша ба-
но вић, Тур ски из во ри за исто ри ју Бе о гра да књ. I св. I,
Ка та стар ски по пи си Бе о гра да и око ли не 1476–1566,
Бе о град 1964, 324.

ДО МО ВА 16, НЕО ЖЕ ЊЕ НИХ 5,
НЕ МОЋ НИХ СТА РА ЦА 1.

При ход 2.200
ис пен џа 525
пше ни це 20 лу ка на 640
јеч ма 8 лу ка на 192
су ра жи це 15 лу ка на 360
ушур од ко но пље 10
ушур од ку пу са 15
ушур од ко шни ца 82
ушур од ши ре 3 ве дра 45
ре сум на бо стан 26
ре сум на си је но 91
ре сум на др ва 39
ре сум на млин,
2 жрв ња, ра де це лу го ди ну

60

ре сум од дру гог мли на
ко ји ра ди по ла го ди не

30

ре сум на сви ње 55
ба ду ха ва, ре сум на уда ју
и ре сум на вин ску бу рад

30

На по ме на: лук но од 8 ца ри град ских ки ла за
пше ни цу и је чам.

Ма са оке се кре та ла око 1,2  до 1,3  кг.10 Ца-
ри град ска ки ла је има ла 18 до 22 оке,  а лук но у
Бе о град ском па ша лу ку од 1516. до 1536. го ди не
је има ло 7 ца ри град ских ки ла. У за ко ну за исти
сан џак из 1536. го ди не по сто ја ло је лук но ко је се
упо тре бља ва ло на тр го ви ма, 8 ца ри град ских ки-
ла у пше ни ци и јеч му.

За оне ко ји би же ле ли да из ра чу на ју ко ли ка је
би ла про сеч на го ди шња про из вод ња жи та ри ца
це лог се ла ре ћи ће мо им да тре ба да ту ко ли чи ну
да по мно же са 8.  Да кле ако је се лу 1536. го ди не
об ра чу нат по рез на 20 лу ка на, го ди шња про из-
вод ња пше ни це је би ла око 160 лук на, тј 1280 ца-
ри град ских ки ла.  То је не где око 25600  ока или
око 32000 кг, тј. 32 то не пше ни це. При бли жно
мо же мо усво ји ти да је сва ка по ро ди ца у Вре о-
ци ма 1536. го ди не го ди шње до би ја ла око 2 то не
пше ни це и не што ви ше од то га за јед но јеч ма и
су ра жи це или не што ви ше од 4 то на жи та ри ца.
Од то га је око по ла то не ишло на по рез (око 12 до
13%), а око 1/3 је ко ри шће на за се тву (око 1400
кг). Сва кој по ро ди ци је, да кле, оста ја ло не што
ви ше од 2  то не (око 2200  кг)  за ко ри шће ње,  од
че га око јед не то не пше ни це ко ја је ко ри шће на
за људ ску ис хра ну. Вре оч ке по ро ди це су мо ра ле
да се сна ла зе са око 3 кг пше ни це днев но. Са мо
исто та ко тре ба зна ти да је ово за оно вре ме би ло
до ста до бро; ве ћи на се ла у Сме де рев ском сан џа-
ку су има ла знат но ма њи при нос жи та ри ца.

10 У по зном Осман ском цар ству је стан дар ди зо ва на
на 1.2828 kg. Dic ti on na i re Turc-Français, Con stan ti no ple:
Im pri me rie Mi hran, 1911.
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Пу то пи сци ко ји су оби ла зи ли Ср би ју у вре-
ме осман ске вла да ви не углав ном су се кре та ли
Ца ри град ским дру мом или су ишли не што се-
вер ни је од Вре о ца, ако су ишли из Бе о гра да за
Ва ље во и Ша бац и обрат но.  Ко ли ко је на ма по-
зна то, је ди ни пу то пи сац ко ји је про шао бли зу
Вре о ца био је Евли ја Че ле би ја, и то 1662. го ди не.
Он не спо ми ње Вре о це, али је де фи ни тив но про-
шао вр ло бли зу се ла,  ако не већ кроз ње га.  Ево
шта он ка же:11

МО ЈЕ ПУ ТО ВА ЊЕ ИЗ БЕ О ГРА ДА
У АЛ БА НИ ЈУ
џу ма да II 1072

(22. ја ну ар – 19. фе бру ар 1662. го ди не)

На пут сам кре нуо са де сет мо јих слу гу и
два де сет на о ру жа них дру го ва прат ње. Ишли смо
на ју жну стра ну. За осам са ти про шли смо кроз
мно га на се ља и на пред на се ла и до шли у се ло Ру-
жај.12

То је се ло од три сто ти не ку ћа, на се ље но са-
мо Ср би ма и Бу га ри ма. За тим смо пре шли се ло
Ли со ви ће.13 Са мо бог зна гор ске па шња ке ко је
смо пре шли за три на ест са ти.

За тим смо про шли кроз срп ско и бу гар ско
се ло Би стри цу,14 ко је је зи ја мет. Пре ла зе ћи пла-
ни не у ју жном прав цу про шли смо кроз се ло
Смр дљи ко вац.15

Иду ћи да ље кроз пла ни не и шу ме (?) сти гли
смо у се ло Ли пље16 и ту за но ћи ли.  То је срп ско
и бу гар ско хри шћан ско се ло од две сто ти не ку-
ћа и са јед ном цр квом. Оно је зи ја мет. Ов дје има
бе лог, де бе лог и слат ког кај ма ка, та ко да му ни је
ра ван ни кај мак са гор ског па шња ка Бин гјол у
Ер зе ру му.“

По сле Осман ског по пи са Сме де рев ског сан-
џа ка из вре ме на вла де Му ра та III, на са мом кра-
ју XVI ве ка, ви ше од јед ног ве ка не ма мо по у здан
по пис ових кра је ва све до ус по ста вља ња ау стриј-
ске вла сти над се вер ном Ср би јом на кон По жа ре-
вач ког ми ра 1718. го ди не. Од мах на кон пот пи-
си ва ња ми ра на ста ла су два вр ло бит на из во ра
за срп ску исто ри ју –  Нај пер гов по пис из 1718.

11 Evli ja Če le bi, Pu to pis – od lom ci o ju go slo ven skim ze-
mlja ma, Sa ra je vo 1979, 333. Пре вод Ха зи ма Ша ба но ви-
ћа.

12 У ори ги на лу: Ro žay или Ru žay, а тре ба ве ро ват но,
Ru šanj. Го то во си гур но да на шње се ло Ру шањ.

13 У ори ги на лу: Lis ha vić.

14 У ори ги на лу: Stric se. Х. Ша ба но вић је пот пу но у
пра ву кад ка же да је реч очи глед но о штам пар ској гре-
шци и да је из о ста ло на по чет ку сло во Б (са мо гла сни-
ци се ни су пи са ли) да кле Bi + Stric se и до би ја се Bi stric-
se. Би стри ца је се ло код Ла за рев ца.

15 У ори ги на лу Ismer li Ko vat ši ис кри вље но од Ismr dli-
ko vat si = Smr dlji kov ci или Smr dlji ko vac

16 У ори ги на лу сто ји Lipye. Нај ве ро ват ни је да на шње
се ло Ли пље у Ка че ру.

го ди не и Еп швил цо ва кар та из истог вре ме на.
Се ло Вре о ци ни је ушло у Нај пер гов по пис (као
ни це ли Бе о град ски ди стрикт,  тј на хи ја),  али се
ја вља на Еп швил цо вој кар ти као на се ље но се ло
Vre ozy.17

Ин те ре сант но је да се не ја вља у срп ским цр-
кве ним по пи си ма из пе ри о да 1733–1735. го ди не.
Нај ве ро ват ни је је тре ти ра но као за се ок мно го
ве ћих Шо пи ћа, чи јој је па ро хи ји и при па да ло.
Тре ба ре ћи да то ни је био ре дак слу чај – че сто
су не ка се ла из о ста вља на у цр кве ним по пи си ма,
а ја вља ју се у ау стриј ским по пи си ма се ла пот чи-
ње них вој ној ко ман ди или ци вил ним вла сти ма.
А има и се ла ко јих не ма ни у срп ским ни ау стриј-
ским по пи си ма, али из дру гих из во ра (нат пи са
и за пи са) зна мо да су ег зи сти ра ла у то вре ме
(1718–1739. го ди на).

Ов де се мо ра мо за др жа ти да де таљ ни је раз-
мо три мо гор ње по дат ке, по го то во што се они у
не че му по ду да ра ју, а у не че му раз ли ку ју од пре-
да ња ко ја је за бе ле жио на те ре ну П. Пе тро вић.
Али нај пре да је мо пар оп штих на по ме на.

У вре ме ау стриј ске упра ве Ср би јом по чет-
ком XVI II ве ка ко лу бар ска се ла (на де сној оба ли
Ко лу ба ре) су при па да ла бе о град ском ди стрик ту.
У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка и пр вим го ди на-
ма XIX ве ка до по чет ка Пр вог срп ског устан ка
иста се ла су при па да ла Бе о град ској на хи ји, ко-
ја се де ли ла на По сав ску, Ко лу бар ску и Ту риј ску
кне жи ну.18 Ка сни је је Бе о град ској на хи ји при по-
је на Гро чан ска на хи ја, па је та ко по сто ја ла са мо
јед на – Бе о град ска на хи ја, ко ја се опет са сто ја ла
од ви ше кне жи на.19 Прем да се у ет но граф ској ли-
те ра ту ри обич но на во ди ка ко су ка сни је кне жи-
не пре и ме но ва не у сре зо ве20, то се ни је баш та-
ко де си ло.  Нај пре су по чет ком 1830. го ди не све
кне жи не пре и ме но ва не у ка пе та ни је, па је та ко
ка пе та ни ја Жив ка Ив ко ви ћа по ста ла Ка пе та-
ни ја ко лу бар ска.21 Тек 1836. го ди не ка пе та ни је
ће по ста ти сре зо ви, па ће та ко ка пе та ни ја Ко лу-
бар ска по ста ти Срез ко лу бар ски. О исто ри ји се-
ла П. Пе тро вић је за бе ле жио сле де ће: „Да на шње
Вре о це је за сно ва но у XVII ве ку на ме сту зва ном
Ста ро се ло у Гор њем по љу и та да се, по пре да њу,
зва ло Ку ри ло во бр до. Због по пла ве оно се пре-
ме сти ло до не ка да шњег Цве тов ца,22 на ме сту на

17 Д. Пан те лић, По пис по гра нич них на хи ја Ср би је по-
сле По жа ре вач ког ми ра,  Спо ме ник САН XCVI,  Бе о-
град 1948, 35

18 М. Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја књ. I, 126; Р. Ни-
ко лић, Око ли на Бе о гра да, На се ља књ II, 905

19 М. Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср-
би је књ. II, 477–560.

20 Б. Дроб ња ко вић, Ко смај, Срп ски ет но граф ски
збор ник XLVI, На се ља 26, Бе о град 1930, 5

21 АС – Про то кол арач ки 1820–1831. У до ку мен ти ма
се кне жи на Жив ка Ив ко ви ћа већ од 1827. го ди не по-
вре ме но на зи ва и кне жи на ко лу бар ска.

22 Цве то вац је у ме ђу вре ме ну, због отва ра ња там нав-
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Епшвилцова карта из 1718. године

Д. Пан те лић, По пис по гра нич них на хи ја Ср би је по сле По жа ре вач ког ми ра,
Спо ме ник САН XCVI, Бе о град 1948, карта.
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ко ме је био хан, а по осло бо ђе њу од Ту ра ка 1804.
г. ди не по ме ри ло се ду бље у шу му на Пре ва ла ма,
па се на по слет ку спу сти ло у да на шње ме сто.

По пре да њу, та да је у Вре о ци ма би ло све га
де вет ку ћа: Чо ли ћа, Ма ле ти ћа, Је ле ни ћа, Мар џу-
но ви ћа, Бран ко ви ћа, Мо ми ћа, Ар ну ше ви ћа, Ђо-
ки ћа, Јок си ћа и Дра ги ће ви ћа.

Дру го, по свој при ли ци ста ри је, на се ље је
би ло у Се ли шту, у Ђу ри ћа кра ју, о ко ме се да-
нас ни шта не зна. У Це ро ву по то ку би ло је, ка жу,
„ма џар ско“ гро бље, од ко га се до Дру гог свет ског
ра та по зна вао са мо је дан ка ме ни над гроб ни „бе-
лег“, па је и он по ру шен и укло њен. Ста ро вре оч-
ко гро бље би ло је у да на шњем по те су до Цве тов-
ца. Да на шње гро бље је у кра ју Ку са њи, у стра ни
ви ше Ма лог по то ка.“

Оп ште по зна та је чи ње ни ца да су се до по ја ве
же ле зни ца и ка сни је мо тор них во зи ла ко му ни-
ка ци је при ла го ђа ва ле ге о граф ским при ли ка ма
на те ре ну. Тек од сре ди не XIX ве ка, а на ро чи то са
раз во јем мо тор ног са о бра ћа ја пред Дру ги свет-
ски рат, ра ди се на то ме да се при род ни усло ви ма
при ла го де зах те ви ма са о бра ћај ни ца. Та ко је би-
ло и у Ср би ји. Из град њом пру ге Бе о град –Ниш и
ка сни је Ла по во –Кра гу је вац на пу шта ју се по сте-
пе но не ка да шње при род не ко му ни ка ци је, и то
нај пре оне стра те гиј ског (ме ђу на род ног) зна ча ја,
а са из град њом са вре ме них пу те ва за мо тор ни
са о бра ћај и при род не ко му ни ка ци је ло кал ног
зна ча ја. Кад је реч о ко му ни ка ци ја ма ре ги о нал-
ног и ло кал ног зна ча ја, то је на ро чи то из ра же но
за Шу ма ди ју, где има мо вр ло ис пре се цан те рен.
На и ме, успо ни на пу те ви ма ко ји су не са вла ди ви
за коњ ску или во лов ску за пре гу мо тор на во зи ла
го то во и не осе те. Због то га нам је че сто вр ло те-
шко да стек не мо пра ви увид у ко му ни ка ци је XIX
ве ка и ра ни је.

Еп швил цо ва кар та, ма ко ли ко да је не пре-
ци зна, да је вр ло та чан ме ђу соб ни по ло жај се ла
та мо где има во де них то ко ва за ко је је Еп швилц
мо гао да их ве же. За хва љу ју ћи Ко лу ба ри и ре ка-
ма Пе штан и Љиг, мо же мо од лич но да уби ци ра-
мо се ла у Шу ма диј ској Ко лу ба ри ка ко су да та на
спо ме ну тој кар ти. Од мах па да у очи да се Вре о це
на ла зе на ле вој оба ли ре ке Пе штан. Упра во та мо
где ка же пре да ње, бли зу ка сни јег Цве тов ца. Да-
кле, 1718. го ди не се ло се на ла зи ло на ле вој оба-
ли ре ке Пе штан, бли зу Цве тов ца. Ити не рер ко ји
да је Евли ја Че ле би ја се до ста до бро по кла па са
пу тем уцр та ним на Еп швил цо вој кар ти. Тај друм
иде од Ли со ви ћа, до ли ном ре ке Бе ља ни це, ко ју је
пре ла зио (као и Ту ри ју) не где код Цр љен ца. За-
тим је про ду жа вао ис точ ним па ди на ма Во луј ка,
не где из ме ђу да на шњих Са ку ља и Јун ков ца, код
Зе о ка пре ла зио Пе штан и он да ишао на Би стри-
цу.  С об зи ром да је овим пу тем ишао Евли ја,  а
уцр тан је и на Еп швил цо вој кар ти, ја сно је да је
био зна ча јан.

Ау стриј ски оба ве штај ци су 1783. и 1784. го-
ди не вр ло де таљ но „из ви ђа ли“ друм ске ко му ни-

ских ко по ва, пот пу но из ме штен.

ка ци је у Ср би ји. Из ра ђе не су и вр ло тач не кар те,
пр ве тач не кар те се вер не Ср би је.

Ни у пи са ним из ве шта ји ма ни на кар та ма
не ма ни ка квог дру ма ко ји би ишао до ли ном ре-
ке Ко лу ба ре. Нај бли жи друм је ишао прав цем
Бе љин –Ли со вић –Др лу пе –Ра ни ло вић –Вр би ца.23

За што је ово бит но? Осман ли је су ха но ве по ди-
за ле са мо на ва жни јим ко му ни ка ци ја ма, та ко да
по да так о ха ну код Цве тов ца је го то во си гур но
не та чан. Оно што би се ља ци мо гли да по ве жу са
не ким ха ном мо гли би да бу ду оста ци рим ске ви-
ле ру сти ке ис точ но од да на шњег Ско ба ља, тач-
но са дру ге стра не оба ле Ко лу ба ре у од но су на
та да шњи по ло жај Вре о ца. Ме сто на ко ме су се
на ла зи ли Вре о ци  би ло је вр ло из ло же но по пла-
ва ма, па ни је ја сно ка ко су ту мо гли да се скло не
од по пла ва. За хва љу ју ћи Ау стри јан ци ма, ми од
по чет ка XVI II ве ка мо же мо да пра ти мо по ја ву
по пла ва бар у се вер ном де лу Ср би је (и на рав но
да на шњој Вој во ди ни). По све му су де ћи, у пе ри-
о ду од Ве ли ке се о бе па до 1770. го ди не ни је би-
ло ка та стро фал них по пла ва, бар не оних ко је су
по га ђа ле ве ћу те ри то ри ју. Пр ве „ка та кли змич ке“
по пла ве су за бе ле же не 1770. го ди не.24 Са чу ван
је и је дан наш за пис ко ји се од но си на по пла ве
1770. го ди не на Ду на ву и ње го вим при то ка ма:
„Не ка се зна ка ко 12. апри ла 1770. го ди не Ду нав
по то пи не мач ку зе мљу, Бе о град и Ка ра вла шку и
би ве ли ки по топ.“ Сле де ће „ка та кли змич ке“ по-
пла ве по го ди ле су ове кра је ве 1780. го ди не, па
он да 1814. го ди не. У вре ме ове две по пла ве ка та-
стро фал них раз ме ра ау стриј ске вла сти су упу ти-
ле по ру ку ста нов ни штву на под руч ју Сла во ни је
и да на шњег Сре ма: „оста вљај те све – спа ша вај те
жи во те“. Сле де ћа ка та стро фал на по пла ва је би-
ла ју на 1827. го ди не.25 „Ре ке“ Лу ка ви це26 не ма на
Еп швил цо вој кар ти из 1718. го ди не, прем да има
и ма њих реч них то ко ва. Она је го то во си гур но
на ста ла то ком по пла ва 1770. или 1780. го ди не.
Тек на кон ових по пла ва за по че то је по сте пе но
пре се ља ва ње се ла са до та да шњег по ло жа ја на
да на шњи – ви ши у од но су на ко ри то Ко лу ба ре.
По што је цр ква, по пре да њу, са гра ђе на на де сној
оба ли Лу ка ви це, то је још је дан по ка за тељ да се
то мо гло де си ти тек на кон 1770. или још ве ро ват-
ни је на кон 1780. го ди не.

23 Д. Пан те лић, Вој но ге о граф ски опи си Ср би је пред
Ко чи ну кра ји ну од 1783 и 1784 год, Спо ме ник LXXXII,
Бе о град 1936, 78.

24 T. Da dić, L. Ta dić, O. Bo nac ci, Utje caj Dra ve i Du na va
kroz po vi jest na po pla ve u Osi je ku, Hr vat ske vo de 23/2015,
289–290.

25 T. Da dić, L. Ta dić, O. Bo nac ci, Utje caj Dra ve i Du na va
kroz po vi jest na po pla ve u Osi je ku, Hr vat ske vo de 23/2015,
287–294, по себ но 289–290.

26 „Ре ка“ Лу ка ви ца или Ло ко ви ца је у ства ри би ла
је дан од реч них то ко ва Ко лу ба ре, ко ји се одва јао од
глав ног то ка упра во на тро ме ђи се ла Вре о ца, Ско ба ља
и Цве тов ца.
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Аустријска карта из 1784. године

Д. Пан те лић, Вој но ге о граф ски опи си Ср би је пред Ко чи ну кра ји ну од 1783 и 1784 год,
Спо ме ник LXXXII, Бе о град 1936,  карта III, 1
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По ста вља се пи та ње за што су се ља ци по ди-
гли цр кву на ме сту са ког су по че ли да се исе ља-
ва ју. Тре ба ре ћи да су на ши пре ци вр ло не ра до
при ста ја ли на та ква пре се ље ња. Књаз Ми лош ће
мо ра ти да си лом пре се ља ва не ка се ла у до ли ни
Мо ра ве на кон ка та стро фал них по пла ва 1827. го-
ди не. Та да је пот пу но не стао ве ли ки број се ла,
та ко што је Ми лош жи те ље тих се ла пре се лио у
обли жња бо ље за шти ће на се ла. Круп не кли мат-
ске про ме не свет ских раз ме ра, а ко је се вре мен-
ски по кла па ју са Фран цу ском ре во лу ци јом и На-
по ле о но вим ра то ви ма, ве ро ват но при мо ра ва ју и
Вре о ча не да се ко нач но пре се ле. У овом пе ри о ду,
ко ји се по кла па с Ко чи ном кра ји ном и Пр вим
срп ским устан ком, не сум њи во је би ло круп ног
по ме ра ња ста нов ни штва, али ути цај кли мат ских
про ме на је до са да сла бо ис тра жен. И у све ту су
та ква ис тра жи ва ња тек у за чет ку. У сва ком слу-
ча ју у на шим ле то пи сним бе ле шка ма из ве шта ји
о по пла ва ма у то вре ме су вр ло уче ста ли. Ду ге и
хлад не зи ме са мно го сне га су ско ро сва ког про-
ле ћа до во ди ле до ма њих и ве ћих по пла ва, а до-
ли на Ко лу ба ре, упра во из ме ђу Вре о ца, Ско ба ља
и Цве тов ца – би ла је на ро чи то из ло же на то ме.
Ако по гле да мо ста ре вој не то по граф ске кар те
из XIX и по чет ка XX ве ка,  ви де ће мо упра во ту
стал но по ме ра ње ко ри та Ко лу ба ре.27

Све ово до ве ло је да се се ло ско ро у пот пу-
но сти до по чет ка Пр вог срп ског устан ка пре се ли
на но ву – ви шу ло ка ци ју. Због то га ће се и се ља ни
од лу чи ти да на тој но вој ло ка ци ји са гра де но ву
цр кву, а не због тур ског па ље ња исте.

Вра ти мо се исто риј ским из во ри ма о Вре о-
ци ма.

Вре о ци, тач ни је жи те љи се ла Вре ла ца спо-
ми њу се у јед ном за пи су игу ма на ма на сти ра Ће-
ли је ха џи Си ме о на из 1788. го ди не. На по чет ку
Ау стриј ско-тур ског ра та 1788. го ди не, по зна тог
код нас као Ко чи на кра ји на,  осман ске сна ге из
Бо сне су по ха ра ле ви ше цр ка ва и ма на сти ра у
ва љев ском кра ју, па и у око ли ни Бе о гра да. Том
при ли ком су опљач ка ли и књи ге из ма на сти-
ра Ће ли је али су их ка сни је на пу ту  из гу би ли.
Књи ге су, на кон ме сец да на, на шли не ки жи те љи
Вре ла ца и вра ти ли их игу ма ну Ће ли ја ха џи Си-
ме о ну. Ево тог ха џи Си ме о но вог за пи са:28

Västo `e bo u di vsákome bra tou ~touåemou
sñe moe pi smo ou vre me ra ta 1788 kad bà{e ce sarþ
Ȋòsifþ rimskñi, im pe ra tri ca mo skov ska sþ to u-
rec kimþ ca remþ so ul tanþ – Ab doulþ – Ah midþ.
I to vre me pog pre {e mo na sti ri ou cälomþ
predþlou be li grac komþ, a na i pa ~e ou va lev-

27 О ути ца ју кли мат ских про ме на на исто ри ју де таљ-
ни је ви де ти у:  H.H. Lamb, Cli ma te, hi story and the mo-
dern world Met huen 1982; Raymond S. Bra dley, Phi lip D.
Jo nes, Cli ma te Sin ce A.D. 1500, Psycho logy Press, 1995;
Erik Durschmied,  e We at her Fac tor Hod der & Sto ug-
hton 2000; Phi lip Eden, We at her wi se Mac mil lan 1995.

28 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си књ.
II, Бе о град 1903, бр. 3601. У ин дек су, у књи зи III,  сто ји
да је за пис под бро јем 3602, али је то гре шка.

skomþ. Iz go re m. Bo go va ~a, m. ]elñe, m. Rib ni-
ca, m. No va ci, cr kve mir ske: Pet ni ca, Ker ~amþ
(Kr~ mar), Bo u ko vi ca, Plo u `acþ, Bran ko vi na, ou
Ba ou cr kva, ou À şbou~õ cr kva, mon. Dоkmirþ. Ou
cälomþ prädälou va lev skomþ osta ou Paounñi
cr kva i mon. Gra bo vacý, I sveåenici i na rod
pobäe`e ou Sremþ. I To ur ci po sakrivenñi ou
Pe ~i nou mo na sti ra ]elñà, ple ni li savþ kro ugþ
kni ga, i ta ko po ne li kni ge. Bi lo to u rec ko vo i ske
10000 hi la(da ), i po ne li kni ge. I ta ko se div no
~o u de so tvo ri lo. Ka ko e konþ koñ e kni ge nosño,
iz me ~ou to li ko ga vo in stva za deo se pod ed no
kri vo dre vo, i kni ge ot pa le, a konþ o~o, i ni vi-
deo ko otþ to li ke vo i ske, ve; e na me secþ po sle
na {li kod se la Pa lo ua iz Vre la ca hristñàni, i
da li mo e mou bra tou ... Rouvñmobou arh. bo go-
va~ kogþ, i à ha xi – Si meonþ, ma na sti ra ]elñà
igo u me nou. I tou bio sei skri ̀ al ... (да ље не чи-
тљи во).

Са свим је мо гу ће да је овом при ли ком по па-
ље на и цр ква у Врел ци ма (Вре о ци ма) прем да се
то у са чу ва ним из во ри ма не спо ми ње. Ме ђу тим,
по што су стра да ле цр кве у бли зи ни Ва ље ва, ни је
не мо гу ће да су том при ли ком 1788. го ди не стра-
да ле и цр кве у Шу ма диј ској Ко лу ба ри, али је то
ипак ма ло ве ро ват но.

Прем да је по пре да њу цр ква па ље на и два
пу та то ком Пр вог срп ског устан ка, ми за то не-
ма мо ни ка квог до ка за, а из кон тек ста до га ђа ја,
као што ће мо то да ље ви де ти, ве ро ват ни је је да
цр ква у Вре о ци ма ни је стра да ла,  бар не озбиљ-
ни је то ком Пр вог срп ског устан ка. Исто то ва жи
и за са мо се ло Врел це.

Дру ги срп ски уста нак за по чео је у Кра гу је-
вач кој на хи ји уби ја њем тур ских са ку пља ча по-
ре за. И пре из би ја ња устан ка би ло је до го во ра
ви ђе ни јих љу ди и ста ре ши на, на ко ји ма су вр-
ше не при пре ме за уста нак. На род не ста ре ши не
и вој во де пред ла га ле су Ни ко лу Ми ли ће ви ћа Лу-
ње ви цу за во ђу но вог устан ка, али се он не хте де
при ми ти, већ пред ло жи за ста ре ши ну Ми ло ша
Обре но ви ћа, вој во ду Руд нич ке на хи је. Од лу ка је
до не та на до го во ру на род них ста ре ши на у се ли-
ма Ру дов ци и Вре о ци. На пр вом за ве ре нич ком
са стан ку мар та 1815. го ди не у Ру дов ци ма, код по-
па Ран ка из овог се ла,  са ста ли су се из ме ђу оста-
лих Ми лу тин Га ра ша нин, Ар се ни је Ло ма и Ава кум,
игу ман Бо го ва ђе. На том са стан ку од лу че но је да
се по диг не бу на због ти ра ни је Су леј ман-па ше Ско-
пља ка чим Ми лош Обре но вић успе да се жив из ву-
че из Бе о гра да.29

Дру ги са ста нак је одр жан 5. мар та 1815. го-
ди не у Вре о ци ма у Бе о град ској на хи ји, на ко ме
је би ло при сут но пре ко пе де сет ли ца из ви ше
на хи ја, ме ђу ко ји ма и вој во де из Пр вог устан ка
Ла зар Му тап, Ми лић Дрин чић, Ни ко ла Ка тић,
за тим нај по зна ти ји тр гов ци, кне зо ви кне жи на,
све ште ни ци, ка лу ђе ри, бу љу ба ше и кме то ви нај-

29 М. Га ври ло вић, Ми лош Обре но вић I, Бе о град 1908,
137; В. Сто јан че вић, Ми лош Обре но вић и ње го во до ба,
Бе о град 1990, 39.
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ве ћих се ла из Шу ма ди је и Ко лу ба ре.30 Ме ђу њи-
ма је био и ка пе тан Пет ко из Вре ла ца (та да бе ше
та кав на зив ме ста), Па вле Го шњић из Зе о ка, Ни-
ко ла Стан ко вић из Остру жни це, Ар се ни је Ло ма,
и сви при сут ни се до го во ри ше да ди жу уста нак,
а да Ни ко ла Стан ко вић и Па вле Го шњић иду до
Зе му на; пр ви код ге не ра ла Чер вен ке по по моћ
Ау стри је, а дру ги код еми гра на та да их пи та: „хо-
ће ли што би ти: или да ги ну или да се тур че“.

На овом са стан ку је (пре ма при ча њу и ста-
рих Вре о ча на) вој во да Ар се ни је Ло мо био за ду-
жен да уби је Ми ло ша ако се не при хва ти вођ-
ства.

Ова ко ма сов но оку пља ње зна чај них лич но-
сти по ка зи ва ло је да је уста нак на пра гу. Тур ци
су не ка ко са зна ли за овај скуп и теф тиш је из ла-
зио из Бе о гра да да их по хва та. На ску пу је од лу-
че но да се кроз не ко ли ко да на уста не на оруж је,
па је кнез Ни ко ла Стан ко вић из Остру жни це
по слат од стра не скуп шти не ге не ра лу Чер вен ки
у Зе мун да га пи та да ли се на род мо же на да ти
по мо ћи од Ау стри је.31 Уста нак је већ био при-
пре мљен са мо се че ка ло про ле ће. Због спон та ног
на род ног от по ра уста нак је из био пре за ка за ног
да на,  на цвет ни че твр так 8.  апри ла 1815.  го ди-
не, у Ја се ни ци. Нај пре је Ар се ни је Ло мо уда рио
на тур ске зу лум ћа ре у Ја се ни ци, раз ју рио их и
осло бо дио Руд ник са сво јим Ка чер ци ма. Дан уо-
чи Цве ти Си ма Ми ло са вље вић Па штр мац, Јо ван
Обре но вић и Бла го је То мић из Кни ћа су са Гру-
жа ни ма по би ли тур ске са ку пља че по ре за у се-

30 Вук Ка ра џић, Ми лош Обре но вић и ње го во до ба,
Про та Ма ти ја, Ме мо а ри.

31 М. Га ври ло вић, Ми лош Обре но вић I, Бе о град 1908,
138–139; В. Сто јан че вић, Ми лош Обре но вић и ње го во
до ба, Бе о град 1990, 39–40.

лу Ко њу ши (Гор ња Гру жа).
У не де љу 11. апри ла 1815.
го ди не код цр кве у Та ко-
ву, пре да ју ћи за ста ву Си ми
Ми ло са вље ви ћу Па штрм-
цу с ре чи ма „Ево ме не,  ето
вас - рат Тур ци ма“ – Ми лош
Обре но вић све ча но је об ја-
вио да се ди же но ви уста нак.

Глас о овом до га ђа ју бр-
зо се пре нео на све на хи је.
Вук Ка ра џић је за бе ле жио
да је кнез Ми лош „рас пи сао
књи гу на све стра не“.32

Вре о ци су на кон Дру гог
срп ског устан ка при па да ли
кне жи ни Ни ко ле Ста но је-
ви ћа до 1825. го ди не. Од та-
да па до 1830. го ди не би ла је
то кне жи на Жив ка Ив ко ви-

ћа (или ко лу бар ска), а од те го ди не ка пе та ни ја
Ко лу бар ска. Од 1836. го ди не је, као што смо већ
на ве ли, ка пе та ни ја Ко лу бар ска по ста ла Срез ко-
лу бар ски.

Крај око Вре о ца, Шо пи ћа и Цр ну ћа је био
бо гат жи ром и по го дан за тов сви ња. О то ме нам
го во ри јед но пи смо кне за ја се нич ког Ми лу ти на
Са ви ћа кња зу Ми ло шу из је се ни 1824. го ди не:33

1824, 8. сеп тем бра, Га ра ши
Ми лу тин Са вић — Кња зу Ми ло шу

Је го Ва ше Си ја тел ству Ми ло сти ве и шиј Го-
спо да ру!

Ша ље мо вам Ово мо је пи смо по ива ну из Га-
ра ша и Ја вља мо ва ма Го спо да ру Ка ко сам слао
Ива на до ле у Ко лу ба ру Да гле да има ли гди Жи-
ра, Та ко у Цр ље ни ма и у вре о ци и ушо пи ћи ма,
и до па ло му се да би мо гле сви ње за јед но Шест
не де ља На о ди ти жи ра Та мо љу ди ни ка ко нас не
пу шта ју Не го мо лим ва ше му Си ја тел ству не би-
ли нам До зво ли ли с ва шим пи смом да: би се ма-
ло по мо гле.

С отим Оста јем Ваш По кор њеј ши Слу га
У Га ра ши ма 8го Сеп те мри ја 1824

   Ми лу тин Са вић

32 Вук Ст. Ка ра џић, Ску пље ни исто риј ски и ет но-
граф ски спи си, Бе о град 1898, 146; В. Сто јан че вић, Срп-
ска на ци о нал на ре во лу ци ја и об но ва др жа ве од кра ја
XVI II ве ка до 1839. го ди не, у: Исто ри ја срп ских на ро да
V-1, СКЗ, Бе о град 1981, 100–102. По пи са на је и сва ре-
ле вант на ли те ра ту ра.

33 АС–КК–XV–434, Пи смо кне за Ми лу ти на Са ви ћа
кња зу Ми ло шу од 4. сеп тем бра 1824. го ди не. Об ја вље-
но у: Р. Мар ко вић, Кња же ска кан це ла ри ја књ. II, Кра-
гу је вач ка на хи ја 1815 – 1839, св. I (1815–1827), Бе о град
1954, 310

Кућа Милетића, по предању стара 300 година.
Сигурно најстарија кућа у селу Вреоци, могуће
да је из времена Првог српског устанка.
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По да ци о бро ју до мо ва, по ре ских и арач ких
гла ва у се лу Вре о ци и окол ним се ли ма

од 1821. до 1831. го ди не34

година

Број домова
1820/21 78 18 28 14 24 57
1821/22 94 23 27 15 25 57
1823 97 23 28 13 24 60
1825 98 22 23 14 26 64
1826 107 22 33 14 - 66
1827 107 23 32 14 32 64
1828 103 21 33 13 31 68
1829 108 23 34 12 30 69
1831 107 22 36 16 31 69

Број ожењених глава
1820/21 115 21 34 16 29 70
1821/22 106 23 28 15 25 62
1823 121 24 33 17 28 69
1825 122 21 39 18 26 69
1826 126 21 37 18 - 72
1827 125 21 ½ 38 19 31 74
1828 120 23 39 19 31 73
1829 119 23 38 16 29 72
1831 120 22 38 17 35 71 ½

Број арачких глава
1820/21 233 42 77 32 60 156
1821/22 240 49 78 35 62 154
1823 256 52 89 39 64 162
1825 271 53 91 42 70 171
1826 281 50 88 40 - 172
1827 287 56 89 43 83 176
1828 288 57 92 45 81 179
1829 284 56 91 38 79 178
1831 313 54 89 38 82 186

По чет ком (апри ла) 1823. го ди не по пи са на
је сто ка, и то ов це и ко зе, у на хи ји Бе о град ској.
Кне жи на Ни ко ле Ста но је ви ћа је има ла нај ма ње
сто ке, све га 12866 бра ва. Вре о ча ни су има ли 535
бра ва (ова ца и ко за), Са ку ља ни 204 бра ва, Јун-
ков ча ни 360 бра ва, Ме до шев ча ни 191 бра ва, жи-
те љи Шо пи ћа 369 бра ва и Цр љен ча ни 462 бра-
ва.35

То ком го ди на број ова ца и ко за у Вре о ци ма
је знат но по рас тао. У Вре о ци ма је 1827. го ди не

34 АС–Про то кол арач ки 1820–31;

35 АС–По да ци из Про то ко ла на пла ће ног чи бу ка за
ов це и ко зе 1823.

би ло 77  то ро ва са 697  ова ца и 300  ко за.  У Ме-
до шев цу је би ло 18 то ро ва са 177 ова ца и 54 ко-
зе. Се ља ни из Са ку ља су има ли 11 то ро ва са 186
ова ца и 118 ко за. Јун ков ча ни су по се до ва ли 29
то ро ва са 492 ов це и 215 ко за. У Шо пи ћу су би-
ла 53 то ра са 492 ов це и 289 ко за. Цр љен ча ни су
има ли 28 то ро ва са 570 ова ца и 191 ко зом.36

За тр го ви ну са Ау стри јом је тре ба ла по себ-
на до зво ла – „об ја вле ни је“. Из јед ног до ку мен-
та од 9. ав гу ста 1830. го ди не са зна је мо да је ме-
ђу тр гов ци ма из Бе о град ске на хи је „об ја вле ни је
дру гог ре да“ имао Мар ко Јан ко вић из Вре ла ца.
У исто вре ме „об ја вле ни је пр вог ре да“ имао је
Ра до ван Ра до и чић из Шо пи ћа. Укуп но је из Бе-
о град ске на хи је 8 тр го ва ца има ло „об ја вле ни је
пр вог ре да“, а два тр гов ца „об ја вле ни је дру гог
ре да“.37

Го ди не 1844. у Вре о ци ма је би ло 120 ку ћа са
875 ста нов ни ка.

Освр ни мо се ов де на је ду ин те ре сант ну
ствар. Вре о ци се и у зва нич ним до ку мен ти ма
то ком це лог XIX ве ка че сто на зи ва Вре ља ци,
Вре ло, Вре о ци. Ка ко је тач но би ло зва нич но име
овог се ла? У зва нич ној пу бли ка ци ји „Реч ник
сви ју ва ро ши, ва ро ши ца, се ла и за се о ка у Ср би-
ји“, из 1872. го ди не од Ко сте Јо ва но ви ћа на во ди
се: Вре о ци, се ло у сре зу Ко лу бар ском у окру гу
Бе о град ском.38

Вре о ци су те 1872.  го ди не има ли сво ју оп-
шти ну, ко ју су са чи ња ва ла се ла Вре о ци (217 по-
ре ских гла ва), Цр ље ни (97 по ре ских гла ва) и Ме-
до ше вац (57 по ре ских гла ва). Укуп но је оп шти на
има ла 371 по ре ску гла ву и би ла је, по бро ју по ре-
ских гла ва, нај ве ћа у Ко лу бар ском сре зу, а и јед-
на од ве ћих у це лој Кња же ви ни Ср би ји. Сре ска
ку ћа је би ла у се лу Шо пи ћу.39

За ни мљи во је да је Ми ли ће вић ма ло шта на-
пи сао о се лу Вре о ци у сво јој по зна тој мо но гра-
фи ји Кне же ви на Ср би ја. Ка да го во ри о руд ном
бла гу у Бе о град ском окру гу, на во ди да у се лу
„Вре о ци ма“40 и у Шо пи ћу у Ко лу ба ри има мр ког
угља.41 Вре о це не спо ми ње ка да пи ше о ста ри на-
ма у окру гу и о зна ме ни тим љу ди ма. У та бе ли на-
се ља ме ђу се ли ма Ко лу бар ског сре за да је и Вре-
о це и на во ди да има 173 по ре ске гла ве. Мно го је
зна чај ни ји по да так да је, по ње му, шко ла у се лу
отво ре на 1855. го ди не.42 За и ста чу ди да Ми ли ће-

36 АС–Не сре ђе на гра ђа –Теф те ри чи буч ки за 1827.

37 Про то кол Бе о град ског су да Но. 237 од 8. ав гу ста
1830. го ди не, об ја вље но у: Б. Пе ру ни чић, Бе о град ски
суд 1819–1839, Бе о град 1964, 468

38 К. Јо ва но вић, Реч ник сви ју ва ро ши, ва ро ши ца, се ла
и за се о ка у Ср би ји, Бе о град 1872, 16

39 Исто, 96–97.

40 Та ко код ње га.

41 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град 1876,
63–69.

42 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град 1876,
108.  Те шко је ре ћи за што се број по ре ских гла ва код
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вић ка да на во ди но ве цр кве и шко ле у Бе о град-
ском окру гу не спо ми ње ни ти вре оч ку цр кву ни-
ти шко лу.

Он као но ве шко ле43 на во ди оне у: Ко ра ћи-
ци, Мо кром Лу гу, Вен ча ни ма, Да ро са ви, Ба ћев-
цу, Иван чи, Вин чи, Ру шњу, Ма лом По жа рев цу,
Шо пи ћу, Пет ки, Бе љи ну, Ве ли кој Мо шта ни ци и
у Ко на ти ца ма. Ми ли ће вић на во ди ка ко – прем да
Бе о град ски округ има сра змер но нај ви ше цр ка-
ва и шко ла – школ ске згра де не мо гу да слу же за
по хва лу.44

Бар кад је реч о исто риј ским чи ње ни ца ма,
код Ми ли ће ви ћа не ма ско ро ни шта о Вре о ци ма,
али за то има не ких дру гих ин те ре сант них за па-
жа ња. Он пи ше ка ко се од свих бе о град ских се ла
сре ди ном XIX ве ка нај ви ше при ча ло о Вре о ча-
ни ма.

То је био од раз њи хо вог по себ ног ду ха,  као
што им се го вор раз ли ко вао од го во ра у дру гим
окол ним се ли ма. Ми ли ће вић је за бе ле жио и две
анег до те о Вре о ча ни ма,  па да их да мо и ми ов-
де.45

„Ишли, ве ли, Вре о ча ни из Бе о гра да уза Са-
ву. Хо те ћи пре пре чи ти и скра ти ти пут, уда ре на
ро сну ли ва ду.

Ко ће сад, кâно, пр ви да оби је ро су? – упи та ју
се ови.

Ај де ти Ми ло ва не; у те бе је бо ља обу ћа.
Не ћу, кâно; не го не ка иде Мар ко, он је до сад

ишао нај стра жњи.
Што баш ја –  рек не Мар ко;  пра во је да иде

Во јин ис пред, он се ско ро оже нио.
Нем ôте,  не го да се ува ти мо за ру ке,  као кад

се игра ке ту ше, па свак нек оби ја пред со бом
сво ју ро су.

Та ко и учи не. Сва ки је обио сво ју ро су, али је
га зди по тр ве на ли ва да ...“

Дру га при ча ка зу је ово:
Ка ко је на њи ви Жи ва не? – упи та Вре о ча нин

Вре о ча ни на јед ног ле пог да на, по сле спа сов ске
ки ше.

Не мо же би ти бо ље, Сте ва не! Баш, ка но, па-
суљ ми ли уз тач ку46.

Су тра дан гру не из не на да град на по ље Вре-
лач ко,  и већ хо ће све у ко рен да са тре.  Жи ван
стао под грм на увра ти на ма, гле да шта се чи ни
од то ли ког ње го вог тру да, и та ко ле пих ју че ра-
њих на да, па тек од јед ном као по дру гљи во ре че:

Е, удри Бо го, удри! Па су тра си ђи, те се сам
ши ри по Вре о ци ма!“

Ми ли ће ви ћа то ли ко раз ли ку је од по да та ка ко је да је К.
Јо ва но вић.

43 За но ве цр кве ви де ти оде љак о цр кви.

44 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град 1876,
128.

45 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град 1876,
125–126.

46 Хо ће да ка же да та ко на пред но ра сте.

Ука зом кра ља Пе тра одо бре но је ре ше ње На-
род не скуп шти не са зва не уре до ван са зив за 1903.
го ди ну, по ко јем су се ла Јун ко вац и Са ку ље, по
из ја вље ној же љи сво јих ста нов ни ка, одво ји ла од
сво је до са да ње оп шти не вре лач ке у сре зу Ко лу-
бар ском и да са мо за се бе обра зу ју но ву оп шти-
ну под на зи вом оп шти на јун ко вач ка. О ово ме
је кан це ла ри ја Ми ни стар ства уну тра шњих де ла
оба ве сти ла јав ност 16. ја ну а ра 1904. го ди не.47

Ука зом кра ља Пе тра одо бре на су ре ше ња
На род не скуп шти не са зва не од 1. ок то бра 1906.
го ди не и од 7. ју на 1907. го ди не, ме ђу ко ји ма је
би ло и ре ше ње да се се ло Ме до ше вац, по из ја-
вље ној же љи сво јих ста нов ни ка, одво ји од сво је
до са да ње оп шти не вре лач ке у сре зу Ко лу бар-
ском и да са мо за се бе обра зу је но ву оп шти ну
под на зи вом оп шти на ме до ше вач ка.48

По чет ком ле та 1914. го ди не пут од Ум ке пре-
ко Ме ља ка до Вре о ца про гла шен је за окру жни
пут дру гог ре да.49

Ко та ри за сто ку

„... По по да ци ма М. А. Ма рин ко ви ћа Вре-
о ча ни су има ли 1897. год. у сво јим при ват ним
по те си ма ко та ре, огра ђе не пар це ле у ко ји ма су
др жа ли сто ку. У њи ма је би ло ви ше пре гра да:
за кра ве, за те лад, во ло ве, ко ње, ов це и ко зе и за
сви ње. Кад у јед ној пре гра ди не ста не па ше, сто ка
се пре ме шта ла у дру гу пре гра ду и та мо је оста ја-
ла док се у пр вој тра ва „за о та ви“. У ли ва да ма су
би ли бу на ри, а по ред њих ко ри та за по ја ње сто-
ке. „Ста на ра“ је сва ко ју тро и ве че му зла кра ве и
за сто ку ва ди ла во ду из бу на ра. Мле ко је но си-
ла ку ћи на „об ра ми ци“, ва ри ла га и раз ли ва ла у
др ве ним „кар ли ца ма“, ски да ла ско руп (кај мак) и
пра ви ла сир.

Тај по сао око му же сто ке и пре ра де мле ка
на зи вао се „ста на ре ње“. На ли ва да ма је сто ка и
зи мо ва ла. За во ло ве по ди за ле су се ко ша ре, а сва
оста ла сто ка је би ла на по љу, под ве дрим не бом.
Зи ми се из ју тра и око под не по ла га ло сто ци се-
но и „ша ро ви на“ (ку ку ру зна ша ро ви на), а рет ко
и сла ма. С вре ме на на вре ме сто ци су се да ва ле
по со ље не „ме ки ње“, ко је су се до би ја ле од про-
се ја ног бра шна.

Овај по сао су обич но ра ди ли љу ди ...“50

47 Раз гру пи са ва ње оп шти на, По ли циј ски гла сник бр.
4 (од 31. ја ну а ра) 1904. го ди не, 25.

48 Раз гру пи са ва ње оп шти на, По ли циј ски гла сник бр.
27 (од 1. ју ла) 1907. го ди не, 217.

49 Окру жни пут, Тр го вин ски гла сник од 10. ју ла 1914,
Бе о град 1914, 4.

50 Пе тар Ж. Пе тро вић, Шу ма диј ска Ко лу ба ра, СЕЗ
LIX, НИПС 31, САН, Бе о град 1949, 90.
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Гра ђе вин ска ба шти на из XIX ве ка

Ку ћа по ро ди це Ми ле тић, нај ста ри ја ку ћа
у Вре о ци ма, на ла зи се на ве о ма не по вољ ном
ме сту, у цен тру се ла, не по сред но по ред ста рог
пу та ко ји је тра си ран по ред дво ри шта. Са гра-
ђе на је ве ро ват но сре ди ном XIX ве ка. Осим
ат мос фер ских за га ђе ња, ку ћа тр пи и по тре-
се иза зи ва не те шким са о бра ћа јем (ви ше од
27.000 ка ми о на го ди шње про ђе по ред овог
спо ме ни ка на пу ту од „Су ша ре“ до сто ва ри-
шта).51

Иа ко ни су под за шти том,  још не ки стам-
бе ни објек ти у Вре о ци ма си гур но за вре ђу ју
па жњу због сво је ста ро сти, али и ау тен тич них
ар хи тек тон ских ре ше ња.

По ме ни мо ку ћу Не дељ ко ви ћа из 1863. го-
ди не, за тим ку ће Ма рин ко ви ћа, Го спа ви ћа,
Бо ри са ва и Ми ло са ва Ан то ни је ви ћа, од ко јих,
по ре чи ма вла сни ка, ни јед на ни је мла ђа од 100
го ди на. Не тре ба за бо ра ви ти ни ку ћу Па у но-
ви ћа.52

Мо би ли за ци ја 1914. го ди не

Би ло је то лет њег да на, на дан лет њег св. ар-
хан ђе ла Га ври ла, с ве че ри 13. ју ла (по ста ром ка-
лен да ру) 1914. го ди не, ка да се кроз се ло про нео
глас о мо би ли за ци ји, о ра ту. Та стра шна вест
иза зва не мир у на ро ду. Уз не ми ри се се ло као
пче ле у ко шни ци. Иза ђо ше из ку ћа љу ди, же не и
де ца и по че ше се са ку пља ти у ма лим гру пи ца ма
по пу те ви ма, пред ка пи ја ма. И ја иза ђох на пут,
пред сво ју ка пи ју, где се бе ху оку пи ли сви из мо-
је ку ћи и не ки из су сед них ку ћа, да чу јем шта се
при ча.

Го во ри ло се о ра ту. У раз го во ру за др жа смо
се ду же. Већ бе ше на ста ла ноћ кад је цр кве њак
вре оч ке цр кве Ран ко Д. Стан ко вић на и шао пу-
тем. Он је ишао у цр кву да зво ном об ја ви мо би-
ли за ци ју.

Пут ко јим је до шао цр кве њак звао се „цр кве-
ни пут“. Тај пут је на ста јао од глав ног дру ма Ла-
за ре вац –Бе о град и про ла зио кроз Ђу ри ћа крај,
по ред мо је ку ће, шко ле и цр кве и во дио да ље за
су сед но се ло Ме до ше вац.

Про ла зе ћи пу тем по ред мо је ка пи је, цр кве-

51 Н. Жив ко вић, На род но гра ди тељ ство – спо ме ник
кул ту ре да нас, За вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре
гра да Бе о гра да, Бе о град 2007, 70; Ана Си би но вић, Мо-
дел за шти те и ре ви та ли за ци је на под руч ју угро же ном
угље но ко пом на те ри то ри ји бе о град ске оп шти не Ла-
за ре вац, Збор ник че твр те кон фе рен ци је о ин те гра тив-
ној за шти ти, Ре пу блич ки за вод за за шти ту кул тур но-
исто риј ског и при род ног на сље ђа Ре пу бли ке Срп ске,
Ба ња Лу ка 2010, 81; Ta ma ra Jo va no vić, Pra zni pro sto ri
Sr bi je – Pr va fa za pro jek ta, Za vod za pro u ča va nje kul tur-
nog raz vit ka, Be o grad 2010, 81.

52 Ta ma ra Jo va no vić, Pra zni pro sto ri Sr bi je – Pr va fa za
pro jek ta, Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka, Be o-
grad 2010, 81–82.

њак ме је угле дао, па је за стао и по звао ме: Син-
ђе ли ћу, хај де мо да зво ни мо!

Хај де мо, ре кох му и по ђох с њим.
Цр кве њак је ишао на пред по ма жу ћи се ду-

гим шта пом у хо ду, и при чао „о про шлим ра то-
ви ма и са да о но вом ра ту са Ау стро у гар ском“. Ја
сам ла га но ко ра чао за њим, ћу тао и слу шао ње-
го ве при че. Та ко смо сти гли у цр кве ну пор ту. У
пор ти од мах се оку пи ше око нас ра до зна ла де ца
и де ча ци из окол них ку ћа. Ме ђу де ча ци ма бе ја-
ше и Жи во јин А.  Ран ко вић,  зва ни Жи ја.  Ни ја
ни Жи во јин још не бе ја смо вој ни об ве зни ци, те
смо мо гли за др жа ти се у пор ти, док су дру ги об-
ве зни ци жу ри ли оп шти ни. Обо ји ца смо би ли
ре ши ли да по мог не мо цр кве ња ку, те смо се нај-
ду же за др жа ли у пор ти, док се оста ли за др жа ше
још не ко вре ме у пор ти, па одо ше сво јим ку ћа ма.

Цр кве њак нас по сла на то рањ да зво ни мо,
а он от по че да спре ма пран ги је за пу ца ње. Ис-
пе ли смо се уза ним кри ву да вим сте пе ни ца ма до
зво ни ка. У зво ни ку, ко ји се на ла зио ви со ко у цр-
кве ном тор њу, би ла су та да че ти ри зво на: ве ли ко
зво но – те шко 820 ки ло гра ма; ма ло зво но – 500
ки ло гра ма; јед но ма ње – око 400, и нај ма ње – 250
ки ло гра ма.

У тор њу бе ја ше та ма; сад узмем све ћу, ко ју
нам је дао цр кве њак,  па је за па лим и ста вим на
ма ло про зор че зво ни ка.

Зво на су би ла учвр шће на за та ва ни цу зво ни-
ка, ви со ко из над на ших гла ва. Ду ги ко ноп ци ко-
ји су јед ним кра јем би ли ве за ни за зво на, ви си ли
су у ва зду ху, до пи ру ћи до њим кра јем ско ро до
по да. Обо ји ца исто вре ме но згра би мо ко ноп це и
по ву че мо (сна жно) на до ле: зво на за кла ти ше, а
ме тал не ку гле сна жно уда ри ше о зи до ве зво на.

Раз ле го ше се зву ци свих зво на, ко ја су из

Стара магаза
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све сна ге зво ни ла, са мо са да друк чи је не го ра-
ни је:  та ко се чи ни ло у ду ша ма оних ко ји су то
слу ша ли. Ни су то би ли они ме ло дич ни, бла ги
зву ци ко ји су се рас про сти ра ли по бр ђем и рав-
ни цом, огла ша ва ју ћи про сла ву или пра зник или
пак ка да су по зи ва ли на род на ве чер њу и ју тре-
ње, иза зи ва ју ћи (по бу ђу ју ћи) у би ћи ма људ ским
њи хо вим ра до сне дра жи, ства ра ју ћи у ду ша ма
ле па осе ћа ња ко ја су се из ли ва ла и огле да ла на
њи хо вим ли ци ма: са да су то би ли је ца ји зво на
ко ји су се рас про сти ра ли зло слут но кроз се ло и
око ли цу, као у ва зду ху су ја сно шу мо ви ве ли ки
гра бљи вих пти ца, ко је кру же над пле ном. Од јек
зво на у но ћи био је ту жан. Зво на су огла ша ва ла
на ро ду мо би ли за ци ју, по твр ђу ју ћи та ко не при-
јат ну вест ко ја се би ла про не ла кроз се ло – о ра ту.

Ми смо зво ни ли у тор њу, а цр кве њак је та-
мо па лио пран ги је у пор ти. Не ко вре ме зво ни мо,
па пре ки не мо са зво ње њем, да би се од мо ри ли.
Та да се спу сти мо са тор ња да и ми на пу ни мо и
опа ли мо ко ју пран ги ју, па се по но во усп не мо на
то рањ, да на ста ви мо са зво ње њем. И та ко смо
на ста ви ли зво ње ње са пре ки ди ма до по ла но ћи.
У по ноћ смо пре ста ли са зво ње њем и пу ца њем
и на пу сти ли цр кве ну пор ту за јед но са цр кве-
ња ком. Оста ли де ча ци већ дав но бе ја ху оти шли
сво јим ку ћа ма.

Док смо ми зво ње њем и пуц ња вом из пран-
ги ја огла ша ва ла мо би ли за ци ју ста нов ни штву
окол них се ла и уда ље ним де ло ви ма на шег се-
ла: Уја ли ци, Ве љин ци, Ста ром Се лу, Цве тов цу
и Пан те ли ћа кра ју, до тле је у Ђу ри ћа кра ју Љу-
ба Ђу рић „Жу ћа“ по зи вао (вој нич ком) тру бом
вој не об ве зни ке; у кра ју се ла зва ном „Ку са ња“
оп штин ски пан дур Жи ван Жив ко вић је ишао
и сти гао и ви као е-е-еј, на-ро де-е! .... мо би ли за-
ци ја!

На оглас о мо би ли за ци ји вој ни об ве зни ци су
од ла зи ли у оп шти ну, ко ја се на ла зи ла на ме сту
зва ном: „Ста ри за пис“, где им је са оп шта ва но ко-
манд но ме сто је ди ни це.

Та да је пред сед ник оп шти не био Или ја Гр-
чић, де ло во ђа М. Син ђе лић, а њи хов по моћ ник
био је Ди ми три је М. Ла за ре вић. Сви су би ли те
но ћи код оп шти не. Ми та Ма тин (та ко су зва ли
Ди ми три ја) про чи тао је про глас о мо би ли за ци-
ји и са оп шта вао рат ни рас по ред оба ве зни ци ма.

Су тра дан 14. ју ла до де сет ча со ва пре под не
сви вој ни об ве зни ци су би ли на пу сти ли се ло. А
15. ју ла у овом кра ју ре гру то ва ни су и де ча ци ро-
ђе ни 1893 го ди не. По што сам и ја ро ђен те го ди-
не, ре гру то ван сам и од ре ђен био за те ле граф ску
че ту.

Не ко ли ко да на по сле огла са мо би ли за ци је
ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста по че ла је са ку пља ти
од ста нов ни штва за на шу вој ску но вац, ча ра пе,
ко шу ље, пе шки ре и дру ге ства ри.

Љу ди одо ше и се ло се опет сми ри. Стар ци,
же не, де ча ци, де вој ке, све што мо же ра ди ти,
при о ну ло на рад; па су сви пољ ски ра до ви оба-
вља ни као у ми ру: же ло се, вр ло,  ко си ло, бра ли

се ку ку ру зи, ора ло се, се ја ло се. И не про ђе мно-
го вре ме на од ових до га ђа ја кад сти го ше гла со ви
да је по чео рат из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске.
Бор ба се во ди ла на Дри ни, на Са ви код ва ро ши
Шап ца и на пла ни ни Це ру. Ове гла со ве до не со-
ше ра ње ни вој ни ци ко ји су би ли у тим бор ба ма.

Вре ме је про ла зи ло, а до га ђа ји се ни за ли је-
дан за дру гим. С је се ни 1914. би ли су по зва ни ре-
гру ти из дру гих се ла, па и на шег го ди ште 1893.

У оп шти ни уна пред нам је би ло са оп ште но
ко манд но ме сто и дан по ла ска. Ко манд но ме сто
бе ше Ра ља, а дан по ла ска 1. сеп тем бар.

Кад је био до шао дан мог од ла ска, мај ка ми
спре ми за пут јед ну по га чу,  пе че ну ко кош,  сла-
ни не, не ко ли ко гла ви ца цр ног и бе лог лу ка; је дан
пар ву не них ча ра па, јед ну ко шу љу, је дан ша ре ни,
ву не ни ћи лим и још не ке дру ге ства ри ко је је она
сма тра ла  да ће ми би ти ну жне. Све те ства ри,
сем ћи ли ма, она ста ви у јед ну бе лу ку дељ ну тор-
бу. – Био сам до бро оде вен; имао сам на се би ма-
ћу шај ка ну блу зу и но ве пан та ло не. На гла ви сам
имао шу ба ру, а на но га ма ле пе пле те не ча ра пе,
ве зе не у гор њем де лу ши ро ком ша ром од ву ни-
це; па опан ке шиљ ка не ка кви су се но си ли у оно
вре ме у овом кра ју.

Кад је до шао тре ну так (час) мог по ла ска, ја
ни сам био же њен.

Кад сам по шао од ку ће, ис пра ти ла ме је мај ка
са се стра ма. Иде мо кроз дво ри ште, а она пла че.
Ја је пи там:  за што пла че!  На то пи та ње,  она ми
од го во ри: „Отац и брат одо ше у рат, па сад и ти
од ла зиш, а ја оста јем са ма са пе то ро де це (код ку-
ће оста до ше је дан брат и че ти ри се стре). Ја, пун
ра до сти, што од ла зим у вој ску, па јој од го во рим:
пла чи за њи ма,  али за ме не не мој да пла чеш.  И
та ко у то ме раз го во ру сти го смо до ка пи је. На ка-
пи ји ја се по здра вим са мај ком и се стра ма и бра-
том, па кре нем „Цр кве ним пу тем“. Ма ти оста де
гле да ју ћи за мном, са су за ма у очи ма.

Би ло је то 1. сеп тем бра 1914. То га ју тра оку-
пи ли смо се у Вре о ци ма код „Ми ле ти ћа ме ха не“.
Ту су би ли ре гру ти са мо из Вре о ца.  Би ло нас је
око три де се так.53

53 Драгомир (Драга) Н. Лукић, Причање савременика
учесника ослободилачких ратова (Светислав, Цуле
Синђелић- Сребрна Карађ.звезда), Вреоци 1958-
1965..  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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ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА

На сед ни ци скуп шти не Бе о град ског окру-
жног од бо ра од 23.  сеп тем бра 1926.  го ди не,  на
пред лог Но ва ка Бе ли ћа из Вре о ца, пут од Вре о ца
до Ма лог Бор ка је про гла шен за окру жни пут и
од та да је одр жа ва ње овог пу та би ло на бу џе ту
Окру жног од бо ра.54

Би ло би ин те ре сант но да по гле да мо ка ко
су до бро на мер ни пут ни ци гле да ли на Вре о це и
окол на се ла. Текст но ви на ра Спа со ја Ђор ђе ви ћа
„Ме ђу по жње ве ним сно по ви ма жи та у бе о град-
ској око ли ни“ он нам да је чи тав низ ин те ре сант-
них де та ља о не ким се ли ма на пу ту Бе о гра д–Ла-
за ре вац дав не 1932. го ди не.55

„При пе кло сун це, уси јао се ас фалт. За па ра
гу ши. Онај ко ји има и ко ме се мо же бе жи из Бе-
о гра да од мах по на сту пу пр ве же ге. Но они ко ји
се скла ња ју у „ла до ви ну“ из гле да да су све ре ђи,
а ове го ди не их је нај ма ње.  Ба ње су не што пра-
зни је не го про шле го ди не. Мно ги бе же и у на ше
се ло, зе ле но, здра во, све же. Чу је се та мо и ра пав
и опор глас, али је исти нит, наш, а он да та мо на-
ку пи мо пра вог здра вља за град ску уби стве ну
пра ши ну.

Ипак, у ја ди ко ва њу зе мљо рад ни ка на зи ре се
не што што га хра бри, што га одр жа ва у стал ној
на ди, да ће бо љи так ипак до ћи, иа ко, мо жда, у
два на е стом ча су. Дру гим ре чи ма, оче ку је се же-
тва, хо но рар јед но го ди шњег тру да и на пор ног
ра да. Пше ни ца, као и дру ге жи та ри це, ка за ла
је сво је. До бро или рђа во. Го во ри ће мо доц ни је.
Али ку ку руз, шљи ва, ја бу ка, гро жђе, све је још
не из ве сно.

Ис ко ри стих љу ба зност и дру штво управ-
ни ка Са ве за здрав стве них за дру га г. пр. Кар ла
Шнај де ра и ше фа са ни тет ско-тех нич ког оде ље-
ња Цен трал ног хи ги јен ског за во да у Бе о гра ду,
ин жи ње ра г. Ве ли ми ра То ма ше ви ћа, ко ји су по-
шли да оби ла зе Ко лу ба ру, Руд ник и Шу ма ди ју.
Са на ма у ау то мо би лу бе ше и је дан отре си ти
се љак из ва љев ског кра ја, Дра гу тин Ђе на дић из
Рат ков ца.

По шли смо баш он да ка да је бе о град ском
кал др мом бе снео пра ви па као од то пло те. Кло-
ну лост, ћу та ње и бри са ње зно ја. Али чим точ ко-
ви „Фор да“ пре ђо ше и по след њи ка мен из ло ка не
чу ка рич ке кал др ме, у ко ли ма. на мах за вла да са-
свим дру го рас по ло же ње. Осе ти се ми рис по ко-
ше не тра ве; очи по че ше да лу та ју по не пре глед-
ном жу том кла сју још не по жње ве не пше ни це, по
зе ле ним ку ку ру зним њи ва ма. И раз го вор по че.
О че му дру гом, но о се ља ку, о ње го вим по тре ба-
ма. Јер пу ту јем са љу ди ма чи ји је де ло круг ра да
се ло, ко ји о се лу искре но ми сле и ко ји му у сва-
ком тре нут ку са мо до бро же ле, на су прот оним
бан кар ским зе ле на ши ма и па ла нач ким ћиф ти-
54 М. Ми ло ва но вић, Бе о град ска окру жна скуп шти на
за вр ши ла је рад, Вре ме од 24. сеп тем бра 1926, 6.

55 Спа со је Ђор ђе вић, Ме ђу по жње ве ним сно по ви ма
жи та у бе о град ској око ли ни, Прав да од 13. ју ла 1932, 5.

ца ма. Ови љу ди га уо ста лом нај бо ље по зна ју.
„Ето, уда ри и ки ша. Та ман ка ко тре ба. Ма ка-

жем ја:  љу ди,  би ће ки ше.  Ни је Бог пр зни ца као
оп штин ски кмет, ни си ле џи ја као сре ски ка пе-
тан. До бра ће го ди на би ти,“ при ча нам Ђе на дић.

„А ка ко је сад? Тре ба ли ки ше?“
„Па и не тре ба. До бро би би ло да ле пи да ни

по тра ју још ма ло.  Док пше ни ца до зри.  Ова по-
след ња ки ша је та ман. А да не па де, бо га ми от-
пе ва ку ку руз.

Сви слу ша мо раз ла га ња овог би строг се ља-
ка, до брог ор га ни за то ра и оду ше вље ног за дру га-
ра. На и ла зи Ли по ви ца. Шу ма са обе стра не пу та.
Ле па и див на да њу, а но ћу стра ши ло. Ка жу да ће
то би ти уско ро нај леп ше из ле ти ште Бе о гра ђа на.
Ка ко ре че Ђе на дић, пре тво ри ће мо се у „бе о град-
ску бу лоњ ску шу му“.

„Хо ће за оне са „шест ци лин да ра““ – до да је у
ша ли ин же њер То ма ше вић.

„Мо же и за дру го не што да по слу жи. За на-
хи ју ра зних Ба бе ји ћа.“

Ју ри мо жур но да ље. Жар ко во. Озло гла ше но
се ло. Је за ме хва та кад по ми слим где се на ла зим.
У ми сли ма ми про де фи ло ва де се ти на хај ду ка, а
жр тве њи хо ве као да про кр ста ри ше мо згом.

Мо ји са пут ни ци ме раз у ме ше. Ђе на дић,
опет он, по че да об ја шња ва.

„Ни су та кве са мо мле ка џи је ко је до ла зе у Бе-
о град. Слич ни су им и пред сед ни ци са це лим од-
бо ром. Од осло бо ђе ња ни јед на оп штин ска упра-
ва ни је оста ла до ис те ка ман да та. Све су ра ни је
оте ра не на ро би ју. Су сти же јед на дру гу. Та ко ка-
за ма ти ни кад ни су без жар ко вач ког пред сед ни ка
и ње го вих од бор ни ка.

Сте по је вац. Ле по ме стан це на до ма ку Бе о-
гра да.  Или,  бо ље,  мо гло би то би ти.  На жа лост
на шу и на ште ту њи хо ву, оно то ни је. Про гла ше-
но је за ва ро ши цу пре ви ше го ди на. Се ља ци су
уско ро на се ли ли це лу ра ван, и „пре ко но ћи по-
ста ли ва ро ша ни“. Та ко бар они ми сле. Ме ђу тим,
све од ре да Ужи ча нин би на звао „по лу та ни ма“.
Реч те шка. Мо жда н увре дљи ва.

Али да до ка же мо.
Пре не ке две го ди не Цен трал ни хи ги јен ски

за вод, уз по моћ гра ђа на, из ра дио је Сте по јев цу
леп во до вод. До ве де на је чи ста, хи ги јен ска во да
са два ки ло ме тра и по ста вље но не ко ли ко јав них
че са ма по ули ца ма. За све ове ра до ве уло же но је
око 400.000  ди на ра.  Док је био та мо ме ха ни чар
за во да и док је тра ја ла про ба во до во да, у Сте по-
јев цу су цу ри ле че сме. По ње го вом од ла ску во-
до вод је функ ци о ни сао док ни је ис цр пен ре зер-
во ар.  А та да оп шти на је тре ба ло да узме сво га
чо ве ка ко ји ће ру ко ва ти мо то ром, и да му до де ли
ма ле ну на гра ду. Ме ђу тим, и гра ђа ни и оп штин-
ска упра ва оста ли су глу ви. Та ко је ис пра ван во-
до вод за мро. Гра ђа ни и да ље иду и из ко је ка квих
ба ри ца цр пе во ду за пи ће. „То су Ју де сво је вр сте.
Не ма ју ни ка квог ор га ни за тор ског сми сла. Ми-
ли је им је се де ти по ка фа на ма, пре бро ја ва ти пе-
де сет и две, не го не што ура ди ти за до бро свих“,
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при зна де је дан ис кре ни до се ље ник.
Да до да мо је дан ма ли пред лог већ ре ше ном

пи та њу, па ће се Сте по је вац отре сти за сваг да
сво је мо чвар не пи ја ће во де, у ко јој са мо кро ко-
ди ли што не кр ста ре: не ка сва ка ку ћа да го ди-
шње за во ду по 100  ди на ра,  не ка се узме је дан
струч ни ру ко ва лац мо то ра и – пи та ње је ре ше-
но... А по про ра чу ну то би би ло до вољ но.

Иде мо да ље: Вре о ци, ду го и ра штр ка но се ло
крај дру ма. Ле во брег, об ра ђен – де сно не ис ко ри-
шће на пу ста ра, је дан огро ман ком плекс зе мљи-
шта зва ни Цр љан ска ба ра. Пре ко це ле го ди не
је под во дом. Ра ни је, би ће то не ка ко пред не ке
по сла нич ке из бо ре, из ра ђен је био план о ису-
ше њу мо чва ри. До нет је и у Вре о це. Гле да ли га
се ља ци, кр сти ли се, чу ди ли и ра до ва ли се што ће
до ћи до но вих, ле пих и плод них има ња. И гла са-
ли.  Али чим про ђо ше из бо ри,  про је кат као да у
зе мљу про па де. Ево, про ђе већ се дам-осам го ди-
на,  а он се ви ше не по ја ви.  И не ма из гле да – до
дру ге при ли ке.

Руд ник бок си та, од мах до се ла, не ис ко ри-
шћу је се ви ше. Да ли је са свим „иси сан“ или не,
те шко је зна ти. Али ка жу да би мо гао по слу жи ти
још ма ло.

По по љи ма, сву да, ужур ба ност. Зно ја ви ко-
са чи по лу на ги, у го лој су во ди, раз ма ху ју ко са-
ма и тра ва па да у от кос. Пше ни цу жњу. До бра је,
при лич но, али не као про шло го ди шња. Ра стом
је ма ла.  али је клас при лич но пун.  Тек,  на род је
за до во љан. Би ће хле ба. А за ду го ве – ако ку ку-
руз ро ди ...

Ау то ста де...  На гло.  По гле да смо сви.  Пут се
по пра вља, на си па и не из ве сно је да ли ће мо сти-
ћи у Ла за ре вац. Ко је крив за ово? На сип је чи тав
ме тар из над дру гог де ла пу та. По тра жи смо за
об ја шње ње пред у зи ма ча г. Вла ди ми ра Бо шња ко-
ва, али га не ма ту. А ни је на те ре ну ни над зор ни
ин же њер г. Сер ге јев.

Же ле ли смо да им скре не мо па жњу да се у
срећ ним кра је ви ма вр ши пр во оправ ка јед не по-
ло ви не дру ма, а за тим дру ге. Омо гу ћу је се пра-
ви лан са о бра ћај. Ова ко смо би ли при ну ђе ни да
узме мо не ке мо ти ке од се ља ка, да ко па мо чи та-
вих по ла са та и да про кр чи мо про лаз. Да ме, слу-
чај но, не би не ко де ман то вао, оста вљам овај ори-
ги нал ни сни мак, па нек он да ље го во ри...

Рад ни ци ту ца ју ка мен за на си па ње пу та.
Има ју по че тр на ест ди на ра од над ни це. Не кад
бе ше нај го ра кле тва се љан ке кад уз вик не: „Еј, да
Бог да ка мен ту цо!“

А да нас, сре ћан је онај ко до би је тај по сао.
Вре ме на се из ме ни ла.“

Из град ња пр ве тер мо е лек тра не

Око ли на Вре о ца је вр ло бо га та угљем (лиг-
ни том),  чи је су на сла ге де бљи не од око 70  м.  У
бли зи ни Вре о ца се да нас на ла зи чу ве ни руд ник

 Ко лу ба ра са тер мо е лек тра ном у Ве ли ким Цр-
ље ни ма, као и су ши о ни цом угља и то пла ном у

Вре о ци ма.
Са зна чај ни јом екс пло а та ци јом угља се за по-

че ло не по сред но пред Дру ги свет ски рат, али се
та екс пло а та ци ја вр ши ла са мо јам ским пу тем, и
то у три ја ме.

Ја ма Ко лу ба ра је отво ре на 1938. го ди не. Њен
ка па ци тет про из вод ње био је вр ло ма ли, око
1300 то на ме сеч но, а рад у ја ми при ми ти ван, без
ика кве ме ха ни за ци је и за штит них сред ста ва за
рад ни ке. Ја ма је ра ди ла све до 1943. го ди не, ка да
је рад об у ста вљен. У то вре ме про из вод ња је до-
сти за ла до 5000 то на ме сеч но. По сле осло бо ђе ња
ја ма је ре но ви ра на, ка па ци тет ја ме по ве ћан, та ко
да 1947. го ди не до сти же 10.000 то на ме сеч но.

Ја ма Јун ко вац је отво ре на 1936. го ди не и за
то вре ме би ла до ста до бро тех нич ки опре мље-
на. Рас по ла га ла је за се ка чи ма и елек трич ним
бу ши ли ца ма, а ка па ци тет днев не про из вод ње је
до сти зао до 400 то на лиг ни та днев но.  Сав угаљ
је тран спор то ван жи ча ном же ле зни цом ду гом 5
км до тер мо е лек тра не у Вре о ци ма. Ја ма је би ла у
про из вод њи све до 1943. го ди не, ка да је пре ста ла
са ра дом због оште ће ња. По осло ба ђа њу ја ма је
ре но ви ра на и у пр вим го ди на ма до сти гла је ка-
па ци тет од 700 то на днев не про из вод ње.

Ја ма  Пр ко са ва –Ру дов ци има ла је до ста ма ли
ка па ци тет, од око 1.000 то на ме сеч но.

Тер мо е лек тра на Ко лу ба ра по диг ну та је на
бо га тим на сла га ма ко лу бар ског угље ног ба се на.
Пр ва елек тра на у овом ба се ну по диг ну та је 1937.
го ди не у се лу Вре о ци, са сна гом од 14 MW, ко ја је
снаб де ва ла да ле ко во ди ма 60 kV Бе о град и Кра-
гу је вац. Ње ну уло гу пре у зе ла је тер мо е лек тра на
ко ја је по диг ну та у ме сту Ве ли ки Цр ље ни.

Че сма „Ву ка ши но вац“

На ме сту где се на вод но од ма рао Мар ко
Кра ље вић ка да је про те ри вао При леп ча не у ове
кра је ве по диг ну та је че сма, на ко јој пи ше: „Вре-
о ци, ову че сму по ди же Кра љев ска бан ска упра ва
Ду нав ске ба но ви не Но ви Сад и Цен трал ни хи ги-
јен ски за вод Бе о гра да уз град њу на ро да из се ла
Вре о ца 1935. го ди не“.

Ме шта ни Вре о ца и да нас ко ри сте во ду са ове
че сме и ка жу да је ве о ма пит ка.

Зе мљо рад нич ка за дру га

По чет ком 1936. го ди не Глав ни са вез срп ских
зе мљо рад нич ких за дру га при мио је у ре дов но
члан ство но во о сно ва не зе мљо рад нич ке за дру ге:
вре оч ку, са се ди штем у Ла за рев цу, и за кло пач ку,
са се ди штем у Кра ље ву.56

Вре о ци ко лу бар ски Тум бстон

Прем да се обич но ми сли да је хај ду чи ја би ла
обе леж је Ср би је XIX ве ка, она је у ства ри би ла

56 Но ве за дру ге, Вре ме од 25. фе бру а ра 1936, Бе о град
1936, 4.
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вр ло за сту пље на и из ме ђу два свет ска ра та. На-
ро чи то је би ла рас про стра ње на у сре зо ви ма По-
сав ском и Ко лу бар ском у окруж ју Бе о град ском.
По је ди на ме ста су, као Жар ко во или Ли по ви ца,
би ла по себ но на злом гла су. Мно го раз бој ни-
шта ва, а и хај ду чи је би ло је ве за но и за Вре о це.
Са јед не стра не, ре ла тив но ве ли ки број имућ них
љу ди у Вре о ци ма при вла чио је „хај ду ке“ и раз-
бој ни ке са свих стра на, али и ве ли ки број ка фа-
на имао је ути цај на уче ста лост кри вич них де-
ла. Та да шња бе о град ска штам па је би ла пре пу на
чла на ка о на па ди ма кри ми на ла ца на по је ди не
имућ ни је Вре о ча не, али и на го то во сва ко днев-
на раз ра чу на ва ња у мно го број ним ка фа на ма.
На но ше ња те шких те ле сних по вре да и по ку ша ји
уби ста ва у ка фа на ма де ша ва ли су се вр ло че сто и
пу ни ли ступ це у Вре ме ну, Прав ди, По ли ти ци ...
Ни раз ра чу на ва ња са смрт ним слу ча је ви ма ни су
би ла рет ка.

С об зи ром на те му ове мо но гра фи је не ће-
мо овог пу та ула зи ти у де та ље ових ка фан ских
су ко ба; оста ви ће мо то за мо но гра фи ју о се лу.
Овог пу та ће мо не што ре ћи о хај ду чи ји у Вре-
о цу и око ли ни, јер су у пар слу ча је ва ме те ова-
квих раз бој нич ких на па да би ли вре оч ки све ште-
ни ци. Да ће мо два при ме ра хај ду чи је, и то кроз
та да шње но ви нар ске тек сто ве, јер је ди но на тај
на чин чи та лац мо же да стек не пра ви ути сак о
ат мос фе ри ко ја је та да вла да ла. Пр ви слу чај је
на пад раз бој ни ка на вре оч ког тр гов ца Жи во ту
Ђу ри ћа у Ли по ви ци, а дру ги слу чај је хај ду ко ва-
ње Вре о ча ни на Ра до ва на Нео фи то ви ћа.

Нај пре да се упо зна мо са на па дом раз бој ни-
ка на Жи во ту Ђу ри ћа из пе ра но ви на ра Прав-
де.57

Раз бој нич ки на пад на пу ту
Бе о гра д – Ла за ре вац
Раз бој ни ци на па да ју

и пљач ка ју јед ног се о ског тр гов ца.

Жи во та Ђу рић, се о ски тр го вац из Вре о-
ца, у сре зу Ко лу бар ском, вра ћао се но ћу сво јим
ко ли ма из Бе о гра да, где је био про дао пи ли ће.
Али ка да је би ло око де сет ча со ва уве че, ње га
су на пу ту Бе о гра д–Ла за рев ца, код ме ста зва ног
„Ли по ви ца“, пре сре ла три не по зна та чо ве ка и
опљач ка ли га.

Ђу рић је без бри жно пу тем те рао сво ја ко ла,
ка да су од јед ном пред ње га ис ко чи ла три не по-
зна та чо ве ка, об у че на у се љач ко оде ло. Је дан, ко-
ји је у ру ци др жао ка ра бин, упе рио га је на Ђу ри-
ћа, а дру ги је згра био ко ња за узде. За то вре ме,
тре ћи, ко ме мо же да има око 30 го ди на, при шао
је бли же Ђу ри ћу и ре као му:

„Ру ке у вис! Дај па ре!“
Упла ше ни тр го вац из ва дио је од мах свој

нов ча ник, у ко ме је би ло 580 ди на ра, и пре дао га
раз бој ни ци ма. По сле то га они су се од мах из гу-

57 Раз бој нич ки на пад на пу ту Бе о гра д–Ла за ре вац,
Прав да од 14. ју ла 1933, 7.

би ли. Све се од и гра ло та ко бр зо да Жи во та ни је
имао вре ме на ни да по зо ве у по моћ.

За др ским на па да чи ма во ди се нај е нер гич-
ни ја ис тра га.

„Хај ду ко ва ње“ Ра до ва на Нео фи то ви ћа из
Вре о ца и Ми ло ја Ра до ва но ви ћа из Ар на је ва је
ти пи чан слу чај и хај ду ко ва ња и ре ак ци је ор га на
вла сти на кон по ги би је жан дар ме риј ског на ред-
ни ка Ма не та Глум ца. Ка да је у бор би 27. сеп тем-
бра 1939. го ди не по ги нуо на ред ник, жан дар ми
ни су ви ше ни по ку ша ва ли да по хва та ју хај ду ке.
Ишли су на то да их по би ју – и то су и ура ди ли.
Упо знај мо се са тим до га ђа ји ма кроз пе ро до пи-
сни ка Вре ме на из Аран ђе лов ца.58

У пу шка ра њу са од мет ни ци ма по ги нуо
ко ман дир жан дар ме риј ске

ста ни це у Да ро са ви

Аран ђе ло вац, 28. Сеп тем бра

Но ћас око 11.30 ча со ва у бор би са од мет ни-
ци ма Ми ло јем Ра до ва но ви ћем, зва ним „Ба бац“,
из Ар на је ва, сре за По сав ског и Ра до ва ном Нео-
фи то ви ћем, из Вре ла ца, по ги нуо је ко ман дир
Жан дар ме риј ске ста ни це у Да ро са ви, жан дар ме-
риј ски на ред ник Ма не Глу мац.

Од бе гли ро би јаш на по слу

Хај ду чи ја у сре зу По сав ском и Ко лу бар ском
– и по ред нај е нер гич ни јих ме ра жан да р ме риј-
ских ор га на –  ни је ни до да нас мо гла у ко ре ну
да се угу ши. Ми ло је Ра до ва но вић из Ар на је ва
као осу ђе ник ка зне ног за во да у Срем ској Ми-
тро ви ци ус пео је у ме се цу апри лу 1938 го ди не
да по бег не. Чим се на шао на сло бо ди, од мах се
при хва тио свог кр во лоч ног по сла и пр ве жр тве
би ле су ње го ви се ља ни из Ар на је ва, ко је је без
ми ло сти пљач као и унео код њих страх та ко да
га ни су у пр во вре ме сме ли ни при ја ви ти вла сти-
ма. Он је за то вре ме ус пео да се би на ђе си гур но
скло ни ште и си гур не ја та ке.

Но ћас око 10 ча со ва агил ни на ред ник и ко-
ман дир Жан дар ме риј ске ста ни це у Да ро са ви
Ма не Глу мац, ко ји се за све вре ме ис та као не у-
мор ним тра га њем за овим раз бој ни ци ма, ус пео
је са оста лим жан дар ми ма да про на ђе скло ни-
ште ових раз бој ни ка,  ко ји су се кри ли у јед ној
ко ли би у се лу Цве то јев цу Оп шти не вре лач ке из-
ме ђу ре ка Пе шта на и Лу ка ви це.

Бор ба пред раз бој нич ком ја зби ном

У то ку но ћи жан дар ми су се при ву кли ко ли-
би у на ме ри да по хва та ју раз бој ни ке. Ме ђу тим,
раз бој ни ци су опа зи ли жан дар ме риј ску по те ру и
при хва ти ли бор бу са жан дар ми ма. За хва љу ју ћи

58 У пу шка ра њу са од мет ни ци ма по ги нуо ко ман дир
жан дар ме риј ске ста ни це у Да ро са ви, Вре ме од 29. сеп-
тем бра 1939, 12.
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по мр чи ни, раз бој ни ци су по сле ду же бор бе ус-
пе ли да умак ну, али на не сре ћу жан дар ме риј ски
на ред ник Глу мац је по го ђен јед ним мет ком у гр-
кљан и на ме сту је остао мр тав.

Вла сти су на ста ви ле по те ру за раз бој ни ци ма
и ве ру је се да ће ови уско ро би ти по хва та ни. По-
ги ну ли на ред ник пре нет је у ме сто слу жбо ва ња у
се ло Да ро са ву, где ће су тра би ти са хра њен.

На кон овог су ко ба од мет ни ци ма је би ло
пре су ђе но. Жан дар ми ни су ни пла ни ра ли да их
хап се. Ишли су да им пре су де на ли цу ме ста.59

У бли зи ни Ла за рев ца уби јен је ју че од бе-
гли ро би јаш Ра до ван Нео фи то вић

Ла за ре вац, 2. ок то бра
У ата ру се ла Вре ла ца, не да ле ко од Ла за рев ца,

на ме сту зва ном „Уја ли ца“, уби јен је ју че ују тру,
у су ко бу са жан дар ми ма, зло гла сни раз бој ник и
од бе гли ро би јаш Ра до сав Нео фи то вић. У јед ној
ку пи од ша ше, у ко јој се са крио, жан дар ми су га
из ре ше та ли кур шу ми ма. Ба че не су и две бом бе.

У дру штву са хај ду ком Ми ло јем Ра до ва но-
ви ћем, зва ним „Ба бац“, Нео фи то вић је у по след-
ње вре ме из вр шио низ раз бој ни штва у сре зу Ко-
лу бар ском. Пре пет да ва њих дво ји ца су уби ли
ко ман ди ра жан дар ме риј ске ста ни це у Да ро са ви
на ред ни ка Ма на Глум ца. Том при ли ком Нео фи-
то вић је ра њен у но гу, а Ра до ва но вић у плећ ку.

По сле уби ства на ред ни ка Глум ца за од бе-
глим зло чин ци ма упу ћен је ве ћи жан дар ме риј-
ски од ред, ко јим је упра вљао по моћ ник Ду нав-
ског жан дар ме риј ског пу ка пот пу ков ник г. Ми-
ли во је По по вић.

Ра до ван Нео фи то вић по шао је рђа вим пу-
тем још пре се дам го ди на.  Од ње га су се сви
кло ни ли. За нај ма њу сит ни цу био је го тов да на-
пад не но жем. У за дру зи је био пра ви ти ра нин.
Не мо гу ћи ви ше да га под не су, бра ћа Ми ло је и
Ра дој ко оде ли ли су се од ње га. Со бом су од ве ли
и мај ку.  Та ко је Ра до ван остао у ку ћи са же ном
и де те том. Пре ма же ни је та ко ђе по сту пао ду-
шман ски: по сле два ме се ца за јед нич ког жи во та
она је умр ла. Муж ју је бр зо пре жа лио и оже нио
се јед ном мла дом и ле пом се љан ком. Али у бра-
ку ни су оста ли ду го. У се лу Шо пи ћу Ра до ван је
убио свог де ду Сте ва на Ан то ни је ви ћа за то што
га је ту жио вла сти ма за кра ђу.

„Ако не по ву чеш ту жбу, уби ћу те за де сет да-
на!“ – по ру чио је Ра до ван де ди.

Ка да је иза шао са ро би је, Нео фи то вић је по-
чео да кра де што год је сти гао и мо гао. Јед ног да-
на по крао је свог ком ши ју Ме то ди ја Син ђе ли ћа.
Ухва ћен је на са мом де лу. Кра ђа је би ла про ста.

Про шле го ди не, ме ђу тим, по се ли ма у сре-
зо ви ма Ко лу бар ском, По сав ском и Ко смај ском
уче ста ле су кра ђе. Оби јач је ра дио ве о ма ве што
и ис ку сно. На ро чи то је имао „пик“ на тр го ви не у

59 У бли зи ни Ла за рев ца уби јен је ју че од бе гли
ро би јаш Ра до ван Нео фи то вић, Вре ме од 3. ок то бра
1939, 7.

Ла за рев цу. Ухва ћен је при по ку ша ју да оби је јед-
ну рад њу.

За чи тав низ нај о па сни јих кра ђа Окру жни
суд за округ Бе о град ски осу дио га је на де сет го-
ди на ро би је, али је он ове го ди не, ју ла ме се ца, ус-
пео да се до че па сло бо де.

Бек ство из ду шев не бол ни це

По што је у ка зне ном за во ду си му ли рао лу-
ди ло, упу ћен је у Бе о град ску ду шев ну бол ни цу
на по сма тра ње. Ов де је ис ко ри стио згод ну при-
ли ку и по бе гао.

Вест о бек ству Ра до ва на Нео фи то ви ћа пре-
не ла се му ње ви том бр зи ном кроз срез Ко лу бар-
ски. Ме ђу ме шта ни ма у се лу Вре о ци ма за вла дао
је по но во страх.

Не ко вре ме Нео фи то вић се ве што крио у
свом се лу. Он да се на о ру жао ка ра би ном и удру-
жио са сво јим ра ни јим по зна ни ком, огла ше ним
хај ду ком из се ла Ар на је ва (срез По сав ски) Ми-
ло јем Ра до ва но ви ћем, зва ним Ба бац, ко ји је та-
ко ђе био од бе гли ро би јаш. Од тог мо мен та Нео-
фи то вић се пре тво рио у нај о па сни јег раз бој ни-
ка.

По след ње раз бој ни штво

Нај др ски је раз бој ни штво Нео фи то вић и Ра-
до ва но вић из вр ши ли су 20. овог ме се ца у се лу
Вре о ци ма над имућ ним ба ка ли ном Ар се ни јем
Ве сни ћем Ко лу бар цем. Ње го ва рад ња на ла зи
се пре ко пу та оп шти не. Око се дам ча со ва уве че
раз бој ни ци су упа ли у рад њу, упе ри ли ка ра би-
не на Ве сни ћа и уга си ли све тлост. Ње га и ње го ву
же ну од ве ли су у јед ну со бу и ту их др жа ли чи-
та ва два са та.

По сле овог раз бој ни штва за Нео фи то ви ћем
и Ра до ва но ви ћем упу ће не су ја ке жан дар ме риј-
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ске по те ре. Но ћу из ме ђу 27. и 28. пр. ме се ца жан-
дар ми су от кри ли раз бој ни ке у ата ру оп шти не
вре лач ке на ме сту зва ном „Ма рин ко ва ме ђа“.
Раз бој ни ци су до че ка ли жан дар ме пуц њем из
ка ра би на. Је дан ме так по го дио је на ред ни ка Ма-
не та Глум ца. Он је од мах из дах нуо. Ко ри сте ћи
шу му и мрак, раз бој ни ци су за ту ри ли траг и по-
бе гли.

По што је био те же ра њен у ле ву но гу, Нео фи-
то вић је је два до гу рао до ме ста зва ног „Уја ли ца“,
у не по сред ној бли зи ни се ла Вре ла ца. Ту је ис ко-
пао је дан ров на њи ви Ми ли во ја Ан то ни је ви ћа
и по крио га ша шом, у ви ду ку пе. Нај зад су жан-
дар ме риј ске по те ре са зна ле за ово раз бој ни ко во
скро ви ште. Ве ћи број жан дар ма, под ко ман дом
жан дар ме риј ског пот пу ков ни ка г. Ми ли во ја По-
по ви ћа, оп ко лио је ју че у 5.40 из ју тра њи ву Ан то-
ни је ви ћа. У тре нут ку ка да је по ку шао да пру жи
от пор жан дар ми су га из ре ше та ли кур шу ми ма.

При ли ком пре тре са код уби је ног Нео фи то-
ви ћа на ђен је ка ра бин са пет ме та ка, мно ги опу-
шци од ци га ре та Мо ра ва и је дан чо кањ јо да. По
не ким на ђе ним ства ри ма ја сно је да је био у ве зи
са ја та ци ма.

Ау то бу ски са о бра ћај на ли ни ји
Бе о гра д – Ла за ре вац

Шу ма диј ска Ко лу ба ра је ре ла тив но ра но
до би ла сва ко днев ну ре дов ну ау то бу ску ли ни-
ју, ко јом је би ла по ве за на са Бе о гра дом. Ау то-
бу ско пред у зе ће Са ва је 1929. го ди не отво ри ло
ре дов ну ли ни ју Бе о гра д–Ла за ре вац. Ау то бу си су
ишли два пу та днев но у оба прав ца.  Пред у зе ће
је 1939. го ди не на ба ви ло но ви ау то бус за ову ли-
ни ју опре мљен за оно вре ме са нај са вре ме ни јом
опре мом – та па ци ра ним се ди шти ма и ра дио-
апа ра том. Пу шта ње у са о бра ћај овог ау то бу са је
био зна ча јан до га ђај, ко ји је про пра ти ла и та да-
шња штам па.

Ју че су пу ште на у са о бра ћај јед на но ва ко-
ла ау то бу ског пред у зе ћа „Са ва“60

У при су ству зва нич не ко ми си је ко ју су са чи-
ња ва ли: шеф са о бра ћај не по ли ци је г. Жи ва но-
вић, ин же њер г. Ми ло са вље вић, за тим на чел ник
за рад ње г. Џа бић. г. Сре те но вић, у име Ми ни-

60 П., Ју че су пу ште на у са о бра ћај јед на но ва ко ла ау-
то бу ског пред у зе ћа „Са ва“,  Вре ме од 23.  сеп тем бра
1939, 11.
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стар ства по шта г. Пан тић и ин же њер г. Је ло вац
у име Упра ве гра да – пу ште на су у са о бра ћај на
ли ни ји Бе о гра д–Ла за рев ца и обрат но јед на од
нај е ле гант ни јих ау то бу ских ко ла.

Као што је по зна то, ау то бу ско пред у зе ће
„Са ва“ сво ји на је г. Бог да на Дра мли ћа. Он ову
ли ни ју са успе хом одр жа ва већ пу них де сет го-
ди на. Но ва ко ла ко ја су ју че пу ште на у са о бра-
ћај за и ста се од ли ку ју еле ган ци јом и удоб но шћу.
Снаб де ве на су свим по треб ним ком фо ром. Ау-
то бус је мар ке „круп“. Ина че, ка ро се ри ја је из-
ра ђе на у до ма ћој ра ди о ни ци г. Ми те Ко ле ни ћа у
Но вом Са ду. Мо тор је ја чи не 90 к. с. Сам ау то бус
има 38 удоб них, ко жом та па ци ра них се ди шта.

Иа ко је пут Бе о гра д–Ла за ре вац ду га чак 60
км., ме сти мич но у вр ло рђа вом ста њу, пут ни ци
не осе ћа ју ни ма ло умо ра, бла го да ре ћи из ван ред-
ној ви бра ци ји фе де ра и са мих се ди шта. Ху ка мо-
то ра ни ма ло не сме та од лич ном ра дио-апа ра ту
ин ста ли ра ном у са мим ко ли ма. Ње го ва еми си ја
при јат но за ба вља пут ни ке, та ко да и не осе ћа ју
ду жи ну пу то ва ња.

Ау то бу ско пред у зе ће „Са ва“ иа ко ока те-
го ри са но као по лу кон ку рент но др жав ним же-
ле зни ца ма, у ства ри ни јед ним про цен том ни је
кон ку рент но. На про тив, оно сва ко днев но по два
пу та у два прав ца одр жа ва ве зе из ме ђу ових ус-
пут них се ла и же ле знич ких ста ни ца. Пе де се так
пут ни ка днев но пре ве зу ау то бу си г. Дра мли ће-
вог пред у зе ћа из Сте по јев ца и оста лих се ла на
нај бли жу же ле знич ку ста ни цу Же ле зник, или
обрат но, пут ни ке из Сте по јев ца, Цр ље на и Вре-
о ца на ста ни цу Ла за ре вац, за све прав це пре ма
Ва ље ву, Са ра је ву итд.

По ред пре но са по ште, ово ау то бу ско пред-

у зе ће вр ши и стал ни пре воз тр го вач ке ро бе из
Бе о гра да и обрат но,  па је пре ма то ме у пра вом
сми слу стал на спо на на ших при вред ни ка.

Наш ме ђу град ски са о бра ћај уво ђе њем у са о-
бра ћај ове но ве ау то бу ске ли ни је до био је мно го.
По хва ле и ди вље ња ко је је ју че при мио г. Дра-
млић од свих пот пу но су за слу же не.

Без ви ђе ни јег стра нач ког пр ва ка

Да нас је већ ка сно да се по се ћа њи ма са вре-
ме ни ка уста но ве име на по зна ти јих на пред ња ка
и ли бе ра ла до 1919. го ди не. Тај по ку шај оте жа ва
и то што Вре о ча ни ни су има ли оби чај да шко-
лу ју сво је си но ве. Се ло до ра та 1941. го ди не ни је
да ло ни јед ног свр ше ног ин те лек ту ал ца. Од ме-
сних стра нач ких пр ва ка –се ља ка ни је дан се ни је
био уз ди гао за стра нач ког во ђу у сре зу.  Та ко су
стра нач ки љу ди у Вре о ци ма оста ја ли и у кри лу
сво је стран ке не по зна ти на ши рем под руч ју.

Вре о ци су има ли у пе ри о ду из ме ђу два ра та
око 180 ку ћа. Зе мљо рад њом, сто чар ством и во-
ћар ством се ба ви ло сва ко до ма ћин ство. Вре о ци
су би ли бо га то ко лу бар ско се ло. Вред но су об-
ра ђи ва ли зе мљу и од ње се те шко одва ја ли. Чак
ни бо га ти ји се ља ци ни су хте ли да шко лу ју сво-
је си но ве. Же ле ли су да оста ну чвр сто ве за ни за
об ра ду зе мље. Во ле ли су да се упли ћу у по ли ти-
ку, али и ту су има ли не ку сво ју гра ни цу. Чим би
осе ти ли да им „по ли ти че ње“ не по ла зи за ру ком,
ма ну ли би га се и вра ти ли се зе мљи.

Поплављени путеви у долини Колубаре нису
новост. Аутобус предузећа САВА
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По ра ни је за бе ле же ном се ћа њу61 Дра го љу ба
Ми ле ти ћа, пен зи о ни са ног пу тар ског рад ни ка,
по зна ти ји при пад ни ци по ли тич ких стра на ка у
Вре о ци ма у ме ђу рат ном пе ри о ду би ли су:

Ра ди ка ле је пред во дио Ми лен ко Сто ја но-
вић, бо га ти ји се љак, ко ји је по вре ме но би ран
и за пред сед ни ка оп шти не. Иа ко се љак, бр зо је
схва тио зна чај елек три фи ка ци је и раз ви ја ња ру-
дар ства у овом кра ју,  па је пред у зе ћу „Елек тро-
ма киш А. Д.“ усту пио сво ју њи ву ра ди по ди за ња
Тер мо е лек тра не Вре о ци. Као пред сед ник оп-
шти не по мо гао је Ва си Кне же ви ћу и Алек сан дру
Та ди ћу, ко ји су во ди ли пред у зе ће, да ре ла тив но
бр зо по диг ну цен тра лу и по треб не ин ста ла ци-
је. За по слио је сво је си но ве у „цен тра ли“, али је
отво рио по сло ве за сто ти не Вре о ча на и се ља ка
из окол них се ла.

Зна чај ни је при ста ли це ра ди кал не стран ке уз
Сто ја но ви ћа би ли су Не над Лу кић, тр го вац, Ми-
ли сав Мар ко вић, Ми ло рад Мар ко вић, Зо ран Ву-
кић, Љу ба Ву кић и Ми ло рад Ву кић – сви зе мљо-
рад ни ци. Де мо кра те Љу бе Да ви до ви ћа би ле су у
Вре о ци ма пред во ђе не од Жив ка Ма рин ко ви ћа
(бр. чл. кар те 22), бо га тог се ља ка, а ис так ну ти
чла но ви би ли су про та Срећ ко Осто јић, ду го го-
ди шњи па рох вре оч ке цр кве, Ми ла дин Ми ле тић
и Све то зар Пан те лић, обо ји ца зе мљо рад ни ци.

Ис так ну те при ста ли це Ре пу бли кан ске
стран ке Ја ше Про да но ви ћа би ли су: Ми лић Ан-
то ни је вић, Ла зар Мар ко вић, Све ти слав Син ђе-
лић, Ми ло је Па у но вић и Не над Па у но вић, сви
зе мљо рад ни ци сред њег имо вин ског ста ња.

По ли тич ки жи вот у Вре о ци ма за по чео је већ
кра јем 1919. го ди не. У но вем бру 1919. го ди не
сти гла је вест из Ла за рев ца да су во де ћи чла но-
ви Де мо крат ске стран ке фор ми ра ли Сре ски од-
бор Де мо крат ске пар ти је. Та да су по зва ли сво је
при ста ли це да по окол ним се ли ма осну ју ме сне
од бо ре стран ке. У де цем бру 1919. го ди не осни-
ва ју Ме сни од бор Де мо крат ске пар ти је. Ње го ви
чла но ви су се ре дов но са ста ја ли и аги то ва ли ме-
ђу се ља ци ма да се учла не у Де мо крат ску стран ку.
Са стан ке су др жа ли по при ват ним ку ћа ма сво-
јих чла но ва или по ка фа на ма у цен тру се ла. Исто
то ра ди Ми ло ван Ла за ре вић, еко ном и тр го вац
из Жу пањ ца са при ста ли ца ма но во о сно ва не
Ре пу бли кан ске стран ке. Ми ло ван је био ста ри
ра ди кал ски пр вак у Ср би ји, али је по сле Пр вог
свет ског ра та на пу стио Ра ди кал ну стран ку и по-
стао је дан од осни ва ча но ве пар ти је. Ми ло ван
ни је фор ми рао стра нач ке од бо ре, не го је пр во по
се ли ма при до би јао при ста ли це и у лич ном кон-
так ту учвр шћи вао њи хо ву же љу да у мо нар хи ји
бу ду ре пу бли кан ци. Би ти ре пу бли ка нац у оно
вре ме би ла је пра ва је рес. Ми ло ван је че сто до-
ла зио у Вре о це и ус пео је да при до би је ма њи број
ода них след бе ни ка.

Де мо кра ти и ре пу бли кан ци су от по че ли

61 Жи ва но вић Ми ро слав Бу ца, Вре ме плов Ла за рев ца
и око ли не, лист КО ЛУ БА РА, Ла за ре вац 1980 (Се ћа ње
за бе ле жио Бо шко Бир че вић).

бор бу про тив ра ди ка ла, ко ји су би ли на вла сти.
Ра ди ка ле је у сре зу Ко лу бар ском пред во дио Сре-
тен Сто шић, зе мљо рад ник из Пет ке и на род ни
по сла ник у Скуп шти ни Кра ље ви не Ср би је. Ужи-
вао је у оно вре ме ве ли ки углед у се ли ма Ко лу-
бар ског сре за. Сре тен је кра јем 1919. го ди не об-
но вио сре ски од бор Ра ди кал не стран ке и ме сне
од бо ре по се ли ма. До ла зио је у Вре о це и др жао
збо ро ве са сим па ти зе ри ма Ра ди кал не стран ке,
ко ја је има ла број не чла но ве и при ста ли це. Го-
во рио је Вре о ча ни ма, мла дим љу ди ма, да тре ба
да ула зе у Ра ди кал ну пар ти ју, јер „су ра ди ка ли
до би ли рат и ство ри ли но ву др жа ву“. Да би се
пак од бра нио од на па да Ми ло ва на Ла за ре ви ћа,
про но сио је гла со ве да је Ми ло ван шпи јун, а де-
мо кра ти ње го ве ску то но ше. На рав но, Сре тен је
знао да Ми ло ван ни је ни чи ји шпи јун и да је као
ра ди кал – пот пред сед ник На род не скуп шти не,
на пу стио и ра ди ка ле и по ло жај, јер се за ме рио
кра љу Алек сан дру и Ни ко ли Па ши ћу кад је у
Со лу ну 1917. по се тио ре ген та Алек сан дра и мо-
лио га да спре чи стре ља ње пу ков ни ка Дра гу ти-
на Ди ми три је ви ћа Апи са. Све је то знао Сре тен,
али ни је би рао сред ства да оне мо гу ћи Ми ло ва на.
На рав но, и овај се тру дио да се до стој но ре ван-
ши ра Сре те ну и ра ди ка ли ма.

У Кра ље ви ни СХС осно ва не су 22 по ли тич-
ке стран ке, али су Вре о ча ни би ли ре ги стро ва-
ни чла но ви са мо у Ра ди кал ној и Де мо крат ској
стран ци. Оста ле стран ке ни су мо гле да про дру
у Вре о це, а ако су и има ле сво је при ста ли це, ни-
су има ле свој ме сни од бор у Вре о ци ма. Вре о ча ни
су би ли за хва ће ни овим пар тиј ским бор ба ма и
сми ца ли ца ма, али ва ља ис та ћи да ти ме ђу соб ни
по ли тич ки су ко би, па и по не ка ту ча на збо ро ви-
ма, ни су мо гли да раз би ју ста ру па три јар хал ну
со ли дар ност Вре о ча на. На во ди мо овај при мер:
у Вре о ци ма је 1927. го ди не оп штин ски кмет био
Ма ти ја Ран ко вић, зе мљо рад ник, по знат као хра-
бар чо век, ко ји је као се љак од обич ног вој ни ка у
Пр вом свет ском ра ту по стао офи цир. Јед ног да-
на у Вре о це до ја ха ше на ко њи ма де сет жан дар ма
из Бе о гра да. За у ста ве се пред ка фа ном и по зо ву
кме та Ма ти ју па му на ре де да им на ба ви се но за
ко ње. Ма ти ја ни је хтео да слу жи жан дар ме, па
се по сле из ве сног вре ме на вра ти из се ла и ре че
жан дар ском на ред ни ку да у се лу не ма се на. На-
ред ник се на љу ти, па он и не ко ли ко жан дар ма
по тег ну да би ју Ма те ју. При сут ни се ља ци ско че
и спре че жан дар ме. На пра ви се га ла ма и оста ли
се ља ци до тр че из сво јих дво ри шта спрем ни да
се ту ку са жан дар ми ма.  На ред ник,  кад ви де да
са свих стра на на ви ру Вре о ча ни, на ре ди жан дар-
ми ма да по ја шу ко ње и на ми ру од ја шу из се ла,
не тра же ћи се на.

По ли ти ча ри ни ка да ни су би ра ли сред ства
у ме ђу соб ној бор би за власт и гла са че. Ни та да
као ни да нас.  Чи ни ли су то по не кад и чуд ним
мо же се ре ћи и сме шним сред стви ма. На про че-
љу вре оч ке цр кве и да нас сто ји мер мер на пло ча,
са де сне стра не ула зних вра та,  на ко јој пи ше да
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су Во ја Ми ха и ло вић, апо те кар, и ње го ва же на
Зо ра по кло ни ли Вре о ча ни ма мр твач ка ко ла се-
би за здра вља а умр лим чла но ви ма по ро ди це за
по мен. Овај чу дан по клон ни је слу чај но учи њен.
Во ја Ми ха и ло вић је био по сла ник Ју го сло вен-
ске ра ди кал не стран ке Ми ла на Сто ја ди но ви ћа,
па је ис по сло вао да се мер мер на пло ча ста ви на
нај вид ни је ме сто на про че љу цр кве. Та ко је он
омо гу ћио да се мр тви Вре о ча ни во зе до гро бља
у но вим мр твач ким ко ли ма „на фе де ре“, али им
за то ни је на пра вио се о ску ам бу лан ту ни ти до вео
ле ка ра. Во ја Ми ха и ло вић је у из бор ној аги та ци ји
ку по вао код пе ка ра бе ли хлеб и де лио би ра чи ма.
Да вао је ле ви опа нак сва ком ко је из ра зио же љу
да гла са за ње га, а кад гла са, до би јао је де сни. То
су са мо не ки де та љи ко ји су оста ли у се ћа њу62.

Ет но граф ски по да ци о Вре о ци ма
пред Дру ги свет ски рат

На се ље Вре о ци се про сти ре са обе стра-
не пу та ко ји во ди од Ла за рев ца за Сте по је вац и
да ље за Бе о град. Ве ћи део на се ља је на за пад ној
стра ни пу та, на нај ни жој је зер ској те ра си бе о-
град ској,  а ма њи на ис точ ној стра ни,  на алу ви-
јал ној рав ни Пе шта на. Уко ли ко се ви ше иде на
по бр ђа, ку ће овог на се ља су раз ре ђе ни ја, док су
нај зби је ни је оне по ред по ме ну тог пу та. На се ље
се углав ном де ли на Гор њи крај или Би ка њац и
на До њи крај или Се ли ште. Је дан део До њег кра-
ја на зи ва се Миљ ко вац, а пре ма ње му, на су прот-
ној стра ни, на ла зи се Сла ти на. Сре ди на се ла на-
зи ва се Ку са ња. Оста ли ма њи кра је ви на зи ва ју се
по ве ћим ро до ви ма: Ђу ри ћа крај, Ар ну ше ви ћа
крај, Пан те ли ћа крај итд.

Во де.

За пи ће и до ма ће по тре бе упо тре бља ва се
бу нар ска во да. Има јед на че сма, Ву ка ши но вац,
у Ђу ри ћа кра ју и Вре ло, по ко ме је се ло до би ло
име. По пре да њу, из Вре ла је те кла ве о ма ја ка во-
да и од ли ва ла се ма лим По то ком у Пе штан. Кад
су Ма ђа ри од ла зи ли из Ср би је, они су за тр па ли
во ду на Вре лу и од та да се у ње му во да сма њи-
ла. Кроз се ло те ку: Лу ка ви ца или Ста ри Пе штан,
Ко лу ба ри на ото ка Бр зак и по то ци Ку са ња, Миљ-
ко вац, Ма рин по ток, Це ров по ток у по те су Бо-
ље ти ну и карс на ува ла Ма ли по ток ис под Вре ла.

У цен тру се ла по сто је оста ци бу на ра „Кан-
ђи нац“, ко ји је ко ри шћен ду го го ди на.

У Вре о ци ма се и да нас са чу ва ло ка зи ва ње о
чу до твор но сти во де из овог бу на ра. Са зи дан је
1813. г. „Ко јед ном по пи је во де из „Кан ђин ца“ тај
за на век оста је у Вре о ци ма.

Зе мље.

Око на се ља је се о ски по тес. Њи ве и ли ва де
су на ме сти ма ко ја се на зи ва ју: Бо ље тин, Во лу јак,
Миљ ко вац, Сла ти на, Кљу че ви, Луг, Бе ли ћан ка,

62 Ко ри шће ни ма те ри ја ли из још нео бја вље не књи ге
„Вре оч ке при че“ Зо ра на А. Ан то ни је ви ћа.

Пла ни на, Ко лу ба ра, Уја ли ца, Пре ва ле са ви сом
Бан де ром, Га ли бо вац и Бре сто ви. Има ме ста ко ја
се на зи ва ју по пре зи ме ни ма ро до ва: Ар ну ше ви-
ћа ли ва де, Мар џу но ви ћа њи ве итд. На Ко лу ба ри
су ова по зна та ме ста: Врањ ски вир, Је ли чин вир,
Ма рин брод и Во де ни чи ште.

По ре кло ста нов ни штва.

По пре да њу, нај ста ри ји да на шњи ро до ви
до се ли ли су се пре „три ста го ди на“63 из око ли-
не Стру ге и При ле па. Ро до ви из око ли не Стру ге
има ли су плод на по ља по ред Дри ма, па су их аге
и бе го ви оте ра ли са тог ме ста и на се ли ли у не ки
обли жњи пла нин ски и не плод ни крај. По што их
то пла нин ско зе мљи ште ни је мо гло пре хра ни ти
ни до по ло ви не зи ме, он да они по би ју на сил ни-
ке и по бег ну низ Дрим. Бо је ћи се тур ске осве те,
они су ишли да ље на се вер док на по слет ку ни су
до шли на Вре ло и ту осно ва ли да на шње Вре о це.

Ро до ве из око ли не При ле па пре се лио је, по
пре да њу, Мар ко Кра ље вић. Кад је Мар ко „кра-
ји нио“, пре ци да на шњих нај ста ри јих ро до ва из
око ли не При ле па пот кра да ли су Мар ко ву мај-
ку. Она се по жа ли ла Мар ку, а он их по те ра да их
пре се ли пре ко „во де“, тј. пре ко Са ве и Ду на ва.
По дру гом пре да њу, ово је „пле ме“ би ло не по-
слу шно па цар Ду шан на ре ди Кра ље ви ћу Мар ку
да га ра се ли пре ко „ве ли ко во де“. Мар ко кре не са
„не по слу шним пле ме ном“ пре ко зи ме и у про ле-
ће стиг не на оба лу Са ве. Али се Са ва би ла из ли-
ла, па их Мар ко оста ви док во да не отек не, а он
се вра ти у При леп.

Из око ли не Стру ге су ови да на шњи ро до ви:
Ар ну ше ви ћи (Сто ја но ви ћи и Ар се ни је ви ћи)

су је дан род, сла ве Ђур ђиц.
Бран ко ви ћи (Тер зи ћи и Ма ти ћи). Пра ба ба

Ма ти ћа уби ла је Тур чи на „ха ра ми ју“, узе ла му
би са ге са ду ка ти ма, па су оту да би ли бо га ти ду ги
низ го ди на, сла ве Аран ђе лов дан.

Чо ли ћи (Лу ки ћи и Ву ки ћи). Њи хо ви срод-
ни ци су и ови ро до ви ко ји, као и они, сла ве Иг-
ња ти јев дан, иа ко ка зу ју да су из Хер це го ви не, где
су се, ве ро ват но, не ко вре ме за др жа ли на пу ту из
Стру ге, па су ка сни је до шли код сво јих срод ни ка
у Вре о це.

То су:
Ви ћен ти је ви ћи, Дам ња но ви ћи, Мо ми ћи,

Ра ди че ви ћи, Мо сти ћи, Го спа ви ћи, Ра до њи ћи,
Ман ди ћи, Ран ко ви ћи, Ма рин ко ви ћи, Ни ко ли ћи,
Ра ди во је ви ћи, Пе тро ви ћи, Бран ко ви ћи дру ги,
Ђу ри ши ћи, Ма те ји ћи и Спа со је ви ћи.

Мар џу но ви ћи, Мар ко ви ћи, Ма ле ти ћи или
Мар чи ћи – из у мр ли, Је ле ни ћи, Са ва ти је ви ћи и
Не ши ћи сла ве Св. Иг ња ти ја Бо го но сца Иг ња-
тов дан (Сте вањ дан64); Жар ко ви ћи и Пан те ли ћи
сла ве Сте вањ дан, а Пет ко ви ћи, као удом ци, сла-
ве Јо вањ дан, сла ве же ни не сла ве сво јих пре да ка,

63 Три ста го ди на у од но су на 1935–39. го ди не.

64 Ни је та чан по да так ко ји на во ди Пе тар Ж. Пе тро-
вић, Шу ма диј ска Ко лу ба ра стр. 147.
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ко ји су оти шли же на ма у ку ћу.
Јок си ћи, Син ђе ли ћи и Ми тро ви ћи су из око-

ли не При ле па, Ни кољ дан.
У 18. ве ку до се ли ло се се дам ро до ва:
Ђу ри ћи, По по ви ћи, Бе љи ћи, Вам пи ро ви ћи

(да нас Ђо ки ћи), Ђи ла со ви ћи (да нас Ра ди во је-
ви ћи), Мак си мо ви ћи, Па у но ви ћи, Кне же ви ћи и
Ра до ва но ви ћи су је дан род, Ни кољ дан. Пре тка
Ђу ру до вео је из Ужи ца Јок со, пре дак да на шњих
Јок си ћа.  Од пре тка Ђу ре па до да нас у огран ку
По по ви ћа би ло је се дам све ште ни ка. Ми ли сав,
пре дак Кне же ви ћа, био је под Ка ра ђор ђем се о-
ски кнез.

Ву ка ши но ви ћи, не зна се њи хо ва ста ри на,
Ми тров дан.Иван ко ви ћи су из Хер це го ви не, Јо-
вањ дан.

Ан то ни је ви ћи не зна ју за сво ју ста ри ну,
Ђур ђев дан.

Нео фи то ви ћи, по по ро дич ном пре да њу, по-
сле Ка ра ђор ђе ве по ги би је ње го ва се стра Ма ра
по бег не из То по ле и уда се за Нео фи та, од ко га су
да на шњи Нео фи то ви ћи, Ђур ђев дан.

Ми јал ко ви ћи, Гру ји ћи, Бир ча ги ћи, Стан ко-
ви ћи, Ра до ва но ви ћи дру ги је дан су род, пре дак
се до се лио из око ли не Сје ни це, а да љом ста ри-
ном су из Бир ча у Бо сни, Ђур ђев дан.

Ран ко ви ћи дру ги, пре дак Жу ти Ран ко до се-
лио се од Сје ни це, Ми тров дан.

По сле Ка ра ђор ђе вог устан ка до се ли ло се де-
сет ро до ва:

Бир че ви ћи су из Бир ча у Бо сни, Ђур ђиц.
Ми лин ко ви ћи су из До бри ње код ужич ке

По же ге, до ско ра су се зва ли Дроб ња ци, Ми тров-
дан.

Сте па но ви ћи, пре дак Ни ко ла Цр но го рац
учи нио је не ко зло,  па био ве зан за др во,  он га
но ћу иш чу пао и по бе гао у Ср би ју, Јо вањ дан.

Па вло ви ћи, не зна се ода кле је био пре дак, а
зна се да је био ко вач и Ка ра ђор ђу оки вао то по-
ве, Алим пи јев дан.

Но ва ко ви ћи, не зна ју за ста ри ну, Авра ми јев-
дан у је сен.

Ци пе ли ћи (По по ви ћи) су пра у ну ци по па
Но ва ка, ко ји је, по слу жби, до шао ова мо „из пре-
ка“, Јо вањ дан.

Је ли ћи, дед „Бо шњак“ до шао из Бо сне, Иг ња-
ти јев дан.

Јер ми ћи, „Шва бе“ су „из пре ка“, Ср ђев дан.
Јо ва но ви ћи, „Шва бе“ су „из пре ка“, Јо вањ-

дан.
Кр сма но ви ћи су из су сед ног Цве тов ца, а

ста ри ном из Хер це го ви не, Јо вањ дан.

У дру гој по ло ви ни XIX ве ка до се ли ло се
осам ро до ва:

Ери ћи су из Оса та, Иг ња ти јев дан.
За ри ћи су из око ли не Ба ји не Ба ште, Ни кољ-

дан.
Ми ле ти ћи су из Оса та, Ђур ђиц.
Ми тро ви ћи су од Мар ко ви ћа у Пет ки, а ста-

ри ном из Бо сне, Ча сне Ве ри ге.
Осто ји ћи, отац све ште ник до шао из При зре-

на, Св. Пет ка.
Пај ко ви ћи су од Ва со је ви ћа из око ли не Бе-

ра на, Аран ђе лов дан.
Ма ри ћи су из Бо сне, пре дак у сва ђи по био

не ке ро ђа ке па ова мо по бе гао, Аран ђе лов дан.
Чо ли ћи дру ги (Лу ки ћи) су из Же ле зни ка код

Бе о гра да, Св. Апо стол Јо ван.
Но ви ји до се ље ни ци су:
Ра до је вић „Ера“ је из Це ро ве у Ка че ру; до-

се лио се 1900. го ди не, а ста ри ном је Ужи ча нин;
има их у Ди ћи ма у Ка че ру, Ђур ђев дан.

Гор ди ћи су из Чич ко ва код Ари ља, Лу чин-
дан.

Ра ди че ви ћи (Сте ва но ви ћи) су из Ма лог Бор-
ка у Там на ви, Лу чин дан.

Ди ми три је ви ћи су ова мо до шли из Ве ли ких
Цр ље на, а ста ри ном су из Ве ле са, Ни кољ дан.

Ран ко ви ћи тре ћи, из Аза ње код Сме де ре ва,
Ни кољ дан.

Ћи ри ћи су из Те то ва, Ни кољ дан.
Стра хи нић је из Ја буч ја у Там на ви, а ста ри-

ном из Ко сје ри ћа, Ла за рев дан.
Сте ва но ви ћи дру ги су из Ко на ти ца, Сте вањ-

дан.
Јо ва но вић, ко вач, из Чи бут ко ви це, Ђур ђиц.
Ла за ре ви ћи су из Сви лајн ца, Ни кољ дан.
Сан дић је из Ће ли ја у око ли ни, кро јач по за-

ни ма њу, Ђур ђев дан.
Но ва ко ви ћи су од Бе ла ће ви ћа у Ар на је ву, Јо-

вањ дан.
Ве си ћи су из Ми о ни це, Ни кољ дан.
Да ни ло вић, ко лар, из Аза ње код Сме де ре ва,

Лу чин дан.
Ци ган ски ро до ви су гур бе ти:
Жив ко ви ћи, не ка же се ода кле су, Св. Пет ка

Па ра ске ва.
Ђор ђе ви ћи су из Ми о ни це, не сла ве.
Ми ло ва но ви ћи су из Сме де ре ва, Св. Пет ка

Па ра ске ва.
У Вре о цу је 1933–36. го ди не (тј. у вре ме ка да

је Пе тро вић при ку пљао по дат ке) би ло 43 ро да са
355 ку ћа и 3 ци ган ска ро да са 6 ку ћа.
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Шко ла

По јам школ ства и по че так обра зо ва ња у ме сту
уско је ве зан са ак тив но сти ма цр кве, јер је пр во бит-
но усту пљен део про сто ра пор те за згра ду шко ле.
По Ми ли ће ви ћу шко ла у се лу је отво ре на 1855. го-
ди не.65 У ста рој шко ли су основ но обра зо ва ње сти-
ца ли ме шта ни че ти ри се ла (Вре о ци, Са ку ља, Ме-
до ше вац, Ве ли ки Цр ље ни и Цве то вац). По ред то га

65 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град 1876,
108.

што пред ста вља пр ву шко лу са зи да ну од чвр сте
гра ђе у Бе о град ској на хи ји, ова згра да се на ла зи на
ве о ма вред ној ло ка ци ји у бли зи ни цр ка ва и у пер-
спек ти ви би мо гла пред ста вља ти зна ча јан сим бол
кон ти ну и те та обра зо ва ња у Вре о ци ма.

Пр ви учи тељ је био све ште ник Ми ла дин По по-
вић, па по том ци вил но ли це тер зи ја вре оч ки Ран ко
Мар ко ви ћа. Та да је имао 40. г. и био оже њен.

УСТАНОВЕ ШКОЛСТВА, КУЛТУРЕ,
ЗДРАВСТВА И СПОРТА
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У Вре о ци ма је по чет ком 1896. го ди не по сто-
ја ла че тво ро го ди шња основ на шко ла ко ју је по-
ха ђа ло 66  уче ни ка (18  у пр вом,  15  у дру гом,  17
у тре ћем и 16 у че твр том раз ре ду).66 Ме ђу тим,
школ ска ин спек ци ја је те школ ске го ди не оце-
ни ла да у вре оч кој шко ли вла да пот пу на не у ред-
ност, а учи тељ Ми лош Ма рин ко вић је не га тив но
оце њен. Вре оч ка шко ла је, са шко лом у Ду до-
ви ци, оце ње на нај го ре у Ко лу бар ском сре зу.67

Ми лош се ка сни је по пра вио, па је у школ ској
1898/99. го ди ни оце њен са вр ло до бром оце ном
(4). Исту оце ну је до би ла и ње го ва ко ле ги ни ца
учи те љи ца Хри сти на Спа со је вић.68

Вр ло је ин те ре сан тан по да так да је по чет ком
1908. го ди не об ја вљен кон курс за при јем учи те-
љи це за Жен ску шко лу у Вре о ци ма. Исто вре ме-
но је рас пи сан кон курс и за учи те ља за I–II раз-
ред.69

Здрав ство

Ор га ни зо ва на здрав стве на де лат ност у овом
кра ју от по чи ње 1882. го ди не осни ва њем Здрав-
стве не за дру ге у Ла за рев цу. Го ди не 1932. из-
гра ђе на је бол нич ка згра да уз до на ци ју кра ља
Алек сан дра и кра љи це Ма ри је, ко ји су уло жи ли
50.000 ди на ра у сре бру и То ме и Илин ке Па у но-
вић из Шо пи ћа, ко ји су по кло ни ли 10 ари пла ца
за из град њу објек та у са мом цен тру да на шњег
Ла за рев ца. Те го ди не Здрав стве на за дру га пре и-
ме но ва на је у Здрав стве ну за дру гу са бол ни цом,
а 1945. го ди не у Здрав стве ну ста ни цу.

Дом на род ног здра вља у Ла за рев цу осно-
ван је 23. апри ла 1953. го ди не, и то ре ше њем
На род ног од бо ра Ко лу бар ског сре за. Три го ди-
не ка сни је Дом на род ног здра вља се тран сфор-
ми ше у за себ не здрав стве не ста ни це у Ве ли ким
Цр ље ни ма, Ру дов ци ма, Вре о ци ма, Јун ков цу,
Сте по јев цу и Ду до ви ци и Здрав стве ни цен тар,
Ан ти ту бер ку ло зни дис пан зер и По ро ди ли ште у
Ла за рев цу. Го ди не 1963. вр ши се по нов на ре ин-
те гра ци ја свих до та да шњих пунк то ва и фор ми ра
Дом здра вља, ко ји се за др жао до на шег вре ме на.
Пот пу ни на зив Дом здра вља „Др Ђор ђе Ко ва че-
вић“ до би ја у је сен 1972. у част пре ми ну лог ле ка-
ра, ко ји је сво јим ра дом и по жр тво ва њем за ду-
жио гра ђа не Ла за рев ца.

Спо ме ни мо ов де да су све до 1914. го ди не ови
кра је ви ма ње-ви ше би ли по ште ђе ни од за ра зних
бо ле сти. Ха ра ла је са мо ту бер ку ло за, ко јој та да
ни је би ло ле ка. Тек 1914. го ди не за хва ти ла је ове
кра је ве епи де ми ја ти фу са, ко ја је од не ла жи во те

66 Про свет ни пре глед бр. 4/1896, Бе о град 1896, 180.

67 Про свет ни пре глед бр. 6/1896, Бе о град 1896, 294.

68 Оце не на став ни ка и на став ни ца на род них шко ла у
1898–1899. школ ској го ди ни, Про свет ни пре глед бр.
11/1899, Бе о град 1899, 628.

69 Сте чај за по пу ња ва ње учи тељ ских ме ста, Про-
свет ни гла сник бр. 4 и 5/1908, Бе о град 1908, 267–268.

мно гих гра ђа на и вој ни ка срп ске вој ске. Ти фу-
сна епи де ми ја је ха ра ла на ро чи то у оним се ли ма
кроз ко ја је про ла зи ла или се у њи ма за др жа ва ла
вој ска. По што је се ло Вре о це би ло на ма ги страл-
ном пу ту та да шње во ји шне про сто ри је, и ње ни
ста нов ни ци су би ли за хва ће ни ти фу сом.

 У вре ме ну из ме ђу два свет ска ра та и за
вре ме Дру гог свет ског ра та се ло Вре о ци ни је би-
ло за хва ће но ни јед ном епи де ми јом, ко јих је по
не ким кра је ви ма на ше зе мље би ло. Ва ља по ме-
ну ти са мо епи де ми ју ма ла ри је 1935. и 1936. го-
ди не, ко ја је би ла иза зва на ује ди ма ма ла рич ног
ко мар ца. Ова епи де ми ја ни је ду го тра ја ла и би-
ла је су зби је на та бле та ма ки ни на и ису ши ва њем
ло кал них ба ра и мо чва ра по крај Ко лу ба ре, Лу ка-
ви це и Пе шта на.

Дру штве ни жи вот ме ста

На се ље но ме сто Вре о ци са тра ди ци јом ду-
гом не ко ли ко сто ти на го ди на по себ но је би ло
пре по зна тљи во у 19. и 20. ве ку. Ка ко ле жи на
„глав ном“ оп штин ском пу ту, у по ме ну та два ве-
ка ов де је био ве о ма раз ви јен дру штве ни, обра-
зов ни и цр кве ни жи вот. Ме шта ни су уче сни ци
свих ра то ва, по чев од Пр вог срп ског устан ка
па до да нас. У мир ним вре ме ни ма ко ри сти ли
су сва ки сло бо дан тре ну так за так ми че ња (уче-
сни ци ла за ре вач ке тр ке пре Пр вог свет ског ра-
та – Че да Ан то ни је вић), пре ла и по се ла, за јед-
нич ке ра до ве у се лу, ор га ни зо ва ње игран ки на
отво ре ном и у мно гим ка фа на ма (нај по зна ти ја је
Ми ле ти ћа ка фа на с по чет ка 19. ве ка а би ло их
је ка сни је чак 19 исто вре ме но). Из ме ђу два ра та
по сто ја ла је и чи та о ни ца са би бли о те ком, чи ји је
се кре тар пред дру ги свет ски рат био Си ме ун М.
Ан то ни је вић, ве ли ки при ја тељ све ште нич ке по-
ро ди це Осто јић.

Го ди на ма у ме сту по сто ји и ра ди ви ше дру-
шта ва и ор га ни за ци ја. Са нај ду жом тра ди ци јом
су ФК „Тур би на“ (70. г), КУД „Ди ша Ђур ђе вић“
(60. г.), Ш. К. „Бо ра Ив ков“ (фор ми ран 1970. г.),
а 1977. г. ме ња име у Ш. К. „Тур би на“, Е. Д. „Вре-
о ци“ (око 30. г.), Спорт ско ри бо лов но дру штво
„Тур би на“  (17.  г.),  УГ „На ше ог њи ште“,  УГ „За
оп ста нак“ Вре о ци, 2 – 3 удру же ња го лу ба ра (го-
лу ба ру Срећ ку Ђу ри ћу из Вре о ца – 2013. г. до-
де ље на је на гра да удру же ња „Нај бо љи го лу ба ри
Ср би је), ло вач ко дру штво и др.

Ова удру же ња су из да ла и не ко ли ко књи га и
бро шу ра о свом ра ду и по сто ја њу.

Фудбалски клуб ТУРБИНА Вреоци

Члан је београдске српске лиге, а боја клуба је
црвено-бела.

На иницијативу и подршку „Шумадијског
електричног предузећа“ 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 најзначајнијих догађаја у историји овог
клуба је изградња 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 незаобилазни
мајстори фудбалске игре на вреочком терену су
још били и Тадић -  Кела,  вреочки зет,  легендарни
голмани (Радивоје Кулић, Тома Миливојевић,
Миша Ђурђевић), Никола - Николица Анто-
нијевић, 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 за 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 сезони 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.

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 ...

Горе: Стадион
ФК Турбина

Десно: Мирко
Марнковић
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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 за остваривање креа-
тивности аматеризма и масовности у области
културно уметничког стваралаштва;

очување и развијање културно уметничке
баштине колубарског краја, као и културних
традиција народа и народности;

стварање нових културно уметничких вре-
дности,  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;
задовољавање културних потреба грађана

места Вреоци као и шире друштвене заједнице;
сарадња са другим друштвима и органи-

зацијама из ове области у земљи и иностранству;
подстицање изворног народног ствара-

лаштва 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.

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 разних 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 за додолске, градске, духовне
песме и најстарије изворне. Мало позориште
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 безброј
наступа у земљи 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.
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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 заштитио од непријатних летњих
испарења стајског ђубрива. Затим је 1979. године
МЗ Вреоци покренуо акцију за уређење личног
животног простора домаћинстава где су сви били
обавезни да среде своја дворишта.

Еколошко друштво, као права организација,
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 узроцима и последицама еколошких загађивача
које су израдиле званичне државне институције. У
периоду 1999. - 2001. године није било значајнијих
активности искључиво због ратног стања у земљи.

Изузетно значајан 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; признање
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 за 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
за обнову и развој за добијање „Зеленог кредита“
у износу од 80 мил. ЕУР-а (кредит реализовао РБ),
учествује се на националној телевизији и локалним
медијима. Пишу се представке заштитнику
грађана, поверенику за информације, организују
протести испред Владе РС, на гробљу, кад је почело
пресељење, уз тражење хуманих услова ексхумације
и придржавање свих здравствених прописа и
много тога још. У свим овим акцијама учествују
многи чланови ЕД заједно 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 здравој природи за 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 за 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 изабран 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 организацијом „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 започела изградња риболовног дома на
ушћу реке Пештан у Колубару.  Идејни пројекат
за 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 изводили чланови друштва а главни мајстор
је био Дамњановић Сретен из Вреоца.  Пројекат о
уређењу десне обале Колубаре на потесу од ушћа
до водозахвата урађен је и промовисан 2004. год.
Тај пројекат је подржан од многих постојећих
организација у Вреоцима што је помогло да се
друштво обрати за помоћ општини Лазаревац
фонду за екологију и од њих као и од РБ “Колубара“
и Савеза спортова из Лазаревца друштво је добило
велику помоћ. Највећа помоћ за уређење десне
обале Колубаре и изградњу 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 Лазаревца. Млади такмичар из
Вреоца Арсенијевић Стефан је учествовао и на
светском првенству у Чешкој 2007. године.

У друштву је једно од најзначајнијих
активности, организација 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 стазе од ушћа до водозахвата.
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 потоку2 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 долазеће 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 прозоре
одвојене плитким пиластрима,  а изнад каменог
степеништа су дрвена врата. Фасада, прозори
и врата обилују мноштвом декоративних
елемената што указује на тада веома лукзузну
израду.

У кућу се улази прво у предсобље које служи
зими и за кухињу где се налази подзидани
шпорет за кување и грејање. У средини зграде
је највећа соба за пријем гостију, а по страни су
собе за спавање.

У великом дворишту, окућници, налазе се
све потребне пратеће зграде на којима се због
делимичне урушености препознају материјали и
начини градње.

У дворишту постоји и помоћна мала кућа
покривена тесаном даском и ћерамидом чији су
зидови 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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Војно топографска карта аустро - угарске армије из времена Првог светског рата
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По сто ји зна ча јан број мо но гра фи ја ма на сти-
ра и цр ка ва Срп ске пра во слав не цр кве. На жа-
лост, ве ћи на ау то ра об ра ђу је са мо храм и евен-
ту ал но пра те ће објек те ко ји иду уз храм би ло
да то ра де са аспек та исто ри је,  би ло са аспек та
исто ри је умет но сти или ар хи тек ту ре. Кад је реч
о мо ну мен тал ним сред њо ве ков ним ма на сти ри-
ма и цр ква ма, из у ча ва ју се и њи хо ве осни вач ке
по ве ље ако су са чу ва не. Пот пу но се за не ма ру је
чи ње ни ца да цр ква ни је са мо цр кве ни (ма на-
стир ски)  храм уз пра те ће објек те.  То је не што
што је мно го ши ре. Ау то ри ове мо но гра фи је о
цр кви у Вре о ци ма не из у ча ва ју те цр кве при-
мар но као гра ђе вин ске објек те, не го као за јед-
ни цу хри шћа на у Вре о ци ма и око ли ни. На рав но,
под ра зу ме ва се да ће цр кве ни хра мо ви, са свим
оним што се на ла зи у њи ма, би ти из у че ни и са
аспек та исто ри је умет но сти, ар хи тек ту ре, ет но-
ло ги је ...

Срп ска цр ква у вре ме пр ве вла да ви не
кња за Ми ло ша

По ло жај Срп ске цр кве у вре ме кња за Ми ло-
ша (па и ка сни је у Кња же ви ни и Кра ље ви ни Ср-
би ји) се дра стич но раз ли ко вао од оног ка кав је
да нас. Цр ква је функ ци о ни са ла на је дан пот пу но
дру ги на чин – при лич но чу дан за на ше да на шње
по и ма ња од но са цр кве са др жа вом. Сло бод но
мо же мо ре ћи да је јед на од основ них од ли ка би ла
ап со лут на пот чи ње ност цр кве др жа ви и не пре-
кид но ме ша ње ци вил них вла сти у жи вот цр кве.

Због про сто ра ми ће мо ов де де таљ ни је об ра ди ти
са мо пр ви пе ри од, али не ких су штин ских про ме-
на и по ред до но ше ња но вог цр кве ног уста ва ни је
би ло. Све до ства ра ња „но ве“ Ју го сла ви је 1945.
го ди не цр кве на хи је рар хи ја ће би ти у пот пу но-
сти пот чи ње на ми ни стру про све те и ве ра (ти ме
и вла ди) и ни јед ну бит ну од лу ку не ће би ти мо гу-
ће до не ти, а још ма ње спро ве сти у де ло без одо-
бре ња над ле жног ми ни стар ства.73

Вра ти мо се кња зу Ми ло шу и ње го вом до бу.
По за вр шет ку ору жа них бор би за вре ме

Дру гог устан ка, по ти ски ва њем тур ске вла сти и
пре го во ри ма чи ње ним са Пор том, из гра ђи ва ни
су те ме љи но ве срп ске др жа ве. Ис ко ри стив ши
си ту а ци ју ко ја је би ла ство ре на, пре пу шта њем
уну тра шње упра ве зе мље од стра не Ту ра ка, кнез
Ми лош је при гра био сву власт у Ср би ји. Он ни је
же лео да у упра вља њу Ср би јом бу де од би ло ко га
огра ни чен, осо би то од сво јих до ју че ра шњих са-
рад ни ка, дру гих уста нич ких ста ре ши на. Ми лош
је у сво је ру ке узео пу ну власт у зе мљи, осло бо-
див ши се при том и сво јих про тив ни ка, чак и по
це ну њи хо вог ли кви ди ра ња, ка ко је то учи нио са
Ка ра ђор ђем, кне зом Си мом Мар ко ви ћем и вој-
во дом Пе тром Мо ле ром. За во ђе њем стро гих ме-
ра он је по чео да гу ши на род но не за до вољ ство

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.

ЦРКВА
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ко је је про и за шло из си сте ма ње го ве вла да ви не.
Ме ђу тим,  упо ре до са овим он је ра дио и на

јед ној ко ри сној ства ри за Ср би ју. Кнез Ми лош
је енер гич но ра дио и на ис ти ски ва њу тур ске
вла сти из Ср би је,  и то је чи нио на ве о ма вешт
на чин. Ис ти ску ју ћи тур ску власт он је за по чео
и из град њу срп ске др жа ве же ле ћи да у њој фор-
ми ра и нај по треб ни је уста но ве. Пу тем тзв. „на-
род них де пу та ци ја“,74 ко је је мно го пу та, та ко ре-
ћи јед ну за дру гом, слао на Пор ту, по ста вље но је
низ пи та ња. Та ко је по ста вље но пи та ње на чи на
пла ћа ња срп ског дан ка Тур ци ма, те ри то ри јал-
ног про ши ре ња Ср би је пре ма гра ни ца ма Бу ку-
ре шког уго во ра из 1812. (тзв. те ри то ри ја „шест
отрг ну тих на хи ја“), сло бо де бо го слу же ња, сло-
бо де тр го ви не, пот пу не уну тра шње са мо у пра ве,
а пре све га за ње га ва жног пи та ња, пи та ња на-
след но сти кне жев ског до сто јан ства у Ср би ји.

У оства ре њу ово га кне зу Ми ло шу кра јем 20-
их го ди на 19. ве ка ишла је на ру ку и ме ђу на род-
на по ли тич ка си ту а ци ја. У су ко бу две ју др жа ва
Ру си је и Тур ске, Ру си ја је иза шла као по бед ник.
Ру си ја је оба ве за ла Тур ску да Акер ман ском кон-
вен ци јом при зна од ред бе Бу ку ре шког ми ра у ко-
рист Ср би је. Пор та, вр хов ни тур ски ор ган, би ла
је при мо ра на да се оба ве же на ре ша ва ње срп ског
пи та ња. Рок за ис пу ње ње ово га био је од ре ђен на
осам на ест ме се ци, од ок то бра 1826, од пот пи са
кон вен ци је.75 Све што бу де овим ре ше но, би ло је
од ре ђе но да уђе у по се бан фер ман76 по твр ђен ха-
ти ше ри фом.77

74 Де ле га ци ја на ро да.

75 Сви да ту ми у овом ра ду су по „ста ром“ ка лен да ру.

76 Пи сме на цар ска за по вест, по ве ља.

77 Нај ви ши тур ски др жав ни ука з–де крет, у до ба тур-
ског цар ства са сво је руч ним пот пи сом са мог сул та на.

Но на ста ла си ту а ци ја иза зва на ру ско-тур-
ским рат ним су ко бом (1828–1829. год) од ло жи ла
је за из ве сно вре ме ис пу ње ње овог. По раз Тур-
ске, за вр шен Је дрен ским ми ром до нео јој је но ве
оба ве зе. Ње го ве од ред бе, по ка за ле су све мо ћан
ути цај Ру си је. Ше стим чла ном овог ми ров ног
уго во ра Тур ска је би ла оба ве за на да у ро ку од
ме сец да на ис пу ни све оба ве зе пре ма Ср би ји.
На шав ши се под по кро ви тељ ством Ру си је Ср-
би ја се на шла у нај по вољ ни јој си ту а ци ји, на нај-
бо љем пу ту да оства ри ау то но ми ју, од но сно да
ство ри ау то ном ну Кне же ви ну. Пре о ста ло је да
то са мо бу де по твр ђе но и зва нич ним ак том.

Црква брвнара
Ваведење Пресвете Богородице
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Камени свећњак Амвон

Прозор Прозорчићи
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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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Цар ски ха ти ше риф са ста вљен сеп тем бра
1829, а об ја вљен у Ср би ји фе бру а ра 1830. го ди не,
при знао је Ср би ма пра во на пот пу ну уну тра шњу
са мо у пра ву, као и на обра зо ва ње са мо стал не на-
ци о нал но-по ли тич ке упра ве.

До не те од ред бе мо гу се по де ли ти у две гру-
пе.78 У пр вој гру пи од ред би би ло је од ре ђе но ре-
ше ње ви ше пи та ња. То је из ме ђу оста лог би ло:
да се пре го во ри ма уки не до та да шњи спа хиј ски
си стем и да се љак по ста не соп стве ник зе мље ко-
ју је до та да об ра ђи вао. За тим, Пор та се оба ве за-
ла да не ће тра жи ти ни јед ну аспру79 од до го во ре-
ног тач но утвр ђе ног го ди шњег дан ка за чи та ву
зе мљу. За тур ско ва ро шко ста нов ни штво би ло
је пред ви ђе но исе ље ње уко ли ко ни је при па да ло
тур ским гар ни зо ни ма. У срп ске ру ке, под од ре-
ђе ним усло ви ма, пре шла је и бе о град ска ца ри-
нар ни ца. Ср би су мо гли да на пла ћу ју ца рин ске
так се за сву ро бу,  осим оне ко ја је ишла за Ца-
ри град – ди рект но. Срп ски др жа вља ни до би ли
су пра во кре та ња и тр го ви не по чи та вој Тур ској.

Дру га гру па је об у хва ти ла сле де ће: сло бо да
ве ро и спо ве сти, с пра вом Ср би ма да са ми би ра-
ју ми тро по ли та и епи ско пе, ко је ће по ста вља ти у
чин ца ри град ски па три јарх, с тим да они не мо-
ра ју од ла зи ти у пре сто ни град Ца ри град.80

Сем ово га Ср би ја је до би ла пра во да не сме-
та но уста но вља ва шко ле, бол ни це, штам па ри је,
соп стве не су до ве и соп стве ну вој ску. А Ср би јом
је упра вљао кнез уз до го вор са нај ви ђе ни јим ста-
ре ши на ма ко је су са чи ња ва ле „Са вет“. По себ но
из да тим цар ским бе ра том81 кнез Ми лош је по-
твр ђен у зва њу срп ског кне за са на след ним пра-
вом.82 Овим су би ли ре ше ни сви бит ни зах те ви
ко је су Ср би по ста вља ли пред Тур ци ма. Оста ла
су не ре ше на пи та ња при кљу че ња шест на хи ја и
пла ћа ња дан ка од се ком, па у шал но.

Ова не ре ше на пи та ња ус пе ла је Ср би ја да ре-
ши 1833. го ди не. Те го ди не из вр ше но је при па ја-
ње на хи ја и ре ше но пи та ње дан ка. О ово ме је био
из дат по се бан ха ти ше риф.83

Та ко је ха ти ше ри фи ма до не тим 1830. и 1833.
го ди не ко нач но уки нут фе у да ли зам у Ср би ји.
Она је од не ка да шњег бе о град ског па ша лу ка по-
ста ла ау то ном на кне же ви на. Овим су би ли спро-
ве де ни у жи вот зах те ви ко је је још Пр ви срп ски
уста нак по ста вио као про грам бор бе срп ског на-
ро да про тив Ту ра ка. Ср би ја је мо гла да за поч не
ре ше ње уну тра шњих пи та ња. Јед но од тих је би-
ла и цр кве на ау то но ми ја, од но сно осни ва ње са-

78 АС–КК–IX–270.

79 Нај сит ни ји тур ски сре бр ни но вац.

80 Тач ке 1 и 14 Ха ти ше ри фа.

81 Цар ско пи смо ко јим се по твр ђу је не ко пра во, или
пак да је ка ква по вла сти ца.

82 АС–КК–XXX–2, 20, 23; АС–КК–XXXV–41; АС–КК
VII–645; Мих. Га ври ло вић, Ми лош Обре но вић, књ. III,
Бе о град., 1912, 604–609.

83 Мих. Га ври ло вић, н. д., 614–617.

мо стал не пра во слав не цр кве.
Из да ва ње Ха ти ше ри фа из ме ни ло је до та да-

шњу си ту а ци ју у срп ској цр кви. Оно је омо гу ћи-
ло за ме ну до та да шње грч ке је рар хи је срп ском.
Исто та ко оно је из ме ни ло из осно ва Ми ло шев
по ло жај пре ма Ва се љен ској па три јар ши ји у Ца-
ри гра ду.

Из да тим ха ти ше ри фом је у ства ри би ла ре-
ше на са мо јед на ствар „са мо пи та ње о сло бо ди
ве ре, а ни ка ко пи та ње о Ср би ји ној цр кве ној ау-
то но ми ји.“84 Но ти ме је та да био отво рен пут и
за ре ше ње овог пи та ња. Не же ле ћи да се ме ша у
то, Пор та га је сма тра ла уну тра шњим цр кве ним
пи та њем ко је је има ло да бу де ре ше но из ме ђу
Па три јар ши је и Ср би је. „Ау то но ми ја пра во слав-
не цр кве у Ср би ји ни је би ла у ин те ре су Па три-
јар ши је; али ка ко је ха ти ше ри фом за јем че на у
Ср би ји по ли тич ка ау то но ми ја, ка ко је тим ак том
спе ци јал но га ран то ва на и сло бо да ве ре, Па три-
јар ши ја се ни је мо гла од у пи ра ти успе шно цр кве-
ној ау то но ми ји но ве кне же ви не, и она је без ус-
те за ња иза шла у су срет зах те ви ма Ми ло ше вим и
Пор ти ној пре по ру ци у то ме сми слу“.85

Ра ди из бо ра но вих лич но сти ко је ће за ме-
ни ти Гр ке Ми лош је у то ку 1830.  год.  сту пио у
пре го во ре са Па три јар ши јом. Кра јем те го ди не
он је већ и имао од ре ђе не кан ди да те за епи ско-
пе. За пр вог срп ског ми тро по ли та био је од ре ђен
– иза бран ар хи ман дрит ма на сти ра Вра ћевш ни-
це Ме лен ти је Па вло вић, а за епи ско пе: ужич ког
Ни ћи фор, ар хи ман дрит ма на сти ра Сре те ње, а
ша бач ког Ге ра сим, ар хи ман дрит ма на сти ра Бла-
го ве ште ње. Озна чив ши иза бра не кан ди да те као
„нај ча сни је, нај спо соб ни је и нај у ва же ни је лич-
но сти у на шем све штен ству“, он их је то пло пре-
по ру чи вао па три јар ху. Но на по све ће ње у Ца ри-
град би ло је од ре ђе но да иду са мо дво ји ца, Ме-
лен ти је и Ни ћи фор. Ша љу ћи их та мо, кнез Ми-
лош је пи сао да то они не мо ра ју да чи не,  ни су
оба ве зни, али да се то чи ни из по што ва ња пре ма
па три јар хо вој лич но сти.86

Са мо њи хо во по све ће ње учи ње но је у ле то
1831. го ди не; па три јарх је оба ве стио кне за да је
то учи нио ав гу ста те го ди не. Ме лен ти је је по-
све ћен 18-ог, а Ни ћи фор 19-ог ав гу ста.87 „Ти ме
је би ла, по сле до ста му ке и тру да, вас по ста вље-
на ви ша срп ска је рар хи ја у осло бо ђе ној срп ској
др жа ви.“88 Ме ђу тим,  овај чин ни је још зна чио
по сти за ње ау то но ми је за срп ску пра во слав ну
цр кву у Кне же ви ни Ср би ји. То је по стиг ну то,
од но сно ре ше но Кон кор да том, ко ји је пот пи сан
у сеп тем бру 1831. го ди не.89

84 Мих. Га ври ло вић, исто, 497.

85 Исто, 497.

86 АС–КК–XXXV–813.

87 АС–КК–XXXV–816.

88 Др Ђо ко Сли јеп че вић, Исто ри ја срп ске пра во слав-
не цр кве, књ. 2, Бе о град., 1991, 317.

89 АС–КК–XXXV–502; Сли јеп че вић, н. д., 317.
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Сам Кон кор дат је од ре ђи вао да се убу ду ће
ми тро по лит и епи ско пи би ра ју у Ср би ји, као и
да ми тро по лит но си ти ту лу „Ми тро по лит це-
ле Ср би је“.90 За сво је по све ће ње ми тро по лит је
имао да да је па три јар ху 300 ду ка та це сар ских,
док су епи ско пи би ли осло бо ђе ни то га. Са ма
пак цр ква има ла је да пла ћа Па три јар ши ји по
од лу ка ма из 1831. го ди не 6.000 гро ша,91 а по сле
при са је ди ње ња шест на хи ја 1833. год. он је по-
диг нут 9.000 гро ша. Ни ми тро по лит ни епи ско-
пи не мо гу се за ду жи ва ти на ра чун „на ро да или
ве ли ке цр кве“ (Па три јар ши је). Ми тро по лит пак
не мо же би ти зба чен с тог по ло жа ја без са гла сно-
сти Ва се љен ског па три јар ха и кне за, а исто та ко
епи ско пи без до го во ра ми тро по ли та и кне за. И
на по слет ку ми тро по лит је имао оба ве зу да при
бо го слу же њу спо ми ње име ва се љен ског па три-
јар ха, а епи ско пи срп ски име ми тро по ли та.92

Кон кор дат од сеп тем бра остао је не про ме-
њен све до 1879.  год.,  ка да је по сле Бер лин ског
кон гре са, но вим при ли ка ма ко је су оства ре не
у Ср би ји, Ца ри град ска па три јар ши ја „огла си ла
срп ску цр кву ау то ке фал ном“.93

Но во и за бра ни ми тро по лит Ме лен ти је пре-
шао је у то ку свог ду хов нич ког жи во та од ка-
лу ђе ра до ми тро по ли та. Го ди не 1810. по стао је
игу ман ма на сти ра Вра ћевш ни ца, за ко ји се мо же
ре ћи да му је био ма тич ни ма на стир. По из би-
ја њу Дру гог срп ског устан ка Ме лен ти је ак тив но
уче ству је у ње му. Осо би то хра бро би ло је ње го-
во др жа ње у би ци на Љу би ћу 1815, где је сво јим
за па же ним уче шћем учи нио пре о крет у са мој
бор би, и до при нео по бе ди уста ни ка над Тур ци-
ма. Ње го во уче шће би ло је са пу но хра бро сти и
у дру гим бор ба ма, као нпр. у би ци код Па ле жа.
Ово ње го во де ло ва ње, хра брост и ју на штво ни-
је оста ло не при ме ће но.  Кнез Ми лош га је убр-
зо по звао к се би, це не ћи све што је овај учи нио.
Кнез га је 1818. год. узео за ду хов ни ка сво је по-
ро ди це, из ра жа ва ју ћи ти ме сво је по што ва ње
пре ма ње му. Са да већ ар хи ман дрит, Ме лен ти је
је био и са вет ник кне за Ми ло ша у свим цр кве-
ним по сло ви ма. Осе тив ши ње го ве спо соб но сти
кнез га је укљу чио и у дру ге по сло ве. За па же но је
нпр. ње го во уче шће у сми ри ва њу си ту а ци је по-
сле Аб ду ли не (1821) и Ђа ко ве (1825) бу не. Го ди-
не 1822, ка да је обра зо ва на кон зи сто ри ја (ма да
при вре ме но), кнез Ми лош га је по ста вио за ње-
ног пред сед ни ка, а 1827. го ди не био је име но ван
за чла на кне же ве сви те.94 Уоп ште, сав ње гов рад
га је уз ди гао као нај по зна ти ју цр кве ну лич ност
у Ср би ји. Ода тле па до по све ће ња за ми тро по-
ли та, пр вог по сле укла ња ња Гр ка из Ср би је, пут

90 Мих. Га ври ло вић, исто, 610–611.

91 Тур ски но вац.

92 АС–КК–XXXV–825, 849; Мих. Га ври ло вић, исто,
613.

93 Ђ. Сли јеп че вић, н. д, 318.

94 Ђ. Сли јеп че вић, н. д., 320.

ни је био ду га чак. То се, као што смо ви де ли, до-
го ди ло ав гу ста 1831. го ди не.

За вре ме сво је упра ве Срп ском пра во слав-
ном цр квом у Кне же ви ни Ср би ји ми тро по лит
Ме лен ти је је учи нио не ко ли ко круп них по те за:
он је план ски и сми шље но уте ме ља вао осно ве
ка нон ском по рет ку у цр кви, ко ји су, сти ца јем
ра зних окол но сти, би ли на ру ше ни.95 За тим,  он
је раз гра ни чио епар хи је, ор га ни зо вао ми тро по-
лит ску кан це ла ри ју, уста но вио Све ти ар хи је реј-
ски са бор „и огра ни чио са мо во љу епи ско па, ко-
ји, иа ко су са да би ли Ср би, ни су се мо гли са свим
осло бо ди ти по сле ди ца рђа вог фа на ри от ског
ути ца ја“.96

Ме ђу тим, ми тро по лит Ме лен ти је у сво ме
ра ду имао је јед ну огром ну пре пре ку, бо лест. Те-
шко обо лео, ни је ду го остао на че лу цр кве. Ње-
гов рад је пре ки нут 8. ју на 1833. год. ње го вом
смр ћу.  Као ве о ма оми љен,  био је искре но ожа-
љен од на ро да, као и са мог кне за.97

На след ни ка пре ми ну лом ми тро по ли ту кнез
Ми лош је вр ло бр зо иза брао. Ње гов из бор, уз са-
вет Кар ло вач ког ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа,
пао је на ње го вог до та да шњег се кре та ра Па вла
Јо ва но ви ћа. Јед на ве ли ка пре пре ка оства ре њу
овог би ла је та што Јо ва но вић и сам ни је био мо-

95 Ђ. Сли јеп че вић, исто.

96 Ђ. Сли јеп че вић, н. д., 321.

97 АС–КК–XXXV–86–88, 91, 93, 95–100, 398, 399, 824,
825.

Књаз Милош Обреновић
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нах, ко ји је чин био услов за ова кав по ло жај. Но
и ту је убр зо на ђе но ре ше ње.

Пре при хва та ња овог чи на Јо ва но вић је
имао ви ше раз го во ра са кне зом. У њи ма је из ло-
жио ка ко он ми сли да упра вља цр квом, зна ју ћи
да кнез, што је уви део жи ве ћи у ње го вој бли зи ни
већ не ко ли ко го ди на, же ли да има по след њу реч
и у цр кве ним ства ри ма.  Кнез Ми лош је што се
ти че то га при хва тио раз ло ге ко је је на вео Јо ва-
но вић, бар фор мал но. То је и на ве ло Па вла Јо-
ва но ви ћа да се по ко ри оно ме што је од ње га зах-
те ва но.

Да би се ис пу ни ли усло ви, Па вле Јо ва но вић
је од стра не кне за Ми ло ша упу ћен ужич ком епи-
ско пу Ни ки фо ру да га за мо на ши. „За мо на шен је
ок то бра 1833. и за са мо пет на ест да на про шао је
све мо на шке и све ште не чи но ве до за кључ но ар-
хи ман дрит ског“.98 При за мо на ше њу Па вле је до-
био но во име – Пе тар.

Са да је оста ло кне зу Ми ло шу да пре ду зме
да ље ко ра ке. Пр во што је ура дио, то је би ла на-
ред ба Пе тру да пре у зме упра ву срп ске цр кве и
да се при пре ми за пут у Ца ри град. Сам пак кнез
је пре у зео на се бе при пре му и сла ње Пе тро во на
пут у Ца ри град. О то ме га је оба ве стио већ кра-
јем ок то бра ме се ца. Ар хи ман дрит Пе тар об рео
се у Ца ри гра ду по чет ком де цем бра 1833. го ди не.
Та мо је пр во 5. де цем бра из вр шен „про пи са ни

98 Сли јеп че вић, нав. де ло, 326; Алек са Илић, Пе тар
Јо ва но вић, ми тро по лит бе о град ски, Бе о град., 1911,
11–15; АС КК–XXXV–774, 777.

из бор за Ми тро по ли та Срб ског“. А 6. де цем бра,
на дан Св. Ни ко ле, је из вр шен и чин по све ће ња
за епи ско па. Па три јарх Кон стан тин, ко ји га је
по све тио, да ро вао му је том при ли ком и же зло
и ми тру.99 Чи ном по све ће ња бе о град ски но во-
на и ме но ва ни ми тро по лит до био је и но ви ранг.
„Бе о град ски ми тро по лит био је до са да у два на-
е стом, а са да у дру гом сте пе ну“, ја вљао је но ви
ми тро по лит ми тро по ли ту Стра ти ми ро ви ћу у
Срем ске Кар лов це.100 То је зна чи ло да је по ста-
вљен ме ђу пр ва че ти ри цр кве на ве ли ко до стој-
ни ка.

Но во по све ће ни ми тро по лит ни је се ду го за-
др жао у Ца ри гра ду. По же љи кне за Ми ло ша он
се вра тио у По жа ре вац, јед ну од две пре сто ни це
кне за Ми ло ша, 23. де цем бра 1833. го ди не.101 Ово-
ли ка жур ба је би ла из вр ше ње же ље кне за Ми ло-
ша да но ви ми тро по лит стиг не пре Бо жи ћа (25.
де цем бра) и са њи ме про ве де бо жић не пра зни ке.

До ла зак ми тро по ли та Пе тра у По жа ре вац
обе ле жен је и ње го вом пр вом ар хи је реј ском
ли тур ги јом на дан Бо жи ћа. „На дан Ро жде ства
Хри сто ва слу жио сам као ар хи је реј пр ву бо-
же стве ну ли тур ги ју“, пи сао је он ми тро по ли ту
Стра ти ми ро ви ћу.102 На кра ју слу жбе он је пред
кне зом и оку пље ним на ро дом одр жао бе се ду.103

По сле за др жа ва ња у По жа рев цу, у ко ме је
бо ра вио до по сле Бо го ја вље ња (8. ја ну а ра 1834.
год),  Пе тар се сме стио у Кра гу јев цу,  у ко ме му
је би ла ре зи ден ци ја до 1835. го ди не,  ка да је ова
пре не та у Бе о град.

Из Кра гу јев ца је, ко ри сте ћи сво је прет ход но
сте че но обра зо ва ње104, по чео да успе шно во ди
Срп ску пра во слав ну цр ву у Кне же ви ни. У то ме
му је у пр ви мах,  док ни је сте као из ве сно ис ку-
ство, по ма гао, на ње го ву мол бу, ми тро по лит
Стра ти ми ро вић.

Пр ви по сао ко ји је пре у зет био је ре ше ње
„про бле ма“ ко ји је на стао при са је ди ње њем „но-
вих“ на хи ја. Ср би ја је до то га до ба има ла три
епар хи је – епи ско пи је: бе о град ску, ко јом је упра-
вљао сам ми тро по лит,  ужич ку,  ко јом је упра-
вљао епи скоп Ни ћи фор,  и ша бач ку,  ко јој је на
че лу био епи скоп Ге ра сим. На при са је ди ње ној
99 Ми тра, у хри шћан ским цр ква ма, кру на пра во слав-
них епи ско па; же зло, скип тар, па ли ца.

100 А. Илић, н. д., 28; АС КК–XXXV–778.

101 АС–КК–XIV–188.

102 А. Илић, н. д., 29; Мих. Га ври ло вић, н. д., 504.

103 Но ви не Срб ске, 1834, № 2, 8. Цр кве не ве сти, Со-
дер жа ние сло ва, ко је је но во по ста вље ниј г. Ми тро по-
лит Пе тар на дан ро жде ства Хри сто ва 1833 го ди не,
пр ви пут као ар хи је реј слу жив шиј, у цр кви По жа ре-
вач кој из го во рио.

104 Јо ва но вић се шко ло вао у Срем ским Кар лов ци ма,
где је за вр шио гим на зи ју и бо го сло ви ју. Фи ло зо фи ју је
сту ди рао у Се ге ди ну. Од 1819. до 1830. био је на став-
ник гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма. Го ди не 1830.
пре шао је у Ср би ју,  где је нај пре слу жбо вао у су ду,  а
за тим је по ста вљен за се кре та ра кне же ве кан це ла ри је.

Кнегиња Љубица
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те ри то ри ји обра зо ва на је но ва че твр та епи ско-
пи ја –  ти моч ка.  За ње ног епи ско па,  по сле при-
пре ма у 1833. год., био је 31. ја ну а ра 1834. го ди не
иза бран игу ман ма на сти ра Гор њак, Ди о ни си је.
Сам чин по све ће ња из вр шен је 1-ог фе бру а ра.105

Ми тро по лит се по сле ово га упу стио у по-
сло ве ве о ма ва жне за цр кву. Он је у жи вот и рад
цр кве унео нов на чин ра да и сре дио ста ње ко је
у то ку свог крат ко трај ног упра вља ња ни је ус пео
да ре ши ње гов прет ход ник Ме лен ти је. Срп ска
пра во слав на цр ква окре ну ла се пре све га уну-
тра шњем уре ђе њу, у ду ху ка но на пра во слав не
цр кве.

Нај ва жни је у це лом овом по слу би ло је одво-
ји ти цр кве ну власт од све тов не.  Да би се то по-
сти гло, би ло је по треб но до не ти по се бан За кон
о цр кве ним вла сти ма. Зна ју ћи до бро кне за Ми-
ло ша, ње го ву на рав и упли та ње у све по сло ве, он
је же лео да се то све про ме ни и да се уну тра шњи
жи вот цр кве раз ви ја без при ти ска све тов не вла-
сти.

За то је од мах у по чет ку 1834.  го ди не,  у фе-
бру а ру ме се цу, учи њен пр ви ко рак. Кне зу Ми-
ло шу су ми тро по лит и епи ско пи упу ти ли пред-
лог о уста но вље њу кон зи сто ри је, и о осни ва њу
кле ри кал них шко ла. Он је пред ви ђао по сто ја ње
ви шег ду хов ног ре да, а по ред ње га и по сто ја ње
цр кве них су до ва у сва кој епар хи ји. За за до во-
ље ње цр кве них по тре ба у све штен ству тре ба ло
би у сва кој епар хи ји осно ва ти кле ри кал не шко-
ле под над зо ром епи ско па. Ме ђу тим, овај „пр ви

105 АС–КК–XXV–66.

про је кат основ ног за ко на у пра вом сми слу то га
пој ма“106 ни је та да „про шао“,  већ је од го ђен за
ка сни је.

Но ва си ту а ци ја, сма тра но је по вољ ни ја, на-
ста ла је до но ше њем Сре тењ ског уста ва 1835. го-
ди не. У гла ви IX, ко ја го во ри „О цр кви“, у чла ну
93 је ста ја ло: „Вну тре но ру ко вод ство цр кве при-
на дле жи Ми тро по ли ту и ду хов ној вла сти, ко ја
ће се ука зом од ре ди ти с на бљу до ва њем107 уго-
во ра, утвр ђе ни са Па три јар хом у Ца ри гра ду.“108

На ову си ту а ци ју од мах је ре а го вао ми тро по лит
и тач но по сле два де сет да на под нео кне зу Ми-
ло шу и Др жав ном са ве ту 23-ег фе бру а ра но ви
про је кат Цр кве ног за ко на. По овом, на че лу др-
жа ве на ла зио се Си нод, ко ме би био пред сед ник
ми тро по лит, а са чи ња ва ли би га по јед но ли це
(мо на шко или мир ско) из сва ке епар хи је. Но ка-
ко су се по ли тич ки усло ви раз ви ја ли, Сре тењ-
ски устав је био су спен до ван већ 28-ог фе бру-
а ра, та ко да је и овај пред лог до жи вео суд би ну
прет ход ног – ни је оства рен.

Но за нас,  за оно о че му же ли мо да го во-
ри мо у овом де лу,  од ин те ре са је је дан део овог
пред ло га, ко ји се по на шим са зна њи ма пр ви пут
ја вља. На и ме, у ње му је пр ви пут би ло пред ви-
ђе но тре ти ра ње по је ди них пи та ња – про бле ма,
по себ но. По пред ло гу рад Си но да био је по де-
љен на че ти ри стру ке: а) ду хов на, б) спре ма ње
кле ра, в) еко но ми ју и г) суд ство. Од ових је био
осо би то ва жан онај ко ји се од но сио на „еко но-
ми ју“ од но сно на „стру ку ко ја ће во ди ти над зор
над цр ква ма и ма на сти ри ма и њи хо вим имо ви-
на ма, при хо ди ма и по тре ба ма.“109

Тре ћи про јект – на црт на стао је исте 1835.
го ди не, по сле Пе тров ске скуп шти не. Са чи ње-
ни про јект „На чер та ни је о устрој ству ду хов них
вла сти у оте че ству“ под нет је кне зу по чет ком
ју ла. Пре пре ка усва ја њу овог, до не кле до го во ре-
ног пред ло га, по ја ви ла се од ла ском истог ме се-
ца кне за Ми ло ша у Ца ри град. Ово ви ше ме сеч но
пу то ва ње ра ди др жав них по сло ва (ју ли – но вем-
бар 1835. год) са мо је за крат ко пре ки ну ло рад на
овом пи та њу.

Вра тив ши се у Ср би ју и раз мо трив ши под-
не ти пред лог, кнез Ми лош је зах те вао пре све га
ње го во тек сту ал но скра ће ње. Ње го вих 56 чла-
но ва тре ба ло је скра ти ти на око 30. Пре ра ђен
и скра ћен на 32  чла на,  но ви пред лог упу ћен је
по чет ком 1836. го ди не, кра јем ја ну а ра ме се ца,
кне зу на по нов ни пре глед,  а овај га је упу тио

106 Љу бо мир Дур ко вић –Јак шић: Раз ви так основ ног
цр кве ног за ко на у Шу ма ди ји у пр вој по ло ви ни XIX ве ка
(1804–1847), Бе о град., 1947, 16.

107 Над зо ром, кон тро лом.

108 Ду шан Мр ђе но вић, Уста ви и вла де Кне же ви не
Ср би је, Кра ље ви не Ср би је, Кра ље ви не СХС и Кра ље-
ви не Ју го сла ви је (1835–1941), Бе о град., 1988, 36.

109 А. Илић, н. д., 35.

Митрополит Петар Јовановић
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Држав ном са ве ту на раз ма тра ње.110 На сво ме за-
се да њу од 19. фе бру а ра 1836. го ди не Др жав ни са-
вет је тра жио да он бу де из ме њен. До бив ши то
ми шље ње Са ве та мар та 1836. го ди не, ми тро по-
лит је био при ну ђен да у ин те ре су цр кве бра ни
сво је ста во ве по је ди них од ред би овог На цр та.
Ње го ви ја сни и оп шир ни ко мен та ри учи ни ли су
да при мед бе Са ве та бу ду од ба че не. По сле ма њих
ис прав ки он је на На род ној скуп шти ни одр жа-
ној на Ду хо ве, 21-ог ма ја, об на ро до ван и про-
гла шен под на зи вом „На чер та ни је о ду хов ној
вла сти у Ср би ји“. То је био пр ви основ ни пи са ни
цр кве ни за кон у Ср би ји, од но сно „пр во устрој-
ство цр кве них вла сти у Кња же ству Ср би ји по-
сле Ко со ва“, ка ко то на во ди Алек са Илић.111 Ова
Ду хов ска скуп шти на има ла је још је дан успех.
Ре зул тат ње ног ра да је и „Кња жев ски указ: да се
и бо го слов ско учи ли шче“ при ми тро по ли ту за-
ве де.112

„Овим За ко ном учи њен је пр ви зна чај ни-
ји ко рак ка одва ја њу цр кве не вла сти од др жав-
не. То ни је ја сно и до след но спро во ђе но, али је
за он дашње при ли ке и схва та ња би ло са свим
добро“:113

Ка да је ми тро по лит Пе тар за по чео свој рад
на упра вља њу цр квом, ста ње ме ђу све штен ством
оба ре да ни је би ло нај бо ље. Тре ба ло је до ста то га
ис пра ви ти. Но во до не ти за кон ски про пи си омо-
гу ћи ли су да се ис пра ве раз не гре шке учи ње не
у про шло сти. Ми тро по лит је схва тио да са тим
не тре ба жу ри ти, осо би то без уви да у пра во ста-
ње, ко јим ни је рас по ла гао, као и без по мо ћи дру-
гих ли ца, ово га пу та по себ но без чла но ва бу ду ће
Кон зи сто ри је.

Од мах по сле усва ја ња „На чер та ни ја“, ка да је
оно пот пи са но и од кне за одо бре но, ми тро по лит
је у спо ра зу му са епи ско пи ма пред ло жио бу ду-
ће чла но ве Кон зи сто ри је. Пред лог за че тво ри цу
чла но ва овог те ла, по ред ми тро по ли та, под нет је
кне зу Ми ло шу 24. ма ја 1836. го ди не. Ли ца пред-
ло же на за ово би ла су: је ро мо нах Ли ко ген Ми ха-
и ло вић, бив ши на сто ја тељ ма на сти ра Јо ша ни це;
про то је реј Мар ко Ми ха и ло вић, па рох па ле шки
(обре но вач ки), ра ни ји про то је реј бе о град ски;
про то ђа кон Га ври ло По по вић; и је реј Ди ми три је
Јо ан но вић, бе о град ски па рох. Сем то га, у пред-
ло гу су на во ђе не и њи хо ве ка рак те ри сти ке ко је
их од ли ку ју од оста лих. По ред ово га за дво ји цу
од на ве де них је ис так ну то да има ју „ви шу спре-
му“, што је за оно вре ме не при ли ке би ла ве ли ка
ствар. Пред лог се за вр ша ва мол бом „да би ујед-
но и се кре та ра Кон зи сто риј ског од мир ских114

ли ца из во ле ли на и ме но ва ти“, но са на по ме ном

110 АС–КК–XXXV–442.

111 Алек са Илић, н. д., 52; Сли јеп че вић, н. д., 331; АС–
КК–XXXV–442.

112 А. Илић, н. д., 40.

113 Р. Љу шић, н. д., 449–450.

114 Ци вил них.

„да би он био по знат са цр квом и ње ним уре ђе-
њем“.115 Са упу ће ним му пред ло гом кнез се са гла-
сио, и по ста вље ње ових би ло је убр зо за вр ше но.

Но ва Кон зи сто ри ја је отво ре на и за по че ла
са ра дом 11. ју ла 1836. го ди не. Њу је на све чан
на чин отво рио ми тро по лит Пе тар и пред се да вао
њо ме.116

На ис пу ња ва њу ових „осно ва ни ја На чер та-
ни ја“ ура ђе но је од мах, на овој сед ни ци. Под тач-
ком 4 на пра вљен је рас по ред по сло ва по стру ка-
ма. Ови су рас по ре ђе ни, и за њи хо ве ре фе рен те
од ре ђе ни:

А) Ли ко ген Ми ха и ло вић, за стру ку де ла ве-
ро и спо ве сти;

Г) Мар ко Ми ха и ло вић, за стру ку де ла пар-
нич них;

Б) Га ври ло По по вић, за стру ку вос пи та ни ја;
В) Ди ми три је Јо ан но вић, за стру ку де ла еко-

но ми је цр ков не117

Ра де ћи и сам вр ло мно го, ми тро по лит Пе тар
је то тра жио и од сво јих са рад ни ка. Ре зул тат ра-
да Кон зи сто ри је по чео је убр зо да се по ка зу је. Но
не мо гав ши са ма да то све ура ди, Кон зи сто ри ја
је за тра жи ла и по моћ од вла сти, у пр вом слу ча ју
од кне за Ми ло ша и Др жав ног са ве та. По моћ је
за тра же на ра ди ви ше пи та ња – про бле ма у ме се-
ци ма ав гу сту и сеп тем бру 1836. го ди не.

У окви ру сво јих бри га о ста њу у срп ској цр-
кви ми тро по лит Пе тар по све ћи вао је осо би ту
па жњу ма на сти ри ма и мо на штву у њи ма. „Ми-
тро по лит Пе тар је од ре дио ко ји се ма на сти ри
има ју сма тра ти за цар ске ла вре, а ко ји за оп ште-
жи ћа, а ко ји опет за ме то хе. Ма њи и не знат ни ји
ма на сти ри би ли су пре тво ре ни у па ро хиј ске цр-
кве“:118 Ово је би ло осо би то ре зул тат по што ва-
ња за слу га ста рих „ду хов ни ка за очу ва ње ве ре,
пи сме но сти и на род но сти“. Це не ћи ово, и кнез
и ми тро по лит рев но сно су се ста ра ли „о уна-
пре ђе њу ота че стве них ма на сти ра“. У пр ви мах
не што ма ње па жње је би ло по све ће но цр ква ма,
али уско ро у то ме ни су ни оне за о ста ја ле. А као
ре зул тат то га ви ди се из оно га што је пре ма њи-
ма учи ње но у пе ри о ду ав густ – де цем бар.

Пр ви ко рак ка то ме учи нио је кнез Ми лош.
Он је 18-ог ав гу ста упу тио пи смо Др жав ном са-
ве ту са же љом да овај пре ко Ис прав ни че ста ва119

са зна од ре ђе не по дат ке о ма на сти ри ма и њи хо-
вим па ро хи ја ма. Он је зах те вао да се у сва ком
окру гу120 са чи ни спи сак ма на сти ра ко ји се у ње-

115 А. Илић, н. д., 55–56; Сли јеп че вић, н. д., 331–332;
АС, МБ бр. 541/1836.

116 АС–КК–XXXV–474.

117 АС–КК–474. „Ре фе рен ти“ су на ве де ни са озна ка ма
стру ке и ре да, ка ко је то да то у са мом за пи сни ку. Стру-
ке су ина че пре ма „На чер та ни ју“ и гру па ма у ње му.

118 Ђ. Сли јеп че вић, нав. де ло, стр 341.

119 Ор га на упра ве, ме ша ви не суд ске и по ли циј ске
вла сти.

120 Те ри то ри јал ној је ди ни ци.
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му на ла зе, за тим на зна чи ко ли ко ком ма на сти ру
при па да па ро хи ја и се ла у њи ма. За тим „ко ли ко
у ком се лу ку ћа и ко ли ко ду ша има де“. Ова ко са-
чи њен по пис имао је да се по ша ље Др жав ном са-
ве ту на упо тре бу.121

Дру ги ко рак учи њен је од стра не Кон зи сто-
ри је 20-ог ав гу ста. На 20-ом за се да њу – сед ни ци
одр жа ној 20-ог ав гу ста 1836. год., под тач ком
173, имао је сво је из ла га ње ре фе рент „еко но ми је
цр ков не“ Д. Јо ан но вић. Он је го во рио и о по тре-
би во ђе ња „ра чу на“ у цр ква ма и ма на сти ри ма, те
да се са ти ме тре ба ју да упо зна ју сви, ка ко би се
ови „тач но во ди ли“.

Чла но ви Кон зи сто ри је су при хва ти ли пред-
лог ко ји је под нео Јо ан но вић. Са гла си ли су се да
се они за ма на сти ре поч ну во ди ти од 1. сеп тем-
бра „због на ча ла Ин дик та“. А за мир ске цр кве је
до го во ре но „да се упи та ње го ва Све тлост, хо ће
ли ове ра чу не за че ти од Дми тро ва дна или од
но вог Гра ђан ског го да, да би ово би ло са о бра зно
пре да ва њу ра чу на од дру ги гра ђан скиј над ле жа-
тел ста ва.“ Исто та ко, ис так ну та је по тре ба по-
ста вља ња ту то ра при сва кој мир ској цр кви, као
и сва ком ма на сти ру где по је дан ка лу ђер жи ви.
За кључ ке овог са стан ка ми тро по лит је у фор-
ми пи сма упу тио кне зу Ми ло шу. Са пред ло гом
упу ће ним од стра не Кон зи сто ри је Кнез Ми лош
се са гла сио.  При мље но пи смо кнез је 4  сеп тем-
бра 1836. год. у ко пи ји упу тио Са ве ту. О то ме је
истог да на оба ве стио и Кон зи сто ри ју.122 Пи смо је
са др жа ва ло и кне же ву од лу ку да мир ске цр кве
ра чун под но се сва ке го ди не два пут: „о Ђур ђе ву
и о Ми тро ву дне“.

Са вет је др же ћи се кне же вог ста ва 8-ог сеп-
тем бра 1836. упу тио свим Ис прав ни че стви ма
де таљ но пи смо, у ко ме им је из ло жио за да так
ко ји им пред сто ји. Пи смо је та ко ре ћи са др жа-
јем сво јим да ло и тех но ло ги ју чи та вог по сла, са
још не ким „пла стич ни јим“ обра зло же њи ма. Та-
ко нпр. го во ре ћи о ду жно сти ма ту то ра, у пи сму
се на гла ша ва да се она „у то ме са стои, да он са
па ро хом ра чун о свим при хо ди ма и рас хо ди ма
Цр ков ним точ но и со вјет но во ди, сва ку и нај-
ма њу, ко ја је при до шла, сва ку и нај ма њу, ко ја је
по тро ше на би ље жи, на по тро ше не Сум ме, ко је
би 10. гро ша чар шиј ски пре ва зи ла зи ле, кон те и
кви те узи ма и чу ва, да мо три, да се цр ков но до-
бро и има ње не рас ту ру је и не ба та ли,  и да ко
н. п. Све ште ник или дру гиј ко цр ков но до бро на
сво ју соб ствен ну ко рист не обра ћа, јед ном реч ју,
да гле ди, да се ни ка кво зло у по тре бле ни је са цр-
ков ним до бром не чи ни, но на про тив то га да се
та ко во у до бром ста њу одр жи“:123

Сем ово га ту тор је имао да са па ро хом сва ке
го ди не два пу та,  на Ђур ђев и Ми тров дан „цр-
кве ни ра чун ис прав ни че ству на пре глед под не се.
Ду жност Ис прав ни че ства је би ла да ра чун бри-

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

122 Исто.

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

жљи во пре гле да, и ка да на ђе да је уред но во ђен,
ово пот пи сом и пе ча том, као ис пра ван ове ри.

Овај по сту пак, ка ко је од ре ђе но од стра не
кне за, тре ба ло је да за жи ви за Ђур ђев дан 1837.
го ди не „и та ко по сле да ље о сва ком Ми тро ву и
Ђур ђе ву дну про ду жа ва ти“.

А што се пак ти че спи ско ва –  ин вен та ра,
тре ба ло је „сва три под пи сом над ле жног про то-
је ре ја и иза сла ног чле на124 да бу ду снаб де ве ни“.125

Све ово при ка зу је до бро, до ма ћин ско по сло-
ва ње цр кве и вла сти.

Тре ћи ко рак у том прав цу учи њен је вр ло
бр зо. У Др жав ном са ве ту су се 15-ог сеп тем бра
при се ти ли да им је по треб но да зна ју још по да та-
ка о цр ква ма. Они су кон ста то ва ли да им је „ну-
жно зна ти ко ли ко и Цр кви у ком Окру жи ју има,
где та ко ве ле же,  кад су и од че га на чи ње не;  и у
ка квом се ста њу на ла зе“:  По што би се „ово све
по пи са ти мо гло у је дан ма[х]“, Ис прав ни че стви-
ма је пре по ру че но да она свом чла ну ко ји је иза-
слат ра ди „опи са ни ја има ња Цер ков ног“ на ло жи
да у обра зац ко ји им се ша ље, по ред већ по сто је-
ћег, а у свр ху јед но о бра зно сти, све по ре ду упи-
ше. А да би се то што бо ље из ве ло, и по ре ду, Ис-
прав ни че ству је пре по ру че но да од ре ђе ни члан
Ко ми си је по ве де са со бом „јед ног ве штог пи са ра
или прак ти кан та свог, кој ће уме ти ре че ниј Спи-
сак уред но ру бри ци ра ти и со чи ни ти.“126

Но са ста вља ње оног што је по овим рас пи-
си ма тра же но ишло је до ста спо ро. Код не ких је
чак ства ра ло и за бу ну. И по ред све га то га, ипак
ишло се ка по ста вље ном ци љу. Али Кон зи сто ри-
ја се по че ла бу ни ти, шта се то са по да ци ма де ша-
ва. За то је у пи сму упу ће ном 27-ог но вем бра мо-
ли ла Др жав ни са вет да јој он „спи ске оне цр кви
и ма на сти ра за ко је је он под 8 септ.  т.  г.  2168А
цир ку лар на сва ис прав ни че ства из дао, ако је
ра пор те о то ме сви ју Ис прав ни че ства при мио,
по шље.“127

Од го вор са ве та је био „да ће јој Со вјет спи-
сак по сла ти чим спи са ни је та ко во од сви ју Ис-
прав ни че ства до би је“.128

А на кра ју оста ло је у ис тој ру бри ци де ло-
вод ног про то ко ла за пи са но: „Под 28 де кем ври ја
по слат спи сак сви ју цр кви и ма на сти ра у Ср би ји
– Кон зи сто ри ји“.129

124 Ис прав ни че ства.

125 Исто.

126 ДС, № 2236. А. ; II Бф I № 30/836.

127 АС, ДС, № 3072/836.

128 Исто.

129 Исто.
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Исто ри јат из град ње цр кве брв на ре
Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це

и па ро хиј ски жи вот до 1872.

Пре да на шње ста ре цр кве брв на ре ов де су
по сто ја ле и ста ри је цр кве то ком дру ге по ло ви не
XVI II и по чет ком XIX ве ка. Те шко је ре ћи ка да је
са гра ђе на пр ва брв на ра.

Већ смо спо ме ну ли да су Вре о ци у вре ме ау-
стриј ске вла да ви не овим кра је ви ма Ср би је при-
па да ли Шо пић кој па ро хи ји, о ко јој, за раз ли ку од
ве ћи не дру гих па ро хи ја, не зна мо ско ро ни шта
осим да је при па да ла Бе о град ској ми тро по ли ји
а не Ва љев ској епар хи ји. За раз ли ку од дру гих
обли жњих па ро хи ја њу ни је зва нич но по пи сао
ни је дан од зва нич ни ка бе о град ског ми тро по ли-
та, а то ком пе ри о да од 1732. па до 1735. го ди не
би ло је не ко ли ко де таљ них по пи са Бе о град ске
ми тро по ли је.130 Бар ни су са чу ва ни из ве шта ји за
Шо пић ку па ро хи ју, већ са мо фраг мен тар ни по-
да ци ко ји нам ни шта кон крет но не го во ре. На
осно ву ана ло ги ја са дру гим па ро хи ја ма мо же мо
са мо ре ћи да је па ро хи ја ве ро ват но има ла сво ју
па ро хи јал ну цр кву, али да то ни је би ло пра ви ло.
По ред то га, па ро хи јал на цр ква ни је мо ра ла би ти
баш у са мом Шо пи ћу, већ и у не ком дру гом се лу
у са ста ву па ро хи је, па та ко и у Вре о ци ма. Је ди но
што је ма ње-ви ше си гур но то је да је па ро хи јал-
ни све ште ник бо ра вио у Шо пи ћу.

Пр ви по мен цр кве у Вре о ци ма је, као што

130 Би ло је и не што ра ни јих по пи са, али ни су са чу ва-
ни де таљ ни ји по да ци.

ће мо да ље ви де ти, мол ба је ре ја Или је из Вре о ца
из ав гу ста 1805. го ди не да им ми тро по лит Стра-
ти ми ро вић да ан ти минс за ка ко Или ја пи ше
„на но во по диг ну ту цр кву“. Да кле, пре ове цр кве
по сто ја ла је ста ри ја. У би о гра фи ји све ште ни ка
ха џи Сто ја на смо об ја сни ли за што сма тра мо да
он мо ра да бу де знат но мла ђи у вре ме Ко чи не
кра ји не не го што то пи ше у Ле то пи су. Ми сли мо
да ни је чи ста слу чај ност да се Сто јан шко ло вао
у Бо го ва ђи не где 1780–85. го ди не, јер је то упра-
во вре ме (1775–90) ка да је са гра ђен ве ћи број
цр ка ва брв на ра у Ср би ји. Вр ло је ве ро ват но да
по сто ји ме ђу соб на за ви сност из ме ђу шко ло ва ња
Сто ја но вог и из град ње пр ве брв на ре у Вре о ци ма
и да то па да у то вре ме, тј. не где око 1780–85. го-
ди не. По по да ци ма из спо ме ну тог ле то пи са пр-
во бит на цр ква се на ла зи ла у „Ми ле ти ћа Кљу чу“,
по ред ре ке Лу ко ви це.131 Кад смо го во ри ли о пре-
се ље њу се ла због по пла ва, та ко ђе смо об ја сни ли
због че га је ре ка Лу ко ви ца на ста ла то ком по пла-
ва 1780. го ди не. По што се та ста ра цр ква на ла зи-
ла не по сред но уз оба лу ове ре ке, то је још је дан
до каз да је са гра ђе на на кон 1780. го ди не.

Пр ва цр ква брв на ра у Вре о ци ма го то во си-
гур но ни је ни ли чи ла на да на шњу. Цр кве из тог
пе ри о да ли че на цр кве брв на ре у Ло зо ви ку или
ста ру брв на ру у Че те ре жи (об но вље на цр ква не-
ма ни ка кве ве зе са ори ги нал ном). Цр кве као што
је да на шња брв на ра у Вре о ци ма у цен трал ној и
131 Ове по дат ке да је и Б. Ву јо вић, али не кон тро ли ше
по дат ке из ле то пи са. Б. Ву јо вић, Цр кве брв на ре у око-
ли ни Бе о гра да, Го ди шњак гра да Бе о гра да XIX, Бе о град
1972, 129

ЦР КВА ВА ВЕ ДЕ ЊА ПРЕ СВЕ ТЕ БО ГО РО ДИ ЦЕ
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ис точ ној Ср би ји132 се ја вља ју тек на по чет ку вла-
де кња за Ми ло ша (Вре о ци, По кај ни ца, Бр зан).
По по да ци ма из ле то пи са ову цр кву су Тур ци
за па ли ли.133 По да так да су цр кву спа ли ли Тур ци
те шко је при хва ти ти, јер не ма мо о то ме ни ка-
квих пи са них по да так, прем да су и Ко чи на кра-
ји на и Пр ви и Дру ги срп ски уста нак до ста до бро
по кри ве ни пи са ним из во ри ма, по го то во око ли-
на Бе о гра да. Из из во ра зна мо да су Тур ци 1815.
го ди не спа ли ли ку ћу и окућ ни цу по па Ран ка из
Ру дов ца и слич не де та ље, али о спа љи ва њу цр-
кве у Вре о ци ма не ма ни ка квог по ме на. Цр кве у
за пад ној Ср би ји је су стра да ле и у Ко чи ној кра ји-
ни и у Пр вом срп ском устан ку, али у цен трал ној
и ис точ ној Ср би ји то су би ли рет ки слу ча је ви.
Са мо је вој ска сре бр нич ког па ше па ли ла си сте-
мат ски цр кве у за пад ној Ср би ји. У цен трал ној и
ис точ ној Ср би ји цр кве је су пљач ка не, али ни су
ру ше не или спа љи ва не, осим у ма њем бро ју слу-
ча је ва (Љу бо сти ња, Дра ча, Ра ва ни ца, Ру ку ми ја,
То по ла). Али у ве ћи ни слу ча је ва ка да су ове цр-
кве па ље не или ско ро до те ме ља сру ше не (Ру ку-
ми ја), мо на си су ак тив но са оруж јем у ру ка ма
за јед но са уста ни ци ма пру жи ли ору жа ни от пор
Тур ци ма. Љу бо сти ња је око 40 да на би ла под оп-
са дом 1788. го ди не, а у Ру ку ми ји су Шљи ви ћи
по ста ви ли то по ве и ту кли Тур ке 1813. го ди не.
Ови до га ђа ји су и на ве ли ми тро по ли та Стра ти-
ми ро ви ћа да зах те ва од срп ског све штен ства да
не уче ству је ак тив но у бор ба ма са оруж јем у ру-
ци. Ре кли смо да су са мо рет ке цр кве у Шу ма ди ји
стра да ле 1813. го ди не. Упра во јед на та ква цр ква
се на ла зи бли зу Вре о ца –  реч је о цр кви у Ба-
132 За за пад ну не мо же мо да твр ди мо, јер не ма мо до-
вољ но ин фор ма ци ја.

133 Ле то пис и Б. Ву јо вић, Цр кве брв на ре у око ли ни Бе-
о гра да, Го ди шњак гра да Бе о гра да XIX, Бе о град 1972,
129

ро шев цу. Ка да је над ле жни ка пе тан по след њих
да на 1832. го ди не од го ва рао на пи та ње кња за
Ми ло ша о но во са гра ђе ним цр ква ма у ко лу бар-
ској ка пе та ни ји, он је са мо за цр кву у Ба ро шев цу
из ри чи то на гла сио: ... У Ба ро шев цу храм пре не-
се ние мо шчеј Свје то га Оца Ни ко ле, што е ме сто
ста рин ске пак уз про паст за па љен,  та ко е опет
са гра ђен у 1817. ље ту...“134 Ово је вр ло јак до каз
да је у Шу ма диј ској Ко лу ба ри је ди на цр ква ко ја
је спа ље на 1813. го ди не би ла она у Ба ро шев цу.

На кон 20 до 25 го ди на Вре о ча ни су по ди гли
дру гу цр кву, на дру гом ме сту – по ред Це ро вог
по то ка. За ову, на но во са гра ђе ну цр кву Вре о ча-
ни су ав гу ста 1805. го ди не тра жи ли од ми тро по-
ли та Стра ти ми ро ви ћа да им по ша ље ан ти минс.

134 Ми та Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не
Ср би је до 1842. књ. I, Бе о град 1897, 718.

Околина Београда на карти Угарске и
околних земаља аутора Самјуела Дуна (Samuel

Dunn) из 1774. године

Кључ Лукавице - место где се вероватно
налазила старија црква
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Пи смо (у са вре ме ној тран скрип ци ји) гла си:135

„Pre o svja {~e wej {i gdne mi tro po lit kar lo-
va~ ki, na ma va se – mi lo sti vjej {i ar hi pa stir ju,
ce lu ju va ma svja tu ju de sni cu.

Mo lim po kor no da i nas ne za bo ra vi te, no
pod va {e kri lo pri mi te ovo {to vas mo li mo
pre ko ru ku g-di na pro te ze mun skog Mi ja i la Pe-
ji ~a je dan osvja {~e ni an ti mis da nam ob da ri te,
pak {to bu de to ko {to va lo mi ne maw ka mo na-
{e mu g-di nu pro ti is pla ti ti je rem u nas za sa da
ne zna se ni gdi je na{ vla di ka. Pa ko opet vas to
mo li mo da ka ko smo cr kvu na pra vi li na no vo, pa
bez an ti mi sa osvja {~e no ga ne sme mo pre slu `i-
ti. Pa opet za ovo vas mo li mo sat pre na {e mu
g-di nu pro ti te sli mi te, on }e pa na ma is po ru-
~i ti, a mi }e mo opet do jed nu ne de qu da na do }i
za ovaj an ti mis, pa vi ovo po ra di te.

I qu bi mo va {u svja tu de sni cu.
U Ze mu nu v÷ì av gu sta 1805136

Ja po pa Ili ja Jo va no vi’
iy se la Vre la ca Be o grad ske na i je

Ми тро по лит Стра ти ми ро вић је ан ти минс
осве тио 11. ок то бра 1805. го ди не и по слао их па-
ро си ма у Вре о це. Тај ан ти минс је ко ри шћен све
до кра ја XIX ве ка.137

Раз лог за по ди за ње но ве цр кве је јед но ста-
ван. Упра во на кон по чет ка устан ка до вр ше но је
пре се ље ње се ла са ста рог ме ста, бли зу да на шњег
Цве тов ца, на ме сто на ко ме се се ло и да нас на-
ла зи. Та ко је жи те љи ма Вре о ца би ла нео п ход на
но ва цр ква.138 По сто ја ње вр ло ве ли ког бро ја ико-
на у цр кви 1836. го ди не ја сно го во ри да је ме ђу
њи ма би ло и оних из ста ри је цр кве пре не тих у
но ву цр кву.

У вре ме зи да ња но ве цр кве све ште ни ци при
њој су би ли Сто јан Кр стић и Или ја Јан ко вић.

Све ште ник Или ја Јо ва но вић из Вре о ца се
спо ми ње као је дан од све ште ни ка из бе глих 1813.
го ди не у Ау стри ју. Са њим је по бе гло још 8 чла-
но ва ње го ве по ро ди це (4 му шка и 4 жен ска).139

Сто јан Кр стић је са по ро ди цом остао у збе гу.
У ра но про ле ће 1814. го ди не, у вре ме ка та-

стро фал них по пла ва, умро је све ште ник Сто јан

135 Ар хив СА НУ, бр. 391. Об ја вље но у: Р. Пе ро вић,
Пр ви срп ски уста нак, ак та и пи сма I, Бе о град 1977,
79 стр. 138.

136 Тј. 12. ав гу ста 1805. го ди не.

137 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Пан те ли ја По по вић све-
ште ник вре лач ки, за пис па ра у ну ка све ште ни ка Жи-
во ји на М. По по ви ћа 9. мар та 1893. го ди не. У Жи во-
ји но вом за пи су пи ше 11. ок то бра 1803. го ди не а тре ба
11. ок то бра 1805. го ди не. Мо гу ће да је реч и обич ној
штам пар ској гре шци.

138 Пе тар Ж. Пе тро вић, Шу ма ди ска Ко лу ба ра, СЕЗ
LIX, НИПС 31, САН, Бе о град 1949, 145

139 Д. Ру ва рац, Спи сак пре бе глих из Ср би је све ште-
ни ка и ка лу ђе ра, Срп ски си он бр. 4 од 28. фе бру а ра
1905, 103

Кр стић. На сле дио га је син Пан те ли ја По по вић
Пан те леј мон (sic!), ко га је због спре че но сти но-
во по ста вље ног бе о град ског ми тро по ли та ру ко-
по ло жио ва љев ски епи скоп у про ле ће 1814. го-
ди не.140

Убр зо за тим цр ква је об но вље на. Раз лог за то
ни је би ло, као што смо већ по ка за ли, ње но спа-
љи ва ње, већ нај ве ро ват ни је про ши ре ње. По ста-
вља се пи та ње кад је то ура ђе но.

Ле то пис ка же да је то би ло 1815. го ди не. Пи-
са ни из во ри из тог вре ме на да ју не што дру га чи је
по дат ке. Ка да је књаз Ми лош 9. де цем бра 1832.
го ди не141 из дао на ред бу Но 3523 о по пи су сви ју
но во са гра ђе них цр ка ва у Ср би ји, већ по сле пар
да на до био је од го вор из ка пе та ни је ко лу бар ске.
У из ве шта ју се на во ди: „У Ко лу бар ској ка пе та-
ни ји: У Чи бут ко ви ци, храм Св. Ђор ђа, свр шен
1805. го ди не; У Шо пи ћу, об но вљен храм Св. Ар-
хан. Ми ха и ла 1815. го ди не; У Ба ро шев цу храм
пре не се ние мо шчеј Свје то га Оца Ни ко ле, што е
ме сто ста рин ске пак уз про паст за па љен та ко е
опет са гра ђен у 1817. ље ту;  У Вре о ци,  храм Св.
Ва ве де ни ја, са гра ђен 1817. го ди не.“142 По по пи су
из 1836. го ди не143 вре оч ка цр ква Вход Пре све те
Бо го ро ди це је са гра ђе на 1822. го ди не од над ле-
жних па ро хи ја на. Да кле, ко ји је од ових по да та ка
та чан: 1817. или 1822. го ди не.

П. Ж. Пе тро вић усва ја да је цр ква од бр ва на
по диг ну та 1817. го ди не144,  као и Б.  Ву јо вић.  До-
ду ше,  они ни су ни зна ли за овај дру ги по да так.
Про блем је у то ме што се и је дан и дру ги из вор
мо гу сма тра ти при лич но по у зда ним за пе ри од
пр ве вла де кња за Ми ло ша. У ства ри, нај ве ро ват-
ни је су оба тач на, а ево за што.

Кад се ко ри сте ар хив ски до ку мен ти, мо ра да
се во ди ра чу на шта пи ше тач но у њи ма, тј. да ли
је реч о за вр шет ку гра ђе ња цр кве, ма лом или ве-
ли ком осве ште њу цр кве итд. И код гра ђе ња цр-
кве тре ба во ди ти ра чу на шта пи ше у до ку мен ту:
шта је тач но до вр ше но и ко ме се ша ље до тич ни
до ку мент. За све тов не вла сти се обич но под ра зу-
ме ва да је цр ква са гра ђе на ка да се за вр ше гру би
гра ђе вин ски ра до ви. За цр кве не вла сти то је тек
ка да се диг не крст на цр кву,  а за то је нео п ход-
но да цр ква бу де ко ли ко-то ли ко оспо со бље на за
слу жбу. Обич но по сле то га сле ди та ко зва но ма ло
осве ће ње цр кве, ко је вр ши над ле жни про то пре-
зви тер или ако има у бли зи ни не ки ар хи ман дрит

140 Де таљ но о ово ме ви де ти у би о гра фи ја ма све ште-
ни ка Сто ја на Кр сти ћа и Пан те леј мо на По по ви ћа.

141 Ако ни је дру га чи је на гла ше но, сви да ту ми су по
ста ром ка лен да ру.

142 Ми та Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не
Ср би је до 1842, књ. I, Бе о град 1901, 766

143 АС–ДС–II БфIНо30/836, Спи сак Цр квиј на хо де-
ћи се у Окруж ју Бе о град ском, и опи са ни је сва ке Цр-
кве по на о соб у цје лом ње ном са сто ја ни ју, бр. 4, лист
145–146.

144 Пе тар Ж. Пе тро вић, Шу ма ди ска Ко лу ба ра, СЕЗ
LIX, НИПС 31, САН, Бе о град 1949, 146
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Црквина врелачка

О старој цркви 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 игу ман. Том при ли ком се по ста вља и ан-
ти минс,  па у цр кви мо гу да се вр ше мањ-  ви ше
ско ро све слу жбе, као и по сле ве ли ког осве ће ња,
ко је оба вља над ле жни ар хи је реј. Ово дру го осве-
ће ње је оба ве зно, али у то вре ме је мо гло да про-
ђе и ви ше го ди на до тог ве ли ког осве ће ња, ко је се
обич но (али не и оба ве зно) вр ши ло тек кад би и
ико но стас био го тов.

Ме ђу тим, по вре ме но се ја вљао и слу чај ка да
би но во по диг ну та цр ква од ре ђе но вре ме слу жи-
ла као ка пе ла без осве ће ња. Над ле жни епи скоп
би из не ког раз ло га до зво лио да се вр ше са мо од-
ре ђе ни цр кве ни об ре ди (обич но кр ште ње и са-
хра на,  а ре ђе и вен ча ње)  у да тој ка пе ли,  али не
и слу жба.  Про блем је на ста јао због то га што су
па ро хи ја ни би ли за до вољ ни ти ме што су има-
ли где да се кр шта ва ју и опе ва ју и ни је их мно го
тан ги ра ло то што ни је мо гла да се вр ши нор мал-
на слу жба. На тај на чин не што што је тре ба ло да
бу де при вре ме но ре ше ње че сто је тра ја ло ви ше
го ди на, па и не ко ли ко де це ни ја.145

У ства ри, ако узме мо ана ло ги ју са дру гим цр-
ква ма брв на ра ма за ко је има мо де таљ не по дат ке,
об но ва ста ре цр кве је ишла нај ве ро ват ни је ова-
ко. Се ља ци из Вре ла ца, Ве ли ких Цр ље на, Са ку-
ља, Јун ков ца и Ме до шев ца су кра јем 1816. го ди-
не за по че ли ра до ве на ње ној об но ви – те го ди не
је оба вље на се ча др ве не гра ђе да би пре зи ми ла.
Нај ве ћи део ра до ва је оба вљен 1817. го ди не и већ
у ле то те го ди не цр ква је мо гла да бу де у функ-
ци ји. По што је цр ква има ла ан ти минс, ни је би ло
нео п ход но хит но епи скоп ско осве ће ње. Са дру-
ге стра не по сто ји је дан ин те ре сан тан по да так из
по пи са цр ка ва из 1836. го ди не, по ко ме су три
цр кве на ре ла тив но ма лом ме ђу соб ном од сто ја-
њу до вр ше не 1822. го ди не, а то су оне у Ле сков цу,
Убу и Вре о ци ма. Ми зна мо да је ми тро по лит Ага-
тан гел 6. ја ну а ра 1822. го ди не био у Бе о гра ду146,
а 23. апри ла у Кра гу јев цу.147 Ми не зна мо ко јим
је пу тем ишао ми тро по лит Ан тим из Бе о гра да у
Кра гу је вац по чет ком 1822. го ди не. Пра вац до ли-
ном Ко лу ба ре ни је био мно го ду жи од оног ко ји
је био уо би ча јен. Са дру ге стра не по чет ком 1822.
го ди не је кам па ња про тив ша бач ког вла ди ке Ге-
ра си ма Дом ни на би ла на вр хун цу. Про тив ње га
су се окре ну ли и све ште ни ци, али и нај ве ћи део
ци вил них вла сти са про сто ра ње го ве епар хи је.
Ан тим је то ком 1822. го ди не тре ба ло да ско ро све
вре ме бо ра ви у Кра гу јев цу бли зу кња за Ми ло ша,
за раз ли ку од Ге ра сим, ко ји је бо ра вио да ле ко од
Ми ло ша. Ако је Ге ра сим же лео да за мо ли Ан ти-
ма да ин тер ве ни ше у ње го ву ко рист код Ми ло ша,

145 Та кав је ре ци мо био слу чај у Врњ ци ма,  где је бар
два де се так го ди на по сто ја ла ка пе ла. Тек ка да се ка пе-
ла сру ши ла, се ља ци из Вр ња ца су ре ши ли да са гра де
но ву цр кву.

146 Ру ко по ло жио све ште ни ка Сто ја на Или ћа, ко ји ће
1836. го ди не би ти све ште ник у Ве ли ком Гра ди шту.

147 Ру ко по ло жио Те о фа на Стан ко ви ћа, ко ји ће 1836.
го ди не би ти све ште ник у Сме де ре ву

то је мо гао са мо то ком ње го вог пу та из Бе о гра-
да у Кра гу је вац. Ми не ма мо по твр де да је до та-
квог су сре та до шло,  али је он ви ше не го мо гућ,
јер је и у Ан ти мо вом ин те ре су би ло да се су коб
Ге ра си ма са па ством сми ри.148 А ако је та квог су-
сре та би ло, нај ло гич ни је ме сто за та кав су срет је
око ли на Па ле жа, тј. да на шњег Обре нов ца, ко ји
је био на гра ни ци две епар хи је или не што ју жни-
је. Да та кав са ста нак не бу де схва ћен као за ве-
ре нич ки, нај ло гич ни је је би ло да и је дан и дру ги
за ка жу осве ће ње већ за вр ше них а нео све ће них
цр ка ва у том кра ју.  Да кле,  ако је би ло са стан ка
ми тро по ли та Ан ти ма и епи ско па Ге ра си ма по-
све ће ног не ви ђе ној кам па њи усме ре ној ка дру-
гом у то вре ме, он је мо гао да се до го ди са мо то-
ком пу та ми тро по ли та из Бе о гра да у Кра гу је вац
у про ле ће 1822. го ди не. А до тог су сре та је мо гло
да до ђе са мо у Ко лу ба ри, би ло бе о град ској, би-
ло ва љев ској. На осно ву све га из не тог сма тра мо
као вр ло ве ро ват но да су цр кве у Вре о ци ма и Ле-
сков цу осве ће не у про ле ће 1822. го ди не од стра-
не ми тро по ли та Ан ти ма,  док је ону у Убу осве-
штао ша бач ки епи скоп Ге ра сим.

Уз се вер ни зид брв на ре, бли же ол тар ском
де лу, на ла зи се над гроб ни спо ме ник из 1823. го-
ди не, што нам го во ри да је цр ква нео спор но у то
вре ме већ по сто ја ла. Ако је та чан по да та ка да је
поп Сто јан са хра њен 1814. го ди не са ју жне стра-
не ста ре цр кве брв на ре, до „жен ске“ при пра те,
има мо још јед ну по твр ду да је цр ква 1817. го ди не
са мо об но вље на. По ред то га, тај по да так нам го-
во ри да је та цр ква већ та да има ла и при пра ту. То
опет отва ра пи та ње: на че му се у ства ри ра ди ло
те 1817. го ди не.

 Све ште ник Пан те ли ја се спо ми ње у јед-
ној ис тра зи из де цем бра 1824. го ди не. На и ме,
кнез Ни ко ла Ка тић је у Шо пи ћи ма ухап сио из ве-
сне мом ке Не на да Мар ко ви ћа из Бар зи ло ви це и
Си му Ни ћи во ро ви ћа, ко ји су се ба ха то по на ша-
ли и при ча ли ка ко се спре ма ју за од ла зак у хај ду-
ке. Њи ма је поп Пан те ли ја дао дур бин на ко ри-
шће ње, што је иза зва ло сум њу код кне за Ни ко ле,
ко ји их спро ве де код ја се нич ког кне за Ми лу ти-
на Са ви ћа149 у Га ра ше. На кон са слу ша ва ња кнез
Ми лу тин је о све му 8. де цем бра 19824. го ди не
оба ве стио кња за Ми ло ша пи смом:150

1824, 8 де цем бра, Га ра ши
Ми лу тин Са вић — Кња зу Ми ло шу

148 О на па ди ма на Ге ра си ма 1817–18. и 1822. го ди не
ви де ти де таљ но у Н. Ра до са вље вић, Пра во слав на цр-
ква у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, Бе о град 2007,
на ви ше ме ста.

149 Кнез Ми лу тин Са вић је ро до на чел ник чу ве не по-
ро ди це Га ра ша нин.

150 АС–КК–XV–462, Пи смо кне за Ми лу ти на Са ви ћа
кња зу Ми ло шу од 8. де цем бра 1824. го ди не. Об ја вље-
но у: Р. Мар ко вић, Кња же ска кан це ла ри ја, књ. II, Кра-
гу је вач ка на хи ја 1815–1839, св. I (1815–1827), Бе о град
1954, 319–320.
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Ва ше Си ја тел ство Ми ло сти веј шиј Го спо да-
ру!

Ја вљам Ва ше му Си ја тел ству, ка ко сам при-
мио од Кн: Ка ти ћа151 Пи смо 4 Де кем вра с.152 л:153

у Ко јем ја вио ми је за не киј дво је мом ча ди, име-
ном Не над Мар ко вић ро ђен у Бар зи ло ви ци, и
Си мо Ни ћи во ро вић, ро ђен у Ка ла њев цу, Кои су
у Ста но је ви ћа154 Кне жи ни бив шеј, по тер зи лу-
ку, из Се ла у Се ло оди ли; – 6° овог ме се ца Ка тић
ува ти и, и Со бом до ве де и к ме ни, гди по ис пи ту
до ка же се, ка ко су по на ро ду иду ћи бун тов не ре-
чи го во ри ли, – да пре че ка ју Cамо до про ле ћа, и
да ће ви ше бра ће с њи ма би ти. – у Ај ду ке Спре-
ми ти се: Ме ђу тим у Шо пи ћи ма на о де ћи се они, из
Сво и је Пу ша ка Ду ћа не раз би ја ли су, у то му гди
су год би ли по ку ћа ма, та ва не Кућ не, из ме ћу ћи
Пу шке,  раз би ја ли су,  а кад би се од Кме то ва за-
пи та ли, За што она ко де ла ју, ва про си те љи оста-
ли би у ко ри тел ниј. – . во про чем што до вољ но
Сум ње у се би со др жа ва, јест и ово што они има ју
не киј Дур бин,  кои се с’  њи ма за јед но по ши ље,
на ви де ни је. – Кои дур бин они од По па Пан те-
ли је из вре ла ца до би ли је су, ка ко што ми по ка-
зу ју. К’ Со бо ље зне ни ју мо јем што ни шта не знам
Ва ше му Си ја тел ству ја ви ти, да ли су они ка ко во
с’ по пом Спо ра зу ме ни је има ли, у Сво им бун тов-
ним по сту па ми: Ко то му и је дан мур има Не над
Mарков[ић] др ве ни, ко јег је Сам ре зао, и про тив
по тре бе би ти ви ди му се.

....155

У Га ра шу 10вра 80 824
   Ми лу тин Са вић

Ка ко се за вр ши ла ова ис тра га и да ли је поп
Пан те ли ја сно сио ка кве по сле ди це, од го вор ни-
смо мо гли да на ђе мо у ар хив ској гра ђи.

Пан те ли ја је умро 25. де цем бра 1829. го ди-
не. У вре ме смр ти Пан те ли ја ни је имао од ра слог
си на ко ји би га на сле дио на па ро хи ји, па је за то
ње го ву па ро хи ју на сле дио поп Или јин син Сте-
фан, ко ји је од кра ја 1827. го ди не био ка пе лан код
свог оца.

Ин те ре сант но је да у нај ста ри јем са чу ва ном
по пи су ну ри ја у Бе о град ској на хи ји из 1833. го-
ди не уоп ште не ма ну ри је по па Или је Јо ва но ви ћа.
У Вре о ци ма по сто ји са мо ну ри ја ње го вог си на
је ре ја Сте фа на По по ви ћа, ко ју чи не се ла: Вре о-
ци (107 ку ћа), Са ку ља (16), Јун ков ци (36), Ме до-
ше вац (22), Цр ље ни (48). Све га 229 ку ћа.156 Поп
Или ја је 1833. го ди не имао нај ма ње 60 го ди на,
што је за то вре ме би ла већ ста рост, та ко да ни је
не мо гу ће да је сво ју ну ри ју усту пио си ну. То што

151 Ни ко ле Ка ти ћа.

152 Се го.

153 Ле та.

154 Ни ко ле.

155 Да љи текст пи сма се не од но си на ову ис тра гу.

156 АС–Ми тро по ли ја –Теф тер ну ри ја ми тро по ли је за
1833–На хи ја Бе о град ска

се по но во ја вља на ну ри ји 1836. го ди не, мо же се
об ја сни ти ти ме што се ста ње ње го вог си на, бо ле-
сног од ту бер ку ло зе, упра во та да по гор ша ло. Да
би по мо гао бо ле сном си ну, вра тио се на ну ри ју.

Поп Или ја је већ од сре ди не три де се тих го-
ди на на сто јао да са гра ди но ву цр кву у Вре о ци ма,
и то на дру гом ме сту: из ме ђу Вре о ца и Цр ље на.
Па ро хи ја ни су би ли по де ље ни – не ки су би ли за,
а не ки про тив. Или ја је ипак 12. мар та 1835. го-
ди не упу тио мол бу ко ју су усво ји ли и књаз и ми-
тро по лит, о че му су 16. мар та оба ве ште ни кме то-
ви и жи те љи се ла: Вре ла ца, Цр ље на, Ме до шев ца,
Јун ков ца и Са ку љи не. Истог да на је о то ме оба-
ве штен и на ме сник по сав ски Или ја Влај ко вић, с
тим да то ком сле де ће не де ље оде и кме то ви ма и
на ро ду об ја сни да је иза бра но од лич но ме сто за
но ву цр кву. Ка пе тан ко лу бар ски Бог дан Ра до са-
вље вић је у пи сму ми тро по ли ту од 9. ма ја 1835.
го ди не опи сао не сло гу ну ри ја ша око ме ста за но-
ву цр кву, па је због то га по слао не ко ли ци ну њих
ми тро по ли ту на раз го вор.Све ште ни ци ма: Или-
ји Влај ко ви ћу из Ба ћев ца и Пан ти из Вра ни ћа је
13. ма ја 1835. го ди не ја вље но да је од Кња за од ре-
ђе на ко ми си ја ко ја је тре ба ла да осмо три ме сто
ода бра но за зи да ње но ве цр кве и да њих дво ји ца
тре ба да пред ста вља ју цр кву у тој ко ми си ји. Та-
ко ђе су тре ба ли да утвр де у ка квом је ста њу ста-
ра цр ква и ка кво је рас по ло же ње ну ри ја ша о том
но вом ме сту ко је је иза брао поп Или ја. Тре ба ли
су да се рас пи та ју и да ли по сто ји не ко дру го ме-
сто на ко ме би мо гла да се гра ди но ва цр ква.  О
све му то ме су тре ба ли да по ша љу де таљ ни из ве-
штај. Из ми тро по ли је су 17. ма ја оба ве сти ли вра-
нић ког па ро ха Пан ту да ко ми си ја опре де ље на за
цр кву вре лач ку не ће у су бо ту по Спа со ву иза ћи,
не го у по не де љак уо чи Кон стан ти на и Је ле не.
Пре по ру че но му је да о то ме оба ве сти на ме сни ка
ба ће вач ког и да обо ји ца бу ду у Вре о ци ма ре че-
ног да на. На ме сник ба ће вач ки је 22. ма ја оба ве-
стио ми тро по ли та да је ко ми си ја по сту пи ла по
за дат ку, а да ће де та љан из ве штај под не ти члан
Су да бе о град ског.157

Кме то ви ма и оста лим ну ри ја ши ма је ре ја
Или је упу ће но је из ми тро по ли је пи смо 24. ма ја
1835. го ди не, у ко ме су оба ве ште ни да су због те-
шког ма те ри јал ног ста ња осло бо ђе ни оба ве зе да
те го ди не за поч ну гра ђе ње цр кве, али да при ли-
ком пр ве бе ри ћет не го ди не мо гу да кре ну у ње ну
из град њу. Су тра дан, 25. ма ја пи са но је из ми тро-
по ли је на ме сни ку ба ће вач ком да у пр вој не де љи
или не ким пра знич ним да ном оде у Вре о це, оку-
пи на род ис пред цр кве и про чи та им прет ход но
пи смо. Исто вре ме но да упо зо ри по па Или ју да
пре ки не да се сва ђа са љу ди ма, јер ни је ис па ло

157 АС–Ми тро по ли ја, № 182/35, од 16. мар та 1835. го-
ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 186/35, од 14. мар та 1835.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 333/35, од 12. ма ја 1835.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 334/35, од 13. ма ја 1835.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 351/35, од 17. ма ја 1835.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 364/35, од 23. ма ја 1835.
го ди не.
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Црквина Медошевачка

Поред пута, чим се пређе мост на реци 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 црквини 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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ка ко је он хтео. Још ра ни је, 23. ма ја оба ве штен је
Суд окру жи ја и ва ро ши бе о град ске да се то ком
те го ди не цр ква вре лач ка но ва не ће гра ди ти, али
по што има мно го при пре мље не ја пи је, да се на-
ре ди да се иста под шу пу пре ко зи ме сме сти.158

По по да ци ма из Ле то пи са те 1835. го ди не су
на за ла га ње по па Или је из ра ђе не ико не за бу ду-
ћу вре оч ку цр кву. По што та цр ква ни је са гра ђе-
на, ис ко ри шће не су не где 1841–43. го ди не за из-
ра ду ико но ста са на већ по сто је ћој цр кви.

По по пи су из 1836. го ди не159 вре оч ка цр ква
Вход Пре све те Бо го ро ди це је са гра ђе на 1822. го-
ди не од над ле жних па ро хи ја на. На ла зи ла се „ни-
же“ се ла у до ли ни са уме ре ном пор том.  Би ла је
са гра ђе на од др ве та и већ је би ла у сла бом ста њу.

Од цр кве них утва ра цр ква је по се до ва ла
два ка лај на пу ти ра, два ка лај на ди ско са, ка лај но
звон це, ка лај ну „ла жи чи цу“, гво зде но ко пи је, др-
ве ну ча сну тр пе зу, про ско ми ди ју, два др ве на кр-
ста, на лоњ, те пло ту од те нећ ке, две ка ди о ни це,
3 звон це та, два ибри ка од те нећ ке, ма ка зе (му-
ма ка зе), 4 чи ра ка од те нећ ке, два ка лај на чи ра ка,
два ве ли ка гво зде на чи ра ка, ку пељ и се ки ру (си-
ки ру). Од цр кве ног „оде ја ни ја“ цр ква је има ла:
3 дар ка, два па муч на исти ха ра, 3 (е)пи тра хи ља,
јед но пре по ја сје од сви ле и јед но са паф та ма, две
на ру кви це, две па муч не оде жде, плат не ну оде-
жду, за ве су на шип ци, 3 па муч на чар ша ва, плат-
не ни чар шав, 6 ма ра ма, два па муч на ре стла, два
пе шки ра, бео бар јак, 18 ве ли ких ико на, 7 сред-
њих ико на, 4 ма ле ико не, 31 ико ну са кри ли ма,
две ри и „мо ло ва на“ вра та, 6 ка лај них кан ди ла,
две пев ни це, ве ли ки сто и три ма ла сто ла. Цр ква
је по се до ва ла ре ла тив но ма ло књи га: Еван ге ли је
на ма лом ко лу, Апо стол, Ер мо ло ги ју, пра знич ни
Ми неј, Треб ник, Слу жеб ник и Псал тир. Цр ква
ни је има ла зво но,  а има ла је са мо 8 гро ша и 10
па ра нов ца у го то ви ни, а ни шта на обли га ци ја-
ма. Ме ђу тим, би ла је ду жна 92 гро ша, али то ни је
био не ки зна чај ни ји из нос. Ни је има ла ни шта од
по крет ног или не по крет ног има ња. По се до ва ла
је и оку во ска, 3 ¾ оке та мја на, оке зеј ти на и три
бе ле све ће 150 дра ма.  Цр ква је у пор ти има ла и
зна чај ну ко ли чи ну ја пи је, од ко је би се мо гла до-
би ти гра ђа да се мо же са гра ди ти це ла цр ква брв-
на ра.

Ту тор цр кве је био Ми ли ја Пет ко вић.
По пис у цр кви су оба ви ли ба ће вач ки на ме-

сник Или ја Влај ко вић и члан Ис прав ни че ства
окруж ја бе о град ског Го луб Пе тро вић.

У је сен 1836. го ди не у Вре о ци ма је као па-
рох пре би вао је реј Или ја Јо ва но вић, ко ји је на
ту па ро хи ју имао и син ђе ли ју. Је ре ја Или ју је ру-

158 АС–Ми тро по ли ја, № 366/35, од 23. ма ја 1835. го-
ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 367/35, од 23. ма ја 1835.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 368/35, од 23. ма ја 1835.
го ди не.

159 АС–ДС–II БфIНо30/836, Спи сак Цр квиј на хо де-
ћи се у Окруж ју Бе о град ском, и опи са ни је сва ке Цр-
кве по на о соб у цје лом ње ном са сто ја ни ју, бр. 4, лист
145–146.

ко по ло жио 10. апри ла 1799. го ди не ми тро по лит
Ме то ди је у Бе о гра ду. На дру гој па ро хи ји у Вре-
о ци ма слу жио је Или јин син, Сте фан По по вић,
ко га је 8. но вем бра 1827. го ди не ру ко по ло жио у
Бе о гра ду ми тро по лит Ан тим.160

На ме сник ба ће вач ки Или ја Влај ко вић је пи-
смом од 16. де цем бра 1838. го ди не ја вио ми тро-
по ли ји да се је реј Сте фан, син је ре ја Или је Јо ва-
но ви ћа из Вре ла ца, пре ста вио.161

На ме сник ба ће вач ки Или ја Влај ко вић пре-
по ру чу је пи смом ко је је за ве де но 1. ма ја 1839.
го ди не да је ре ја Сте фа на Си ми ћа на па ро хи ју
вре лач ку по ста ве. Је ре ју Сте фа ну Си ми ћу је 27.
но вем бра 1839. го ди не да та син ђе ли ја на па ро-
хи ју вре лач ку са сто је ћу се из ча сти Вре о ца, и из
се ла: Цр ље на и Ме до ше ва ца. Ово је на ме сни ку
ба ће вач ком Или ји Влај ко ви ћу са оп ште но, с тим
да га па ро хи ја ни ма па ро хи је вре оч ке за „деј стви-
тел ног“ па ро ха про гла си.162

На ме сник ба ће вач ки Или ја Влај ко вић ја вио
је 25. фе бру ра 1841. го ди не да се па рох вре лач ки
Или ја Јо ва но вић 20. фе бру а ра пре ста вио.163 На-
ме сни ку ба ће вач ком Или ји Влај ко ви ћу је 4. мар-
та 1841. го ди не пре по ру че но да удо ву па ро хи ју
вре лач ку је ре ју Сте фа ну Си ми ћу пре да на об-
слу же ни је, на ло жив ши му да во ди та чан ра чун
о при хо ди ма.164

Вук је у свој при ме рак Срп ских на род них
по сло ви ца на кнад но унео јед но по ре ђе ње и за-
ни мљив ко мен тар: „Ду гач ко као Вре оч ка мо-
ли тва. Вре о ци су се ло у на хи ји Би о град ској, и
слу шао сам, ђе се о Вре о ча ни ма ко је шта дру го
при по ви је да, али о мо ли тви њи хо вој ни је сам
при по ви јет ке чуо.“ Том при ли ком је под се тио на
слич ну кон струк ци ју „Отег ни, као Це ро вља ни
оје“, али је за ни мљи во да је она из о ста ла из беч-
ког из да ња. У це тињ ском кор пу су је на ве де ни
при мер пра ти ло раз ви је ни је ту ма че ње: „Це ро ва
је се ло у Ја дру и прем да су љу ди њи о ви па мет ни,
као и оста ла њи о ва бра ћа, али се о њи ма при по-
ви је да си ла ко је ка ки бу да ла шти на, н. п. ка ко су
у Шап цу, ви де ћи ђе пред крч ма ма сто ји на мје-
ште но пи ће и је ло по ми сли ли да крч мар сла ви,
те сје ли, те се нај е ли и на пи ли, го во ре ћи: ,Ова ко
у на шој ча сној Це ро ви све оке и ми лој ке’; ка ко су
по сле не има ју ћи чи ме пла ти ти, оста ви ли ко ње у
за ло гу итд. ка ко су си ја ли со, па кад ни је ни кла, а
они ка за ли, да су је по је ли ска кав ци, па ји ће ра ли

160 АС –Др жав ни Со вје т–Р Но 196/837, Спи сак све-
штен ства мо на шког и мир ског ре да у це лој Ср би ји
го ди не 1836-те, лист. 60–чи сло 25 и лист 61–чи сло 34.

161 АС–Ми тро по ли ја, № 637/38, од 19. де кем ври ја
1838. го ди не.

162 АС–Ми тро по ли ја, № 337/168/839, од 1. ма ја 1838.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 1157/737/39, од 27. но-
вем бра 1839. го ди не.

163 АС–Ми тро по ли ја, № 110/41, од 26. фе бру а ри ја
1841. го ди не.

164 АС–Ми тро по ли ја, № 110/41, од 26. фе бру а ри ја
1841. го ди не.
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и би ли по њи ви; ка ко су чи тав шљи вик исје кли
ће ра ју ћи не ка ку ти цу. Ка ко гођ што се у Ја дру и
у Ра ђе ви ни ова ко ко је шта при по ви је да за Це ро-
вља не, та ко се у на и ји Бе о град ској при по ви је да
за Вре о ча не (Гле дај: Ду гач ко као Вре оч ка мо ли-
тва). По свој при ли ци би ће ова ки при по ви јет ки
о се ли ма и по дру гим кра је ви ма на ро да на шег, а
ни дру ги на ро ди ни је су без њи“.165

Пред сво ју смрт,  1841.  го ди не,  поп Или ја је
па ро хи ја ни ма усту пио сву гра ђу ко ју је сам на ба-
вио, али ју је на род раз нео.166

Све ште ни ци у на ме сни штву ба ће вач ком по-
чет ком ја ну а ра 1841. го ди не би ли су:167

„ ...
б. У На мјест ни штву Ба ће вач ком
про то је реј Или ја Влај ко вић, на мјест ник и

па рох ба ће вач ки
је реј Те о дор По по вић, па рох вра нић киј
је реј Пан та Ми хај ло вић, па рох вра нић киј
је реј Јан ко Си мић, па рох цве то је вач киј
је реј Си ме он По по вић, па рох бо рач киј
је реј Ва си лиј Га ври ло вић, па рох ље ско вач киј
је реј Сте фан Си мић, па рох цве то је вач киј
је реј Или ја Јо ва но вић, па рох вре лач киј
је реј Ни ко ла Пе тро ни је вић, па рох шо пић киј
је реј Бла го је По по вић, па рох шо пић киј
је реј Жив ко Ми хај ло вић, па рох чи бут ко вач-

киј
је реј Ан дре ја Си ме о но вић, па рох про го ре о-

вач киј
је реј Ни ко лај Ге ра си мо вић, па рох да ро са-

вич киј
је реј Јо ан По по вић, па рох вин чан скиј
је реј Жи во та Ла за ре вић, па рох ро гач киј
је реј Па вељ Про тић, па рох сиб нич киј
је реј Или ја Ми ла но вић, па рох стој нич киј
је реј Ла зар Љу бин ко вић, па рох бје лан скиј“
Не по сред но на кон смр ти по па Или је Јо ва-

но ви ћа цр ква је те мељ но об но вље на ве ро ват но
не где 1842–43. го ди не. Го то во је си гур но та да до-
гра ђен хор са при пра том и из ра ђен ико но стас,
за ко ји су ико не (по по да ци ма из Ле то пи са) из-
ра ђе не још 1835. го ди не. Те шко је ре ћи ка да су
при пра та и хор укло ње ни.  Из ве сно је да то ни-
је ура ђе но за жи во та све ште ни ка Жи во ји на М.
По по ви ћа, јер је овај бе ле жио и мно го не знат-
ни је ства ри (са ђе ње др ве ћа у пор ти и слич но)
и те шко да би из о ста вио та кве ра до ве на ста рој
цр кви. До ду ше, ње го ве бе ле шке се пре ки да ју
по чет ком 1900. го ди не, тј. не ке две го ди не пре
ње го ве смр ти. Нај ве ро ват ни је је да се то де си ло

165 В. С. Ка ра џић, Срп ске на род не по сло ви це, СД IХ,
прир. М. Пан тић, Про све та, Бе о град., 1987, 515

166 Д. Ст. Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, Са оп-
ште ња V, Бе о град 1962, 129. По по да ци ма из Ле то пи са
од овог ма те ри ја ла на чи ње на је три би на кња зу Ми ха-
и лу ка да је до ла зио у Вре о це.

167 АС–Ми тро по ли ја ЕNо 18/1841 Спи сак Свја штен-
ства Ар хи ди је це зе Бе о град ске од 11. ја ну а ра 1841. го-
ди не.

при ли ком ко нач ног до вр ше ња и осве ће ња но ве
цр кве 1903–1904. го ди не, ка да је у ста ру цр кву
вра ћен ико но стас, ко ји је из ње пре нет 1872. го-
ди не у но ву цр кву или при ли ком об но ве 1907.
го ди не.

Сте фан Си мић је сам оп слу жи вао обе па ро-
хи је све до ав гу ста 1842. го ди не, ка да је на бив шу
па ро хи ју по па Или је по ста вљен Или јин мла ђи
син Но вак. Је ре ју Но ва ку По по ви ћу је 31. ав гу ста
1843. го ди не да та син ђе ли ја на па ро хи ју вре лач-
ку, ко ју су са чи ња ва ла се ла: Ве ли ки Цр ље ни, Јун-
ко вац и по ло ви на Вре ла ца.168

На ме сник ба ће вач ки Или ја Влај ко вић је 13.
ју ла 1846. го ди не ја вио да се па рох ко на тич ки
Јан ко Си мић 26. ју на у веч ност пре се лио. Јан ко је
био отац вре оч ког све ште ни ка Сте фа на Си ми ћа.
По во дом ово га на ме сник Или ја Влај ко вић је 1.
ав гу ста ја вио да па рох вре лач ки Сте фан Си мић
же ли да на сле ди па ро хи ју свог по чив шег оца, а
сво ју вре лач ку да усту пи сво ме ста ри јем бра ту
је ре ју Ма ти ји. На ме сник је тра жио да упу те ка ко
да по сту пи. Ми тро по лит је при хва тио Сте фа но-
ву мол бу, па је 19. но вем бра 1846. го ди не из да та
син ге ли ја је ре ју Сте фа ну Си ми ћу, па ро ху ко на-
тич ком на се ла: Цве то вац, Ко на ти це, Дра же вац,
Вр бов ну и Ба ље вац у Окруж ју бе о град ском.
Исто вре ме но је на ме сни ку ба ће вач ком Или-
ји Влај ко ви ћу пре по ру че но да пред ста ви је ре ја
Сте фа на Си ми ћа па ро хи ји ко на тич кој, а је ре ја
Ма те ју Си ми ћа па ро хи ји вре лач кој. По ред то га,
на ме сник је до био и за да так да ујед на чи ну ри је
Ма тије Си ми ћа и Но ва ка По по ви ћа.169

Ма ти ја Си мић ни је ду го слу жио на вре оч кој
па ро хи ји, јер је по чет ком 1849. го ди не умро.

Од мах на кон Ма ти ји не смр ти вре лач ки па-
рох Но вак По по вић је 6. апри ла 1849. го ди не
упу тио мол бу да му се, по што му је па ро хи ја сла-
ба и ма ла, „по да ри“ и Ма ти ји на па ро хи ја. По што
ни она ни је ве ли ка, Но вак је твр дио ка ко ће и њу
„при ље жно и уред но об слу жи ва ти“. Ми тро по-
лит је 19. апри ла до нео ре ше ње да Но вак пре ђе
на бив шу па ро хи ју по кој ног Ма ти је Си ми ћа, и о
то ме је оба ве стио бе љин ског на ме сни ка Ла за ра
Љу бин ко ви ћа. Но вак је био не за до во љан и но-
вом па ро хи јом, па је већ 19. ма ја 1849. го ди не
упу тио мол бу да бу де од ре ђен бе о град ском про-
ти за ка пе ла на. Ми тро по лит је 26. ма ја до нео ре-
ше ње ко јим од био зах тев је ре ја Но ва ка и пре по-
ру чио му „да жи ви чи ну свом сход но и зва ни је
све ште нич ко со вест но от пра вља“.170

Но вак је оп слу жи вао „удо ву“ па ро хи ју вре-
168 АС–Ми тро по ли ја, № 670/43, од 31. ав гу ста 1843.
го ди не.

169 АС–Ми тро по ли ја, № 570/46, од 15. ју ли ја 1846. го-
ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 638/46, од 8. ав гу ста 1846.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 1046/46, од 19. но вем бра
1846. го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 1047/46, од 19. но-
вем бра 1846. го ди не.

170 АС–Ми тро по ли ја, № 254/49, од 6. апри ла 1849.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 385/49, од 20. ма ја 1849.
го ди не.
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лач ку, од че га је по ло ви на при хо да ишла ње му,
а по ло ви на Ми тро по ли ји. Бе љин ски на ме сник
Ла зар Љу бин ко вић је 1. фе бру а ра 1850. го ди не
„под нео“ на по ли цу од удо ве па ро хи је вре лач ке
за пе ри од од 1.  но вем бра 1849. го ди не до 1.  фе-
бру а ра 1850. го ди не у из но су од 292 гр и 20 п.171

По све му су де ћи, па ро хи ја ни ни су би ли баш
нај за до вољ ни ји је ре јем Но ва ком, па је „об ште-
ство вре лач ко, цр љен ско и ме до ше вач ко“ 17.
апри ла 1850. го ди не за мо ли ло да се „се љак“ њи-
хов учи тељ Ми лу тин По по вић што пре за све-
ште ни ка ру ко по ло жи и за дру гог па ро ха вре лач-
ког на упра жње ну па ро хи ју по ста ви.172

Ми тро по лит Срб ски је 6. ма ја 1850. го ди не пи-
сао на ме сни ку бе љин ском Ла за ру Љу бин ко ви ћу да
„из ви ди“ ка ко би се па ро хи је вре лач ке нај бо ље мо-
гле да ујед на че. На ме сник Ла зар Љу бин ко вић је у
свом од го во ру од 16. ма ја пред ло жио да па ро хи ју је-
ре ја Но ва ка са чи ња ва ју Цр ље ни, део Вре ла ца и Јун-
ков ци, а дру га ну ри ја да се са сто ји из де ла Вре ла ца и
Са ку ља, или да ипак оста ну као што су и са да. Са мо
што је он сма трао да је пр во ре ше ње бо ље. Ми тро-
по лит је ипак од лу чио да се ка же је ре ју Но ва ку да је
ну жно да дру гој ну ри ји усту пи од ре ђен број ку ћа,
та ко да и она има бар 130 до мо ва, па је 22. ма ја на ло-
жио на ме сни ку Ла за ру да о то ме оба ве сти Но ва ка.
На ме сник је 6. ју на пи смом од го во рио да је Но вак
из ја вио ка ко ни је мо гу ће из ње го ве па ро хи је од у зе-
ти по тре бан број ку ћа и при да ти их дру гој па ро хи-
ји. Ми тро по лит је од лу чио да овај из ве штај узме у
раз ма тра ње ка да до ђе вре ме за то. У ме ђу вре ме ну је
ру ко по ло жио Ми лу ти на По по ви ћа у ђа ко на и све-
ште ни ка и 24. ју на по слао га ку ћи у Вре о це да та мо
до до но ше ња ко нач не од лу ке бо ра ви и оп слу жу је
та мо шњу цр кву и па ро хи је као по моћ је ре ју Но ва-
ку. Ме ђу тим, већ 30. ав гу ста Ми лу тин се пи смом
жа лио ми тро по ли ту да због свог оскуд ног ста ња
мо ра да мо ли да се ре ши пи та ње по де ле на „рав не
ча сти“ па ро хи ја при па да ју ћих цр кви вре лач кој.173

Ми тро по лит је 7. ок то бра 1850. го ди не на ме-
сни ку бе љин ском Ла за ру Љу бин ко ви ћу ја вио да
су па ро хи је вре лач ке на сле де ћи на чин „рас по-
ло же не“: је ре ју Но ва ку да при пад не по ред де ла у
Вре о ци ма, Цр ље ни и Јун ков ци, све га 166 до мо ва,
је ре ју Ми лу ти ну, по ред де ла Вре о ца, Ме до ше вац
и Са ку ља, све га 134 до ма. По овом „рас по ло же-
ни ју“ тре ба ло је од мах по сту пи ти, а о Ми тров
да ну би ће им по сла те и син ге ли је. До тог вре ме-
на и је реј Но вак је тре ба ло на по ли цу да ис пла-
ти.174

171 АС–Ми тро по ли ја, № 107/50, од 7. фе бру а ра 1850.
го ди не.

172 АС–Ми тро по ли ја, № 339/50, од 3. ма ја 1850. го ди не.

173 АС–Ми тро по ли ја, № 347/50, од 6. ма ја 1850. го ди не.
АС–Ми тро по ли ја, № 383/50, од 16. ма ја 1850. го ди не. АС–
Ми тро по ли ја, № 440/50, од 6. ју ни ја 1850. го ди не. АС–
Ми тро по ли ја, № 488/50, од 24. ју ни ја 1850. го ди не. АС–
Ми тро по ли ја, № 634/50, од 2. сеп тем бра 1850. го ди не.

174 АС–Ми тро по ли ја, № 709/50, од 7. ок то бра 1850.
го ди не.

Ми тро по лит је 23. но вем бра 1850. го ди не
дао син ђе ли је на па ро хи је и Ми лу ти ну По по-
ви ћу и Но ва ку По по ви ћу. Ми лу тин, па рох вре-
лач ки, до био је син ге ли ју на па ро хи ју при цр кви
вре лач кој, ко ја се са сто ја ла из де ла Вре ла ца и
се ла Са ку ље и Ме до шев ца. Но вак По по вић, па-
рох вре лач ки,  до био је син ге ли ју на па ро хи ју ко-
ја се са сто ја ла из де ла Вре ла ца и се ла Цр ље на и
Јун ков ца. Ми тро по лит је на ме сни ку бе љин ском
по слао обе син ђе ли је, с тим да их над ле жним па-
ро си ма раз да, и од са да за „деј стви тел не“ сма тра
их.175

У про ле ће 1858. го ди не кон зи сто ри ја ми тро-
по ли је бе о град ске је осу ди ла је ре ја Ми лу ти на на
6 ме се ци епи ти ми је, при че му је пр вих 6 не де ља
мо рао да про ве де у ма на сти ру Дра чи на епи ти-
ми ји, а пре о ста ло вре ме код ку ће у Вре о ци ма.
Из до ступ не гра ђе ни смо мо гли да са зна мо раз-
лог за ову вр ло стро гу ка зну. Оп шти не вре лач-
ка, ме до ше вач ка и „са ку љин ска“ су 30. ју на 1858.
го ди не упу ти ле мол бу ми тро по ли ту да по што је
Ми лу тин из др жао епи ти ми ју у Дра чи бу де осло-
бо ђен од да љег из др жа ва ња ка зне и бу де вра ћен
на па ро хи ју. Ми тро по лит је 7. ју ла до нео ре ше ње
да се Ми лу тин осло ба ђа из др жа ва ња по ло ви не
епи ти ми је. Исто вре ме но је пи смом оба ве стио
на ме сни ка вра нић ког да чим ис тек не три ме се-
ца, вра ти Ми лу ти на на па ро хи ју. Та ко ђе му је на-
ло же но да од Ми лу ти но вог со па ро ха узме ра чун
при хо да и по ло ви ну од то га да овом за труд,  а
дру гу по ло ви ну по ша ље Кон зи сто ри ји. Вра нић-
ски на ме сник је тек кра јем сеп тем бра 1858. го ди-
не по слао Кон зи сто ри ји 143 гро ша на по ли це из
па ро хи је Вре лач ке.176

Вра нић ки на ме сник је пи смом од 17. фе бру а-
ра 1866. го ди не оба ве стио ми тро по ли та да је све
спрем но за град њу цр кве у Јун ков цу, па мо ли за
до пу ште ње да оде да осве шта те ме ље бу ду ће цр-
кве.177 Оп шти на цр љен ска је 16. ав гу ста 1866. го-
ди не оба ве сти ла ми тро по ли та ка ко је до зна ла да
су све ште ни ци цр кве вре лач ке Но вак По по вић
и Ми лу тин По по вић из вр ши ли не ку раз ме ну са
па ро хи ја ма, што ови ма не од го ва ра, па су због
то га за мо ли ли да се њи ма да но ви све ште ник.178

Вра нић ки на ме сник Пан та М. Бе ли је 6. сеп-
тем бра 1866. го ди не из ве стио ми тро по ли та да је
но ва цр ква у Јун ков ци ма го то ва и са свим по тре-
ба ма снаб де ве на, па је за мо лио за бла го слов да
се иста 11.  сеп тем бра осве ти и ан ти минс у њој
по ста ви. Пан та је пи смом од 1. сеп тем бра 1866.

175 АС–Ми тро по ли ја, № 846/50, од 23. но вем бра 1850.
го ди не. АС–Ми тро по ли ја, № 847/50, од 23. но вем бра
1850. го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 848/50, од 23. но-
вем бра 1850. го ди не.

176 АС–Ми тро по ли ја, № 412/58, од 3. ју ли ја 1858. го-
ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 725/58.

177 АС–Ми тро по ли ја, № 209/66, од 17. фе бру а ра 1866.
го ди не.

178 АС–Ми тро по ли ја, № 897/66, од 16. ав гу ста 1866.
го ди не.
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го ди не ја вио да су се у ње го вом при су ству и при-
су ству па ро хи ја на је ре ји Но вак По по вић и Ми-
лу тин По по вић до го во ри ли око пре ра спо де ле
њи хо вих па ро хи ја, а са сво јим па ро хи ја ни ма, у
при су ству ње го вом, ка ко би је реј Но вак мо гао
жи ве ти у Јун ков цу код но ве цр кве.179 Јо ван Ђу-
рић, па рох сиб нич ки,180 је 15. сеп тем бра 1866.
го ди не пи смом за мо лио да му се за па ро хи ју да
се ло Цр ље ни и по ла се ла Вре о ца, јер је чуо да се
на ме ра ва да се ту по ста ви све ште ник, а ње му је
би ло не мо гу ће да да ље оста не на сиб нич кој па-
ро хи ји. Вра нић ки на ме сник је пи смом од 14. ок-
тоб. 1866. го ди не оба ве стио ми тро по ли та да је
по сту пио по на ред би Но. 1018/66 и у скла ду са
тим ша ље му са чи ње ни пи сме ни уго вор из ме ђу
је ре ја Но ва ка и Ми лу ти на, а све због по тре бе да
је дан све ште ник жи ви код јун ко вач ке цр кве.181

Но вак при од ла ску из Вре о ца у Јун ко вац ни-
је по вео са со бом и сво ју же ну Ста ну, са ко јом је
био у вр ло ло шим од но си ма. По вео је са со бом
са мо две ћер ке. Же на му је оста ла у Вре о ци ма у
вр ло ло шим ма те ри јал ним усло ви ма. Вра нић ки
на ме сник је ак том од 23. ма ја 1867. го ди не оба ве-
стио ми тро по ли та да је про то ко лар но са слу шао
Ста ну за што они за јед но не жи ве и исто вре ме-
но га оба ве сти да ће од го вор је ре ја Но ва ка тек да
по ша ље. Ми тро по лит је 31. ма ја пи смом за тра-
жио од на ме сни ка да по ру чи Но ва ку да за 8 да на
од го во ри на пи та ња – за што је оста вио же ну и
де цу и за што их не из др жа ва, као и да се из ја сни
да ли на ме ра ва да по пра ви свој на чин жи во та да
не бу де са бла зан за сво је па ро хи ја не. На ме сник
је 15. ју на упу тио Но ва ков од го вор, на кон че га
је ми тро по лит 22.  ју на од лу чио да са че ка са од-
лу ком.182

Вра нић ки на ме сник је пи смом од 26. сеп тем-
бра 1867. го ди не оба ве стио ми тро по ли та да је
вре лач ки па рох Ми лу тин По по вић од сту пио од
уго во ра са па ро хом јун ко вач ким Но ва ком о слу-
же њу па ро хи је. Ми тро по лит је 3. ок то бра до нео
ре ше ње да је Ми лу тин ду жан да оп слу жу је па-
ро хи ју, а ако ода тле не до би ја на док на ду за свој
рад, не ка на пи ше мол бу, а за „не слу же ње“ би ће
крив.183 Ми лу тин је мо рао да из вр ши ми тро по-

179 АС–Ми тро по ли ја , № 942/66, од 7. сеп тем бра 1866.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 950/66, од 9. сеп тем бра
1866. го ди не.

180 Јо ван Ђу рић, па рох сиб нич ки по ре клом је од Ђу-
ри ћа из Вре о ца. Пре ма по пи су 1863. го ди не жи вео је
са по ро ди цом у се лу Ли пе код Сме де ре ва, и имао је
ку ћу и има ње у вред но сти 65 ду ка та це сар ских, ко је се
на ла зи ло у се лу Цр ље ну (Ве ли ко Цр ље ни), округ бе-
о град ски. Мол ба му ни је ус пе ла, остао је у Сиб ни ци.

181 АС–Ми тр о по ли ја, № 989/66, од 19. сеп темб. 1866.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 1126/66, од 19. ок то бра
1866. го ди не.

182 АС–Ми тр о по ли ја, № 566/67, од 30. ма ја 1867. го-
ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 660/67, од 21. ју ни ја 1867.
го ди не.

183 АС–Ми тро по ли ја, № 1039/67, од 28. сеп тем бра

ли то во на ре ђе ње и на ста вио је да оп слу жу је Но-
ва ко ву бив шу па ро хи ју још две го ди не.

Вра нић ки на ме сник је пи смом од 7. ок то бра
1869. го ди не из ве стио ми тро по ли та да је ис те као
рок оп слу же њу ме ђу соб них па ро хи ја Ми лу ти на
По по ви ћа и Но ва ка По по ви ћа и да је вре ме да
ми тро по лит од лу чи шта да ље да се ра ди. Ми тро-
по лит је пи тао да ли Ми лу тин же ли да об но ви
до го вор,  на шта је на ме сник пи смом од 29.  де-
цем бра 1869. од го во рио да је реј Ми лу тин не ће
ви ше да слу жи „че сти Вре ла ца ко је је у па ро хи-
ји је ре ја Но ва ка По по ви ћа па ро ха јун ко вач ког“.
Вра нић ки на ме сник је пи смом од 21. ја ну а ра
1870. го ди не пред ло жио ка ко да се рас по де ле па-
ро хи је вре лач ка и јун ко вач ка ра ди оп слу же ња.
Ми тро по лит је пре по ру чио на ме сни ку да пи та
свог ка пе ла на Јо ва на Пе ши ћа да ли би он при-
хва тио јед ну од ове две па ро хи је. Прем да је Јо ван
од био да оде у Вре о це, ин си сти ра ју ћи да оста не у
Вра ни ћу, ми тро по лит је 23. фе бру а ра 1870. го ди-
не до нео ре ше ње ко јим је од не ка да шње две на-
пра вио три па ро хи је: чест Вре ла ца и Ме до ше вац
дао је  је ре ју Ми лу ти ну, чест Вре ла ца и Цр ље ни
је ре ју Јо ва ну Пе ши ћу и Јун ко вац, Са ку ља и Ара-
по вац је ре ју Но ва ку. Јо ван ни ка ко ни је хтео да
иде у Вре о це и да на пу сти Вра ни ће. То дор По по-
вић, па рох вра нић ски, и Јо ван Пе шић, ка пе лан,
пи смом од 28. фе бру ра 1870. го ди не оба ве сти ли
су ми тро по ли та да је реј То дор да је Јо ва ну сво ју
па ро хи ју до сво је смр ти на оп слу же ње. Ње му два
та ла, а је ре ју Јо ва ну је дан тал. Је реј Јо ван је при-
стао и мо лио за одо бре ње. Ме ђу тим, ми тро по-
лит је 3. мар та до нео ре ше ње ко јим не при хва та
ова кав до го вор, јер је сма трао да То дор још увек
мо же да оп слу жу је сво ју па ро хи ју. Исто вре ме но
је на ре дио Јо ва ну Пе ши ћу да оде на од ре ђе ну па-
ро хи ју у Вре о це.184

Не зна ју ћи за ми тро по ли то во ре ше ње, вра-
нић ка оп шти на и све ште ник вра нић ки То дор су
пи смом од 2. мар та мо ли ли ми тро по ли та да се
до та да шњи ка пе лан на ме сни ков је реј Јо ван Пе-
шић по ста ви за ка пе ле на је ре ју То до ру По по ви-
ћу, па ро ху вра нић ком.185

Вра нић ки на ме сник Пан та М. Бе лиј пи смом
од 3. мар та 1870. го ди не оба ве шта ва ми тро по ли-
та да је из вр шио ње гов на лог и са оп штио ка пе-
ла ну је ре ју Јо ва ну Пе ши ћу да се опре де љу је на
па ро хи ју при вре лач кој цр кви, али он не ће да из-
вр ши на ре ђе ње и оде у Вре о це. Ми тро по лит је
6. мар та 1870. го ди не упу тио на лог да се Јо ва ну
ја ви да он по сво јој но вој па ро хи ји оба вља ду-

1867. го ди не.

184 АС–Ми тро по ли ја, № 1344/69, од 20. ок то бра 1869.
го ди не; АС–Ми тр о по ли ја, № 1601/69 од 31. де цемб.
1869. го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 236/70 од 6. фе бру-
а ра 1870. го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 311/70, од 20.
фе бру а ра 1870. го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 354/70 од
2 мар та 1870. го ди не.

185 АС–Ми тро по ли ја, № 366/70, од 5. мар та 1870. го-
ди не.
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жност, јер ње гов уго вор са је ре јем То до ром ни је
одо брен. Те о дор По по вић, па рох вра нић ки, пи-
смом од 11. мар та 1870. го ди не мо ли да му се због
ста ро сти и сла бог здра вља до де ли за ка пе ла на
је реј Јо ван Пе шић. Ми тро по лит му је 17. мар та
по слао од го вор да по што на сту па ле то и ма ње је
по сла, то мо же сам да оба вља ду жно сти, а на је-
сен по сла ће му се ка пе лан. Оп шти не вра нић ка и
ба рич ка су 23. мар та 1870. го ди не по но во упу ти-
ле мол бу да се је ре ју То до ру, па ро ху вра нић ком,
при да за ка пе ла на је реј Јо ван Пе шић. И овог пу та
је ми тро по лит од био да при хва ти њи хо ву мол бу,
о че му је 1. апри ла до нео и зва нич но ре ше ње. Јо-
ван је упор но од би јао да оде у Вре о це, па је на ме-
сник вра нић ки 11. ма ја про сле дио мол бу је ре ја
Ми лу ти на По по ви ћа да му се до де ли и део од-
ре ђен за па ро хи ју Јо ва на Пе ши ћа. Ми тро по лит
је 23. ма ја на ло жио на ме сни ку да пре до но ше ња
би ло ка кве од лу ке још јед ном пи та је ре ја Јо ва на
хо ће ли да иде у Вре о це или не ће. Вра нић ки на-
ме сник је 6. ју на про сле дио од го вор је ре ја Јо ва на
Пе ши ћа „да се не мо же при ми ти цр љен ске па-
ро хи је – већ иште ка пе лан ство у је ре ја То до ра у
вра нић кој па ро хи ји“. Ми тро по лит је 11. ју на од-
го во рио да се не мо же ува жи ти да бу де ка пе лан,
„а у при ли ци да ће му се па ро хи ја“.186

Ми лу тин 11. ав гу ста 1871. го ди не од ми тро-
по ли та Ми ха и ла до би ја но ву син ђе ли ју на па ро-
хи ју вре лач ку, ко ју су са чи ња ва ла се ла Вре о ци,
Ве ли ки Цр ље ни и Ме до ше вац, са укуп но 246 до-
мо ва.187

Ар хи тек ту ра и ико но стас цр кве брв на ре
Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це

Као што је прет ход но по ме ну то у исто ри ја-
ту, да на шња цр ква брв на ра у Вре о ци ма, по све-
ће на Ва ве де њу Пре све те Бо го ро ди це на ста ла је
нај ве ро ват ни је у пе ри о ду из ме ђу 1817. и 1822. го-
ди не. По од ли ка ма сво је ар хи тек ту ре она при па-
да раз ви је ни јем ти пу цр ка ва брв на ра ко је су по-
ди за не у Ср би ји у пе ри о ду на кон Дру гог срп ског
устан ка 1815. па све до сре ди не де вет на е стог ве-
ка.188 То је јед но брод на по ду жа гра ђе ви на са ол-

186 АС–Ми тро по ли ја, № 368/70, од 5. мар та 1870. го-
ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 417/70, од 16. мар та 1870.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 497/70, од 2. апри ла 1870.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 738/70, од 18. ма ја 1870.
го ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 899/70 од 10. ју на 1870.
го ди не.

187 АС–Ми тро по ли ја, № 1023/71, од 11. ав гу ста 1871.
го ди не.

188 О цр ква ма брв на ра ма по сто ји обим на ли те ра ту-
ра, из ко је из два ја мо нај ре пре зен та тив ни је на сло ве:
Ко јић Б., Ар хи тек ту ра срп ског се ла Шу ма ди је и По-
мо ра вља, Бе о град 1941; Исти, Ста ра град ска и се о ска
ар хи тек ту ра у Ср би ји, Бе о град 1949; Р. Па ви ће вић-
По по вић, Д. Ст. Па вло вић, Р. Ста нић, Мо ли тва у го ри,
цр кве бр ва на реу Ср би ји, Бе о град 1994; Д. Ст. Па вло-
вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, Са оп ште ња V, Бе о град
1962; Исти, Ста ре цр кве брв на ре у Ср би ји, Му зе ји 6,

тар ским про сто ром на ис то ку, на о сом и отво ре-
ним тре мом на за пад ној стра ни. Цр ква је не ка да
има ла и при пра ту, 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 Ол тар ска ап си да и трем на
за пад ној стра ни цр кве за вр ше ни су пе то у га о но.
Пре ма сво јим ди мен зи ја ма и по вр ши ни цр ква
брв на ра у Вре о ци ма при па да цр ква ма брв на ра-
ма сред ње ве ли чи не. Та ко ши ри на бро да цр кве
из но си 5,70 m, це ло куп на ду жи на 13,80 m, док
је осно ва хра ма по вр ши не 72m2.190 Да на шњи из-
глед цр кве брв на ре Ва ве де ња Пре све те Бо го ро-
ди це у Вре о ци ма по сле ди ца је и на кнад них об но-
ва хра ма и пре прав ки, од ко јих су у про шло сти
нај зна чај ни је оне на ста ле у пе ри о ду из ме ђу 1840

Бе о град 1951, 103–123; Исти, Ра зно вр сни об ли ци и
вред но сти умет нич ког из ра жа ва ња код цр ка ва брв на-
ра у Ср би ји, Са оп ште ња IV, Бе о град 1961, 75–88; Исти,
Срп ске цр кве брв на ре у са зве жђу Евро пе, Са оп ште ња
XXXIV, Бе о град 2004, 311–320; Исти, За шти та оро ну-
лих брв на ра, Са оп ште ња I (Бе о град 1957), 87–92; Исти,
Цр кве брв на ре у об но вље ној Ср би ји: 1804–1834, у: По ла
ве ка на у ке и тех ни ке у об но вље ној Ср би ји : 1804–1854
: ре фе ра ти са на уч ног ску па одр жа ног 25. и 26. ок то-
бра 1995 / [главни и од го вор ни уред ник То дор И. Под го-
рац, Кра гу је вац 1996; Д. Ст. Па вло вић, Р. Ан ге ло ва, Н.
К. Му цо пу лос, Ж. Стој ка, Х. Сез кин, На род но гра ди-
тељ ство на Бал ка ну, Бе о град 1987; Д. Ст. Па вло вић,
Г. То мић, Бе ла цр ква Ка ран ска и цр кве брв на ре у ње ној
око ли ни, Бе о град 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
цркава 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
Сибници, Рогачи и Стојнику у XVIII и XIX веку”, у:
Космај и његова подгорина, Сопот, 2013, 337 – 370;
М. Стевић, Н. Ђокић, “Списак црквиј 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 Цр ква у Вре о ци ма po ди мен зи ја ма ве о ма од го ва ра
цр ква ма у Ра чи и Да ро са ви. Не што је ве ћа од цр кве у
Бр за ну, а не што ма ња од По кај ни це. Знат но је ма ња од
цр кве у Вра ни ћу.
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и 1845,  као и 1907,  ка да је цр ква пре по кри ве на
цре пом уме сто до та да шњом шин дром.191

Цр ква по чи ва на ка ме ном со клу, ко ји је за
је дан сте пе ник из ди же од рав ни тла. Камени
темељи су били једна од општих карактеристика
цркава брвнара подизаних у Кнежевини
Србији.192 Кон струк ци ја др ве них зи до ва је при-
лич но осо бе на за ову вр сту цр ка ва.193 Код цр кве
брв на ре у Вре о ци ма је при ме њен си стем вер ти-
кал них др ве них сту ба ца де бљи не око 22 cm, жле-
бље них са обе уже стра не, са ко сни ци ма укру ће-
ним на од сто ја њу од око 1,90 m. Из ме ђу њих су
ни за не и жле бље не тал пе де бљи не око 5  cm,  a
ши ри не око 40 cm. Ступ ци се ја вља ју и на свим
пре лом ним по вр ши на ма зи до ва хра ма као што
је слу чај са пре лом ним зи до ви ма ап си де на ис-
то ку и тре ма на за пад ној стра ни. Сто га су тал пе
сву да крат ке, не ду же од 1,90 m.194 Овакав систем
употребе верикалних стубаца у конструкцији
бочних зидова ради њиховог ојачања и њихова
примена у преломима олтарске апсиде и трема
карактеристична је осим за цркву брванару
у Вреоцима још једино за цркве брвнаре у
Брестовцу и Павловцу.195

 Цр ква брв на ра у Вре о ци ма има два ула за,
за пад ни и се вер ни, јед но став них про фи ла, без
ду бо ре зних укра са, са чи ње на од тал пи де бљи не

191 Ле то пис цр кве у Вре о ци ма, 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. Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, 129.

195 А. Ко стић, Др жа ва, дру штво и цр кве на умет ност
у Кне же ви ни Ср би ји (1830–1882), док тор ска ди сер та-
ци ја, Оде ље ње за исто ри ју умет но сти, Фи ло зоф ски
фа кул тет у Бе о гра ду, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град
2016, 179.

око 5  цм.196 Храм је осве тљен са два ма ња про-
зор ска отво ра по ста вље на на ол тар ском зи ду и
са по јед ним ве ћим про зо ром сме ште ним на се-
вер ном и ју жном зи ду на о са, бли же ол та ру. Ови
про зо ри има ју вер ти кал не др ве не ре шет ке са
јед ном пре ча гом по ста вље ном по сре ди ни про-
зо ра, што је био чест на чин укра ша ва ња про зо-
ра код цр ква брв на ра, о че му све до че и са чу ва ни
при ме ри цр ка ва брв на ра у Се лев цу, Да ро са ви,
Мр са ћу, Сме де рев ској Па лан ци, Бре стов цу и
Вра ни ћу.197 Огра да отво ре ног тре ма цр кве брв-
на ре у Вре о ци ма је но ви ја и по ти че из ка сни јих
об но ва хра ма, али су се као ори ги нал ни део пр-
во бит не ар хи тек тон ске об ра де хра ма са чу ва-
ла че ти ри ступ ца бла го за о бље них про фи ла и
склад них про пор ци ја. Кров цр кве је та ко ђе но-
ви јег да ту ма, пре кри вен цре пом, али је са чу вао
сво ју пр во бит ну стр ми ну из вре ме на ка да је био
пре кри вен шин дром, та ко да це ло куп на ви си на
хра ма од по да до сле ме на до сти же сво ју ори ги-
нал ну ви си ну од 5,40 m.

Ар хи тек ту ра цр кве брв на ре у Вре о ци ма по
сво јим ка рак те ри сти ка ма и скром ној спо ља-
шњој де ко ра ци ји свр ста ва је у јед но став ни је ти-
по ве цр ка ва брв на ра по диг ну тих у ве ћем бро ју
на се ља у вре ме пр ве вла де кне за Ми ло ша Обре-
но ви ћа у пе ри о ду од 1815. до 1839. го ди не. Ме-
ђу тим, пре ма сво јој про стор ној кон цеп ци ји, ко ју
су у из вор ном об ли ку чи ни ли ол тар ски про стор,
на ос, при пра та са хо ром и отво ре ни трем, храм
Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це у Вре о ци ма при-
па дао је раз ви је ни јем ти пу цр ка ва брв на ра по-
ди за ним у Кне же ви ни Ср би ји у пр вој по ло ви ни
196 Д. Ст. Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, 129; Б.
Ву јо вић, Цр кве брв на ре у око ли ни Бе о гра да, Го ди шњак
гра да Бе о гра да XIX, Бе о град 1972, 131.

197 Код по је ди них цр ка ва брв на ра ре шет ке на про зо-
ри ма мо гле су би ти ра ђе не осим од др ве та од ко ва ног
гво жђа. А. Ко стић, нав. де ло, 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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де вет на е стог ве ка. По ред цр кве брв на ре у Вре о-
ци ма, ко ја је не ка да има ла при пра ту са га ле ри-
јом, исту пр о стор ну кон цеп ци ју за пад ног де ла
хра ма има ле су и цр кве брв на ре у Пра ња ни ма
(1827) и Вра ни ћу (1823).198 Да на шњу про стор ну
кон цеп ци ју цр кве брв на ре у Вре о ци ма ко ју чи не
ол тар, на ос и трем има ју још и цр кве брв на ре у
Па влов цу, Брај ков цу, Ра чи Кра гу је вач кој, Да ро-
са ви, Бр за ну и Тав ни ку.199

Ен те ри јер хра ма Ва ве де ња Пре све те Бо го-
ро ди це у Вре о ци ма са о бра жен је ли тур гиј ским
и функ ци о нал ним по тре ба ма, уз по што ва ње
сим бо лич ког зна че ња по је ди них де ло ва хра ма.
Ула зе ћи у цр кву кроз отво рен трем на за па ду
вер ник сту па ди рект но у на ос, про стор на ме-
њен вер ни ци ма то ком ли тур ги је. У хри шћан ској
сим бо ли ци овај про стор по и сто ве ћи ван је са ла-
ђом ко ја у ово зе маљ ском све ту пло ви по бур ном
и опа сном мо ру, а у ко јој хри шћа ни на ла зе спас и
уто чи ште, по пут Но ја у ков че гу.200 На ос хра ма је
по пло чан пра во у га о ним пло ча ма и сву да је истог
ни воа. За раз ли ку од ве ћег бро ја цр ка ва брв на ра
ко је су по ди за не у пе ри о ду од 1815. до сре ди не
де вет на е стог ве ка и ко је има ју по лу о бли ча сту
др ве ну та ва ни цу, та ва ни ца вре оч ке цр кве Ва ве-
де ња Пре све те Бо го ро ди це је из ну тра оп ши ве на
да ска ма, пра те ћи са му ко си ну кро ва као што је
слу чај са цр квом брв на ром у Тав ни ку код Кра-
ље ва.201 На ос цр кве је у ис точ ном де лу осве тљен
са по јед ним про зо ром. Пре дол тар ски про стор
хра ма ни чим ни је одво јен од на о са, док је од ол-
та ра, као што је у пра во слав ним хра мо ви ма уо-
би ча је но, одво јен ико но ста сном пре гра дом. Ис-
пред ол тар ске пре гра де, из диг нут за сте пе ник у
од но су на ни во по да, на ла зи се ка ме ни ам вон ка-
рак те ри стич не де ко ра ци је, у ви ду кру га преч ни-
ка 83 cm, са укле са ним ор на мен ти ма у ви ду гај-
та на и ро зе те и две уду бље не по вр ши не у об ли ку
сто па ла у сре ди шту кру га, ко је су слу жи ле као
на зна ка да на том ме сту сто ји све ште ник при-
ли ком чи та ња све тог Је ван ђе ља за вре ме ли тур-
ги је.202 Пра те ћи сам круг ам во на, са уну тра шње
стра не, уз де ко ра тив ни гај тан ис кле сан је за пис
ко ји све до чи о то ме да је ам вон при ло жнич ки
дар Ми ли је Ла за ре ви ћа из 1845. го ди не: taj kolo
pri Ì lo`i Ì 1845 Ì milja laza Ì revi}ý salúäu
(?). Овај ка ме ни ам вон са сво јом де ко ра ци јом у
ви ду сто па пред ста вља не у о би ча јен при мер ме ђу
са чу ва ним ка ме ним ам во ни ма ко ји су се по ста-
вља ли у по до ве пре дол тар ских про сто ра цр ка ва

198 Д. Ст. Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, 126–127,
160; А. Ко стић, нав. де ло, 178.

199 А. Ко стић, нав. де ло, 178.

200 Л. Мир ко вић, Пра во слав на ли тур ги ка или на у ка
о бо го слу же њу пра во слав не ис точ не цр кве, Пр ви оп ћи
део, Бе о град 1995, 99.

201 Ви де ти: А. Ко стић, нав. де ло, 183.

202 Д. Ст. Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, 129; Б.
Ву јо вић, Цр кве брв на ре у око ли ни Бе о гра да, 131.

брв на ра у пр вој по ло ви ни де вет на е стог ве ка. Од
пр во бит ног мо би ли ја ра у пре дол тар ском про-
сто ру са чу ва ни су је ди но ве ли ки ка ме ни свећ ња-
ци уко па ни у под, ви со ки 130 cm, пра во у га о ног
пре се ка 28 x 31 cm. Свећ ња ци су гру бо про фи ли-
са ни са два пр сте на у дну, ко ја су пред ста вља ла
ба зу свећ ња ка, и са два пр сте на при вр ху, ко ја су
чи ни ла ка пи тел са рав ном плат фор мом и гво зде-
ним шиљ ци ма на ме ње ним за па ље ње све ћа. На
јед ном од свећ ња ка се на ла зи не чи так за пис, из
ког се ра за зна је је ди но 1840. го ди на. У опре ма-
њу ен те ри је ра цр ка ва брв на ра то ком де вет на е-
стог ве ка по ста вља ње свећ ња ка у пре дол тар ском
про сто ру ис пред ико но ста са пред ста вља ло је уо-
би ча је ну прак су.203 Они су мо гли би ти на чи ње ни
од ко ва ног гво жђа, или од ка ме на, као што је слу-
чај са свећ ња ци ма из цр кве брв на ре у Вре о ци ма.
Го то во исто вет не ка ме не свећ ња ке свећ ња ци ма
цр кве брв на ре у Вре о ци ма има и цр ква брв на ра
у Ло зо ви ку код Ве ли ке Пла не, а очу ван је и ка ме-
ни свећ њак у цр кви брв на ри у Да ро са ви. Као и у
цр кви брв на ри у Вре о ци ма, и ка ме ни свећ ња ци у
цр ква ма брв на ра ма у Ло зо ви ку и Да ро са ви при-
ло жнич ки су да ро ви па ро хи ја на.204

Олтар цркве Ваведења Пресвте Богородице
у Вреоцима садржи часну трпезу.  Часна трпеза
је постављена у центар 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 ти по ви ма свећ ња ка у цр ква ма брв на ра ма: Д. Ст.
Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, 83; Исти, Ра зно вр-
сни об ли ци и вред но сти умет нич ког из ра жа ва ња код
цр ка ва брв на ра у Ср би ји, Са оп ште ња IV, Бе о град 1961,
77.

204 Ви де ти: Д. Ст. Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би-
ји, 134; Д. Ми то ше вић, Ста ра цр ква у Ло зо ви ку, рад у
ру ко пи су (би бли о те ка За во да за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре Сме де ре во), 58.

Камени амвон, цртеж Б. Вујовић
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Христос положен,
трпезу Тајне вечере
са које се верници
хране узимањем
причешћа, као и
престо на који ће
Христос сести по
другом доласку.205

Ча сна тр пе за у цр-
кви брв на ри у Вре-
о ци ма је из гра ђе на
од др ве та и по чи ва
на јед ном сту бу. То-
ком де вет на е стог
ве ка, на ши рем под-
руч ју Бал ка на под

осман ском вла шћу и ју рис дик ци јом Ва се љен ске
па три јар ши је, као и у Ср би ји до три де се тих го-
ди на де вет на е стог ве ка – уо би ча је но је би ло да се
ча сне тр пе зе по ди жу од ка ме на и да по чи ва ју на
јед ном сту бу.206 Је дан стуб на ком по чи ва ча сна
тр пе за но си сим бо ли ку Ису са Хри ста.207 Др ве на
ча сна тр пе за, ка ква по сто ји у цр кви брв на ри у
Вре о ци ма, на те ри то ри ји Ср би је пред ста вља је-
дин ствен очу ва ни при мер ме ђу ма ло број ним
са чу ва ним ка ме ним ча сним тр пе за ма ко је по-
чи ва ју на јед ном сту бу, по пут оних у цр ква ма
брв на ра ма у Ло зо ви ку, Че те ре жу и По кај ни-
ци.208 У олтарском простору, на северној страни

205 О сим бо ли ци и зна че њу ча сне тр пе зе ви де ти: М.
Јо ва но вић, Цр кве но бо го сло вие, Бе о град 1860, 12–13; Т.
Сте фа но вић, По зна ва ње цр кве или об ре до сло вље, Бе о-
град 1895, 16–17; Л. Мир ко вић, нав. де ло, 101–102; И.
Ди ми три ев ский, Исто ри че ское, дог ма ти че ское и та-
ин стве ное изясне ние бо же ствен ной ли тургіи, Мо сква
1993, 116–117.

206 Ви де ти: Ве сник Срп ске цр кве, IV, Бе о град 1897,
333; Д. Ст. Па вло вић, Ра зно вр сни об ли ци и вред но сти
умет нич ког из ра жа ва ња код цр ка ва брв на ра у Ср би-
ји, 77.

207 Т. Сте фа но вић, нав. де ло, 16.

208 Д. Ст. Па вло вић, Цр кве брв на ре у Ср би ји, 129;

зида причвршћена је мала
дрвена полукружна конзола
која има улогу жртвеника.  У
опремању олтарског простора
црква 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

По себ ну вред ност ен те ри је ра цр кве брв на ре
у Вре о ци ма пред ста вља њен ико но стас, ко ји је
на стао нај ве ро ват ни је у вре ме по ди за ња цр кве, у
пе ри о ду од 1817. до 1822. го ди не. 210 Цр кве ни ле-
то пис по ми ње да су ико не на ико но ста су на ста ле
1835. го ди не, али се овај по да так мо ра узе ти са
ре зер вом.211 Као и оста ли еле мен ти ен те ри је ра
хра ма и ико но ста сна пре гра да цр кве Ва ве де ња
Пре све те Бо го ро ди це у Вре о ци ма је кон ци пи ра-
на на осно ву раз ли чи тих аспе ка та, од ко јих се у
пр ви ред ис ти чу ли тур гиј ске по тре бе и ње го ва
сим бо ли ка.212 Као пре гра да ко ја про стор но и ви-
зу ел но одва ја на ос у ком бо ра ве вер ни ци од ол-
та ра, као нај све ти јег про сто ра хра ма, ико но стас
има ва жну ли тур гиј ску функ ци ју и у скла ду са
тим но си број на сим бо лич ка зна че ња по пут то-
га да пред ста вља про че ље Ра ја, не бе ског Је ру са-
ли ма, гра ни цу из ме ђу ово зе маљ ског и не бе ског,
ма те ри јал ног и ду хов ног све та.213 Ње го ва ли-

Исти, Ра зно вр сни об ли ци и вред но сти умет нич ког из-
ра жа ва ња код цр ка ва брв на ра у Ср би ји, 77.

209 А. Ко стић, Др жа ва, дру штво и цр кве на умет ност
у Кне же ви ни Ср би ји, 221.

210 О ико но ста су је пи са но у : Б. Ву јо вић, Цр кве брв на-
ре у око ли ни Бе о гра да, 132–133; Исти, Умет ност об но-
вље не Ср би је 1791–1848, 253.

211 Ле то пис цр кве у Вре о ци ма, б. п.

212 Н. Ма ку ље вић, Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло-
жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Вра њу, у:
Са бор ни храм Све те Тро ји це у Вра њу 1858–2008, Вра-
ње 2008, 101–105.

213 О сим бо ли ци ико но ста сних пре гра да: П. Фло рен-
ски, Ико но стас, Ник шић 1990, 39–40; Г. Ба бић, О жи-
во пи са ном укра су ол тар ских пре гра да, ЗЛУМС 11, Но-
ви Сад 1975, 3; М. Ти мо ти је вић, Цр ква Све тог Ге ор ги ја

Скица основе цркве која се
чува у архиви

црквене општине.
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тур гиј ска и сим бо лич ка функ ци ја ути ца ле су на
уоб ли ча ва ње ње го ве кон струк ци је, ње не де ко ра-
ци је, као и на уоб ли ча ва ње сли ка ног про гра ма.

По сво јој кон струк ци ји и ико но граф ском
ре пер то а ру ико но стас цр кве брв на ре у Вре о ци-
ма при па да зо граф ском ти пу ико но ста са ко ји су
на ста ја ли у пр вој по ло ви ни де вет на е стог ве ка на
те ри то ри ји Ср би је. Овај тип ико но ста са од го ва-
ра прак си ко ја је би ла за сту пље на у кон стру и са-
њу ол тар ских пре гра да у пра во слав ним хра мо-
ви ма на ши рој те ри то ри ји Осман ског цар ства,
под ју рис дик ци јом Ва се љен ске па три јар ши је.214

у Те ми шва ру, Но ви Сад 1996, 98–101.

214 О зо граф ско мо де лу цр кве ног сли кар ства ви де-
ти: Б. Ву јо вић, Умет ност об но вље не Ср би је, 251–265;
Р. Ста нић, Сли кар ство ико на, у: Мо ли тва у Го ри, цр-
кве брв на ре у Ср би ји, 39–66; Н. Ма ку ље вић,  e „zo-
graph“ mo del of Ort ho dox pa in ting in So ut he ast Еurope
1830–1870, Bal ca ni ca XXXIV, Bel gra de 2004, 385–389;
Исти, Де лат ност де бар ских и са мо ков ских зо гра фа
у Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри и Се вер ној Ср би ји
у XIX ве ку, Про бле ми на ис ку ство то 4, Со фи ја 2015,
19–24. Исти, Ико но пис Врањ ске епар хи је 1820–1940,
у: Ико но пис Врањ ске епар хи је, прир. М. Ти мо ти је вић,
Н. Ма ку ље вић, Бе о град-Вра ње 2005, 21–25. А. Ми ло-
ше вић, Цр ква Све тог Или је у Сме де рев ској Па лан-
ци, Сме де рев ска Па лан ка 2006, 53–57; о бу гар ским и
ма ке дон ским зо гра фи ма по сто је обим не сту ди је: А.
Ва си лев, Бу гар ски възро жден ски ма и сто ри, На у ка и
из ку ство, Со фия 1965; А. Ни ко лов ски, Ма ке дон ски-
те зо гра фи од кра јот на XIX и по чет ком на XX век,
Ан до нов, Зо граф ски и Ван ге ло вик, Ско пје 1984.

Као део је дин стве ног бал кан ског кул тур ног мо-
де ла ко ји је раз ви јан у окви ри ма пра во слав ног
ста нов ни штва под др жав ним окри љем Осман-
ског цар ства исти ико но ста си су се мо гли на-
ћи и у ју жној Ср би ји, Ма ке до ни ји и Бу гар ској.
По сто ја ње ова квог ти па ико но ста са у ен те ри-
је ри ма хра мо ва у Кне же ви ни Ср би ји ве за но је
пр вен стве но за тран сфер бал кан ско-осман ског
кул тур ног мо де ла при сут ног код свих пра во-
слав них хри шћа на на Бал ка ну у но во по ли тич-
ко ста ње ко је је Ср би ја оства ри ла на кон Дру гог
срп ског устан ка (1815).215

Кон струк ци ја ико но ста са цр кве брв на ре у
Вре о ци ма је ни ска, јед но став не је фор ме и из ве-
де на је са на гла ше ном хо ри зон тал но шћу. Ико-
но стас се са сто ји из два ре да ико на,  цар ских и
боч них две ри и за вр ша ва се ве ли ким кр стом са
Рас пе ћем. Др ве на ико но ста сна кон струк ци ја је
скром не де ко ра тив не об ра де ко ја се сво ди је ди-
но на тон ди ра не ду бо ре зне тра ке ко је опер ва жу-
ју врат ни це цар ских две ри и на сли ка не ар ка де
са фло рал ним мо ти ви ма у дру гој зо ни ико но-
ста са ко је уо кви ру ју пред ста ве апо сто ла. Фло-

215 О кул тур ним мо де ли ма: Н. Ма ку ље вић, Плу ра-
ли зам при ват но сти: кул ту р ни мо де ли и при ват ни
жи вот Ср ба у 19. ве ку, у: При ват ни жи вот код Ср ба
у де вет на е стом ве ку: од кра ја осам на е стог ве ка до по-
чет ка Пр вог свет ског ра та,  прир.  Н.  Ма ку ље вић,  А.
Сто лић, Бе о град 2006, 17–53.

Иконостас
цртеж Б. Вујовић
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рал ни еле мен ти у ви ду бу ке та ру жа на зе ле ној
по за ди ни при сут ни у де ко ра ци ји апо стол ског
ре да вре оч ког ико но ста са ис ти ца ли су зна че ње
ико но ста сне пре гра де као про че ља Ра ја.216 Нај ве-
ћи ак це нат на де ко ра ци ји ико но ста са је на кр сту
са Рас пе ћем ко ји по чи ва на адо си ра ним, ре зба-
ре ним и осли ка ним зма је ви ма. Пред ста ве зма је-
ва на ко ји ма по чи ва крст са Рас пе ћем су ка рак те-
ри стич не за зо граф ске ико но ста се на те ри то ри ји
Бал ка на и ја вља ју се још од се дам на е стог ве ка
као њи хов не из о став ни део.217 Пред ста ве зма је ва
сим бо лич ки су пред ста вља ле по бе ђе ног Со то ну,
што је у осно ви би ла ин тер пре та ци ја из во да из
Апо ка лип се (12,9): „И из ба че на би ажда ха ве ли-
ка, ста ра зми ја, ко ја се зо ве ђа во и со то на...“.218

Про грам ски рас по ред ико на на ико но ста су
цр кве брв на ре у Вре о ци ма чи не пре сто не ико-
не не јед на ких ди мен зи ја, сме ште не у пр вој зо ни
ико но ста са, ко је но се пред ста ве Ису са Хри ста,
Бо го ро ди це са ма лим Хри стом, Све тог Јо ва на
Пре те че и Ва ве де ња Бо го ро ди це; за тим цар ске
две ри са пред ста вом Бла го ве сти и је ван ђе ли сти-
ма; боч не две ри са пред ста ва ма Све тог ар хи ђа-
ко на Сте фа на и Све тог ар хан ге ла Ми ха и ла, над-
ве р ја са пред ста ва ма Ман ди ли о на, Не дре ма ног
ока и Ваз не се ња Све тог Или је, апо стол ски ред
са по пр сји ма два на е сто ри це апо сто ла и крст са
Рас пе ћем.

У пре сто ном ре ду ико на на ла зи се ико на
Ису са Хри ста, на ко јој је при ка зан фрон тал но,
ка ко се ди на злат ном пре сто лу и де сном ру ком
бла го си ља, док у ле вој др жи отво ре но је ван ђе-
ље са ис пи са ним тек стом. При ка зан је са ду гом
сме ђом ко сом и крат ком бра дом,  са кру ном за-
тво ре ног ти па на гла ви, об у чен у цр ве ни хи тон
и пла ви хи ма ти он. Ле во и де сно од Хри сто ве
фи гу ре при ка за на су два ан ђе ла у пу ној фи гу ри
ка ко пре кр ште них ру ку на гру ди ма леб де из над
Хри сто вог пре сто ла. Ико но граф ски пред ло жак
по ком је ра ђе на пре сто на ико на Ису са Хри ста
од го ва ра при хва ће ном на чи ну при ка зи ва ња
Ису со вог ли ка као Ца ра над ца ре ви ма и Све др-
жи те ља, ус по ста вље ном и од не го ва ном у ис точ-
но пра во слав ном дог мат ско-ли ков ном си сте му,
ко ји је у срп ској умет но сти ег зи сти рао још од
сред њег ве ка.219 Фло рал ни еле мен ти при сут ни

216 О де ко ра ци ји ико но ста сних пре гра да зо граф ских
ико но ста са ви ше у : А. Ко стић, Др жа ва, дру штво и
цр кве на умет ност у Кне же ви ни Ср би ји (1830–1882),
276–280.

217 Ши ре у: И. Гер го ва, Ран ният българ ски ико но стас
16–18. век, Со фия 1993, 42–43.

218 А. Се ра фи мо ва, При лог про у ча ва њу ико но ста сних
кр сто ва на Бал ка ну (не ка за па жа ња о ико но ста сном
кр сту ма на сти ра Цр на Ре ка), у: Ма на стир Цр на Ре ка
и Све ти Пе тар Ко ри шки, ур. Д. Бо јо вић, При шти на –
Бе о град 1998, 152.

219 И. Бо ро зан, Исус Хри сто с–Пре ше во, у: Ико но пис
Врањ ске епар хи је, прир. М. Ти мо ти је ви, Н. Ма ку ље-
вић, Бе о град –Вра ње 2005, 94–95.

у об ра ди Хри сто ве оде жде и на чин об ра де Хри-
сто вог пре сто ла са из ра зи том тро ди мен зи о нал-
но шћу ука зу ју на ба рок не гра фич ке пред ло шке.

У ре ду пре сто них ико на је и ико на Бо го ро ди-
це са ма лим Ису сом, где је Бо го ро ди ца при ка за-
на у ти пу Оди ги три је, ка ко се ди на злат ном пре-
сто лу. У ле вој ру ци др жи ма лог Хри ста. Об у че на
је у цр ве ни мо фо ри он, укра шен злат ном тра ком
на ру бо ви ма, а ис под мо фо ри о на но си пла ву до-
њу ха љи ну. На гла ви но си кру ну отво ре ног ти-
па, чи ме је озна че на као не бе ска ца ри ца. Ма ли
Хри стос има сме ђу крат ку ко су,  пла ви хи тон и
цр ве ни огр тач, ко ји му па да пре ко ле вог ра ме на.
Де сном ру ком бла го си ља, док у ле вој др жи за-
тво ре ну књи гу. Из над Бо го ро ди чи ног пре сто ла
су при ка за ни ан ђе ли у пу ној фи гу ри, ка ко леб де
пре кр ште них ру ку на гру ди ма. Бо го ро ди ца је на
вре оч ком ико но ста су при ка за на као Оди ги три-
ја, тј. Пу те во ди те љи ца, у ти пу ко ји се нај че шће
сли ка на ико но ста си ма. Гест ње не ле ве ру ке ко-
јом ука зу је на Хри ста пред ста вља је као ону ко ја
во ди ка спа се њу, ка Си ну – Спа си те љу људ ског
ро да.220 И у те о ло шкој ли те ра ту ри де вет на е стог
ве ка са под руч ја Ва се љен ске па три јар ши је ис ти-
че се за штит нич ка и по сред нич ка уло га Бо го ро-
ди це. Ње но цар ско до сто јан ство, ов де озна че но
кру ном ко ју но си на гла ви, про ис ти че из чи ње-
ни це да је она мај ка Ца ре ва – Хри сто ва.221 Пред-
ста ва Бо го ро ди це са Хри стом на вре оч ком ико-
но ста су сле ди ба рок на ико но граф ска ре ше ња
при хва ће на по сред ством гра фич ких ли сто ва у
зо граф ском сли кар ству де вет на е стог ве ка.222

Ре ду пре сто них ико на при па да и ико на са
пред ста вом Све тог Јо ва на Пре те че, ко ји је при-
ка зан као сто је ћа фи гу ра у фрон тал ном ста ву, у
ико но граф ском ти пу ке фа ло фо ро са са кри ли ма.
Све ти Јо ван Пре те ча има ду гу сме ђу ко су и ду жу
бра ду, оде вен је у ме лот цр ве не бо је са зе ле ним
огр та чем пре ба че ним пре ко ра ме на. У ле вој ру-
ци др жи та њир са од се че ном гла вом, сим бо лом
свог му че ни штва, док де сном бла го си ља. Ико но-
граф ски тип Све тог Јо ва на Кр сти те ља као ке фа-
ло фо ро са је дан је од нај че шћих ико но граф ских
ре ше ња при ка зи ва ња ли ка Све тог Јо ва на, чи ја
сло же ни ја ва ри јан та на ста ла до да ва њем кри ла
све ти те љу ука зу је на ње го ву ан ђе о ску при ро-
ду.223 Ова кво ико но граф ско ре ше ње ли ка Све тог
Јо ва на Кр сти те ља ука зу је на то да је Са ло ма, ћер-
ка Иро ди ја ди на, тра жи ла од Иро да Јо ва но ву гла-

220 З. М. Јо ва но вић, Азбуч ник пра во слав не ико но гра-
фи је и гра ди тељ ства, Бе о град 2005,87–89.

221 Н. Ма ку ље вић, Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло-
жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у Вра њу, у:
Са бор ни храм Све те Тро ји це у Вра њу, 57.

222 Упо ре ди ти: Д. Да ви дов, Све то гор ска гра фи ка, Бе-
о град 2004, 145.

223 О ова квом сло же ном ико но граф ском ре ше њу
пред ста ве Све тог Јо ва на Пре те че ви де ти: М. Та тић
Ђу рић, Ико на Јо ва на кри ла тог из Де ча на, Збор ник
На род ног му зе ја VII, Бе о град 1973, 39–51.
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ву на та њи ру, те се та ко кроз овај ико но граф ски
тип Све тог Јо ва на Пре те че спа ја ју про сла вља ње
све ти те ље ве лич но сти и по ме ну тог до га ђа ја ко-
ји се у пра во слав ној цр кви сла ви 29. ав гу ста као
пра зник Усе ко ва ња гла ве Све тог Јо ва на.224 Ова-
кав ико но граф ски тип био је при хва ћен од стра-
не свих бал кан ских на ро да, а у осам на е стом и
де вет на е стом ве ку био је ши рен и пу тем гра фич-
ких ли сто ва ко ји су зо гра фи ма не рет ко слу жи ли
као умет нич ки пред ло шци.

У зо ни пре сто них ико на вре оч ког ико но ста-
са на ла зи се пред ста ва Ва ве де ња Пре све те Бо-
го ро ди це, ко ја је пред ста вља ла ико ну па тро на
хра ма. У ле вом углу сли ке при ка за ни су Јо а ким
и Ана ка ко до во де ма лу Бо го ро ди цу у храм, где је
на уз ви ше ном ам во ну до че ку је све ште ник. По-
за ди ну сце не чи не ар хи тек тон ске ку ли се хра ма
из над ко јих леб ди ан ђео. Ико но гра фи ја ове сце-
не сле ди ста ри ја ико но граф ска ре ше ња при сут на
још у сред њо ве ков ној умет но сти.

 На царским дверима иконостаса цркве
брвнаре у Вреоцима приказане су Благовести
које су употпуњене представама четворице
јеванђелиста.   На северном крилу царских две-
ри,  приказана је стојећа фигура Богородице са
пејзажом и архитектуром у позадини,  док је на
јужном крилу приказана стојећа фигура арха-
нгела 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.

Из над цар ских две ри на сли кан је Ман ди ли-
он. Ису сов лик је при ка зан на убру су ко јег но се
два ан ђе ла да та у пу ној фи гу ри. Хри стов не ру-
ко тво ре ни лик при ка зан из над цар ских две ри
на ико но ста су у Вре о ци ма је про грам ско ре ше-
ње ко је се по ја вљу је још на ру ским ико но ста си-
ма од се дам на е стог ве ка, као и на ико но ста си ма
на те ри то ри ји Кар ло вач ке ми тро по ли је у осам-
на е стом ве ку.225 У де вет на е стом ве ку ова те ма се
из над Цар ских две ри ја вља на зо граф ским ико-
но ста си ма не са мо у Ср би ји већ и на ши рем про-

224 И. Бо ро зан, нав. де ло, 96.

225 М. Ти мо ти је вић, Цр ква Све тог Ге ор ги ја у Те ми-
шва ру, 109–110; С. Та ра ну шен ко, О укра јин ском ико-
но пи су XVII и XVI II ве ка, ЗЛУМС 11, Но ви Сад 1975,
111–145.

сто ру Бал ка на под Осман ским цар ством.226

На се вер ним боч ним две ри ма на сли ка на је у
фрон тал ном ста ву фи гу ра ар хи ђа ко на Сте фа на
у ђа кон ској оде жди са је ван ђе љем и кан ди лом у
ру ка ма, док је на ју жним боч ним две ри ма при ка-
за на фрон тал на фи гу ра Све тог ар хан ђе ла Ми ха-
и ла у рат нич кој одо ри са ма чем у ру ка ма, ко ји је
пред ста вљао ан ђе ла до бра, пред вод ни ка не бе ске
вој ске и по бед ни ка зла, што је ико но граф ско ре-
ше ње при сут но још у ба рок ној умет но сти осам-
на е стог ве ка.227

У над вер ју из над се вер них боч них две ри
при ка за но је Ваз не се ње Све тог про ро ка Или је.
Све ти Или ја је при ка зан ка ко се на обла ку уз но-
си на не бо у ва тре ним ко чи ја ма ко ја но се че ти ри
цр ве на кри ла та ко ња. Све ти Или ја при ка зан је
као ста рац ду ге ко се и бра де са свит ком у де сној
ру ци, док ка жи пр стом ле ве ру ке по ка зу је на до ле.
Илу стра ци ја до га ђа ја опи са на је у Дру гој књи зи
о Ца ре ви ма где се ка же да се Све ти Или ја жив
уз нео на не бо у ог ње ној ко чи ји крај ре ке Јор да на
(2. Цар 2, 11–13). Ико на Ваз не се ња Све тог про-
ро ка Или је на вре оч ком ико но ста су пред ста вља
јед но од че стих ико но граф ских ре ше ња у но во-
ве ков ној пра во слав ној умет но сти.228

 У над вер ју из над ју жних боч них две ри при-
ка за но је Не дре ма но око са Хри стом мла ден цем,
ко ји осло њен на ру ку ле жи на цр ве ној по сте љи,
по лу за тво ре них очи ју, док га окру жу ју фи гу ре
Бо го ро ди це и ан ђе ла. Ова те ма је фор му ли са на
још у ви зан тиј ској умет но сти по чет ком пет на е-
стог ве ка и пред ста вља ла је те ле сну смрт Хри сто-
ву, ње гов тро днев ни бо ра вак у гро бу и Вас кр се-
ње.229 Иа ко је те ма у пе ри о ду ба рок не умет но сти
до жи ве ла пре о бра жај, у зо граф ском сли кар ству
де вет на е стог ве ка за др жа на је тра ди ци о нал на
пред ста ва ове те ме, као што је слу чај и са пред-
ста вом на вре оч ком ико но ста су.

Дру гу зо ну ико но ста са чи не по пр сја два на-
е сто ри це апо сто ла пред ста вље на у фри зу сли-
ка них ар ка да, на две хо ри зон тал но са ста вље не
да ске ве ли чи не 2,50  x  0,60  m.  У по пр сји ма су
при ка за ни Све ти апо стол Па вле, Све ти апо стол
Јо ван Бо го слов, Све ти је ван ђе лист Лу ка, Све ти
апо стол Си мон Зи лот, Све ти апо стол Вар то ло-
меј, Све ти апо стол Фи лип, Све ти апо стол Пе-
тар, Све ти је ван ђе лист Ма теј, Све ти је ван ђе лист
Мар ко, Све ти Ан дреј Пр во зва ни, Све ти апо стол
Ја ков, Све ти апо стол То ма.

Ико но стас се за вр ша ва ве ли ким кр стом са

226 Н. Ма ку ље вић, Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло-
жни штво: ико но стас Све те Тро ји це у Вра њу, 72–73.

227 М. Ти мо ти је вић, Срп ско ба рок но сли кар ство, Но-
ви Сад 1996, 305–317.

228 О кул ту Св.  Или је:  Л.  Мир ко вић,  нав.  де ло,  249–
250.

229 О ико но гра фи ји и зна че њу ове те ме у сред њем
ве ку ви де ти: Б. То дић, Ana pen son, Ico no grap hie et sig-
ni fi  ca tion du the me, Byzan tion LXIV-1, Bru xel les 1994,
134–164.
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пред ста вом Рас пе ћа и две фи гу ре ан ђе ла ко ји
леб де на обла ци ма са обе стра не Рас пе ћа.230

Про грам ско ре ше ње ико но ста са цр кве Ва ве-
де ња Пре све те Бо го ро ди це у Вре о ци ма би ло је
ускла ђе но са ли тур гиј ским по тре ба ма и у скла ду
са тим но си ло је од го ва ра ју ћу сим бо ли ку и по ру-
ке ко је су се пре но си ле вер ни ци ма пу тем сли ке.
Про грам ско сре ди ште пре сто не зо не ико но ста-
са цр кве брв на ре у Вре о ци ма чи не ико не Ису са
Хри ста и Бо го ро ди це, ко је пред ста вља ју јед но од
нај бит ни јих ме ста мо ли тве.231 Пре сто не ико не
Бо го ро ди це и Хри ста има ју ли тур гиј ску функ-
ци ју, јер се њи ма то ком ли тур ги је све ште ник
мо ли тве но обра ћа, а и вер ни ци то ком ли тур ги је
упу ћу ју од ре ђе не мо ли тве.232 За то је њи хо во при-
су ство у про грам ском ре ше њу ико но ста са не из-
о став но. Јед но од тра ди ци о нал них про грам ских
ре ше ња пре сто не зо не ико но ста са пред ста вља и
ико на Све тог Јо ва на Кр сти те ља. Ка ко је Све ти
Јо ван Пре те ча про сла вљан као пр ви ме ђу про-
ро ци ма и по ре ду јед нак ан ђе ли ма, ње го во укљу-
чи ва ње у про грам пре сто не зо не ико но ста са је
би ло уо би ча је но.233 Укљу чи ва њем ико не Све тог
Јо ва на Кр сти те ља у пре сто ни ред ико на вре оч-
ког ико но ста са до би ја се де и зи сна фор ма, чи ме
је мо ли тве на функ ци ја ико но ста са до дат но ис-
так ну та. Нај че шћа про грам ска ре ше ња ико но-
ста са на тлу Ср би је под ра зу ме ва ју укљу чи ва ње
ико не па тро на хра ма, или пра зни ка ко ме је храм
по све ћен, у ред пре сто них ико на. Та ко се у ре ду
пре сто них ико на вре оч ког ико но ста са на ла зи-
ла ико на Ва ве де ња Бо го ро ди це, пра зни ка ко ме
је цр ква брв на ра у Вре о ци ма по све ће на. Цар ске
две ри са сво јим сли ка ним про гра мом, ко јег чи-
не Бла го ве сти, но се сло же но сим бо лич ко и ли-
тур гиј ско зна че ње ко је је по ве за но са Хри сто вим
ова пло ће њем. У скла ду са сим бо ли ком ико но-
ста сне пре гра де као про че ља Ра ја и цар ске две ри
но се сим бо ли ку врат ни ца Ра ја, те у сим бо лич ком
и ли тур гиј ском сми слу пред ста ва Бла го ве сти на
њи ма на го ве шта ва отва ра ње врат ни ца рај ског
жи во та Хри сто вим ова пло ће њем.234 Пред ста-
вља ње је ван ђе ли ста на цар ским две ри ма по ред
Бла го ве сти ис ти че их као све до ке Хри сто вог ова-
пло ће ња и ње го ве ис ку пи тељ ске жр тве, те та ко
ту ма че њу сли ка ног пр о гра ма две ри да је ев ха ри-

230 Б. Ву јо вић, Цр кве брв на ре у око ли ни Бе о гра да,
132–133.

231 Со кро ви ште Хри сти ан ское, В Бúдинě градě 1824,
107.

232 Н. Ма ку ље вић, Цр ква Све тог ар хан ге ла Га ври ла у
Ве ли ком Гра ди шту, Ве ли ко Гра ди ште 2006, 180; Исти,
Ли тур ги ја, сим бо ли ка и при ло жни штво: ико но стас
цр кве Све те Тро ји це у Вра њу, 73–74.

233 М. Јо ва но вић, Цр кве но бо го словіє, 232.

234 О сим бо ли ци Бла го ве сти и цар ским две ри ма ви-
де ти: Р. Ми ха и ло вић, Пр ва зо на срп ског ико но ста са
XVI II ве ка, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та 14, Бе о-
град 1979, 280–287.

стиј ски ка рак тер.235 При ка зи ва ње је ван ђе ли ста
на цар ским две ри ма уз Бла го ве сти пред ста вља ло
је по што ва ње ста ри је ико но пи сне прак се и би-
ло је ка рак те ри стич но за зо граф ске ико но ста се.
Цар ске две ри зо граф ских ико но ста са у Пи ро ма-
ну (не кад у Убу), Ра ва ни ци, Тро но ши, За о ви, Ло-
зо ви ку, Се лев цу, Ку че ву има ју при сут но ова кво
про грам ско ре ше ње цар ских две ри као у Вре о-
ци ма.236 Постављање иконе Светог архиђакона
Стефана и Светог архангела Михаила на бочне
двери иконостаса имало је везе са њиховом
литургијском функцијом 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 релацији са темама инкарнације 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 царксих 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 трансформацију
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 . Ти мо ти је вић, Срп ко ба рок но сли кар ство, Но-
ви Сад 1996, 393.

236 А. Ко стић, Др жа ва, дру штво и цр кве на умет ност
у Кне же ви ни Ср би ји, 295.

237 Исто, 73.

238 А. Костић, нав. дело, 302.

239 Б. Тодић, Anapenson, Iconographie et signifi cation du
thème, 134-164.

240 М. Тимотијевић, Српско барокно сликарство, 321-
322.

241Исто, 320.
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се тако осим у Вреоцима јавља и на иконостасима
цркава брвнара у Лозовику и Селевцу над
јужним дверима.242 У време робовања под
османском влашћу сцена Недремано око понела
је и специфично значење утехе и подсећања
православног становништва Балкана на Бога
који их неће напустити у тешким временима.243

Овакво значење сцене, 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. Сцена Вазнесења Светог
Илије се у литератури светих отаца 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.

Ту ма че ње апо стол ског ре да ико но ста са вре-
оч ке цр кве у ве зи је са пред ста вом Ман ди ли о на
из над цар ских две ри и ве ли ким кр стом са Рас-
пе ћем на вр ху ико но ста са. Апо сто ли су пред ста-
вља ли Хри сто ве уче ни ке, ко ји су све до чи ли ње-
го во ова пло ће ње, ње го ву жр тву за људ ски род и
ње го во Вас кр се ње. На вре оч ком ико но ста су апо-
стол ски ред, ко ји се на ла зи из над Ман ди ли о на и
ис под кр ста са Рас пе ћем, ту ма чи их као све до ке
Хри сто ве ин кар на ци је и жр тве, чи ме се на гла-
ша ва и жр тве ни ка рак тер ли тур ги је.246 При ме-
ри це и на зо граф ским ико но ста си ма ста ре цр кве
у Ја го ди ни и Све тог Ахи ли ја у Ари љу пред ста ве
апо сто ла окру жу ју цен трал ну ико ну са пред ста-
вом Ман ди ли о на, што у ту ма че њу ове зо не ико-
но ста са упу ћу је на жр тве ни ка рак тер ли тур ги је.
Крст са Рас пе ћем ко ји на вр ху вре оч ког ико но-
ста са сто ји на ан до ста ним зма је ви ма и Ада мо вој

242 А. Костић, Иконостас цркве брванре Светих
апостола Петра и Павла у Лозовику,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. Сто шић, Срп ска умет ност 1690–1740, Бе о град
2006, 180–181; Н. Ма ку ље вић, Ли тур ги ја, сим бо ли ка
и при ло жни штво: ико но стас цр кве Све те Тро ји це у
Вра њу, 49.

ло ба њи сим бо ли зу је Хри сто ву по бе ду над смр ћу
и над Со то ном, ко јег сим бо ли зу ју зма је ви. 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
подаци накандно унети у летопис, са значајном
времеснком дистанцом.250 За сада, познати опус
зографа Константина припада трећој деценији
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 податци 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 носиоци
зографског модела црквеног сликарства,
карактеристичног за ширу територију Балкана
под Османским царством, доминирали су
црквеним сликарством Кнежевине Србије у
другој, трећој и четвртој деценији деветнаестог
века, захваљујући снажној подршци кнеза
247 А. Се ра фи мо ва, При лог про у ча ва њу ико но ста сних
кр сто ва на Бал ка ну (не ка за па жа ња о ико но ста сном
кр сту ма на сти ра Цр на Ре ка), 152.

248  Б.  Вујовић као вероватну годину израде
иконостаса у Вреоцима 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 свећњаци 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 цркви Покајници код
Велике Плане.253 Ниска иконостасна преграда,
једноставне конструкције и декорације веома је
слична иконостасној прегради цркве Ваведења
Пресвете Богородице у Вреоцима. 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 цркве 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

По е ти ку сли кар ства Кон стан ти на Зо гра фа
на свим по ме ну тим ико но ста си ма, па та ко и на
вре оч ком, ка рак те ри ше груб гра фи ци зам, по-
себ но уоч љив на дра пе ри ја ма при ка за них све-
ти те ља. Ли ко ви све ти те ља су ка рак те ри стич но
мо де ло ва ни, са круп ним очи ма и упе ча тљи во

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 1791-
1884, 252-253.

254 Упоредити: Б. Вујовић,  Уметност обновљене
Србије 1791-1884,253.

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.

под ву че ним кап ци ма, под оч ња ци ма и обр ва ма.
Ка рак те ри ше их окер ин кар нат са ак цен ти ма
кар мин цр ве не на усна ма и гу стом там ном или
се дом ко сом сли ка ном у круп ним пра ме но ви ма.
Па ле ту бо ја на вре оч ком ико но ста су ка рак те-
ри ше обли на упо тре ба цр ве не, зе ле не и злат не
(жу те, ко ја сим бо ли зу је зла то). Злат на бо ја је по-
себ но при сут на на пре сто ли ма Хри ста и Бо го-
ро ди це, при ка за ним на пре сто ним ико на ма, као
и на кра је ви ма дра пе ра њи хо ве оде ће. Еле мен ти
ве ли чај но сти, ис так ну ти кроз упо тре бу злат не
бо је, као и до ми нант на упо тре ба зе ле не и цр ве не
бо је, ко је су но си ле рај ску сим бо ли ку би ли су ка-
рак те ри стич ни за зо граф ско сли кар ство де вет-
на е стог ве ка. Сли кар ску по е ти ку Кон стан ти на
Зо гра фа на вре оч ком ико но ста су ка рак те ри ше,
са јед не стра не, тра ди ци о нал ност из ра же на кроз
по што ва ње и по на вља ње ста рих ико но граф ских
узо ра, што је по себ но при мет но на по је ди ним
ико на ма по пут оних са пред ста вом Ман ди ли о-
на, Не дре ма ног ока, Ва ве де ња Бо го ро ди це, а са
дру ге стра не, уно ше ње еле ме на та ра но ба рок не
пик то рал не по е ти ке, при хва ће не пре вас ход-
но по сред ством гра фич ких пред ло жа ка, што је
по себ но уоч љи во на пре сто ним ико на ма Ису са
Хри ста и Бо го ро ди це са ма лим Ису сом. Ис ти ца-
ње тра ди ци је у зо граф ском сли кар ству ути ца ло
је на уоб ли ча ва ње по е ти ке ре тро спек тив но сти,
ко ја је пре све га би ла из ра же на упо тре бом еле-
ме на та,  као што су злат ни фон и уоп ште обил-
на упо тре ба зла та, ин ди рект на на ра тив ност и
по што ва ње сред њо ве ков не ико но пи сач ке прак-
се.258 По што ва ње ста ре ико но пи сач ке прак се у
зо граф ском сли кар ству, из ра же но кроз ко пи ра-
ње и при хва та ње ста рих мо де ла, обез бе ђи ва ло
је дог мат ску ис прав ност на сли ка них пред ста ва,
док је сва ко од сту па ње од тра ди ци је зна чи ло
и од сту па ње од ре ли ги је и скре та ње у је рес.259

Ова ква схва та ња су би ла од из у зет не ва жно-
сти, по себ но за пра во слав но ста нов ни штво ко је
је оста ло у окви ри ма Осман ске им пе ри је, јер су
до при но си ла од бра ни ве ре.260 У це ли ни гле да но,
ико но стас цр кве Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це
у Вре о ци ма пред ста вља јед но од бо љих оства ре-
ња ко је се при пи су је Кон стан ти ну Зо гра фу.

У цр кви Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це у
Вре о ци ма са чу ва ло се ма ло по је ди нач них ико на
из вре ме на ње ног ин тен зив ног опре ма ња. Ме ђу
по крет ним ико на ма у хра му се из два ја по сво-

258 О од но су пре ма тра ди ци ји ви де ти: Н. Ма ку ље вић,
 e „zo graph“ mo del of Ort ho dox pa in ting in So ut he ast Eu-
ro pe 1830–1870, 393; Исти, Ико но пис Врањ ске епар хи је
1820–1940, у: Ико но пис Врањ ске епар хи је, 24.

259 Н. Ма ку ље вић,  e „zo graph“ mo del of Ort ho dox pa-
in ting in So ut he ast Eu ro pe 1830–1870, 392; М. Ти мо ти је-
вић, Тра ди ци ја и ба рок, ту ма че ње тра ди ци је у ре фор-
ма ма ба рок не пик то рал не по е ти ке, ЗЛУМС 34–35,
Пост ви зан тиј ска умет ност на Бал ка ну II, Но ви Сад
2003, 201–221.

260 Н. Ма ку ље вић,  e „zo graph“ mo del of Ort ho dox pa-
in ting in So ut he ast Eu ro pe 1830–1870, 392.
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јој вред но сти је дан пот пи са ни рад зо гра фа Је-
ре ми је По по ви ћа из 1842. го ди не.261 То је ико на
Ису са Хри ста, ра ђе на тем пе ром на да сци, ве ли-
чи не 47  х 75  cm.  У до њем де лу ико не на ла зи се
за пис ико но пи сца: Izobrazi Eremiá Popovi}þ
`ivopísecþ 1842 lät. Је ре ми ја По по вић је био
је дан од до ма ћих зо гра фа чи ја де ла на ста ју у че-
твр тој де це ни ји де вет на е стог ве ка на те ри то ри ји
Кне же ви не Ср би је. По ред ове пот пи са не ико не,
у Вре о ци ма ме ђу ње го вим атри бу и ра ним де ли-
ма је не ко ли ко ико на ко је је 1840. ра дио за ста ри
ико но стас цр кве у Ба ћев цу. Ме ђу њи ма су са чу-
ва не Цар ске две ри са Бла го ве сти ма, пре сто не
ико не Ису са Хри ста и Бо го ро ди це са Хри стом,
при ка за не као до по ја сне фи гу ре.262 Го ди не 1844.
ра ди по је ди нач не ико не за цр кву у Сиб ни ци.263

По е ти ку ње го вог сли кар ства од ли ку је обил на
упо тре ба зла та, са еле мен ти ма ба ро ка, по себ но
при мет ним у де ко ра ци ји оде ће при ка за них све-
ти те ља са фло рал ним мо ти ви ма. Од ико но граф-
ских пред ло жа ка пре по зна тљи ва су не ка ре ше ња
ко ја при па да ју срп ској ба рок ној умет но сти осам-
на е стог ве ка. Ове оп ште ка рак те ри сти ке ње го вог
сли кар ства при мет не су и на ико ни Ису са Хри-
ста, ко ја се чу ва у вре оч кој ста рој цр кви.

Пре ма спи ско ви ма из 1869, ко ји се чу ва ју у
ар хи ви вре оч ке цр кве не оп шти не, ви ди се да је

261 Б. Ву јо вић, Цр кве брв на ре у око ли ни Бе о гра да, 133

262 Исти, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју гра да Бе о-
гра да, 24–25.

263 Исто, 307.

цр ква брв на ра Ва ве де ња Пре све те Бо го ро ди це
има ла кр сти о ни цу и уми ва о ни цу од др ве та, пев-
нич ке пул то ве и је дан ту тор ски сто, та ко ђе из-
ра ђе не од др ве та, ко ји да нас ви ше не по сто је у
хра му. Од бо го слу жбе них пред ме та по ми њу се
по кро ви на ча сној тр пе зи од ци ца и сви ле, ан ти-
минс, др ве ни пре сто ни крст и руч ни крст од сре-
бра, ко ји је по зла ћен, ма ло је ван ђе ље и три руч на
др ве на кр ста, за тим пу тир, ло жи ца, ди скос, зве-
зди ца и тас од ка ла ја.

Из спи ско ва ко ји по ти чу из 1869. го ди не по-
зна то је и да се ис пред цр кве брв на ре на ла зио др-
ве ни зво ник са два зво на, ко ји ви ше не по сто ји.
Од ста ри на у цр кве ној пор ти се уз се вер ни зид
цр кве, бли же ол тар ском де лу, са чу вао над гроб-
ни спо ме ник из 1823. го ди не. На ис точ ној стра-
ни спо ме ни ка укле сан је ор на мент сим бо лич не
са др жи не, док је на су прот ној, за пад ној стра ни,
укле сан нат пис:

Zdä  po  ~i  va  etý  ra  ba  b`á  Ì   ma  ti  po  pa  Ñlñe
Milñca Ì po`ñvi 70 läta Ì prestavñse 1823 mar-
ta 2

Споменик Милице Јовановић, мајке попа Илије Јовановића
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Исто ри јат из град ње хра ма

По сле не у спе шног по ку ша ја зи да ња но ве цр-
кве у Вре о цу 1835. го ди не, ско ро два де сет го ди на
не ће би ти но вог по ку ша ја из град ње хра ма. Тек у
зи му 1853/54. го ди не оп шти на вре оч ка ће се са
мол бом за зи да ње но ве цр кве обра ти ти ми тро-
по ли ји, о че му ће ова 28. ја ну а ра 1854. го ди не
оба ве сти ти По пе чи тел ство про све ште ни ја.264 Из
на ма не по зна тих раз ло га до зи да ња но ве цр кве
ни овог пу та ни је до шло.

Пр ви по мен о из град њи но ве цр кве у Вре о цу
по ти че од 14. ју ла 1870. го ди не, ка да је ми тро по-
лит на ло жио вра нић ком на ме сни ку да оде у Вре-
о це и на Пре о бра же ње осве ти те мељ за но ву цр-
кву. На ме сник је 11. ав гу ста оба ве стио ми тро по-
ли та да је био у Вре о ци ма и по све тио те мељ но ве
цр кве.265 У ме ђу вре ме ну, 7. ав гу ста 1870. го ди не
оп шти на вре лач ка је упу ти ла пи сме ну за хвал-
ни цу на ње го вом бла го сло ву за осве ће ње те ме ља
њи хо ве но ве цр кве.266

Но ви храм од твр дог ма те ри ја ла по све ћен
По кро ву Пре све те Бо го ро ди це за јед нич ки су
гра ди ла се ла Вре о ци, Ве ли ки Цр ље ни, Ме до ше-
вац и Цве то вац. Но ва цр ква из гра ђе на је не по-
сред но уз цр кву брв на ру Ва ве де ње Пре све те Бо-
го ро ди це. Ау тор про јек та хра ма ни је по знат, а
ра до ве ве за не за из град њу са мог хра ма из вео је
не и мар Франц Ва не ка, по ре клом Чех, из Бе о гра-
да, за це ну од 39600 ди на ра. У це ну је би ла ура-
чу на та и из ра да под ног мо за и ка.267 Ва не ка је био

264 АС–Ми тро по ли ја, № 76/54, од 27. ја ну а ра 1854. го-
ди не.

265 АС–Ми тро по ли ја, № 1095/70 од 14. ју ла 1870. го-
ди не; АС–Ми тро по ли ја, № 1243 од 17. ав гу ста 1870.
го ди не.

266 АС–Ми тр о по ли ја, № 1317/70, од 31. ав гу ста 1870.
го ди не.

267 Ар хив цр кве вре лач ке, О по стан ку цр ка ва вре лач-
ких –за пис Жи во ји на М. По по ви ћа, па ро ха вре лач ког
од 1. сеп тем бра 1894. го ди не.

је дан од углед ни јих пред у зи ма ча у Бе о гра ду то-
га вре ме на. Из ме ђу оста лог са гра дио је 1861/62.
го ди не и по зна ту ку ћу Ве ли ми ра Ва ло жи ћа на
Ва рош ка пи ји, у ко јој је овај др жао књи жа ру.
Ин те ре сант но је да су и Ва ло жић и Ва не ка би ли
ро дом из истог ме ста Ла то ми шла у Че шкој. Ва не-
ка је при па дао та ла су обра зо ва них гра ђе ви на ра,
ин жи ње ра и ар хи те ка та ко ји „из пре ка“ до ла зе
у Ср би ју у све ве ћем бро ју од сре ди не де вет на е-
стог ве ка.268

Цр ква је,  као што смо ви де ли,  за по че та у
про ле ће 1870. го ди не и до кра ја го ди не сти гло
се до сво да, где су због зи ме пре ки ну ти ра до ви.
На про ле ће 1871. го ди не на ста вље ни су ра до ви
на сво ду.269 У пр вој по ло ви ни сеп тем бра 1871.
го ди не ми тро по лит Ми ха и ло је осве тио цр кву
у Јун ков цу,270 на кон че га се упу тио у ма на стир
Бо го ва ђу пре ко Во лу ја на, се ла Ме до шев ца, по-
ља Бо ље ти на и Вре о ца. О овој по се ти ре чи то
го во ри за пис у Ле то пи су цр кве. Ми тро по лит је
свра тио у ста ру вре оч ку цр кву да се по мо ли, а за-
тим је ушао у но ву цр кву у из град њи, ко ја је би ла
ози да на до кро ва. Ту се за др жао са мај сто ри ма
ко ји су из во ди ли ра до ве, а за тим оти шао да сед-
не под обли жњи ја сен у пор ти, где је бла го си љао
вер ни ке ко ји су се оку пи ли у ве ли ком бро ју да
га по здра ве. На кон ду жег од мо ра про ду жио је за
ма на стир Бо го ва ђу.271

По да ци у цр кве ној ар хи ви све до че о да љим
то ко ви ма ра до ва на но вој цр кви. Ра до ви су за-

268 О овом про це су и ње го вом зна ча ју за са крал ну
ар хи тек ту ру Ср би је ви де ти: А. Ко стић, Др жа ва, дру-
штво и цр кве на умет ност у Кне же ви ни Ср би ји, 241–
249.

269 Ле то пис цр кве у Вре о ци ма, б. п.

270 У Ле то пи су пи ше у пр вој по ло ви ни сеп тем бра
1870. го ди не а тре ба у пр вој по ло ви ни сеп тем бра 1871.
го ди не.

271 Ар хив цр кве вре лач ке, Шта се зна и пам ти о го ри
цр кве вре лач ке –за пис Жи во ји на М. По по ви ћа, па ро ха
вре лач ког од 16. апри ла 1894. го ди не.

ЦР КВА ПО КРО ВА ПРЕ СВЕ ТЕ БО ГО РО ДИ ЦЕ
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вр ше ни по ста вља њем че ти ри по зла ће на ба кар на
кр ста кра јем 1871–1872. го ди не, и то јед ног на
зво ник на за пад ној стра ни хра ма, јед ног над ол-
тар ским про сто ром хра ма и два још ма ња из над
за пад них и се вер них вра та цр кве. О тим до га ђа-
ји ма ко је су про пра ти ле и при год не све ча но сти у
се лу по сто је са чу ва ни ре чи ти по да ци:

„Крст на зво на ри је осве ћен по сле све те ли-
тур ги је у ста рој цр кви на „Лу чин дан“ 18. ок то-
бра 1871. го ди не. По осве ће њу це ли ван је и по-
том из нет из ста ре и унет у но ву цр кву и на кра ју
диг нут и на ме штен на зво на ру. Са зво ни ка „на-
пио“ је је дан од мај сто ра здра ви цу кња зу, ми тро-
по ли ту и срп ском на ро ду. Оку пље ни на род је от-
по здра вио ус кли ком „Жи вео!“. Зво на су зво ни ла,
а пран ги је пу ца ле. Оп шти на вре лач ка је при ре-
ди ла и ру чак за го сте,  али је због из у зет но ло-
шег, ки шо ви тог вре ме на би ло вр ло ма ло го сти ју
са стра не. Ја ка ки ша је па да ла це лог да на, али то
ни је сме та ло оку пље ном на ро ду да игра ко ло ис-
пред цр кве све до пред са му ноћ“.272 Крст над ол-
та ром је осве ћен по сле ли тур ги је у ста рој цр кви,
на „Цве ти“ 1872. го ди не. По осве ће њу це ли ван
је, диг нут и на ме штен над ол та ром но ве цр кве.
И овом при ли ком су са ње га ис пи ја не здра ви це
кња зу, ми тро по ли ту и срп ском на ро ду.273 Ма-
ли кр сто ви над за пад ним и се вер ним вра ти ма
осве ће ни су при за вр шет ку цр кве. Све кр сто ве
је осве тио па рох вре оч ки Ми лу тин По по вић.274

Цр ква је гра ђе вин ски у пот пу но сти би ла го-
то ва 1872. го ди не. О то ме све до чи и по да так ко ји
у сво јој књи зи Пра во слав на срп ска цр ква у Кња-
жев ству Ср би ји да је ми тро по лит Ми ха и ло 1874.
го ди не, го во ре ћи за вре лач ку цр кву храм Во ве де-

272 Ар хив цр кве вре лач ке, Кад су осве ће ни, диг ну ти
и на ме ште ни кр сто ви, на но ву цр кву вре лач ку „храм“
По кро ва Пресв. Бо го ро ди це  – за пис Жи во ји на М. По-
по ви ћа, па ро ха вре лач ког од 19. апри ла 1894. го ди не.

273 Исто

274 Исто

ние св. Бо го ро ди це да је са зи да на 1872 го ди не, од
твр дог ма те ри ја ла и да је има ла јед ну па ро хи ју,
ко ја се са сто ја ла из се ла Вре о ца са 186 до мо ва,
Цр ље на са 82 до ма и Ме до шев ца са 60 до мо ва. 275

Цр ква је зва нич но ста вље на у слу жбу на По-
кров Пре све те Бо го ро ди це 1872. го ди не.276 По
по да ци ма из про то ко ла кр ште них, вен ча них и
умр лих у ста рој цр кви се слу жи ло до 7. ја ну а ра
1873. го ди не, а у но вој је за по че ло да се слу жи од
21. ја ну а ра 1873. го ди не, бар ка да је реч о кр ште-
њи ма, вен ча њи ма и опе ли ма. Не по сред но пре
не го што је но ва цр ква про по ја ла, у њу је пре нет
ста ри ико но стас из ста ре цр кве.277 Тај ико но стас
ће би ти у упо тре би у но вој цр кви све док не бу де
до вр шен но ви ико но стас 1903, на кон че га ће би-
ти вра ћен у ста ру цр кву.

По на ред би пред сед ни ка оп шти не се ла Вре-
ла ца се ља ни из истог се ла су у про ле ће 1874. го-
ди не278 за са ди ли 36 мла ди ца ли па у пор ти цр кве.
Две де це ни је ка сни је, 19. мар та 1894. го ди не, зе-
мљо рад ник из Вре о ца Спа со је Ђу рић за са дио је
још 11 ли па око но ве цр кве.279

275 Ми тро по литъ Ми ха илъ, Пра во слав на срб ска цр-
ква у княже ству Срб ìи, Бе о град 1874, 10–11.

276 Ле то пис цр кве Вре оч ке, б. п.

277 Исто

278 На пра зник „40 му че ни ка“. Пред сед ник оп шти не
Пе тар Ар се ни је вић је на ред бу из дао на мол бу па ро ха
Ми лу ти на По по ви ћа и бла гај ни ка Ра до ји це Не ши ћа.
Сва тро ји ца су би ли жи те љи Вре о ца.

279 Ар хив цр кве вре лач ке, Шта се зна и пам ти о го ри
цр кве вре лач ке –за пис Жи во ји на М. По по ви ћа, па ро ха
вре лач ког од 16. апри ла 1894. го ди не.
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Цр ква је осве ће на од ми тро по ли та срп ског
Ино кен ти ја тек 1. ок то бра 1903. го ди не, о че му
го во ри и кти тор ски нат пис: Овај Бож ји Храм Ì
По кро ва Св. Бо го ро ди це са зи дан је 1872 год. Ì
тро шком по бо жних хри шћа на цр кве вре лач ке
Ì а укра си ше га ико но ста сом и снаб де ше Ì нај-
ве ћим зво ном и сви ма Ì по треб ним цр кве ним
утва ри ма Ì Жив ко Да ви до вић Ì др жав ни са вет-
ник у пен зи ји Ì ње го ва су пру га Та на и кћи Со ја Ì
Тро но са ње Хра ма из вр ше но је Ì 1. Ок то бра 1903.
год Ì Све ште но деј стви јем Ми тро по ли та Ср би је
Ì го спо ди на Ино ћен ти ја Ì за вла де Њ.  В.  кра ља
Пе тра I.

До бро твор цр кве Жив ко Да ви до вић, др жав-
ни са вет ник, пот пу ков ник и до бро твор ко ји се у
кти тор ском за пи су по ми ње, ро ђен је у Вре о ци ма
1806. го ди не, а умро је у ду бо кој ста ро сти 1. ма ја
1904. го ди не у Бе о гра ду.

Ар хи тек ту ра цр кве По кро ва Пре све те Бо-
го ро ди це и ико но стас

Цр ква По кро ва Пре све те Бо го ро ди це у Вре-
о ци ма по диг ну та је од опе ке као јед но брод на
по ду жна гра ђе ви на са зво ни ком на про че љу,
по ли го нал ним пев ни ца ма и ол тар ском ап си дом
на ис то ку. Про стор но цр ква је по де ље на на ол-
тар ски про стор, на ос и при пра ту, из над ко је је
га ле ри ја. Зи до ви са уну тра шње стра не су по де-
ље ни пи ла стри ма са на гла ше ним по преч ним лу-
ко ви ма ко ји но се по лу о бли част свод. На ос хра ма
по де љен је на че ти ри тра ве ја, ко ји фор ми ра ју по-
преч ни лу ко ви осло ње ни на пи ла стре. Пре дол-
тар ски про стор је за вр шен спо ља тро стра ним, а
уну тра по лу кру жним пев ни ца ма за све де ним по-
лу ка ло та ма. Ол тар ски про стор се са сто ји из јед-
ног про стра ног тра ве ја за све де ног по лу о бли ча-
стим сво дом, ко ји се за вр ша ва на ис то ку спо ља
пе то стра но, а из ну тра по лу кру жно за вр ше ном
ап си дом за све де ном по лу ка ло том. Из над сво до-
ва хра ма је сло же на кров на кон струк ци ја, ко ја је
на две во де дуж те ла гра ђе ви не, док је над пев ни-
ца ма и ап си дом тро вод на. Кров је по кри вен ли-
мом. Зво ник хра ма по диг нут је из над при пра те
и хор ске га ле ри је. Он се са сто ји од ба зе и те ла
на ко ме је по диг ну та ко ну сна ка па за вр ше на кр-
стом.

Спо ља шњи из глед хра ма и ар хи тек тон ска
об ра да фа са да умно го ме је де фи ни са на ње го вом
кон струк тив ном по де лом. На боч ним стра на ма
цр кве, из над ка ме ног со кла, фа са да је из де ље на
пи ла стри ма ко ји пра те уну тра шњу по де лу пр-
о сто ра хра ма. Они су у ви си ни кров ног вен ца
по ве за ни ни зом сле пих ар ка да. Фа са де хра ма
се у гор њој зо ни за вр ша ва ју удво је ним усе че-
ним пот кров ним вен цем.  Храм је са се вер не и
ју жне стра не осве тљен са по пет ве ли ких луч но
за све де них про зо ра – мо но фо ра, док је на ис то-
ку ап си да осве тље на са по три мо но фо ре истих
ди мен зи ја као и на остат ку хра ма. Храм има два
ула за, са за пад не стра не, глав ни. и са се вер не

стра не, спо ред ни улаз.
Нај ве ћи ак це нат у об ра ди спо ља шњих ма-

са хра ма дат је за пад ној фа са ди, где се на ла зи
глав ни улаз у цр кву.  Ту је при сут но бри жљи во
сте пе но ва ње ма са од со кла ка зво ни ку. За пад но
про че ље по де ље но је у три зо не. Цен трал но по-
ље је ши ре и не знат но је ис ту ре но у од но су на
два боч на. У до њој зо ни цен трал ног по ља на ла-
зи се бла го ис ту ре ни пор тал, ко ји се за вр ша ва
тро у га о ним за ба том, док се са ма ула зна вра та у
храм, на чи ње на од хра сто ви не, за вр ша ва ју луч-
но. Из над пор та ла на ла зи се оку лус. Се вер но и
ју жно по ље за пад не фа са де флан ки ра на су плит-
ко усе че ним пи ла стри ма, ко ји су по ве за ни ни-
зом сле пих ар ка ди ца, ко ји те че на ви си ни ар кад-
ног фри за боч них фа са да хра ма. У овим по љи ма
су усе че не уске плит ке ни ше, ко је се за вр ша ва ју
луч но и чи је ди мен зи је су исто вет не про зор ским
отво ри ма на остат ку хра ма. Сна жан на гла сак
за пад ној фа са ди да је зво ник. Он се уз ди же над
сте пе на сто за се че ним кал ка ном и са сто ји се од
два спра та. Ба за зво ни ка је ква драт ног пре се ка и
де ко ри са на је три ма сле пим мо но фо ра ма, из над
ко јих иде сте пе на сто ис ту ре ни ве нац, над ко јим
се на ла зи ве ли ка луч но за вр ше на мо но фо ра, из-
над ко је је сат. Те ло зво ни ка се за вр ша ва осмо-
у га о но, а над њим је по ста вље на ко ну сна ка па
зво ни ка, са чи ње на од сег ме на та и по кри ве на ли-
мом.

Архитектура цркве Покрова пресвте Бого-
родице 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 при-
нудним интервенцијама хабзбуршког дво-
ра, који је настојао да на својој територији
стандардизује све сакралне грађевине без
обзира на конфесионалну припадност.282 У же-
љи да што достојније презентују своју веру у
оквиру Хабзбуршке монархије, српске црквене
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, Црква Светог Георгија у
Темишвару, 44.
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Иконе у цркви брвнари рад Константина Зографа

Мандалион

Престона икона Богородице Престона Исуса Христа
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Десно - Цраске двери, рад непознатог зографа

Вазнесење Светог пророка Илије, рад
Константина Зографа
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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 усва-
јају и модели црквене 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 звоницима на прочељу, који постају важан
симбол новостечене националне 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 цркве
Покрова Превете Богородице у Вреоцима и што
је уклапа у главне токове истористичке сакралне

284 Х. Т. Стефановић, Познавање цркве или
обредословље, 8.

285  О заслугама кнеза Милоша за добијање верских
слобода сведоче и његови савременици 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 поткро-
вног венца. Већ половином деветнаестог века
у Кнежевини Србији се јављају тежње за исти-
цањем 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 утицала 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.

Црква Покрова Пресвете Богородице
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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 седа-
мдесетих година, у времену када је грађен храм
у Вреоцима, као носиоци српско - византијског
стила препознати су елементи друго -  степене
архитектонске пластике српских средњо - веко-
вних 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 поду-
жне храмове са звником, са другостепеном
пластиком присутном у обради њихових фа-
сада у виду аркадног фриза, лукова, лизена, мо-
фора 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 Милановцу (1860-
62), Вазнесења Господњег у Петровцу на Млави
288 Исто, 220.

289 А. Костић, нав. дело, 230.

(1866-1869), Светог цара Константина
и царице Јелене у Коцељеви (1868-
1870), Светог Духа у Обреновцу (1870),
Вазнесења Господњег у Јабуковцу
(1870), Свете Тројице у Жагубици
(1873 - 1875), да поменемо само неке
од њих.

Изглед унутрашњег простора хра-
ма Покрова Пресвете Богородице у
Вреоцима 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 исто-
рију, тако се мењало и дефинисање
унутрашњег простора. Након верских
реформи на простору Карловачке
митрополије,  у осамнаестом веку
бива прихваћена концепција лонги-
тудиналног ентеријера, која је била
у вези са значајем литургије и про-
поведништва, односно схватањем
цркве као школе и литургијског
позоришта у коме је комуникација
са верником била императив уобли-
чавања унутрашњег простора хр-
ама.291 Концепције дефинисања уну-
трашњег простора храма присутне
у Карловачкој митрополији у време
црквених реформи митрополита Пе-
тра Јовановића и Михаила Јовановића
бивају прихваћене од средине де-
ветнаестог века и у Кнежевини Ср-
бији. Управо је према принципима
дефинисања унутрашњег простора
српских цркава осамнаестог и деве-

тнаестог века конципиран унутрашњи простор
новог храма у Вреоцима. Он је усклађен са
актуелним схватањем симболичке топографије
храма,  али је свака целина формулисана и на
основу своје функције.

Уну тра шњост хра ма По кро ва Пре све те Бо-
го ро ди це у Вре о ци ма са сто ји се из ол та ра, на о-
са и при пра те, из над ко је је га ле ри ја. У срп ском
бо го сло вљу де вет на е стог ве ка ис ти че се да је ова
три пар тит на по де ла хра ма по чи ва ла на Ста ро за-
вет ној ски ни ји и је ру са лим ском хра му.292 Сим-
бо лич ки зна чај ових де ло ва у од но су на це ли ну
хра ма у но вој вре оч кој цр кви био је на гла шен
њи хо вим рас по ре дом, ви си ном сво до ва, ни ве ла-
ци јом по да, али и осве тље њем ко је се по сте пе но
по ве ћа ва иду ћи од за па да ка ис то ку.

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 фа но вић, нав. де ло, 9; М. Јо ва но вић, Цр кве-
но бо го сло вие, 10–11.
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Иконостас цркве Покрова Пресвете Богородице рад Настаса Стефановића

Престона икона Исуса Христа Царске двери
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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
цркве у Вреоцима је изнутра полукружног
облика, а у његовом средишту се налази
најзначајнији део мобилијара – часна трпеза на
четири стопе. У центру 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 свештеници 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 се вер ном зи ду ол та ра на ла зи се ни ша
про ско ми ди је, у ко јој се при пре ма ју Све ти да ро-
ви за ев ха ри сти ју. Пре ма де вет на е сто ве ков ном
бо го сло вљу про ско ми ди ја но си сим бо ли ку пе-
ћи не у ко јој се Хри стос ро дио, а сам сто на ком
се вр ши при у го то вље ње хле ба и ви на за при че-
шће но си сим бо ли ку ја са ла у ко ји ма је Хри стос
ле жао.295 На ју жном зи ду ол та ра се на ла зи ни ша
са функ ци јом ђа ко ни ко на и ор мар за од ла га ње
бо го слу жбе них оде жди и дру гих утва ри.

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 Вреоца 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 певницама. 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 Богородице
у Вреоцима представља по својим димензијама

293 М. Јовановић,  нав. дело, 17-18.

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

295 Т. Сте фа но вић, нав. де ло, 19.

највећи простор храма. Вреници 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 пр во бит ног ен те ри је ра хра ма По кро ва
Пре све те Бо го ро ди це из вре ме на ње го ве из град-
ње и опре ма ња са чу ван је ико но стас на стао 1903.
го ди не. Иа ко на ико но ста су не ма за пи са о вре-
ме ну ње го вог осли ка ва ња,  ја сно је да је он мо-
рао би ти го тов до 1.  ок то бра 1903. го ди не,  ка да
је ми тро по лит Ино кен ти је осве штао храм. Ка-
ко са зна је мо из цр кве не ар хи ве и из кти тор ског
нат пи са на са мом хра му,  ико но стас је био дар
по ро ди це Да ви до вић, тач ни је ње них жен ских
чла но ва: Со фи је Да ви до вић – Со је, ћер ке ге не-
ра ла Жив ка Да ви до ви ћа и ње го ве су пру ге Ана-
ста си је – Та не.

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
конструкције иконостаса: Настас Стефановић.
Живописац. Никола Христић позлатар.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
цркви,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 црквеној
згради,  док није познато где се налазе иконе великих
празника.

298 Б. Вујовић, Саборна црква у Београду, Београд
1996; М. Коларић,  Непознато о познатом,  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.

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

302 АС-МПс-ц, 1900, Б-3254; Н. Макуљевић,  Црквена
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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 цркву
Покрова Пресвете Богородице у Вреоцима 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, царских
и бочних двери и крста са Распећем у врху
иконостаса. Дрвена конструкција некадашњег
иконостаса рађена је у плаво-сивој боји,  са
позлатом и представљала је тип високих
иконостасних преграда неокласицистичко-
барокне декорације,  које су биле саставни део
ентеријера српских цркава на тлу Кнежевине
и Краљевине Србије од  четредесетих година
деветнаестог века, од уређења Саборне цркве
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 конструкција
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 декорацију
и архитектонику, карактерише наглашена
вертикалност постигнута уз помоћ витких
канелираних позлаћених пиластера који
раздељују престоне иконе. Хоризонталност
иконостасне конструкције постигнута
је уз помоћ архитравне греде и метопа
дуборезбарених и декорисаних позлатом.
Парапетне плоче иконостаса носе оригиналну
флорално-геометријску декорацију рађену у
позлати. Царске двери су најрепрезентативније

уметност у Краљевини Србији,  179;

303 АС – МПс-ц, 1892, Ф. V, p 82

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

305  О високим иконостасним преградама на тлу
Кнежевине Србије,  њиховом развоју,  изгледу и
декорацији више у:  А. Костић, Држава, друштво
и црквена уметност у Кнежевини Србији (1830-
1882)272- 285.

306 О црквеним реформа Петра Јовановића и њиховом
утицају на развој црквене уметности у Кнежевини
Србији видети у: А. Костић, нав. дело, 70-77.

обрађене. Врхови вратница 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 Богородице у Вреоцима
данас чине престоне иконе Исуса Христоса
и Богородице са малим Христосом, затим
представа Благовести на царким 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 царских
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
црквеном живопису истицао став да се уместо
нимба приликом приказивања светитељског
лика слика светлост која исијава из фигуре као
назнака божанског у светитељевој личности.310

Богородица 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 руци, 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

307 П. Флоренски, нав. дело, 39-40.

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.

309 М. Тимотијевић,  Црква Светог Георгија у Теми-
швару,  106-107.

310 М. Валтровић,  Православнос у данашњем цркве-
ном живопису у Србији,  Београд 1886, 14-19.
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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 Богородице 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 вратницама двери је
приказана је стојећа фигура аргангела Гаврила
у полупрофилу, благо окренутог ка Богородици.
Обучен је у беле хаљине и плави огртач,  у
левој руци држи крин, симбол Богородичини
невиности,  док десном указује прстом на њу.
На јужним вратницама 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
композиције 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 утицало 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 композиција 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.

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 инкаранације, 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
верницима почиње представом Благовести на
царским дверима које су представљале симбол
инкарнације 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 царских
двери неоходно јер је назнака ономе што
се дешава у олтару.315 У деветнаестом веку,
у оквиру полемика између протестантских
теолошких мислилаца 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 цркве (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 Богродице представљају
једно од најбитнијих места молитве јер им
се и свештеник и верници током литургије
молитвено обраћају.318 Због ндеостатка простора
престоне иконе Светог Јована Претече и
Покрова Пресвете Богородице, патрона храма,
смештене су на вратницама 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, 393-
394.

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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Детаљи фасаде цркве Покрова Пресвете Богородице
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улогу у узношењу њихових молитви Богу.319

По е ти ка сли кар ства На ста са Сте фа но ви ћа
при сут на на ико на ма вре оч ког ико но ста са при-
па да ака дем ским кон цеп ци ја ма ре ли ги о зне сли-
ке ко је су би ле до ми нант не у срп ском са крал ном
сли кар ству од дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка
и ко је је срп ска пра во слав на цр ква по др жа ва ла.
Као умет ник ко ји је шко ло ван у Ру си ји, на ико-
но ста су цр кве По кро ва Пре све те Бо го ро ди це у
Вре о ци ма по ка зао је по што ва ње пра ви ла у ком-
по но ва њу ре ли ги о зне сли ке усво је на то ком свог
шко ло ва ња. У ре ша ва њу по је ди них пред ста ва и
све ти тељ ских ли ко ва на вре оч ком ико но ста су
при сут на је из ве сна иде а ли за ци ја као код пред-
ста ва Бо го ро ди це и Хри ста на пре сто ним ико на-
ма, или пак на ту ра ли стич ки при ступ при су тан
при ли ком об ра де ли ка Све тог Јо ва на Пре те че.
Ико но граф ски пред ло шци ко је је ко ри стио за
сво је ико не у Вре о ци ма по ка зу је еклек тич ну
стра ну ње го вог сли кар ства. На по је ди ним ико-
на ма све ти тељ ски ли ко ви но се ним бо ве у ви ду
тан ке ли ни је по пут Све тог Јо ва на Пре те че, док
при ли ком об ра де Бо го ро ди чи ног или Ису со вог
ли ка на пре сто ним ико на ма ко ри сти прин цип
све тло сних зра ко ва ко ји иси ја ва ју из са ме фи-
гу ре, што је би ло ка рак те ри стич но за сим бо ли-
стич ко сли кар ство с кра ја де вет на е стог и по чет-
ка два де се тог ве ка. У це ли ни гле да но, На стас
Сте фа но вић је на ико но ста су цр кве По кро ва
Пре све те Бо го ро ди це у Вре о ци ма сле дио ака де-
ми зо ва ни ли ков ни го вор усво јен у Ру си ји, ра зу-
мљив цр кве ним вла сти ма и ли ков ној пу бли ци у
Кра ље ви ни Ср би ји, чи ме је омо гу ћио успе шно
ви зу ел но пре но ше ње сло же них дог мат ских по-
ру ка ко је је ико но стас но сио, без об зи ра на свој
све де ни про грам.

У хра му По кро ва Пре све те Бо го ро ди це по-
ред ико но ста са На ста са Сте фа но ви ћа чу ва ју
се још не ке ста ри не од кул тур но-исто риј ског и
умет нич ког зна ча ја. Ме ђу њи ма је ан ти минс ми-
тро по ли та срп ског Ино кен ти ја до нет у цр кву
при ли ком осве ће ња 1903,320 јед но око ва но је-
ван ђе ље из Ру си је, Да ро хра нил ни ца из вре ме на
опре ма ња хра ма, на ста ла нај ве ро ват ни је у пр вој
де це ни ји два де се тог ве ка, као и ви ше бо го слу-
жбе них књи га, ме ђу ко ји ма се из два ја ју два ма-
ла је ван ђе ља из осам на е стог ве ка, док су оста ле
књи ге из де вет на е стог ве ка.

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: Ле та Го спод њег 2017. За-
вр ши се жи во пи са ње ово га све то га хра ма, бла го-
сло вом Ње го вог Пре о све штен ства епи ско па шу-
ма диј ског Го спо ди на Јо ва на, за вре ме про то на ме-
319 А. Костић, Држава, друштво и црквена уметност
у Кнежевини Србији,  307.

320 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997–Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 61.

сни ка Ра ди во ја Сто ја ди но ви ћа, до на тор ством
Не на да Па у но ви ћа и при ло зи ма вер ни ка па ро хи је
Вре оч ке. Сло жен ико но граф ски про грам по кри-
ва све сло бод не по вр ши не зи до ва хра ма и сле ди
са вре ме не кон цеп ци је цр кве ног жи во пи са ко је
по чи ва ју на угле да њу и опо на ша њу сре до ве ков-
них мо де ла и пред ло жа ка. У ли ков ном по гле ду
ико но пис од ли ку ју склад не про пор ци је фи гу ра
и урав но те же на ко ло ри стич ка ре ше ња.

Па ро хиј ски жи вот од 1872. го ди не до Пр вог
свет ског ра та

Ли ти ја се у Вре о ци ма и да нас, као и у ра ни-
јим вре ме ни ма, но си на Спа сов дан.

Да на ве де мо шта је ми тро по лит Ми ха и ло за-
бе ле жио 1874. го ди не за цр кву и па ро хи ју у Вре о-
ци ма, као и о су сед ним цр ква ма и па ро хи ја ма.321

Вре лач ка цр ква, храм Во ве де ние св. Бо го ро-
ди це 21. но вем бра. Са зи да на је 1872. од твр дог
ма те ри ја ла. Има ла је јед ну па ро хи ју, ко ја се са-
сто ја ла из се ла Вре о ца 186 до мо ва, Цр ље на 82
до ма и Ме до шев ца 60 до мо ва. Све га 318 до мо ва.

Да ро са вач ка цр ква, храм св. апо сто ла Пе-
тра и Па вла 29. ју на. Са гра ђе на је од сла бе гра ђе
1852. го ди не. Има ла је јед ну па ро хи ју, ко ја се са-
сто ја ла из се ла Да ро са ве 118 до мо ва, Про го ре о ца
38 до ма, Кру ше ви це 52 до ма и Ру дов ца 51 дом.
Све га 259 до мо ва.

Ба ро ше вач ка цр ква, храм По кро ва пре све те
Бо го ро ди це 1. ок то бра. Са зи да на је 1851. го ди-
не од твр дог ма те ри ја ла. Има ла је јед ну па ро хи ју,
ко ја се са сто ја ла из се ла: Ба ро шев ца 67 до мо ва,
Би стри це 36 до мо ва, Тр бу шни це 73 до мо ва, Зе-
о ке 56 и Цр љен ца 48 до мо ва. Све га 280 до мо ва.

Чи бут ко вач ка цр ква, храм Св. ве ли ко му че-
ни ка Ге ор ги ја 23 апри ла. Са зи да на је 1844 го ди-
не од твр дог ма те ри ја ла. Има ла је јед ну па ро хи-
ју, ко ја се са сто ја ла из се ла Чи бут ко ви це 81 дом,
Бар зи лов ца 77 до мо ва и Ду до ви це 60 до мо ва.
Све га 218 до мо ва.

Пет чан ска цр ква, храм св. Па ра ске ве 14. ок-
то бра. Са зи да на је 1871. го ди не од твр дог ма те-
ри ја ла. Има ла је јед ну па ро хи ју, ко ја се са сто ја ла
из се ла Пет ке 74 до ма, Ће ли је 54 до ма, Шу шња ра
19 до мо ва, Сту би це 40 до мо ва и Жу па њев ца 36
до мо ва. Све га 223 до ма.

Шо пић ка цр ква, храм св. Ар хи стра ти зи 8.
но вем бра. Са зи да на је 1870. го ди не од твр дог ма-
те ри ја ла. Има ла је јед ну па ро хи ју, ко ја се са сто-
ја ла из Шо пи ћа 115 до мо ва, Бу ро ва 15 до мо ва,
Ку ке 61 дом и Лу ко ви це 23 до ма. Све га 244 до ма.

Јун ко вач ка цр ква, храм је Со ше стви је св. Ду-
ха. Са зи да на је 1866 го ди не од твр дог ма те ри ја ла.
Има ла је јед ну па ро хи ју, ко ја се са сто ја ла из се ла
Јун ков ца 71 дом, Ара пов ца 72 до ма и Са ку ла 34
до ма. Све га 177 до мо ва.

Ле ско вач ка цр ква, храм Св. ве ли ко муч. Ди-
ми три је 26. ок то бра. Са гра ђе на је 1820. го ди не

321 Ми тро по литъ Ми ха илъ, Пра во слав на срб ска цр-
ква у княже ству Ср би ји, Бе о град 1874, 10–11.
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сла бом гра ђом, до тра ја ла је. Има ла је две па ро-
хи је, од ко јих се јед на са сто ја ла из се ла Ши ља-
ков ца 56 до мо ва и Бор ка 108 до мо ва, све га 164
до ма; а дру га из се ла Ле сков ца 48 до мо ва, Сте по-
јев ца 112 до мо ва и Со ко ло ва 34 до ма. Све га 194
до ма.

Ко на тич ка цр ква, храм Св. апо стол То ма 6.
ок то бра. Са гра ђе на је 1820 го ди не. сла бим ма-
те ри ја лом, већ је би ла тро шна и по че ла се но ва
пра ви ти. Има ла је јед ну па ро хи ју, ко ја се са сто ја-
ла из се ла Ко на ти це 80 до мо ва, Дра жев ца 62 дом.
Вр бов на 40 и Бо љев ца 34 до ма. Све га 216 до мо ва.

Као што ни је на вео ни вре оч ку шко лу, Ми-
ли ће вић 1876. го ди не у но во са гра ђе не цр кве у
Бе о град ском кру гу ни је убро јио и вре оч ку цр-
кву. Он од но вих цр ка ва на бра ја оне у: Ко ра ћи-
ци, Вен ча ни ма, Ба ро шев цу, Сиб ни ци, Бе љи ну,
По по ви ћу, Ма лом По жа рев цу, Јун ков цу, Мо шта-
ни ци, Пет ки, Ба ри чу, Ри то пе ку и Вин чи.322

Ми лу тин По по вић, па рох вре лач ки, умро је
11. де цем бра 1884. го ди не.323

На па ро хи ји га је на сле дио син Жи во јин М.
По по вић.

Зе мљо трес у Вре о ци ма

На Ве ли ку су бо ту 27. мар та 1893. го ди не у 3
ча са по сле под не осе тио се у два ма ха до ста јак
зе мљо трес у Вре о ци ма. Ево шта је о ње му за бе-
ле жио Жи во јин М. По по вић:324 „Иза шао сам из
мо је ку ће у дво ри ште, стао пред мле ка ром окре-
нув ши се се вер ној стра ни, на је дан пут ста де мле-
ка ра да шкри пи и да се љу ља та ко ја ко, ре као би
сад ће па сти;  по гле дам у зе мљу,  али и зе мља се
љу ља, ме ни мр че свест и хте дох па сти, охра брих
се,  вра тих се на траг у ку ћу.  У ку ћи од пао креч
с ду ва ро ва и та ва на, во да из јед ног пу ног лон ца
про су ла се до по ло ви не, ште те ни ка кве на ку ћи
не бе ше, ово бе ја ше пр ви по трес. Из ку ће иза шао
сам на но во и одио на по ље и сти гао код бу на ра
окре нув ши се ју жној стра ни, не слу те ћи, да ће се
зе мљо трес на но во по ја ви ти. Тек сам стао, али са
ис то ка ка за па ду окре тох се љу ља ти, по гле дах у
кров од ку ће. Кров ста де да шкри па, дим ња ци се
љу ља ху као вр хо ви на го ри, ово бе ја ше дру ги но
кра ћи зе мљо трес.

Цр ква вре лач ка са зи да на је твр до 1872. год. и
од тог до ба до овог да на ниг де на њој ни је се мо-
гло опа зи ти да је нај ма ње пре пу кла; са да пак од
овог зе мљо тре са пре пу кла је: свод до ам во на, за-
тим са ју жне и се вер не стра не где су сво до ви ве-
за ни са спољ ним плат ни ма, да ље свод над ле вом
пев ни цом;  спо ља пак пре пу као је зво ник са ис-
точ не стра не од кро ва (зво ни ка) па до про зо ра.

322 М. Ђ. Ми ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град
1876, 128.

323 Не кро лог, Хри шћан ски ве сник бр. 2/1885, Ле ско-
вац 1885, 160

324 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, за пис све ште ни ка Жи-
во ји на М. По по ви ћа 27. па ри ла 1893. го ди не.

Зе мљо трес код нас се осе тио ме се ца мар та и
апри ла,  не кад ја чи,  а не кад сла би ји још и ових
да на: мар та 28. у 12 час пре под не, 29. у 5. час пре
под не,  29.  у 1 час по сле по но ћи.  Апри ла:  2.  у 6.
час пре под не, 9. у 5 пре под не.“

Парохије намесништва
среза колубарског 1894. године

Вре о ци су 1894. го ди не при па да ли Сре зу ко-
лу бар ском па је та ко и цр ква вре оч ка пот па да ла
под на ме сни штво сре за ко лу бар ског. Ин те ре-
сант но је да ми тро по лит Ми ха и ло у свом ше ма-
ти зму из 1895. го ди не се ло на зи ва још увек Вре-
ла це.  По ње му,  Вре ла це има цр кву ко јој је храм
Бо го ро ди чин По кров. Цр ква је „на чи ње на“ 1872.
го ди не од твр дог ма те ри ја ла. Па ро хи ја се са сто-
ја ла из се ла Вре ла ца, Цве тов ца и Ме до шев ца и
бро ја ла је 360 до мо ва са 2190 ста нов ни ка. Све-
ште ник је био Жи во ин По по вић.325

Спо ме ни мо и оста ле па ро хи је на ме сни штва
сре за ко лу бар ског 1894. го ди не по по да ци ма из
Ше ма ти зма ми тро по ли та Ми ха и ла из 1895. го-
ди не.326 Ту је пре све га Јун ко вач ка па ро хи ја, ко ја
је има ла цр кву у Јун ков цу,  чи ји је храм био св.
Тро и ца и ко ја је би ла „на чи ње на“ 1866. го ди не
од ме шо ви тог ма те ри ја ла. Па ро хи ја се са сто ја ла
од се ла Јун ков ца, Ара пов ца, Са ку ља и Цр љен ца
и има ла је 308 до мо ва са 2137 ста нов ни ка. Све-
ште ник је био Ми ли во је Сте ва но вић. Ба ро ше-
вач ка па ро хи ја је има ла цр кву у Ба ро шев цу, чи-
ји је храм био Бо го ро ди чин По кров на пра вље-
ну 1850. го ди не од твр дог ма те ри ја ла. Па ро хи ја
се са сто ја ла из се ла Ба ро шев ца, Зе о ка, Цр ље на,
Би стри це и Тр бу шни це и има ла је 500 до мо ва
са 3310 ста нов ни ка. Све ште ник је био Гли го ри-
је Ге ра си мо вић ко ји је био и на ме сник сре за ко-
лу бар ског. Шо пић ка па ро хи ја је има ла цр кву у
Шо пи ћу чи ји је храм био св. Ар хан гел Ми ха ил,
на пра вље ну 1868. го ди не од твр дог ма те ри ја ла.
Па ро хи ја се са сто ја ла из се ла Шо пи ћа, Ла за рев-
ца,  Лу ка ви це и Дре на,  и има ла је 390 до мо ва са
2823 ста нов ни ка. Да ро са вач ка па ро хи ја је има ла
цр кву у Да ро са ви,  чи ји је храм био св.  апо сто-
ли Пе тар и Па вле,  на пра вље ну 1832.  го ди не од
сла бог ма те ри ја ла (др ве та). Па ро хи ја се са сто-
ја ла од се ла Да ро са ве, Про го ре о ца, Ру до ва ца и
Кру ше ви це, и има ла је 367 до мо ва са 2500 ста-
нов ни ка. Све ште ник је био Пе тар Ге ра си мо вић.
Вен чан ска па ро хи ја је има ла цр кву у се лу Вен ча-
не, чи ји је храм био Св. ве ли ко му че ник Ге ор ги је,
на пра вље ну 1864. го ди не од твр дог ма те ри ја ла.
Па ро хи ја се са сто ја ла из се ла Вен ча на, Ту ле жа,
Стр мо ва, Пр ко са ве и Ра ни ло ви ћа, и има ла је 410
до мо ва са 3610 ста нов ни ка. Па ро хи ја при цр кви
св. Пет ке у се лу Пет ка се са сто ја ла од се ла Пет ка,
Ће ли ја, Шу шња ра и Стр мо ва, и има ла је 255 до-
325 Ми тро по лит Ми ха и ло, Пра во слав на Срп ска цр ква
у Кра ље ви ни Ср би ји, Бе о град 1895, 24

326 Ше ма ти зам је об ја вљен 1895. го ди не али да је ста-
ње из 1894. го ди не.
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мо ва са 1549 ста нов ни ка. Цр ква св. Пет ке је би-
ла на пра вљен 1871. го ди не од твр дог ма те ри ја ла.
Све ште ник је био Мла ден По по вић. Чи бут ко-
вач ка па ро хи ја је има ла цр кву чи ји храм био св.
ве ли ко му че ник Ге ор ги је, „на чи ње ну“ 1844. го ди-
не од твр дог ма те ри ја ла. Па ро хи ја се са сто ја ла од
се ла Чи бут ко ви це, Бар зи ло ви це и Жу пањ ца, и
има ла је 345 до мо ва и 2064 ста нов ни ка. Све ште-
ник је био Об рад Ра дој чић.327

Мо ра мо спо ме ну ти и две па ро хи је при цр-
кви у Ле сков цу прем да су оне при па да ле на ме-
сни штву сре за по сав ског, јер се њи хо ва исто ри ја
ви ше пу та пре кла па ла са исто ри јом вре оч ке цр-
кве. Ле ско вац је имао цр кву ко јој је храм био Св.
ве ли ко му че ник Ди ми три је, ко ја је са зи да на 1892.
го ди не од твр дог ма те ри ја ла. При овој цр кви су
1894. го ди не би ле две па ро хи је: ле ско вач ка и
ши ља ко вач ка. Ле ско вач ка па ро хи ја се са сто ја ла
из се ла Ле сков ца (88 до мо ва), Сте по јев ца (166
до мо ва) и Со ко ло ва (57 до мо ва) са укуп но 311
до мо ва и 2238 „ду ша“. Све ште ник је био Или ја
Ди ми три је вић. Ши ља ко вач ка па ро хи ја се са сто-
ја ла из се ла Ши ља ко вац (70 до мо ва) и Бор ка (130
ду ша) са укуп но 200 до мо ва и 1510 ду ша.328

Све ште ник вре оч ки Жи во јин М. По по вић је
умро у но ћи 28. сеп тем бра 1901. го ди не у Вре о-
ци ма, а са хра њен је 30. сеп тем бра 1901. го ди не
по ред цр кве вре оч ке.329

Ок то бра 1901. го ди не на па ро хи ју је до шао
све ште ник Срећ ко Осто јић, из бе гли ца из При-
зре на. Срећ ко је у При зре ну био епар хиј ски про-
та, тј. епар хиј ски за ме ник.

Цр ква је осве ће на од ми тро по ли та срп ског
Ино кен ти ја 1. ок то бра 1903. го ди не, о че му го во-
ри и кти тор ски нат пис. За ла га њем про те Срећ ка
на ба вљен је и ико но стас, рад На ста са Сте фа но-
ви ћа.

327 Ми тро по лит Ми ха и ло, Пра во слав на Срп ска цр ква
у Кра ље ви ни Ср би ји, Бе о град 1895, 23–24.

328 Ми тро по лит Ми ха и ло, Пра во слав на Срп ска цр ква
у Кра ље ви ни Ср би ји, Бе о град 1895, 22.

329 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Храм по кро ва пре све те
Бо го ро ди це Вре о це  – Ма тич на књи га умр лих, 275–76.

Ми тро по лит Ди ми три је је имао ка нон ску
по се ту бе о град ском окру гу у сеп тем бру 1908. го-
ди не, и том при ли ком је по се тио Пет ку, Вре о це,
Ме љак, Срем чи цу, Вла шку, Не ме ни ку ће, Ђу рин-
це, Со пот, Ко ра ћи цу, Ве ли ку Иван чу и Стој ник,
а кроз ви ше се ла је ус пут про шао. У свим се ли ма
је све ча но до че кан, сву да је би ло мно го на ро да
ис пред цр кве, ме ђу њи ма и учи те ља са ђа ци ма.
Сва ку при ли ку је ко ри стио да се обра ти љу ди ма
са не ком по у ком. Пре по ру чи вао је љу бав, сло-
гу и пре да ност Бо гу и нај са ве сни је из вр ши ва ње
ње го вих за по ве сти. Го во рио је о од бе га ва њу де-
во ја ка и штет ном ути ца ју на јав ни мо рал, ко ји
под ри ва ван брач но жи вље ње по је ди них љу ди.
Са ви ђе ни јим гра ђа ни ма во дио је реч о ја ча њу
хи ги јен ских, дру штве них и вер ских при ли ка и
о ко ри сти од зе мљо рад нич ких за дру га. Освр нуо
се на гу бље ње гра ђан ских и хри шћан ских вр ли-
на, пар тиј ску по це па ност и кри во клет ство. Го во-
рио је о чу ва њу од пре ко мер ног пи ћа и о чу ва њу
на род них и цр кве них све ти ња и уста но ва. Са ве-
то вао је на род да се чу ва све га оно га што уно-
си рас пра ву у оп шти ни и по ро ди ци, да ста ри ји
пред хо де до брим при ме ром мла ђи ма, а мла ђи
да слу ша ју ста ри је и да им се по ко ра ва ју. Мо лио
их је да не жа ле ни нов ца, ни тру да на одр жа ва-
ње на род ног здра вља, цр кве и шко ле, твр де ћи да
ће сва ка па ра ко ја се на то утро ши до не ти сто-
стру ки плод. Пре по ру чи вао им је да се уче да га-
је ко ван лу ке и да зе мљу ра ци о нал ни је об ра ђу ју.
Из ве штач о ка нон ској по се ти 1908. го ди не кон-
ста ту је да је бе о град ски округ нај ре ђе по се ћи ван
од стра не до та да шњих ми тро по ли та Ср би је, по-
чев од 1836. го ди не. Да ли је то би ло због те жи не
пу та или због уве ре ња да је он чврст у вер ским
и мо рал ним осо би на ма, због че га је тре ба ло
ићи она мо где је би ло по треб ни је,  то се не зна.
У сва ком слу ча ју, из ве штач кон ста ту је да то ни је
оправ да ње за кр ше ње ка нон ских про пи са, ко ји
на ре ђу ју че шће ка нон ске по се те. За то је са ра до-
шћу по здра вљен ко рак ми тро по ли та Ди ми три ја
да по се ти цр кве из бе о град ског окру га.330

330 АС, МПс-Ц, ф VII, р17/908, Ми тро по лит Ди ми-

“Поповска кућа” тј стан за свештеника Парохијски дом

Зграде које је почетком XX века саградио свештеник Срећко Остојић
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Па ро хиј ски жи вот
из ме ђу два свет ска ра та

То ком Пр вог свет ског ра та, на кон оку па ци-
је, све ште ни ци у вре оч кој цр кви су би ли срп ски
пра во слав ни све ште ни ци из Ау стро у гар ске.

За вре ме Пр вог свет ског ра та Ау стро у га ри
су ски ну ли и од не ли цр кве на зво на. За ла га њем
про те Срећ ка и вер ног на ро да ку пље на су но ва,
ко ја су, на жа лост, сла би јег ква ли те та од ори ги-
нал них.

Сна жан зе мљо трес је по го дио Вре о це и око-
ли ну 24. мар та 1922. го ди не. Та да се сру шио део
зво ни ка но ве цр кве. За ла га њем про те Срећ ка
зво ник је об но вљен, а оста ле по сле ди це зе мљо-
тре са от кло ње не. За јед но са сво јим па ро хи ја ни-
ма 1923. го ди не по ди же спо ме ник рат ним дру-
го ви ма по ги ну лим из ме ђу 1912. и 1918. го ди не.
Спо ме ник је осве тио епи скоп бо ко ко тор ски, као
члан си но да. Исто вре ме но је осве тио и цр кву ре-
но ви ра ну на кон зе мљо тре са.

По по да ци ма из Ше ма ти зма за 1924. го ди ну
па ро хи ја у Вре о ци ма је би ла II кла се и бро ја ла је
2848 ду ша. Па ро хи ја се са сто ја ла од се ла Вре о-
ца, Ме до шев ца и Цве то јев ца и би ла је при цр кви
По кро ва пре све те Бо го ро ди це у Вре о ци ма. Па-
рох је био про то је реј Срећ ко Осто јић. Срећ ко је
про из ве ден за про то је ре ја 1895. го ди не, а у ме ђу-
вре ме ну је од ли ко ван и на пр сним кр стом.331

У то вре ме у ар хи је реј ском на ме сни штву
ко лу бар ском (ар хи је реј ски на ме сник Ха ри тон
По по вић, па рох шо пић ки) по сто ја ле су сле де ће
па ро хи је:332

Шо пић ка, II кла се, са 2524 ду ше, са се ли ма
Шо пић, Бу ро во, Дрен и Лу ка ви ца. Па ро хи јал на
цр ква је би ла Св. Ар хан ге ла Га ври ла у Шо пи ћу.
Све ште ник је био Ха ри тон По по вић, ро ђен 1861.
го ди не, ру ко по ло жен 1887. го ди не, од ли ко ван
прот ском ка ми лав ком и ор де ном Св. Са ве V сте-
пе на.

Јун ко вач ка, II кла се, са 2954 ду ше, са се ли ма
Са ку ља, Јун ко вац, Ара по вац и Ве ли ко Цр ље ни.
Цр ква је би ла Со ше стви је св. Ду ха у Јун ков цу.
Па рох је био Жи во јин Ри ста но вић, ро ђен 1897.
го ди не и ру ко по ло жен 1922. го ди не.

Па ро хи ја у се лу Пет ка,  I  кла се,  са 3210  ду-
ша, са се ли ма Пет ка, Сту би ца, Ће ли је, Шу шњар
и ва рош Ла за ре вац. Цр кве св Па ра ске ве у се лу
Пет ка. Па рох је био Че до мир Л. По по вић, ро ђен
1888. го ди не, а ру ко по ло жен 1914. го ди не.

Па ро хи ја у се лу Вен ча не, I кла се, са 5588 ду-

три је ми ни стру про све те, 11. 8. 1908; Гла сник, бр. 18,
30. сеп тем бар 1908, 275–277; Гла сник, бр. 19, 15. ок то-
бар 1908, 285–287; Гла сник, бр. 20, 30. ок то бар 1908,
301–304.

331 Ше ма ти зам ис точ но пра во слав не срп ске па три-
јар ши је по по да ци ма из 1924. го ди не, Срем ски Кар лов-
ци 1925, 14

332 Исто.

ша, са се ли ма Вен ча не, Пр ко са ва, Ра ни ло вић,
Стр мо во и Ту леж. Цр ква св. Ге ор ги ја у Вен ча ну.
Па рох Пе тар Ра шић, ро ђен 1881. го ди не, ру ко по-
ло жен 1906. го ди не.

Ба ро ше вач ка па ро хи ја, I кла се, са 3296 ду ша,
са се ли ма Ба ро ше вац, Би стри ца, Зе о ке, Тр бу-
шни ца и Цр љен ци. Цр ква По кров пре све те Бо-
го ро ди це. Па рох Ми ло рад По по вић, ро ђен 1873.
го ди не и ру ко по ло жен 1897. го ди не.

Да ро са вач ка па ро хи ја, II кла се, са 6050 ду ша,
са се ли ма Да ро са ва, Кру ше ви ца, Ру дов ци и Про-
го ре о ци. Цр ква св. Пе тра и Па вла у Да ро са ви.
Па рох Гру ја Па вло вић, ро ђен 1856. го ди не, ру ко-
по ло жен 1880. го ди не. Гру ја је био од ли ко ван цр-
ве ним по ја сом, прот ском ка ми лав ком и ор де ном
Св. Са ве V сте пе на.

Чи бут ко вач ка па ро хи ја, I кла се, са 2644 ду-
ше, са се ли ма Чи бут ко ви ца, Бар зи ло ви ца, Ду до-
ви ца и Жу па њац. Цр ква св. Ге ор ги ја у Чи бут ко-
ви ци. Па рох Бо го мир Сто ја но вић, ро ђен 1898.
го ди не, ру ко по ло жен 1921. го ди не.

Па три јарх Вар на ва је 1932. го ди не из вр шио
арон да ци ју па ро хи ја це ле срп ске пра во слав не
цр кве. Том при ли ком од вре оч ке па ро хи је, ко-
ју су са чи ња ва ла се ла Вре о ци, Ве ли ки Цр ље ни,
Ме до ше вац и Цве то вац офор мио две па ро хи је
– вре оч ку, са се ли ма Вре о ци и Цве то вац, и ве-
ли ко цр љен ску, са се ли ма Ве ли ки Цр ље ни и Ме-
до ше вац. Обе па ро хи је су би ле при цр кви у Вре-
о ци ма.

Про та Срећ ко се упо ко јио 15. но вем бра
1935. го ди не. Са хра њен је ис пред но ве цр кве, по-
ред спо ме ни ка па лим рат ним дру го ви ма.

Но ви све ште ник на вре оч кој па ро хи ји је био
је реј Си ни ша Вра нић, ко ји ће се на њој за др жа-
ти од 1936. го ди не па до по чет ка Дру гог свет ског
ра та апри ла 1941. го ди не.

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
црљенски при истој вреочкој цркви. 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 свештеницима и вреочким свештеником
Момиром Остојићем, епископ Валеријан је
посетио Јунковац.333

Изградња ограде 1970. године

На иницијативу ташњих пароха при
вреочкој цркви 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

Прослава стогодишњице
цркве 1974. године

На седници црквене општине335 од 15.
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 Седници су присуствовали свештеници Момир
Остојић парох вреочки и Томислав Гајић парох велико
– црљенски, председник црквене општине Милорад
Милосављевић и одборници Владимир Војиновић,
Драгослав Митровић, Живорад Рашић, Миладин

августа 1972. године договорено је да се за Стоту
годишњицу цркве 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 Вреоца који је све наведене радове
извео по цени од 26000 динара. Стогодишњица
цркве је прослављена са две године закашњења
18. септембра 1974. године. На прослави је
служио епископ Шумадијски Валеријан са
свештенством.337

Поправка цркве 1975 - 77. године

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
црква је изнутра била тамно окречена па је
унутрашњост деловала још мрачније него што је
стварно била.

На седници црквене општине338 од 13.

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.

336 Столарије.

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 Седници су присуствовали свештеници Момир
Остојић парох вреочки и Раде Антић парох велико
– црљенски, председник црквене општине Милорад
Милосављевић и одборници Живорад Рашић,
Миладин Ђорђевић, Благоје Аћимовић и Миленко
Арсенијевић. Белешка проте Радета Антића, пароха
Вреочког од 13. децембра 1995. године у: Летопис
цркве вреочке храма Покрова пресвете Богородице.

Црква у Вреоцима 1970. године. Служи јереј
Томислав Гајић

Владика Валеријан, Радивоје Митровић
и Тома Гајић 1974. године на састанку поводом

прославе 100 година цркве
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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
црквене општине Милорад Милосављевић и
Радомир Војиновић док је помоћни радник
био Спасоје Милосављевић.  Сва тројица из
Медошевца. Остале радове (нова фасада,
фарбање лименог крова и кречење изнутра)
извео је молер Бранислав Пауновић са братом из
села Зеока.

Пошто су стари црквени прозори били
дотрајали током 1977. године замењени су
новим металним које је израдио бравар Цветко
Спасојевић из Вреоца. Прозоре је застаклио

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 Богородице у
Вреоцима.

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 четвртак 10.  маја 2007.  године,  храм
Покрова Пресвете Богородице у Вреоцима
је био испуњен званицама 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.

Венчање Живка и Наде Матић

Момир Остојић на литији и епитрахиљ који је
он добио на Хиландару

У порти су септембра 2006. године одржани
Дани европске баштине
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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 процесије 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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његова старија сестра Дуња.
Епископ шумадијски Јован је 2007. године

поделио канонски отпуст Војиславу Иванковићу,
студенту Православног богословског факултета
из Вреоца за свезу клира Епархије рашко-
призренске.341

У недељу 24. фебруара 2008. године, храм
Покрова Пресвете Богородице у Вреоцима
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
Вреоца, 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 Вреоца343 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 цркве села Вреоци,
надомак Лазаревца, 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.

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
Тројицу 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 Крагујевцу, 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
Крагујевца 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 Вреоцима, архијерејско
намесништво колубарско-посавско, у храму
Покрова Пресвете Богородице. 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 Лазаревца, као и присуство
великог броја ученика ОШ „Диша Ђурђевић“
из Вреоца,  на челу са својом вероучитељем
господином Ивицом 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 верницима 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 цркви у Шопићу. Протонамесник
Горан је постављен за привременог првог пароха
шопићког а протојереј Мирка за привременог
другог пароха шопићког при храму Светог

345 Ебр. 449/13.

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 традиционално одржава на територији
Колубарско-посавског намесништва. Ученици
вреочке школе, у холу ове образовне установе,
угостили су екипе „шестака“ ОШ „Свети Сава“
из Великих Црљена и ОШ „Слободан Пенезић-
Крцун“ из Јунковца. 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 Лазаревцу – 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,
великоцрљеначке и јунковачке и вероучитељи
Ивица Стојковић и Александар Бабић.  У
уметничком делу програма наступао је хор
ОШ „Рудовци“ из Рудоваца, под диригентском
палицом наставнице 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 Богородице у Вреоцима. Епископу су
саслуживали протојереј-ставрофор Миладин
346 Ебр. 1159/13, Ебр. 1160/13, Ебр. 1208/13, Ебр.
1209/13

347 Ебр. 1210/13

348 Ебр. 1673/13

349 Ебр. 1672/13
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Михаиловић, Архијерејски намесник Рачански и
Опленачки и свештеници Колубарско-посавског
намесништва. Обраћајући се окупљеним
верницима, 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 ученици
ОШ „Диша Ђурђевић“ из Вреоца, који су се у
великом броју и причестили. Преосвећени се
потом информисао о напредовању живописања
вреочког храма и са фрескописцем 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, протојереј-
ставрофор Златко Димитријевић, Архијерејски
намесник Колубарско-посавски, протојереј-
ставрофор 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 црквама и верским заједницама,
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 ученица
осмог разреда ОШ „Диша
Ђурђевић“, из Вреоца,
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 ВреоцаСабрање 22. фебруара 2015 у Вреоцима

Епископ шумадијски Господин Јован је стигао у
посету парохији у селу Вреоци
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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 чињеницама
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 цркве. После
саборне цркве поклоници су посетили и храм
св.  Тројице у приградском насељу Летњиковац
где су присуствовали св.  литургији.  После
св. литургије старешина храма протојереј-
ставрофор 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 песници из Шапца. Путовање је затим
настављено пут планине Цер где су посетили
манастир Радовашницу и село Текериш где су
обишли спомен костурницу 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 верници 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
верници су целивали мошти светог владике
Николаја а затим се вратили у Вреоце.

Вре оч ко гро бље и ње го во пре се ље ње

Гро бље се на ла зи ло у гор њем кра ју се ла Вре-
о ци, ко ји се уз ди же за пад но од пу та Ла за ре вац –
Сте по је вац, у „Је ре ми ћа кра ју“. На ла зи ло се на
рав ном те ре ну, ве ли чи не око 9.500 м². Се вер ну
гра ни цу ком плек са чи нио је ас фалт ни пут ка
Јун ков цу, чи ји је ло кал ни на зив Гро бљан ска ули-
ца. Ста ри над гроб ни спо ме ни ци су се на ла зи ли
кон цен три са ни у сре ди ни ком плек са. Са чу ва но
је око ви ше де се ти на ста рих ка ме но ва, ве ли ки
број пло ча је ду бо ко уто нуо у тло, те је би ло те-
шко уста но ви ти пра ву ста рост ло ка ли те та. Да-
ти ра ни спо ме ни ци су из пр вих де це ни ја XIX ве-
ка, али је ло ка ли тет ве ро ват но био ста ри ји.

За па жа ла се ра зно вр сност ти по ва над гроб-
них спо ме ни ка. Нај ста ри ји да ти ра ни спо ме ник
је био из 1822.  го ди не.  Услед ра до ва на пр о ши-
ре њу по вр шин ског ко па, чу ва ње гро бља in si tu и
ње го во уре ђе ње, као иде ал но ре ше ње, ни је би ло
мо гу ће.

По че так ре а ли за ци је пре се ље ња гро бља у
Вре о ци ма ве зан је за до но ше ње Од лу ке о за бра-
ни са хра њи ва ња на Вре оч ком гро бљу и од ре ђи-
ва њу но ве ло ка ци је за са хра њи ва ње, од но сно из-
град њу и уре ђе ње гро бља „Ла за ре вац 2” у Шо пи-
ћи ма. То ком прет ход них го ди на ово пре се ље ње
је и оба вље но.350

350 Ана Си би но вић, Мо дел за шти те и ре ви та ли за-
ци је на под руч ју угро же ном угље но ко пом на те ри то-
ри ји бе о град ске оп шти не Ла за ре вац, Збор ник че твр те
кон фе рен ци је о ин те гра тив ној за шти ти, Ре пу блич ки

Парох  у Вреоцима је протонамесник
Радивоје Стојадиновић
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Гро бље је то ком 2012. го ди не пре се ље но на
но ву ло ка ци ју – „Ла за ре вац 2”, Цр не Ме ђе, Шо-
пић.

На овом гро бљу је из гра ђе на мо дер на тро-
дел на ка пе ла, чи ји је је дан део спо мен-ка пе ла, са
свим пра те ћим објек ти ма и са хра њи ва ње се оба-
вља на ме сти ма ко ја су рас по ре ђе на ло ка циј ски
са ја сним обе ле жа ва њем и еви ден ти ра њем.

У ме мо ри јал ном де лу ка пе ле се на ла зи ком-
плет фо то тип ског из да ња МК (10 књи га) цр кве
вре лач ке из 19 ве ка. На зи до ви ма су осли ка ни
спи ско ви жи те ља. Ове књи ге су по мо гле од бо ру
за пре се ље ње да до ста спо мен-обе леж ја иден ти-
фи ку је и од ре ди ко јим ро до ви ма при па да ју.

Тре ба на по ме ну ти да је је дан ком плет уру чен
Па три јар ши ји, је дан пре дат ин ве сти то ру РБ „Ко-
лу ба ри“.

Пре се ље ње по смрт них оста та ка са хра ње них
на вре оч ком гро бљу ура ђе но је уз са рад њу 10-так
фир ми, од ко јих су: ЈПКП Ла за ре вац у са рад њи
са СЗКТР „Ма ти ја ше вић“ из Бар зи ло ви це. У ово
пре се ље ње би ли су укљу че ни: ИА УС (Ин сти тут
за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је), Оде ље ње за
имо вин ско прав не по сло ве ГО Ла за ре вац, Ме ди-
цин ски фа кул тет Кра гу је вац (Слу жба за суд ску
ме ди ци ну и ток си ко ло ги ју), За вод за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, Ар хив гра-
да Бе о гра да, Шу мар ски ин сти тут (за из ме шта ње
др ве та за пи са), Ко лу ба ра – услу ге, „По гон по ља
Д“, По моћ на ме ха ни за ци ја,.

Збир ни из ве штај, та да П.Д. РБ „Ко лу ба ра“
о бро ју ис ко па них, пре се ље них и збри ну тих на
но вим ло ка ци ја ма је: ГРОБ НА МЕ СТА КО ЈА СУ
ПРЕ НЕ ТА СА ВРЕ ОЧ КОГ ГРО БЉ НА ДРУ ГА
ГРО БЉА ВАН „ЛА ЗА РЕВ ЦА 2“

Од укуп но 4.351 про на ђе них по смрт них
оста та ка 4.005 је са хра ње но на гро бљу „Ла за ре-
вац 2“, а РБ „Ко лу ба ра“ је пре у зе ла оба ве зу пла-
ћа ња на док на де одр жа ва ња гроб них ме ста, са
свим тро шко ви ма ре зер ва ци ја, укуп но 4487 на
овом гро бљу.

за вод за за шти ту кул тур но-исто риј ског и при род ног
на сље ђа Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка 2010, 81

Ма тич не књи ге (МК)

Ма тич не књи ге ро ђе них (кр ште них)
МКР-К,  вен ча них МКВ и умр лих МКУ у
цр кви вре лач кој во ђе не су од 1837.го ди-
не и са чу ва не су у Ар хи ву гра да Бе о гра да
(укуп но пр вих 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.

Пр ви за пи си у МК

П.Д. РБ „Ко лу ба ра“ је фи нан си ра ла из ра ду 5
ком пле та фо то тип ског из да ње ових 10 књи га, у
лук су зном па ко ва њу и твр дим ко ри ца ма са за-
штит ном ку ти јом, ко је је ура дио Исто риј ски ар-
хив Гра да Бе о гра да (струч ни над зор Ми ро љуб-
Ми ћа Га ври ло вић).

Је дан ком плет је по кло њен Па три јар ши ји,
дру ги је у спо мен ка пе ли, а тре ћи у ПД РБ „Ко лу-
ба ра“. Два ком пле та су стра да ла у по пла ви ко ја је
за де си ла Вре о це ма ја 2014.г.

Оста ле се на ла зе у ре пу блич кој ма тич ној
слу жби у Ла за рев цу (укуп но 31). Од то га има 12
МКР, 10 МКВ и 9 МКУ и 9 књи га ре ги ста ра МК,
3  ре ги стра МКР,  3  ре ги стра МКВ и 3  ре ги стра
МКУ.

Сва ка ко тре ба на по ме ну ти да су и нај ста ри је
и ка сни је МК би ле за јед нич ке за Вре о це, Ве ли-
ке Цр ље не, Цве то вац, Ме до ше вац све до 1949, а
од та да па до да нас су са мо за жи те ље Вре о ца.
У пе ри о ду 1949, 24.мај 2011.г. оба вље но је 3179
опе ла.351

Ин те ре сан тан је до пис Исто риј ског Ар хи ва
Бе о гра да у ко ме се на во ди:

„У ве зи са Ва шим зах те вом бр.01-294/1 ... У 4
цр кве не књи ге умр лих Цр кве не оп шти не Вре о-
ци за пе ри од 1837-1904 из вр ше но је 4826 упи са“.
Овој ин фор ма ци ји не до ста је раз вр ста ва ње умр-
лих по ме сту са хра не јер ни су сви са хра ње ни на
гро бљу у Вре о ци ма (би ло их је и из оста ла 3 по-
ме ну та ме ста) та ко да је оста ло не до вр ше но пи-
та ње ко ли ко их је би ло са мо из Вре о ца352, пре ма
овом до пи су.

351 К Ебр.761 од 9. ју на 2011.г., До пис МЗ Вре о ци од
Пра во слав ног епи ско па Епар хи је Шум диј ске, при лог
из ве штај Ха џи Го ра на Ра до ва но ви ћа, про то на ме сни ка
и се кре та ра Цр кве не оп шти не Вре о ци

352 ИАБ бр.02-1-562 од 2.ју на 2011.г., Исто риј ски Ар-
хив Бе о гра да, мр.Дра ган Га чић

Пресељење гробља
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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 задобијен, да 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 јединственом 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, дакле, 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 одговорност 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 предмету свештенства,
она не могу заменити једно друго. 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 достојанство и непосредан
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 једино из
слободног избора кандидата 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 да надгледа исправност
Апостолске Традиције, да буде њено аутентично

Вреочки пароси
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сведочанство и да је службено исказује.
Свештенство је Светотајинско служење по

превасходству и оно се испољава у управљању
свих седам Тајни, а особито Тајне Евхаристије.
У свештеним радњама, свештенство ради 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 поседује хари-
зму 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): “Идите,
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 органи-
зовање или пастирска служба (уп.  Дјела 1,8;  2,
42-47).

Ха џи Сто јан Кр стић

По по да ци ма ко је да је ње гов пра у нук Жи во-
јин По по вић, Сто јан Кр стић се ро дио око 1735.
го ди не у ста ром се лу Врел ци, бли зу ре ке Ко лу-
ба ре, око да на шњег Ве љин ца. Отац Кр ста Ђу рић
је био зе мљо рад ник у истом се лу. Сто јан је чи та-
ње, пи са ње и цр кве на пра ви ла учио у ма на сти-
ру Бо го ва ђи. По по врат ку из ма на сти ра оже нио
се (око 1755. го ди не) де вој ком Жи ва ном, за ко ју
се не зна ода кле је би ла ро дом. Са њом је до био
два си на: Пан те ли ју и Спа со ја. Ни је по зна то да
ли су има ли и жен ску де цу. Не где у то вре ме је и
ру ко по ло жен, ве ро ват но од бе о град ског ми тро-
по ли та. Ни је по зна то ни где је ру ко по ло жен. Па-
ро хи ју су му са чи ња ва ла се ла Врел ци, Цр ље ни и
Ме до ше вац.

Ови по да ци, ко је је за пи сао Жи во јин, ко ји је
ина че вр ло по у здан као из вор, у овом слу ча ју не
мо гу да бу ду тач ни. Али пре не го што на ве де мо
за што да спо ме не мо још не ке по дат ке ко је из но-
си спо ме ну ти ау тор.

Сто јан је и ка сни је, као млад све ште ник, че-
шће од ла зио у ма на стир Бо го ва ђу као у ме сто у
ко ме је мла дост про вео и „књи гу“  учио.  Прем-
да у цр кве ном ле то пи су пи ше да је Сто јан та да
у Бо го ва ђи упо знао и дру жио се са ха џи Ру ви-
мом, то је ма ло ве ро ват но. Ра фа и ло Не шко вић
(Не на до вић), ка сни је чу ве ни ха џи Ру вим, ро ђен
је у Ба би ној Лу ци 1754.  го ди не од оца Не шка и
мај ке Ма ри је.353 Прет по ста вља се да је сво је пр-
во обра зо ва ње сте као у ма на сти ру Док мир, а за-
тим у ма на сти ри ма Фру шке го ре и у Срем ским

353 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си
књ. VI, 10357. По дру гим по да ци ма ро ђен је 8. апри ла
1752. го ди не.

Кар лов ци ма. Оже нио се Ма ри јом Си ме у но вић и
ру ко по ло жен за све ште ни ка 1774. го ди не и слу-
жио у свом род ном ме сту. По сле ње не смр ти за-
мо на шио се 1783. го ди не и до био име Ру вим. Као
што ви ди мо, ха џи Ру вим је мно го мла ђи, око 20
го ди на, а све до 1783. го ди не ни је ду же бо ра вио
у Бо го ва ђи, прем да је ве ро ват но по вре ме но та-
мо до ла зио. У вре ме ка да се Ра фа и ло за мо на шио
Сто јан је имао бли зу 50 го ди на, та ко да за бе ле-
же но пре да ње о дру же њу њих дво ји це не мо же
да бу де тач но иа ко су се ве ро ват но по зна ва ли.

Као што ви ди мо, по да ци ко је да је Жи во јин
о го ди ни Сто ја но вог ро ђе ња не мо гу да бу ду тач-
ни. По сто ји још је дан вр ло јак ар гу мент. Ње гов
ста ри ји син Пан те ли ја се ро дио 1789. го ди не што
је већ вр ло по у здан по да так. У том слу ча ју Сто-
јан би сво је пр во де те до био у сво јој 54. го ди ни
жи во та, а ње го ва же на Жи ва на са ми ни мум 50
го ди на. То је за и ста вр ло ма ло ве ро ват но. Ме ђу-
тим, сви ови по да ци – и ро ђе ње Пан те ли је и дру-
же ње са ха џи Ру ви мом и од ла зак у Је ру са лим по-
ста ју вр ло ве ро ват ни и ко хе рент ни ако усво ји мо
по да так да је ха џи Сто јан вр шњак ха џи Ру ви мов
или мо жда и пар го ди на мла ђи. Да кле, ми сма-
тра мо да кад се све прет ход но узме у об зир, ха џи
Сто јан ни је ро ђен пре 1755. го ди не, а сва ка ко не
пре 1750. го ди не, тј да је у вре ме смр ти имао око
60, а не око 80 го ди на.

Ка ко је мо гло да до ђе до ова кве гре шке код
ина че по у зда ног Жи во ји на. Ње гов отац Ми-
лу тин је ро ђен сеп тем бра 1814. го ди не, а ха џи
Сто јан је умро нај ка сни је у ле то 1815. го ди не;
да кле,  ни је имао ни го ди ну да на.  Кад је Ми лу-
ти ну умро, отац Пан те ли ја 1829. го ди не имао је
са мо 15 го ди на, од ко јих је до бар део про вео на
шко ло ва њу у дру гим се ли ма и у Убу. У вре ме кад
се ко нач но вра тио у Вре о це 1850. го ди не рет ки
се ља ни ко ји су се и се ћа ли ха џи Сто ја на се ћа ли
су га се као стар ца. Због то га су и по да ци ко ји су
оста ли упам ће ни о Сто ја ну у по ро ди ци вр ло не-
по у зда ни, по го то во кад је реч о да ту ми ма.

Сто јан је по ред оба вља ња све ште нич ких ду-
жно сти об ра ђи вао и сво је има ње, а на у чио је и
ка чар ски за нат, па је из ра ђи вао ка це и бу рад.

Кад су Тур ци по но во осво ји ли Ср би ју 1813.
го ди не, он је са на ро дом по бе гао у пла ни ну, а не
пре ко Са ве у Ау стри ју. Крио се по Кље ште ви ци
и дру гим че ста ма не ко ли ко ме се ци.

Умро је у у сво јој ку ћи брв на ри уз не ки ве-
ли ки по во дањ, па су га по при ча њу ње го вог уну-
ка Ми ло ва на до ве зли у чу ну до пред са му цр кву.
Са хра њен је са ју жне стра не ста ре цр кве брв на-
ре до „жен ске“  при пра те.  На гро бу му је по ло-
же на пло ча од бе лог ка ме на. Прем да је по сто јао
нат пис, он је то ком вре ме на већ кра јем XIX ве ка
био не чи так, та ко да ње гов пра у нук ни је мо гао
да про чи та да тум ње го ве смр ти,  али је по твр-
ђе њу уну ка Ми ло ва на Сто јан умро у ле то 1815.
го ди не.354

354 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Ха џи Сто јан Кр стић све-
ште ник вре лач ки, за пис па ра у ну ка све ште ни ка Жи-
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Овај по да так ве ро ват но ни је та чан. Ау стри-
јан ци су од сре ди не XVI II раз ви ли сво ју ме те о-
ро ло шку слу жбу ко ја је по кри ва ла и Сла во ни ју
и Срем.  За хва љу ју ћи осма тра њи ма ау стриј ских
ме те о ро ло га ми зна мо да су две ка та стро фал не
по пла ве за бе ле же не 1780. и 1814. го ди не, али не
и 1815. го ди не. У вре ме ове две по пла ве ка та-
стро фал них раз ме ра ау стриј ске вла сти су упу ти-
ле по ру ку ста нов ни штву на под руч ју Сла во ни је
и да на шњег Сре ма: „оста вљај те све – спа ша вај те
жи во те“. Сле де ћа ка та стро фал на по пла ва је би ла
ју на 1827. го ди не.355

Да кле, по пла ва у вре ме ко је је умро све ште-
ник Сто јан до го ди ла се у про ле ће 1814. го ди не, а
не 1815. го ди не. Из овог за кљу чу је мо је да Сто јан
умро у про ле ће 1814. го ди не, а не 1815. го ди не,
ка ко је твр дио Сто ја нов унук Ми ло ван.

Је реј Или ја Јо ва но вић

У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка Или јин отац
Јо ван пре се лио се из Хер це го ви не у Кру пањ. Ту
је жи вео не ко ли ко го ди на, али му се ту ни је сви-
де ло па је пре шао у шу ма диј ску Ко лу ба ру у се ло
Вре о це у та да шњој Бе о град ској на хи ји. Ку пио је
има ње и са гра дио ку ћу,  а у бр зо по до ла ску ро-
дио му се (око 1769–70. го ди не) син Или ја. Де-
тињ ство је про вео са ро ди те љи ма, а он да је са
јед ним све то гор ским мо на хом то ком осам до де-
вет го ди на оби ла зио срп ске ма на сти ре, а био је
и у Хи лан да ру. То ком тих пу то ва ња из срп ских
псал ти ра на у чио је чи та ти цр кве но сло вен ски.
Тек пред крај жи во та на у чио је чи та ти, па и по-
ма ло пи са ти на на род ном срп ском је зи ку.356

Или ја се оже нио тек у три де се тој го ди ни
Дми тром, ћер ком не ког Лу ке из се ла Ра ни ло ви-
ћа у Бе о град ској на хи ји. Са њом је до био осмо ро
де це: Ни ко лу, Сте па на, Сте фа на, Јо ва на, Но ва ка,
Ни ко ли ју, Ста ну и Со фи ју.

Од мах на кон же нид бе по стао је све ште ник.
Или ју је ру ко по ло жио 10. апри ла 1799. го ди не
ми тро по лит Ме то ди је у Бе о гра ду.357

Поп Или ја је имао па ро хи ју, ко ју су са чи ња-
ва ла се ла Јун ко вац, Са ку ља и по ла се ла Вре ла ца.

Он је ав гу ста 1805. го ди не ишао у Зе мун да
тра жи од ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа ан ти-
минс за но ву цр кву.

Све ште ник Или ја Јо ва но вић из Вре о ца се

во ји на М. По по ви ћа на Ва ве де ње 1890. го ди не.

355 T. Da dić, L. Ta dić, O. Bo nac ci, Utje caj Dra ve i Du na va
kroz po vi jest na po pla ve u Osi je ku, Hr vat ske vo de 23/2015,
287 – 294, по себ но 289 – 290.

356 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Или ја Јо ва но вић све-
ште ник вре лач ки, за пис све ште ни ка Жи во ји на М. По-
по ви ћа на Ивањ дан (24. ју на) 1891. го ди не.

357 АС – Др жав ни Со вјет – РНо 196/837, Спи сак све-
штен ства мо на шког и мир ског ре да у це лој Ср би ји
го ди не 1836. те, лист. 60 – чи сло 25. По Ж. По по ви ћу
Или ја је ру ко по ло жен око 1805. го ди не од ми тро по ли-
та Ле он ти ја, што ни је тач но.

спо ми ње као је дан од све ште ни ка из бе глих 1813.
го ди не у Ау стри ју. Са њим је по бе гло још 8 чла-
но ва ње го ве по ро ди це (4 му шка и 4 жен ска).358

Поп Или ја је био вр ло вре дан и вешт рад ник
у зе мљо рад њи и сто чар ству и као та кав сте као
је вр ло ве ли ко има ње са до ста сто ке. Сма тран је
јед ним од нај бо га ти јих љу ди не са мо у Вре о ци ма
не го и у око ли ни.

По ку шао је 1835. го ди не да по диг не но ву
цр кву ис под нај ве ћег ви са вре лач ког „Тре шње-
ти не“ бли же сво јој ку ћи. Ве ћи на па ро хи ја на је
же ле ла да са гра ди но ву цр кву на ста ром ме сту.
Ка ко ни ка ко ни су мо гли да се на го де, он је о свом
тро шку спре мио гра ђу за но ву цр кву.  На шао је
и мај сто ре и са њи ма се по го дио.359 Ме ђу тим, по-
што па ро хи ја ни ни ка ко ни су мо гло да се сло же,
цр кве не и др жав не вла сти су до да љег за бра ни-
ле из град њу.  Пред смрт је за ма лу це ну про дао
гра ђу па ро хи ја ни ма ко ји су је до ву кли код ста ре
цр кве. Ка ко од зи да ња но ве цр кве ни је би ло ни-
шта, нај ве ћи део гра ђе су се ља ни раз ву кли сво-
јим ку ћа ма.

По по да ци ма из Ле то пи са од пре те кле гра-
ђе на пра вље на је би на за кња за Ми ха и ла ка да је
по се тио Вре о це. Ве ро ват но је део гра ђе ис ко ри-
шћен и при об но ви ста ре цр кве 1841–43. го ди не.

Прем да је до био ту бер ку ло зу још док је био
ре ла тив но млад, ус пео је ду го да се но си са бо ле-
шћу.  Умро је 20.  фе бру а ра 1841.  го ди не у сво јој
ку ћи у Вре о ци ма.  Опе вао га је у цр кви Сте фан
Си мић, па рох вре лач ки.

Са хра њен је, по соп стве ној же љи, на но вом
гро бљу вре лач ком,  а не по ред цр кве.  Гроб му је
по кри вен бе лом ка ме ном пло чом без нат пи са.

Или ја је био ви сок, сув, цр но ма њаст и вр ло
сна жан чо век. У је лу и пи ћу био је сме ран. Кад је
ра дио на по љу, обла чио је на род но оде ло, а кад
би по шао да вр ши све ште нич ку ду жност,  обла-
чио је ман ти ју. У ма не су му убра ја ли ого ва ра ње
при ја те ља, твр дич лук и же сто ку на рав.

Пан те ли ја По по вић

По по да ци ма ње го вог уну ка је ре ја Жи во ји-
на, Пан те ли ја је ро ђен 1789. го ди не у ста ром се лу
Вре о ци ма (Ве љин цу) бли зу ре ке Ко лу ба ре од оца
све ште ни ка ха џи Сто ја на Кр сти ћа, све ште ни ка
вре лач ког, и мај ке Жи ва не. Овај по да так је у пот-
пу но сти у скла ду са дру гим по да ци ма и мо же-
мо сма тра ти да је та чан, по го то во што по ти чу од
ње го вог уну ка.

Де тињ ство је про вео не што код ро ди те ља,
а не што у ма на сти ру Бо го ва ђа. Књи гу је по чео
учи ти код оца, а за тим код ду хов ни ка у ма на сти-
ру Бо го ва ђи. Шко ло ва ње је за вр шио у Бе о гра ду

358 Д. Ру ва рац, Спи сак пре бе глих из Ср би је све ште-
ни ка и ка лу ђе ра, Срп ски си он бр. 4 од 28. фе бру а ра
1905, 103

359 По по да ци ма из ле то пи са чак је и ис ко пао те ме ље
и осве тио их,  и то без зна ња вла сти,  али о то ме не ма
по твр де у из во ри ма.
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у упра во осно ва ној „Ве ли кој шко ли“, ко ју је 1808.
го ди не уре дио и по кре нуо Иван Ју го вић. До ду-
ше,  тре ба на гла си ти да он ни је био је дан од 13
уче ни ка ко ји су за вр ши ла шко ло ва ње, али са мо
по ха ђа ње ове шко ле је за оно вре ме мно го зна-
чи ло. Ако је овај по да так та чан, а не ма мо раз ло-
га да сум ња мо у ње га, Пан те ли ја По по вић је био
је дан од нај о бра зо ва ни јих љу ди у Ср би ји сво га
до ба. Због то га се мо ра мо освр ну ти на ову Ве ли-
ку шко лу у пар ре че ни ца.

Ју го ви ће ва Ве ли ка шко ла је осно ва на 1808.
го ди не у Бе о гра ду и би ла је шко ла по себ ног ка-
рак те ра. У свом на став ном пла ну она је са др жа-
ла еле мен те сред ње шко ле (пр ве две го ди не) и
еле мен те ви со ко школ ске на ста ве (тре ћа го ди на).
У пр ве две го ди не учи ли су се сред њо школ ски
пред ме ти (исто ри ја, ге о гра фи ја, ра чу ни ца, сти-
ли сти ка, не мач ки је зик), а у тре ћој уни вер зи тет-
ски пред ме ти (др жав но пра во, кри вич но пра во
и ме ђу на род но пра во). Због све га то га Ве ли ка
шко ла је има ла ма ло фор мал них слич но сти са
оста лим ти по ви ма шко ла та да шњег и са да шњег
вре ме на. Њен узор је очи то био у угар ским кра-
љев ским ака де ми ја ма то га вре ме на, на ко ји ма су
ви ше обра зо ва ње сти ца ли др жав ни чи нов ни ци.

Про фе со ри Ве ли ке шко ле би ли су До си теј
Об ра до вић,360 Иван Ју го вић, Си мо Ми лу ти но-
вић Са рај ли ја, Миљ ко Ра до њић (не где се на во ди
као Миљ ко Ра до нић), Ла зар Вој но вић и дру ги.
Ме ђу уче ни ци ма су би ли Вук Ка ра џић, Алек са
Ка ра ђор ђе вић, Је врем Не на до вић, Ла зар Ар се-
ни је вић Ба та ла ка, Си ма Не на до вић, Ђор ђе Про-
тић, Ми ло сав Здрав ко вић.

За ру ко во ђе ње др жа вом би ли су по треб ни
не са мо пи сме ни већ и струч ни и прав но обра-
зо ва ни љу ди.  Тре ба ло је у што кра ћем ро ку до-
ћи до ка дра ко ји би у да тим окол но сти ма мо гао
да ру ко во ди и нај ви шим др жав ним по сло ви ма и
ко ји би за то имао од го ва ра ју ће обра зо ва ње. Тај
за да так је тре ба ло да оба ви Ве ли ка шко ла. За то
је она, и по ред фор мал них од сту па ња од кла сич-
них школ ских фор ми, ствар но вр ши ла функ ци ју
нај ви ше школ ске уста но ве и да ва ла нај о бра зо ва-
ни ји ка дар. По ред то га, у на став ном пла ну Ве ли-
ке шко ле по сто ја ли су пред ме ти ко ји су се из у-
ча ва ли је ди но на уни вер зи те ти ма. Због то га она
са др жин ски пред ста вља за ме так ви со ко школ ске
на ста ве у Ср би ји. И фор мал но, ова шко ла је има-
ла ви со ко школ ски ка рак тер. Ни во на ста ве је, та-
ко ђе, био ви сок. На став ни ци су би ли нај о бра зо-
ва ни ји Ср би тог до ба.

Шко ла је све ча но отво ре на 31. ав гу ста 1808.
го ди не, а на ста ва је по че ла сле де ћег да на. На-
ста ва је би ла раз ред на, што зна чи да је је дан на-
став ник у свом раз ре ду др жао на ста ву из свих
пред ме та. Уџ бе ни ка ни је би ло, па су ђа ци учи ли
из бе ле жа ка са пре да ва ња.  Упис у шко лу је био
усло вљен са мо зна њем пи са ња, чи та ња и ра чу-
на ња. Ме ђу пр вим уче ни ци ма би ли су си но ви и

360  Прем да се во дио и као про фе сор,  До си теј ни је
пре да ва, већ је са мо ру ко во дио шко лом.

срод ни ци ис так ну тих срп ских ста ре ши на (Ка ра-
ђор ђа, Мла де на Ми ло ва но ви ћа, Ми лен ка Стој-
ко ви ћа, Ва се Ча ра пи ћа и Ја ко ва Не на до ви ћа),
али ни је би ло дис кри ми на ци је ни пре ма оста-
лим ђа ци ма.

Кроз ве ли ку шко лу је про шло око 40 уче ни-
ка то ком це ло куп ног ње ног ра да.361

Згра да шко ле по сто ји и да нас (у њој је сме-
штен Ву ков и До си те јев му зеј).

Вој ним по ра зом 1813. го ди не не ста ла је и Ју-
го ви ће ва Ве ли ка шко ла.362 Пре кид ње ног раз во ја
је тра јао че тврт ве ка. Ви со ка на ста ва у Ср би ји је
на ста вље на тек 1838. го ди не фор ми ра њем Ли це-
ја, па Ве ли ке шко ле 1863. и Уни вер зи те та 1905.
го ди не.

По за вр шет ку шко ло ва ња Пан та се оже нио
Ста ној ком, кћер ком Ја ни ћи ја (Ја но ша) Н. из се ли
Бе љи на у Ша бач ком окру гу. Са њом је до био до-
ста де це: Ми ло ва на, Ми лу ти на, Ста ну, Ру жи цу,
Пе три ју, Ман ду, Са ру и Ми ља ну.

Пан те ли јин унук Жи во јин ни је знао ка да је
Пан та ру ко по ло жен за све ште ни ка, али је знао
да га је ру ко по ло жио ва љев ски епи скоп Ан тим.
Ан тим је на ва љев ској епар хи ји био до 1814. го-
ди не. За Пан те ли ју зна мо да је ру ко по ло жен на-
кон по ха ђа ња Ве ли ке шко ле, у ко ју се си гур но
ни је упи сао у пр вој, већ у дру гој или тре ћој ге не-
ра ци ји, тј. 1809. или 1810. го ди не. Да је по ха ђао
шко лу са мо го ди ну да на, мо же мо за кљу чи ти да
је те шко мо гао да бу де ру ко по ло жен пре 1811. го-
ди не, по го то во што су та да епи ско пи из бе га ва-
ли да ру ко по ла жу осо бе мла ђе од 21 го ди не. Са
дру ге стра не, па ро хи ја у Вре о ци ма је при па да ла
Бе о град ској ми тро по ли ји и над ле жни ег зарх је
био ми тро по лит Ле он ти је. Вре о це ни су да ле ко
од Бе о гра да, а за Ле он ти ја не зна мо да је био не ко
ду же вре ме бо ле стан да не би мо гао да ру ко по-
ла же. Зна мо по у зда но да је ру ко по ла гао 1812. го-
ди не. Та ко је Јо ван Ми ло ше вић из Ве ли ког се ла
код Бе о гра да ру ко по ло жен 19. сеп тем бра 1812.
го ди не у Бе о гра ду, а Ми ло ра да Сте фа но ви ћа из
Гло жа на је ру ко по ло жио 18. ма ја 1813. го ди не у
Кра гу јев цу. Пред сам крах устан ка 15. ав гу ста
1813. го ди не он у Кра гу јев цу ру ко по ла же Ра ди-
во ја Ћир ко ви ћа из се ла Ко њу ха (Ко њу си) код Ве-
ли ке Дре но ве.

Но ви ми тро по лит бе о град ски Ди о ни си је по-
чи ње да ру ко по ла же 2. ју на 1814. го ди не. Из гле да
да од сре ди не ав гу ста 1813. го ди не па до по чет-
ка ју на 1814. го ди не ни је би ло ру ко по ла га ња од
стра не бе о град ског ми тро по ли та. Бе рат о по ста-
вље њу до био је Ди о ни си је од сул та на Мах му да
(1808–1839) 7. но вем бра 1813.363 Ме ђу тим,  док

361 Ав гу ста 1812. го ди не пр вих 7 ди пло ма ца Ве ли ке
шко ле је све ча но при мље но у др жав ну слу жбу. Пот пу-
но шко ло ва ње је за вр ши ло две ге не ра ци је уче ни ка, тј.
укуп но 13 уче ни ка.

362 Ње ни уче ни ци су се по след њи пут оку пи ли на Св.
Или ју 1813. го ди не.

363 Јо ван Ра до нић, Рим ска ку ри ја и ју жно сло вен ске зе-
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има ве ли ки број за бе ле же них ру ко по ла га ња то-
ком ју на и ју ла 1814. го ди не, пре то га не ма за бе-
ле жен ни је дан слу чај.  За што је ово бит но.  При
сло му Срп ског устан ка Ле он ти је бе жи из зе мље,
али Ле он ти је је остао као је ди ни епи скоп у Ср би-
ји. У вре ме сло ма и све ште ник Или ја Јо ва но вић
бе жи из зе мље и ве ро ват но се пре ле та 1814. го-
ди не ни је вра тио из Сре ма. У про ле ће 1814. го ди-
не уми ре дру ги вре оч ки све ште ник Сто јан. Та ко
је не где у апри лу 1814. го ди не вре оч ка па ро хи ја
без све ште ни ка.  Или ја је у из бе гли штву,  а Сто-
јан је мр тав. Ни ко, па ве ро ват но ни сам Или ја, не
зна кад ће мо ћи да се вра ти ако му Тур ци уоп ште
до зво ле по вра так. А у се лу има шко ло ва ног ђа ка
спрем ног за ру ко по ла га ње.

Но ви ми тро по лит Ди о ни си је не мр да из Бе-
о гра да,  а Ан тим,  ко ји се скло нио од Ту ра ка из
Ва ље ва, у то вре ме био је или у Бо го ва ђи или
Мар ко вој цр кви. Са свим је би ло у ре ду да мла ди
Пан те леј мон оде на ру ко по ло же ње код Ан ти ма,
ко ји се на ла зио у бли зи ни а не у опа сни Бе о град.
Те шко да је и Ди о ни си је мо гао да при го во ри на
„по вре ду сво јих пра ва“. Ру ко по ла га ње Пан те-
леј мо на од стра не ва љев ског епи ско па Ан ти ма
мо же мо да ста вио у исто риј ски кон текст са мо у
про ле ће 1814. го ди не. На рав но, не тре ба ис кљу-
чи ти мо гућ ност и да је би ла реч о не ком из у зет ку
од пра ви ла, али на ма, бар за са да, из гле да ре ал-
ни је прет ход но об ја шње ње.

По по да ци ма Пан те ли ји ног уну ка Жи во ји-
на, Пан те ли ја је уче ство вао у бо ју на За са ви ци
1813. го ди не. У овом бо ју је био ра њен, а спа сао
га је до бар коњ. Прем да Жи во јин твр ди да је он
већ та да био све ште ник, тре ба во ди ти ра чу на да
је на ин си сти ра ње ми тро по ли та Стра ти ми ро ви-
ћа све ште ни ци ма у Ср би ји би ло за бра ње но да
уче ству ју у бор би са са бљом у ру ци, чак и кад су
за др жа ли (у ре ђим слу ча је ви ма) ко манд на ме-
ста.  То је био раз лог и што се поп Лу ка Ла за ре-
вић рас по пио. На и ме, све ште ни ци ма је да то да
би ра ју крст и епи тра хиљ или са бљу. Овај по да-
так да је Пан те ли ја уче ство вао у бо ју као ко ња-
ник упра во нам го во ри да он та да још увек ни је
био све ште ник.

На кон бо ја ра ње ни Пан та се вра тио ку ћи,
где је пред ло жио чла но ви ма сво је по ро ди це да
се не бе жи у Ау стри ју, већ у „пла ни ну“. Кад је до-
шао ку ћи, по звао је и су се де и тад су се до го во-
ри ли да по ку пе нај ну жни је ства ри и оду у збег.
Ста ри све ште ник Сто јан је оти шао у цр кву, где
је по ку пио по треб не утва ри, књи ге и све оста ло
што је по треб но за слу жбу, укљу чу ју ћи и ан ти-
минс ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа.

Ка да се си ту а ци ја сми ри ла, Пан те ли ја се са
по ро ди цом и оста лим се ља ни ма вра тио из збе-
га.364

мље од XVI до XIX ве ка, Бе о град 1950, 160.

364 По да так да су при по врат ку за те кли сво је ку ће и
цр кву спа ље не тре ба при ми ти са ве ли ком ре зер вом.
Ни је не мо гу ће да су ку ће и цр ква опљач ка ни, али са
при лич ном си гур но шћу мо же мо твр ди ти да па ље ња

Као што смо већ ре кли, ве ро ват но је у про-
ле ће 1814. го ди не ру ко по ло жен за све ште ни ка. У
ле то исте го ди не, на кон што се Ко лу ба ра по ву-
кла на кон ка та стро фал не по пла ве, Пан та се са
по ро ди цом и мно гим дру гим Врел ча ни ма пре се-
лио из ста рих Вре ла ца – Ве љин ца и на ста нио се
та мо где су Вре о ци да нас. Ње го ва ку ћа је би ла
око сто ме та ра ју го и сточ но од из во ра Ву ка ши-
но вац.

Пред Дру ги срп ски уста нак Пан те ли ја је,
сад већ као све ште ник, уче ство вао на са стан ку
и за кле тви ви ђе ни јих Ср ба из тог кра ја у Ру дов-
цу у пив ни ци по па Ран ка Ди ми тро ви ћа.365 То ком
устан ка Пан те ли ја је уче ство вао у бо ју на Ли па ру,
прем да је био све ште ник, јер се ни он, а ни дру ги
све ште ни ци ви ше ни су при др жа ва ли пре по ру ке
ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа. Чак се спо ми ње
и у на род ној пе сми „Бој на Ли па ру“. Уче ство вао
је и у дру гим бор ба ма и бо је ви ма устан ка.

Поп Пан те ли ја је са по пом Или јом кра јем
1815. го ди не за по чео ра до ве на об но ви (се ча др-
ве не гра ђе) цр кве. Нај ве ћи део ра до ва је оба вљен
1816. го ди не; осве ће ње те мељ но об но вље не цр-
кве оба вље но је 1817. го ди не.

Пан те ли ја је умро у Вре о ци ма у сво јој ку ћи
брв на ри на Бо жић пре под не 25. де цем бра 1829.
го ди не, по сле крат ког бо ло ва ња од „за па ље ња
џи ге ри це“. Уко пан је с ју жне стра не ста ре цр кве
брв на ре у ви си ни де сне пев ни це. На гроб му је
би ла по ста вље на бе ла ка ме на пло ча са уре за ним
нат пи сом:

Zdä po~ìvaätþ rab bo`íy je rej Pantelíá
Popoví~þ, 1829

Опе ва ва ли су га у вре лач кој цр кви све ште-
ни ци Или ја Јо ва но вић и Сте фан По по вић, па ро-
си вре лач ки.

Пан те ли ја је био сред њег ра ста,  ви так у по-
ја су, а ши рок у пле ћи ма, су во њав, ја ко сна жан,
цр но ма њаст и вр ло леп чо век. Зва ли су га ле пи
Па ја. Ка да је умро, ни је имао ни јед не се де дла ке
у ко си, а имао је и све зу бе здра ве.

Био је из у зет но до бар ја хач и увек је др жао
до брог, ра сног ко ња. Био је и вр ло вешт пли вач.

ни је би ло. Па ље ње цр ка ва 1813. го ди не је ду го вре ме-
на, још од Јо а ки ма Ву ји ћа, би ло оп ште ме сто у на шој
исто ри о гра фи ји. Из вор на гра ђа да је пот пу но дру га-
чи ју сли ку. Из у зет но ма ло цр ка ва је стра да ло 1813.
го ди не. Ре ци мо на про сто ру да на шње Бра ни чев ске
епар хи је стра дао је са мо ма на стир Ру ку ми ја. На про-
сто ру да на шње Шу ма диј ске епар хи је, ко ли ко је до са-
да по зна то, стра да ла је са мо цр ква у То по ли. Цр кве су
ма сов ни је стра да ле са мо та мо где је ишла тзв Сре бр-
нич ка вој ска, тј вој ска сре бр нич ког па ше. А то је би ло
у не ким де ло ви ма за пад не Ср би је.

365 О по пу Ран ку Дми тро ви ћу се вр ло ма ло зна, осим
да је ак тив но уче ство вао у бор ба ма то ком Дру гог срп-
ског устан ка. Ми ли ће вић је за бе ле жио да је умро 1820.
го ди не и да је са хра њен са се вер не стра не ста ре Ба ро-
ше вач ке цр кве. На ње го вом гро бу је по сто ја ла ка ме на
пло ча, на ко јој је био уре зан нат пис: „Zdä po ~i va etþ
rabþ bo`ìy èrey Ran ko Dmi tro vi~ý 1820“. М. Ђ. Ми-
ли ће вић, Кне же ви на Ср би ја, Бе о град 1876, 72 нап. 2
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Ру ко пис му је био до ста чи так.
На оде ло је мно го па зио,  и увек се до бро и

уку сно оде вао.366

Сте фан По по вић

Сте фан се ро дио 1803. го ди не у Вре о ци ма од
оца Или је Јо ва но ви ћа, све ште ни ка вре лач ког, и
мај ке Дми тре.

Сте фан је књи гу по чео да учи код оца Или је,
а шко ло ва ње је за вр шио у Бе о гра ду.

Сте фан се оже нио Је ле ном, ћер ком Јо ва на
Ђу ри ћа, зе мљо рад ни ка из Ара пов ца. Са њом је
до био си на Фи ли па, ко ји се ку па ју ћи се уда вио у
ре ци Ко лу ба ри.

Ру ко по ло жио га је 8. но вем бра 1827. го ди не у
Бе о гра ду ми тро по лит Ан тим.367 По ру ко по ло же-
њу од мах је до био ме сто ка пе ла на код свог оца
по па Или је у Вре о ци ма. На том ме сту се за др жао
до смр ти по па Пан те ли је кра јем 1829. го ди не, да
би на са мом по чет ку 1830.  го ди не до био Пан-
те ли ји ну па ро хи ју, ко ју су са чи ња ва ла се ла: део
Вре ла ца, Цр ље ни и Ме до ше вац.

Још као млад Сте фан је до био ту бер ку ло зу,
од ко је је ду го бо ло вао и од ко је је и умро 6. де-
цем бра 1838. го ди не у сво јој ку ћи у Вре о ци ма.
Опе вао га је у цр кви шо пић ској Бла го је По по-
вић, па рох шо пић ски. По соп стве ној же љи са-
хра њен је 14. де цем бра 1838. го ди не по ред ста ре
цр кве шо пић ске.368

Био је ви сок, цр но ма њаст, „ко смат“ и леп чо-
век. По на ра ви је био ћу тљив и љут. У је лу и пи ћу
је био уме рен. Оде вао се бо га то и уку сно. Ле по је
пи сао и књи ге уред но во дио.369

Ми лу тин По по вић

Ми лу тин се ро дио сеп тем бра 1814. го ди не у
ста ром се лу Вре о ци ма око да на шњег Ве љин ца,
од оца Пан те ли је По по ви ћа и мај ке Ста ној ке. Де-
тињ ство је про вео код ро ди те ља. Основ ну шко-
лу за по чео је у Ба ћев цу и Зе о ка ма и до вр шио на
Убу. На кон до вр ше ња основ ног шко ло ва ња упи-
сао је Бо го сло ви ју у Бе о гра ду. На кон за вр шет ка
пр вог раз ре да на пи сао је мол бу По пе чи тељ ству
про све ште ни ја, у ко јој је тра жио да му се да учи-
тељ ска слу жба, јер му је не мо гу ће да на ста ви
шко ло ва ње због свог си ро тог ста ња. По пе чи тељ-

366 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Пан те ли ја По по вић, све-
ште ник вре лач ки, за пис па ра у ну ка све ште ни ка Жи-
во ји на М. По по ви ћа 9. мар та 1893. го ди не.

367 АС – Др жав ни Со вјет – РНо 196/837, Спи сак све-
штен ства мо на шког и мир ског ре да у це лој Ср би ји го-
ди не 1836-те, лист. 60 – чи сло 25 и лист 61 – чи сло 34.

368 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Храм по кро ва пре све те
Бо го ро ди це Вре о це – Ма тич на књи га умр лих 1837–
1853.

369 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Сте фан По по вић све-
ште ник вре лач ки, за пис све ште ни ка Жи во ји на М. По-
по ви ћа 15. ју на 1891. го ди не.

ство је при хва ти ло мол бу и по ста ви ло га за учи-
те ља у се лу Јун ков цу, где је про вео две го ди не на
ра ду, да би био пре ме штен у ме сто свог ро ђе ња
за деј стви тељ ног учи те ља.

При кра ју дру ге го ди не ра да оже нио се Ста-
ни јом, ћер ком Ма те је и Ма ри је Ста но је вић, зе-
мљо рад ни ка из Зе о ка. Вен ча ње је оба вио Сте ван
Си мић,  па рох вре лач ки,  30.  ма ја 1848. го ди не у
хра му Ва ве де ње пре све те Бо го ро ди це. Кум је
био Но вак По по вић, дру ги па рох вре лач ки. Ми-
лу тин је са Ста ни јом од де це до био: Ста ну, Сте-
па ни ју, Ђор ђа, Жив ка, Кр сма ни ју, Жи во ји на,
Ми ле ни ју и Ста ме ни ју.

На кон же нид бе ра дио је још го ди ну да на као
учи тељ у Вре о ци ма,  а он да је ре шио да се вра-
ти у Бо го сло ви ју да до вр ши шко ло ва ње. Же ну
је по слао код ње них ро ди те ља у Зе о ке, а он оде
у Бе о град,  где је и зва нич но под нео остав ку на
слу жбу. Остав ка му је би ла ува же на, а он да шњи
управ ник основ них учи ли шта у Кња жев ству
Ср би ји из дао му је и по себ ну све доџ бу:

„Сви де тел ство

Ко им под пи саньй упра ви теь основ. учи ли-
шта све до чи, да је Ми лу тин По по вић ро дом из
Вре о ка окр. Бе о град скогъ у за пад ном кру гу учи-
лишт номь пет го ди на учи тельство вао,  и то
две го ди не у Юнков цу при ват но, а три у Вре о-
ци ма, свом ме сту ро ђеньа действи тел но; и да
є се за то вре ме чест но, по ште но и при мер но
вла дао, и ду жност сво ју при ле жно и рев ност но
од пра вљао.

У Београду
1.септембра 849

Главни управитель
осн. училишта њаж.Србіє

Милован Спасић

Са овом све доџ бом Ми лу тин је оти шао код
рек то ра Бо го сло ви је, ко ји га упи ше у Дру ги раз-
ред. Ис пит за тај раз ред је по ло жио ма ја 1850.
го ди не.

Шко ло ва ње у Бо го сло ви ју ипак ни је на-
ста вио, јер га је на мол бу па ро хи ја на вре лач-
ких митро по лит Пе тар ру ко по ло жио за ђа ко на
30. ма ја, а за све ште ни ка 31. ма ја 1850. го ди не.
Ру ко по ло же ње за све ште ни ка је оба вље но на
Спа сов дан у ми тро по лит ској цр кви св. Си ме у-
на Ми ро то чи вог. На кон ру ко по ло же ња по слат
је на обу ку код све ште ни ка при хра му св.  апо-
сто ла и еван ге ли сте Мар ка у Бе о гра ду. Одав де је
упу ћен за при вре ме ног све ште ни ка на па ро хи ју
вре лач ку.

До ово га је до шло, јер па ро хи ја ни ни су би-
ли баш нај за до вољ ни ји сво јим је ре јем Но ва ком
По по ви ћем па је „об ште ство вре лач ко, цр љен-
ско и ме до ше вач ко“ 17. апри ла 1850. го ди не за-
мо ли ло да се „се љак“ њи хов, учи тељ Ми лу тин
По по вић што пре за све ште ни ка ру ко по ло жи
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и за дру гог па ро ха вре лач ког, на упра жње ну па-
ро хи ју, по ста ви.370 Ми тро по лит Срб ски је 6. ма ја
1850. го ди не пи сао на мест ни ку бе љин ском Ла за-
ру Љу бин ко ви ћу да „из ви ди“ ка ко би се па ро хи-
је вре лач ке нај бо ље мо гле да ујед на че. На ме сник
Ла зар Љу бин ко вић је у свом од го во ру од 16. ма ја
пред ло жио да па ро хи ју је ре ја Но ва ка со чи ња ва ју
Цр ље ни, део Вре ла ца и Јун ков ци, а дру га ну ри ја
да се са сто ји из де ла Вре ла ца и Са ку ља. На кон
ово га до шло је до ви ше ме сеч не пре пи ске на ре-
ла ци ји ми тро по лит – на ме сник бе љин ски – је реј
Но вак, о ко јој смо не што ви ше ре-
кли у де лу о са мој цр кви.  По што је
ру ко по ло жио Ми лу ти на По по ви ћа у
ђа ко на и све ште ни ка и на кон што је
про шао обу ку у Бе о гра ду, ми тро по-
лит га је 24. ју на по слао ку ћи у Вре-
о це да та мо до до но ше ња ко нач не
од лу ке бо ра ви и оп слу жу је та мо шњу
цр кву и па ро хи је као по моћ је ре ју Но ва ку. Ме ђу-
тим, већ 30. ав гу ста Ми лу тин се пи смом жа лио
ми тро по ли ту да због свог оскуд ног ста ња мо ра
да мо ли да се ре ши пи та ње по де ле на „рав не ча-
сти“ па ро хи ја при па да ју ћих цр кви вре лач кој.371

Ми тро по лит је 7. ок то бра 1850. го ди не на-
ме сни ку бе љин ском Ла за ру Љу бин ко ви ћу ја вио
да су па ро хи је вре лач ке на сле де ћи на чин рас по-
ло же не: је ре ју Но ва ку да при пад не по ред де ла у
Вре о ци ма, Цр ље ни и Јун ков ци, све га 166 до мо ва,
је ре ју Ми лу ти ну, по ред де ла Вре о ца, Ме до ше вац
и Са ку ља, све га 134 до ма. По овом рас по ло же-
ни ју тре ба ло је од мах по сту пи ти, а о Ми тров да-
ну би ће им по сла те и син ге ли је. До тог вре ме на
и јереј Новак је тре ба ло на по ли цу да ис пла ти.372

Ми тро по лит је 23. но вем бра 1850. го ди не дао
син ђе ли је на па ро хи је и Ми лу ти ну По по ви ћу и
Но ва ку По по ви ћу. Ми лу тин, па рох вре лач ки,
до био је син ге ли ју на па ро хи ју при цр кви вре-
лач кој, ко ја се са сто ја ла из де ла Вре ла ца и се ла:
Са ку ље и Ме до шев ца. Но вак По по вић, па рох
вре лач ки, до био је син ге ли ју на па ро хи ју ко ја се
са сто ја ла из де ла Вре ла ца и се ла Цр ље на и Јун-
ков ца.373 Ми тро по лит је на ме сни ку бе љин ском
по слао обе син ђе ли је, с тим да их над ле жним па-
ро си ма раз да и од са да за „деј стви тел не“ сма тра
их.374

370 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 339/50, од 3. ма ја 1850.
го ди не.

371 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 347/50, од 6. ма ја 1850.
го ди не. АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 383/50, од 16. ма ја
1850. го ди не. АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 440/50, од 6.
ју ни ја 1850. го ди не. АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 488/50,
од 24. ју ни ја 1850. го ди не. АС – Ми тро по ли ја – ЕНо.
634/50, од 2. сеп тем бра 1850. го ди не.

372 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 709/50, од 7. ок то бра
1850. го ди не.

373 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 846/50, од 23. но вем бра
1850. го ди не. АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 847/50, од 23.
но вем бра 1850. го ди не.

374 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 848/50, од 23. но вем бра

Ми лу тин је на овој па ро хи ји остао до по ло-
ви не 1866. го ди не. У ле то 1866. го ди не до вр ше на
је но ва цр ква у Јун ков цу, ко ју су са гра ди ла се ла:
Јун ко вац, Са ку ља и Ара по вац. На ову па ро хи ју
до шао је Но вак По по вић, па рох вре лач ки. Се ла
Ве ли ки Цр љен и по ло ви на Вре ла ца као са став ни
де ло ви бив ше па ро хи је поп Но ва ко ве при вре ме-
но су пре да та по пу Ми лу ти ну, за шта је овај Но-
ва ку пла ћао из ве сну су му све док рас по ред па ро-
хи ја ни је ре шен но вим син ђе ли ја ма.

Ми лу тин 11. ав гу ста 1871. го ди не од ми тро-
по ли та Ми ха и ла до би ја но ву син-
ђе ли ју на па ро хи ју вре лач ку, ко ју су
са чи ња ва ла се ла Вре о ци, Ве ли ки Цр-
ље ни и Ме до ше вац са укуп но 246 до-
мо ва.375 На овој па ро хи ји Ми лу тин је
остао до смр ти.

За пет го ди на учи те ље ва ња Ми-
лу тин је за ра дио и уште део 200#ц.376

Од ове су ме то ком по нов ног шко ло ва ња у Бо го-
сло ви ји по тро шио је 50#ц, док је оста так са чу вао
као ка пи тал. Кад је као све ште ник до шао сво јој
ку ћи у Вре о це,  он од има ња ни је имао ни шта
осим два три плу га зе мље и ста ру ку ћу од бр ва-
на. Мар љи вим ра дом и штед њом сте као је не са-
мо ве ли ко има ње и са гра дио ле пу ку ћу не го је и
уште део 3000#ц.

У „чи сти утор ник“ 4. мар та 1869. го ди не у 10
ча со ва пре под не умр ла му је су пру га Ста ни ја,
на кон тро днев ног бо ло ва ња од гу шо бо ље. Има-
ла је са мо 36 го ди на. Остав ши удов са ма лом де-
цом, мо рао је др жа ти слу жав ке на ко је по тро шио
пре ко 500#ц. Уда ја три ћер ке и шко ло ва ње си на
ко шта ли су га још 100#ц.

У че твр так, 16. но вем бра 1872. го ди не у 9 ча-
со ва уве че на па ло га је, пре ва ром, на спа ва њу 15
на о ру жа них раз бој ни ка. Раз бој ни ке је упу тио
ком ши ја,  ко ји је за то од раз бој ни ка до био 40
до 50#ц. Раз бој ни ци су Ми лу ти на нај пре ту кли,
а за тим су га и убо ли ду гач ким но жем у де сну
стра ну гру ди. На па да чи су му што у нов цу, што
у дру гим дра го це но сти ма од не ли око 400 #ц. Од-
не ли су му и амај ли ју – сре бр ну ку ти ји цу у об ли-
ку џеп ног ча сов ни ка. Ку ти ји ца је из ну тра би ла
об ло же на цр ве ном сви лом, а у њој се на ла зи ла
че сти ца „час. дре ва“, ко ју је са Хри сто вог гро ба
до нео ха џи поп Сто јан. Ову амај ли ју уши ве ну у
сви ле ну ма ра му но си ли су опа са ну до го лог те ла
увек ка да су од ла зи ли да ље од ку ће и ха џи поп
Сто јан и поп Пан те ли ја и поп Ми лу тин. Сма тра-
ли су да их она чу ва од мет ка из пу шке.

Ми лу тин се са сво јим па ро хи ја на за у зео да
се у се лу са гра ди шко ла,  па је 1854.  го ди не по-
диг ну та но ва шко ла у Вре о ци ма са гра ђе на од ка-
ме на. Био је нај за слу жни ји и што је у Вре о ци ма
1872. го ди не са зи да на но ва цр ква.

1850. го ди не..

375 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 1023/71, од 11. ав гу ста
1871. го ди не.

376 200 ду ка та це сар ских.
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Пред крај жи во та ус пео је се би да са зи да но-
ву ку ћу. У су бо ту 29. ок то бра 1883. го ди не, пре
под не,  осве штао је и пре се лио се у но ву зи да ну
ку ћу, ко ја га је ста ја ла пре ко 1000#ц.

Поп Ми лу тин је умро 11. де цем бра 1884. го-
ди не, око три ча са по под не. Умро је у сво јој но-
вој ку ћи,  на до њем спра ту (у ве ли кој со би),  на-
кон пе то днев ног бо ло ва ња од „за па ле ња џи ге ри-
це“. У цр кви вре лач кој опе ва ли су га све ште ни-
ци: Об рад Ра до и чић, па рох чи бут ко вач ки, То дор
Ла за ре вић, па рох шо пић ки, Мла ден По по вић,
па рох пет чан ски и Ми ли во је Сте ва но вић, па рох
јун ко вач ки. Са хра њен је с ју жне стра не но ве цр-
кве бли зу ју жне пев ни це. На гро бу му је ви со ка,
тан ка пи ра ми да од пла во бе лог мра мо ра. На вр ху
пи ра ми де је гво зде ни по зла ће ни крст. На спо ме-
ни ку пи ше:

„Ми лу тин По по вић, све ште ник вре оч ки III,
пре се ли се у веч ност 11. де цем бра 1884. год. у 70.
г. жи во та сво га. Спо ме ник по ди же му син Жи во-
јин М. По по вић, све ште ник вре лач ки IV, и сна ха
му Ра дој ка. Осве ћен на Ни кољ дан 9. ма ја 1889.“

Крст и спо ме ник су осве ће ни од стра не све-
ште ни ка Жи во ји на По по ви ћа и је ро мо на ха Си-
ме о на Ђор ђе ви ћа из ма на сти ра Во љав че.

Поп Ми лу тин је био сна жан, ви сок и кру пан
чо век. Имао је ве ли ку гла ву, „сме ђи“ тен, ко вр-
џа ву ко су, ве ли ке обр ве, ма ле жи ве, си во зе ле не
очи,  окру гле обра зе,  ве ли ки нос,  де бе ле усне и
ду гач ку бра ду и бр ко ве. Ка да је бо ло вао од „вру-
ћи це“, ко са му је опа ла, па је под ста рост био ће-
лав.  Имао је ква ли тет не зу бе,  кад је умро не до-
ста ја ла су му са мо два зу ба.

Го во рио је круп ним ја ким гла сом али је за то
ти хо пе вао. Био је до бар зна лац цр кве ног пра ви-
ла и по ја ња. Имао је уз ре чи цу „за це ло“. Ка да би
био за ми шљен, што се че сто де ша ва ло, гриц као
би нок те на ру ка ма, а ина че нок те ни ка да ни је
се као. У је лу је био сме ран, али је мно го пио. Био
је до бар пе шак. Ру ко пис му је био леп, а бр зо је
пи сао. Во лео је ко ње и ја ха ње и увек је имао до-
брог ко ња. Ка да је ра дио у по љу, но сио је се љач ко
оде ло, а са мо кад би ишао у цр кву или у оба вља-
ње дру гих све ште нич ких ду жно сти, обла чио је
ман ти ју.377

Но вак По по вић

Но вак се ро дио 23. сеп тем бра 1819. го ди не378

у се лу Вре о ци ма од оца Или је Јо ва но ви ћа, све-
ште ни ка вре лач ког и мај ке Дми тре. Де тињ ство

377 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Ми лу тин По по вић, све-
ште ник вре лач ки, за пис си на све ште ни ка Жи во ји на
М. По по ви ћа на Цве ти 9. мар та 1892. го ди не.

378 Ово је по да так из Ле то пи са. По по да ци ма из теф-
те ра из (ско ро си гур но) 1829. го ди не Но вак је ро ђен
1823. го ди не. АС – Глав но Ка зна чеј ство – Збир ка теф-
те ра, рол на 47, Теф тер по ре за и ара ча На хи ја бе о град-
ска , Ка пе та ни ја ко лу бар ска, се ло Вре о ци. Теф тер ни-
је да то ван, али је ско ро си гур но из 1829. (евен ту ал ни
1830.) го ди не.

је про вео не што код ро ди те ља, а не што на Убу и
Па ле жу.  Основ ну шко лу је у учио на Убу и Па-
ле жу. По за вр шет ку основ не шко ле упи сао се
у Бо го сло ви ју, ко ју је за вр шио са вр ло до брим
успе хом. Као син бо га тог оца, Но вак за све вре ме
шко ло ва ња ни је тр пео ни ка кву оску ди цу.

Отац га је оже нио још пре за вр шет ка Бо го-
сло ви је Ста ном,379 ћер ком Ра до ва на и Јо ва не Ми-
лан ко вић,380 зе мљо рад ни ка из Да ро са ве. Вен чао
их је Сте фан Си мић, па рох вре лач ки, у вре лач-
кој цр кви 20.  ок то бра 1840.  го ди не.  Но вак је са
Ста ном до био ви ше де це: Ан ку, Си ме у на, Пе тра,
Ми ле ву, Све то за ра и Ми ли цу.381

Но ва ка је за све ште ни ка ру ко по ло жио 6.
ав гу ста 1842. го ди не ми тро по лит Пе тар у Бе-
о град ској са бор ној цр кви. По слат је од мах, са
син ђе ли јом, на па ро хи ју вре лач ку. Па ро хи ју су
му са чи ња ва ла се ла: Ве ли ки Цр ље ни, Јун ко вац
и по ло ви на Вре ла ца. На овој па ро хи ји је био до

1866. го ди не.
Те 1866. го ди не до вр ше на је цр ква у Јун ков-

цу, у ко ју је он пре шао до бив ши па ро хи ју ко ју су
са чи ња ва ла се ла: Јун ко вац, Са ку ље и Ара по вац.
Се ло Ве ли ки Цр ље ни је ар хи је реј ска власт да ла
на оп слу жи ва ње Ми лу ти ну По по ви ћу, па ро ху
вре лач ком, с тим да у име пот по ре Но ва ку да је
72 ди на ра го ди шње. Ову на док на ду му је Ми лу-
тин ис пла ћи вао све док ни је до био син ђе ли ју на
се ло Ве ли ке Цр ље не и по ло ви ну Вре ла ца.

Но вак ни је имао сре ћан брак. Ње го ва же на је
би ла на ло жни ца кња за Ми ло ша и ка да се уда ла,
има ла је око 30 го ди на, тј би ла је де се так го ди на
ста ри ја од Но ва ка. Ме ђу тим, Ста на је би ла из у-
зет но ле па же на. Од мах на кон вен ча ња из ме ђу
њих су на ста ли ве о ма ло ши од но си, ко ји се ни су
по пра ви ли све до ње го вог од ла ска 1866. го ди не
у Јун ко вац. Он је са ћер ка ма оти шао у Јун ко вац,
а Ста на је оста ла са ма у ку ћи на има њу у Вре о-
ци ма. Но вак је у Јун ков цу ку пио не што има ња и
са гра дио ку ћу, у ко јој је до сво је смр ти скром но
жи вео. Ку ћа му се на ла зи ла из ме ђу цр кве и шко-
ле. Ста на је умр ла у Вре о ци ма 1. сеп тем бра 1886.
го ди не у нај ве ћој си ро ти њи. Због не сло ге упро-
па сти ли су сво је вр ло ве ли ко има ње.

Но вак је умро у свој ку ћи у Јун ков цу у 5 са-
ти пре под не 20. апри ла 1882. го ди не од ту бер ку-
ло зе, од ко је је бо ло вао де се так го ди на. Опе ва ли
су га све ште ни ци у јун ко вач кој цр кви: Ми лу тин

379 У Ма тич ној књи зи вен ча них пи ше Ста но ја. Ар хив
цр кве у Вре о ци ма, Храм по кро ва пре све те Бо го ро ди-
це Вре о це – Ма тич на књи га вен ча них 1837 – 1861, 30.

380 У Ма тич ној књи зи вен ча них Ста ни но де во јач ко
пре зи ме је Ми лан ко вић, а у Ле то пи су пи ше Мак си мо-
вић. Ми смо усво ји ли оно што пи ше у ма тич ној књи-
зи.

381 Око 1890. го ди не би ле су жи ве са мо Ан ка и Ми-
ле ва.
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По по вић, вре лач ки, Гли го ри је Ге ра си мо вић, ба-
ро ше вач ки, и Јо ван Јо ва но вић, ка сни ји пр ви
све ште ник јун ко вач ки. Са хра њен је на гро бљу у
Јун ков цу. На гро бу му је био по ста вљен ка ме ни
крст и пло ча са обич ним нат пи сом.

Но вак је био до бар зна лац цр кве ног пра ви-
ла. Био је из у зет но до бар пе вач – ни је би ло бо-
љег у око ли ни. Вр ло ле по је пи сао. Но вак је био
ви сок, мр шав, цр но ма њаст и леп чо век. У дру-
штву је био ве се љак и склон ша ла ма. Имао је уз-
ре чи цу „си нак“, а по не кад у ве се лом дру штву и
ме ђу искре ним при ја те љи ма го во рио је: „Тре се
Па вли ја под Гра би ћи ма“  и „Зо ра му је“.  У мла-
до сти се оде вао ки цо шки, а под ста рост, кад је
оси ро ма шио, ка ко стиг не. У је лу је био сме ран, а
у пи ћу је пре те ри вао.

Кр сна сла ва му је би ла св. Јо ван Кр сти тељ –
7. ја ну а ра.382

Сте фан Си мић

Сте фан је био мла ђи син све ште ни ка Јан ка
Си ми ћа. Јан ка је ру ко по ло жио у Бе о гра ду 7. ја-
ну а ра 1802. го ди не ми тро по лит Ле он ти је. Јан ко
је 1836. го ди не жи вео у Цве то јев цу, а био па рох у
се лу Ко на ти це. Имао је син ђе ли ју на па ро хи ју.383

Цве то је вац или Цве то вац је део се ла Ко на ти це,
ис под бр да Бре ки ње. На том ме сту се на ла зи ла
цр ква брв на ра са гра ђе на ве ро ват но у XVI II ве-
ку (си гур но је по сто ја ла 1802. го ди не), а ко ју је
од 23. ма ја до 6. де цем бра 1810. го ди не об но вио
упра во је реј Јан ко Си мић.384 Је реј Јан ко је по сле
про па сти Пр вог срп ског устан ка пре бе гао са
сво јом по ро ди цом у Ау стри ју (ње го ву по ро ди цу
су 9. ок то бра 1813. го ди не чи ни ла 3 му шка чла-
на и 10 жен ских чла но ва).385 Јан ко ва па ро хи ју су
1833. го ди не са чи ња ва ла се ла: Ко на ти ца (58 ку-
ћа), Вр бов но (28), Дра же вац (38), Ба ље вац (14).
Све га  138  ку ћа.  10 гр.  14 п.386 Па рох ко на тич ки
Јан ко Си мић се пре се лио у веч ност 26. ју на 1846.
го ди не.387

На мест ни ку ба че вач ком Или ји Влај ко ви-
ћу је на ло же но да кли ри ка Сте фа на Си ми ћа из
Цве то јев ца (Цве тов ца) 17. ав гу ста 1838. го ди не

382 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Но вак По по вић, све ште-
ник вре лач ки, за пис све ште ни ка Жи во ји на М. По по-
ви ћа на Цве ти 29. но вем бра 1894. го ди не.

383 АС – Др жав ни Со вјет – РНо 196/837, Спи сак све-
штен ства мо на шког и мир ског ре да у це лој Ср би ји го-
ди не 1836-те, лист. 60 – чи сло 26.

384 Бран ко Ву јо вић, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју
гра да Бе о гра да, Бе о град, 1973, 165 и 175 – 76.

385 Д. Ру ва рац, Спи сак пре бе глих из Ср би је све ште-
ни ка и ка лу ђе ра, Срп ски си он бр. 4 од 28. фе бру а ра
1905, 103

386 АС – Ми тро по ли ја – Теф тер ну ри ја Ми тро по ли је
1833. г. – На хи ја Бе о град ска.

387 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 570/46, од 15. ју ли ја
1846. го ди не.

у Не ме ни ку ћа ма пред ста ви ми тро по ли ту, што је
овај и ура дио, али тек 22. ав гу ста. Ми тро по лит
је од лу чио да Сте фа на по ста ви на остру жнич-
ку па ро хи ју, што је ура ђе но, о че му је про то је реј

бе о град ски Јо сиф Сте фа но вић 28. ок то бра 1838.
го ди не оба ве стио ми тро по ли та.388

Сте фан се ни је ду го за др жао на остру жнич-
кој па ро хи ји, већ кад је смр ћу је ре ја Сте фа на По-
по ви ћа оста ла упра жње на па ро хи ја, тра жио је да
бу де пре ме штен на њу. Мол би му је удо во ље но,
па је на ме сни ку ба ће вач ком Или ји Влај ко ви ћу 1.
ма ја 1839. го ди не пре по ру че но да је ре ја Сте фа на
Си ми ћа на па ро хи ју вре лач ку „при ста ви“. По ла
го ди не ка сни је Сте фа ну је 27. но вем бра 1839. го-
ди не да та син ђе ли ја на па ро хи ју вре лач ку, са сто-
је ћу се из ча сти Вре о ца, и из се ла: Цр ље на и Ме-
до ше ва ца. Ово се на мест ни ку ба ће вач ком Или ји
Влај ко ви ћу са об шта ва, с тим да га па ро хи ја ни ма
па ро хи је вре оч ке за деј стви тел ног па ро ха про-
гла си.389

На кон смр ти оца Јан ка за ме нио је но вем бра
1846. го ди не па ро хи је са бра том Ма те јом. Од та-
да је па рох у Ко на ти ца ма.

Ма те ја Си мић

Ма те ја је био ста ри ји син све ште ни ка Јан ка
Си ми ћа из Цве то јев ца.

Ма те ју спо ми ње и Б. Ву јо вић, за ко га ка же да
је био све ште ник у Ко на ти ца ма од 1829. до 1847.
го ди не.390 Ме ђу тим, тај по да так ни је баш нај-
тач ни ји. Ма те ја је ру ко по ло жен тек 11. ок то бра
1830. го ди не у Бе о гра ду од ми тро по ли те Ан ти ма.
Слу жио је на па ро хи ји у Ко на ти ца ма, али 1836.
го ди не ни је имао син ђе ли ју на па ро хи ју.391  На-
кон смр ти оца Јан ка за ме нио је па ро хи је са бра-
том Сте фа ном. Но вем бра 1846. го ди не је до шао
на па ро хи ју у Вре о це392, али је на кон не што ви ше
од две го ди не умро (по чет ком 1849. го ди не).

Жи во јин По по вић

388 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 365/38, од 14. ав гу ста
1838. го ди не;  АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 382/38, од 23.
ав гу ста 1838. го ди не; АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 546/38,
од 28. ок то бра 1838. го ди не.

389 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 337/168/39, од 1. ма ја
1839. го ди не; АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 1157/737/39,
од 27. но вем бра 1839. го ди не.

390 Бран ко Ву јо вић, Цр кве ни спо ме ни ци на под руч ју
гра да Бе о гра да, Бе о град 1973, 176

391 АС – Др жав ни Со вјет – РНо 196/837, Спи сак све-
штен ства мо на шког и мир ског ре да у це лој Ср би ји го-
ди не 1836-те, лист 61 – чи сло 36.

392 АС – Ми тро по ли ја – ЕНо. 1047/46, од 19. но вем бра
1846. го ди не;
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Жи во јин По по вић је син Ми лу ти на По по ви-
ћа, све ште ни ка вре оч ког, и Ста ни је ро ђе не Ста-
но је вић из Зе о ка. Ро ђен је 1860. го ди не у Вре о-
ци ма.

Основ ну шко лу је за вр шио у Вре о ци ма, а Бо-
го сло ви ју у Бе о гра ду. На сле дио је оца Ми лу ти на
на па ро хи ји у Вре о ци ма.

Био је оже њен Ра дој ком Мак си мо вић из се ла
Вен ча на. Ни је имао де це.

Жи во јин По по вић је био ве о ма за ин те ре со-
ван за исто ри ју вре оч ких цр ка ва и све ште ни ка.
Оста вио је ве ли ки број бе ле жа ка о њи ма. За хва-
љу ју ћи ње му, Ле то пис па ро хи је вре оч ке је ве ро-
ват но је дан од нај бо љих са чу ва них ле то пи са у
Ср би ји. Вр ло је зна чај но што је Жи во јин вр ло
по у здан у сво јим бе ле шка ма – увек на гла ша ва
ода кле му не ки по да так. За то је мо гу ће ње го ве
по дат ке ла ко про ве ри ти.

Све ште ник вре оч ки Жи во јин М. По по вић је
умро у но ћи 28. сеп тем бра 1901. го ди не у Вре о-
ци ма, а са хра њен је 30. сеп тем бра 1901. го ди не
по ред цр кве вре оч ке.393

Са хра њен је са ју жне стра не но ве цр кве. По-
сто ји за јед нич ки спо ме ник ње му и оцу Ми лу ти-
ну.

Срећ ко Осто јић

Нај зна чај ни ји све ште но слу жи тељ вре оч ке
цр кве је про та Срећ ко Осто јић. Ро ђен је 1863.
го ди не у Ко сов ској Ми тро ви ци од оца Фи ли па,
тр гов ца, и мај ке Ро се. Основ ну шко лу и гим на-
зи ју за вр шио је у Ко сов ској Ми тро ви ци, а Бо го-
сло ви ју у Бе о гра ду.394

Оже њен је био За ран ком (За ром) Жив ко вић,
са ко јој ме из ро дио 10 си но ва, од ко јих је 5 умр ло
као де ца, а 5 је оста ло у жи во ту: Спи ри дон (Спи-
ра), Во ји слав, Ми ли во је, Бра ни слав и Жив ко.

За све ште ни ка је ру ко по ло жен 1884. го ди не
од при зрен ског ми тро по ли та Ан ти ма. Нај пре је
био па рох у Ко сов ској Ми тро ви ци, да би 1895.
го ди не до био чин про то је ре ја и од стра не при-
зрен ског ми тро по ли та Ди о ни си ја био по ста-
вљен за епар хиј ског про ту, тј ар хи је реј ског за-
ме ни ка. Због су ко ба са тур ским вла сти ма про та
Срећ ко је мо рао да пре бег не у Ср би ју 1901. го-
ди не. При мио га је срп ски ми тро по лит Ино кен-
ти је Па вло вић и ок то бра 1901. го ди не по ста вио
за све ште ни ка у вре оч ки храм По кро ва пре све те
Бо го ро ди це, где је остао до кра ја свог зем ног жи-
во та.

До шав ши у Ср би ју, про та Срећ ко се ис та-
као као ве ли ки син Цр кве и отаџ би не. Као па рох
вре оч ки, на са мом по чет ку свог слу жбо ва ња, на-

393 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Храм по кро ва пре све те
Бо го ро ди це Вре о це – Ма тич на књи га умр лих, 275 – 76.

394 Ар хив цр кве у Вре о ци ма, Храм по кро ва пре све те
Бо го ро ди це Вре о це – Би о гра фи ју про те Срећ ка Осто-
ји ћа је за пи сао све ште ник То ми слав Ма рић на осно ву
ка зи ва ња све ште ни ка Мо ми ра Осто ји ћа, уну ка про те
Срећ ка, да на 17. ок то бра 1989. го ди не.

ру чио је да се из ра ди ико но стас (до вр шен у је сен
1903. го ди не) у но вој цр кви, на ба вио по треб не
цр кве не са су де ко је су не до ста ја ли и са гра дио
цр кве ни дом са са лом и две кан це ла ри је. Би ла је
то нај леп ша згра да у Вре о ци ма, а мо жда и у це лој
Ко лу ба ри. Ок то бра 1903. го ди не до шао је у Вре о-
це ми тро по лит Ино кен ти је и осве штао но ву цр-
кву и но во по диг ну ти цр кве ни дом.

Ми тро по лит Ди ми три је му је по ну дио ду-
жност ар хи је реј ског на ме сни ка, али је то про та
Срећ ко од био.

Уче ство вао је  у Пр вом и Дру гом бал кан ском
ра ту 1912. и 1913. го ди не, као и у Пр вом свет ском
ра ту (1914–1918. го ди не) иа ко је већ био за шао у
го ди не. У би ци за Је дре не  би ва ра њен. Бу га ри су
га од ли ко ва ли ор де ном Све тог Алек сан дра Нев-
ског IV сте пе на са ма че ви ма. Но си лац је ор де на
Све тог Са ве II и III ре да, Ал бан ске спо ме ни це и
мно гих рат них и мир но доп ских од ли ко ва ња за
свој про свет ни и ху ма ни тар ни рад.

За вре ме Пр вог свет ског ра та Ау стро у га ри
су ски ну ли и од не ли цр кве на зво на. За ла га њем
про те Срећ ка и вер ног на ро да ку пље на су са да-
шња, но ва, ко ја су на жа лост сла би јег ква ли те та
од ори ги нал них.

Сна жан зе мљо трес је по го дио Вре о це и око-
ли ну 1923. го ди не. Та да се сру шио део зво ни ка
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но ве цр кве. За ла га њем про те Срећ ка зво ник је
об но вљен, а оста ле по сле ди це зе мљо тре са от-
кло ње не. За јед но са сво јим па ро хи ја ни ма 1923.
го ди не по ди же спо ме ник рат ним дру го ви ма по-
ги ну лим из ме ђу 1912. и  1918. го ди не. Спо ме ник
је осве тио епи скоп бо ко ко тор ски, као члан си но-
да. Исто вре ме но је осве тио и цр кву ре но ви ра ну
на кон зе мљо тре са.

Ста ри Вре о ча ни пам ти ли су свог про ту
Срећ ка, ње го во до сто јан стве но др жа ње и ве ли ке
под ви ге. Го во ри се да је краљ Пе тар I Ка ра ђор ђе-
вић про ла зе ћи кроз Вре о це за Бе о град из ла зио
из свог ау то мо би ла и ср дач но по здра вљао свог
рат ног дру га.  По зна то је и то да је 1934. го ди не
про та Срећ ко оти шао у  Бе о град да  ода по след-
њу по част тра гич но на стра да лом кра љу Алек-
сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу. Ре ке љу ди у не мој ти ши-
ни су при ла зи ле од ру, а по др жав ној про це ду ри
уби је ног кра ља је чу ва ла ње го ва гар да. Ти ши ну
је на ру шио глас про те Срећ ка, ко ји је ре као: „За-
што га са да мр твог чу ва те, бо ље да сте га чу ва ли
жи вог!“

Про та Срећ ко се упо ко јио  15. но вем бра
1935. го ди не. Са хра њен је ис пред но ве цр кве, по-
ред спо ме ни ка па лим рат ним дру го ви ма.

Као што смо на ве ли, иза овог све ште ни ка
оста ло је пет си но ва: Спи ра, Ми ли во је, Во ји слав,
Бра ни слав и Жив ко.

Жив ко, нај мла ђи, оже њен Да ни цом, имао
је два си на: Срећ ка и Љу би шу, и ра дио је у Лај-
ков цу пр во као же ле зни чар,  а по том и као шеф
ста ни це.

Бра ни слав, док тор ме ди ци не – вој ни ле кар,
свр ше ни сту дент фа кул те та у Мом пе љеу – Фран-
цу ска, оже њен На дом; има ли су јед ног си на Ми-
ла на – Ми лан че та, он ко ло га, проф. на Ме ди цин-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Ми ли во је, ру дар ски ин же њер (ди пло ми рао
на Уни ве р зи те ту Ка та ри не Дру ге, Ру си ја), оже-
њен Ко са ром (ле кар ка); има ли си на Ђор ђа, ко ме
је ку мо вао принц Ђор ђе Ка ра ђор ђе вић, и дао му
сво је име.

Во ји слав, прав ник, са же ном Да ни цом, жи-
вео у Бе о гра ду.

Спи ра (Спиридон) је био све ште ник, ар хи-
је реј ски на ме сник у По же ги и са же ном Хри сти-
ном (рођ. Со вр лић из Но вог Па за ра), из ро дио
6-то ро де це: Љу би ца (се кре тар по же шке оп-
шти не), На де жда (по вре ди ла се као де вој чи ца и
оста ла хро ма; би ла управ ник чет нич ке бол ни це
у По же ги), Ве ра, умр ла као де те у 5-тој го ди ни,
Мо мир (све ште ник), Ми ро слав (офи цир краљ.
вој ске, жи вео у Чи ка гу) и Ду шан ка, прав ни ца,
(за вре ме Дру гог свет ског ра та би ла се кре тар
Дра жи не Вр хов не ко ман де).

Си ни ша Вра нић

Си ни ша Вра нић је био све ште ник у Вре о ци-
ма од 1936. до 1941. го ди не. Он је још увек као
све ште ник у Вре о ци ма; на кон Дру гог свет ског

ра та од но вих вла сти осу ђен је на пет го ди на за-
тво ра. Ка сни је, као про то је реј, би ће све ште ник
при цр кви св Алек сан дра Нев ског у Бе о гра ду.
Већ као про то је реј Си ни ша је био све ште ник
у Ри то пе ку од 15. но вем бра 1970. до 28. апри ла
1974. го ди не.395

Ра то мир Ку ру цић

Ра то мир Ку ру цић је био из бе гли ца из Сре ма,
тач ни је из се ла Бу ков ца,396 не да ле ко од Пе тро ва-
ра ди на. У том пи то мом се лу, на па ди на ма Фру-
шке го ре, био је све ште ник до по чет ка Дру гог
свет ског ра та. На кон оку па ци је био је при си љен
да од уста шког те ро ра пре бег не у Ср би ју.  Био
је све ште ник у Вре о ци ма 3 до 4 ме се ца то ком
1941. го ди не. Ра то мир је ре ше њем АЕМ Бр. 660
од 5. ма ја 1942. го ди не по ста вљен да при вре ме-
но оп слу жу је па ро хи ју бо туњ ску у ар хи је реј ском
на ме сни штву кра гу је вач ком.397 На кон ви ше од
две го ди не, ре ше њем Ц. С. Бр. 1823 од 8. ав гу ста
1944. го ди не, оста вљен је да и да ље при вре ме но
оп слу жу је па ро хи ју бо туњ ску.398

Ра то мир Ку ру цић је од 1946. до 1951. го ди не
био па рох у До њој Ко ма ри ци, то ком 1953. и 1954.
го ди не у Јов цу, а 1955. и 1956. го ди не у Ду бо ни.

Ми хај ло Ан то ни је вић

Ми хај ло Ан то ни је вић је био про та из Бе о-
гра да. Па рох вре оч ки је био 1942–1946. го ди не

Ро ђен је 1887. го ди не, а ру ко по ло жен 1912.
го ди не.399 Пр ви пут се по ми ње у про то ко ли ма
умр лих па ра ћин ске цр кве 1914. го ди не, и то као
па рох бу љан ски.400 Епи скоп бра ни чев ски Ми-
тро фан од ли ко вао га је пред Бо жић 1923. го ди не
са још не ким дру гим све ште ни ци ма цр ве ним по-
ја сом. У то вре ме је био па рох жа бар ски.401 Пр-
о то је ре ју Пан ти А. Или ћу, па ро ху оре о вач ком,
ува же на је по чет ком 1925. го ди не остав ка на

395 Цр ква Со ше стви је св. Ду ха у Ри то пе ку, Гла сник
СПЦ, бр. 7/1986, 142

396 У се лу Бу ков цу је ро ђе на по зна та срп ска пе сни ки-
ња Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња.

397 По ста вље ни, Гла сник срп ске пра во слав не цр кве
бр. 9/1942, Бе о град 1942, 62

398 По ста вље ни, Гла сник срп ске пра во-
слав не цр кве бр. 9/1944, Бе о град 1944,
68
399 Ше ма ти зам ис точ но пра во слав не срспске па три-
јар ши је по по да ци ма из 1924. го ди не, Срем ски Кар лов-
ци 1925,  76

400 Ђор ђе Пет ко вић, Спи сак све ште ни ка ко ји су би ли
на па ро хи ја ма при па ра ћин ској цр кви, са ста вљен пре-
ма про то ко ли ма умр лих (1837-1946) - ру ко пис

401Си нод ске од лу ке, ука зи, од ли ко ва ња и пре ме шта-
ји, Гла сник Срп ске пра во слав не па три јар ши је бр. 4 од
15/28. фе бру а ра 1924,  50
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слу жби на ме сни ка сре за мо рав ског, а на ње го во
ме сто по ста вљен је је реј Ми ха и ло Ан то ни је вић,
па рох жа бар ски.402

Ми хај ло је ка сни је пре шао за Бе о град, где се
за те као у вре ме из би ја ња Дру гог свет ског ра та.

Мо мир Осто јић

Мо мир Осто јић се ро ди но 1912.  го ди не у
се лу Ро жан ци ма, срез ко смај ски, од оца Спи-
ри до на-Спи ре, све ште ни ка, и мај ке Хри сти не
рођ. Со вр лић, све ште нич ке кће ри.403 Од ше сто-
ро Спи ро ве де це ро ђен је као че твр то. Од мах по
ње го вом ро ђе њу, по свом зах те ву, Спи ро би ва
пре ме штен у Епар хи ју жич ку у се ло Го до вик код
По же ге, а од мах за тим у По же гу, где је ка сни је
у чи ну про то је ре ја по ста вљен за арх. на ме сни ка
по же шко-ариљ ског.

По сле за вр ше не ма ле ма ту ре у По же ги, Мо-
мир се упи су је у ше сто ра зред ну Бо го сло ви ју у
Са ра је ву, ко ју по ха ђа од 1929–1935. го ди не и за-
вр ша ва је за јед но са ка сни јим па три јар хом Па-
влом.

По за вр ше ној бо го сло ви ји же ни се са Жи ва-
ном, ћер ком Ива на Сто ја но ви ћа из Вре о ца. Ру-
ко по ло жен је у чин пре зви те ра (све ште ни ка) од
стра не епи ско па Са ве Тр ла ји ћа у Са бор ној цр кви
у Бе о гра ду на дан св. Три је рар ха 1937.го ди не.

Пр ва па ро хи ја му је би ла се ло Брај ко вац, где
оста је 8 ме се ци. По том до ла зи у Вре о це и би ва
по ста вљен за па ро ха Ве ли ко цр ље нач ког.

Са сво јом по па ди јом Жи ва ном до би ја дво-
је де це: ћер ку Ма ри ју (1937) и си на Ми ха ји ла
(1939).404

Отац Момиров, Про та Спи ро, по из ла ску из
ло го ра на Ба њи ци, те шко се раз бо лео и оста је са
ве о ма оште ће ним го во ром и од у зе том де сном
ру ком. По след њу ли тур ги ју слу жио је на дан
Бла го ве сти 1943. го ди не у Хра му ко ји је под ње-
го вом упра вом и са зи дан у По же ги. Та да и ви ше
ни ка да.

Очев брат Ми ро слав, као офи цир Ју го сло-
вен ске вој ске, за ро бљен је апри ла 1941. го ди не.
По из ла ску из ло го ра оти шао је у Аме ри ку у Чи-
ка го.  Ни је хтео да до ђе у сво ју Ср би ју због но-
вих вла сти и ни ка да ни је ви ше ви део сво је ми ле
и дра ге. Се стре, нај ста ри ју Љу би цу, и нај мла ђу,
Ду шан ку, стре ља ли су пар ти за ни 1944. од но сно
1945. го ди не. Љу би ца је би ла чи нов ник у оп шти-

402 Кра љев ски ука зи,  си нод ске од лу ке, ука зи, од ли ко-
ва ња и пре ме шта ји, Гла сник Срп ске пра во слав не па-
три јар ши је бр. 5 од 1/14. мар та 1925,  67

403 При лог о про ти Мо ми ру Осто ји ћу је ура ђен нај-
ве ћим де лом на осно ву пи сме ног се ћа ња ње го ве ћер ке
Ма ри је - Ма ре Пе тро вић. Ако ни је друк чи је на гла ше-
но по да ци су пре у зе ти из ње ног рук пи са. Ау то ри јој
нај то пли је за хва љу ју на по да ци ма ко је нам је усту пи-
ла.

404 Син Ми ха и ло – Mиша оже њен је Ми ро сла вом
- Ми ром Па вло вић из Ла за рев ца, са ко јом има си на
Срећ ка (10. мај 1970) и кћи Ка та ри ну (20. ју ли 1971).

ни, а Ду шан ка ди пло ми ра ни прав ник. Тре ћа се-
стра На де жда се скри ва ла од пар ти за на у ро ди-
тељ ском до му све до 1947. го ди не, јер су пре ти ли
да ће и њу стре ља ти.

О пр вим по сле рат ним го ди на ма ћер ка Ма-
ри ја бе ле жи:

„Тих стра шних го ди на, у но ћи, али оба ве зно
у ду бо ку ноћ, за чу ла се лу па на про зо ру од на ше
спа ва ће со бе и већ по зна тим гла сом: „Мо ми ре,
зо ве те Ву ка шин на са слу ша ње“.405 И та ко, дру га,
тре ћа и ко зна ко ја пре те шка ноћ. Мој брат Ми-
шо и ја, сћу ћу ре ни од стра ха у мај чи ном кри лу,
иа ко ма ла де ца, осе ћа ли смо да се у на шој ку ћи
не што чуд но и стра шно де ша ва. Увек зеб ња, ка-
да ће и да ли ће се вра ти ти или ће мо жда оста ти
да ле жи под но га ма зло тво ра, за у век скло пље них
ле пих и ми лих пла вих очи ју. Ку ћи се вра ћао сав
из му чен, блед и пре пла шен, да ни ша па том ни је
смео да нам ис при ча на ка кве је му ке ста вљан.

По зи ва ри су ми до бро по зна ти, али из пи је-
те та пре ма њи хо вим бли жњи ма, њи хо ва име на
не ћу да на во дим.

И ко зна ко ли ко би то та ко тра ја ло, да ње го-
ва школ ска дру га ри ца из ни жих раз ре да у Гим-
на зи ји у По же ги, Ми тра Ми тро вић-Ђи лас, са-
знав ши, ни је сво јим по ло жа јем у др жав ном вр ху
спре чи ла да ље му че ње, а мо жда и го ре.“

Цр кву, па ро хи ју и по ро ди цу Мо мир је во-
лео под јед на ко и пре ма сви ма имао исту од го-

405 Ву ка шин је био шеф УД БЕ у Ла за рев цу.
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вор ност. У цр кву је, узи ма ју ћи кључ од цр кве них
вра та, ко ји је ско ро осам де сет го ди на ста јао на
истом ме сту, од ла зио два са та пре бо го слу же ња,
на све „тре бе“ у па ро хи ји та ко ђе.

Ли тур ги ју је слу жио са по себ ном по бо жно-
шћу и про из на ша њем пу ним љу ба ви пре ма Бо гу,
љу ди ма, бо ле сни ма и си ро ма шни ма.

Код ку ће се сва ко днев но по вла чио у јед ну
про сто ри ју у ду би ни дво ри шта, где се зид ни је
ви део од ико на са при лич но бо га том би бли о те-
ком и мно штвом ча со пи са, и ту мо ли тве но про-
во дио че ти ри са та, два у ра но ју тро, два у ка сно
по под не. Ака тист пре све тој мај ци Бо го ро ди ци је
чи тао сва ки дан.

Знао је да сво је сло бод но вре ме (ако га је
уоп ште имао) упо тре би на ра дост и за до вољ-
ство сво јих па ро хи ја на, ку пу ју ћи им слав ске
ико не,  ко је је за ста кљи вао и ра мио (јер је и то
из у чио у бо го слов ној шко ли у Са ра је ву) па им
по кла њао ка ко би сва ка пра во слав на ку ћа има ла
сво ју слав ску ико ну. Ни ка да ни је сво је цр кве не
услу ге на пла ћи вао си ро ма шни ма, већ је са бла-
гим осме хом и уз не ку при год ну ша лу при хва тао
њи хо ве скром не по кло не у по не кој ја бу ци или
ја је ту. Оста ле су упам ће не ње го ве „во жње“ кор-

пи ца ма за угаљ до Јун ков ца, јер
у по рат но вре ме, па и мно го ка-
сни је ни је би ло стал ног пре во-
за,  а тре ба ло је на вре ме сти ћи
све ти ти во ди цу или ис пра ти ти
по кој ни ка или би ло шта дру го.

Про то је реј ским чи ном од-
ли ко вао га је епи скоп Ва ле ри јан
на дан По кро ва Св. Бо го ро ди це
у Цр кви у Вре о ци ма 1962. го ди-
не. До по след њег да на свог жи-
во та на дао се и оче ки вао да ће
би ти од ли ко ван пра вом но ше-
ња на пр сног кр ста,  али та на да
и же ља оста ла је не ис пу ње на.

Пен зи о ни сан је у ле то 1978.
го ди не.

Мо мир је оп слу жи вао јун-
ко вач ку па ро хи ју 1948–49. го-
ди не, а зва нич но је био и јун ко-
вач ки па рох 1953–55. го ди не и
1961–63. го ди не.406

Мо мир је умро 1992.  го ди-
не и са хра њен је у пор ти цр кве
вре оч ке у гроб ни цу где је ле жа-
ло те ло ње го вог де де про то је ре-
ја ста вро фо ра Срећ ка Осто ји ћа,
та ко ђе бив шег па ро ха вре оч ког.

Све ви шњи Го спод и пре све-
та Бо го ро ди ца усли ши ли су ње-
го ве мо ли тве и ње му и су пру зи
по да ри ли че тво ро уну ча ди, од
си на Ми ше, Срећ ка и Ка та ри ну,
а од ћер ке Ма ре, Ду ши цу и Дра-
го ми ра.

Ду ши ца је по за вр шет ку Фа кул те та кла сич-
них на у ка (стра ро грч ки и ла тин ски) по ста ла
про фе сор ла тин ског је зи ка у јед ној бе о град ској
гим на зи ји. Од мах упи су је пост ди плом ске сту ди-
је на Те о ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, те са да
пре да је ве ро на у ку у јед ној сред њој шко ли у Бе о-
гра ду. Ве се ла је ду ша про те Мо ми ра што је ње го-
ва уну ка на ста ви ла пут сво јих пре да ка.

Ми ло рад Жив ко вић

Ми ло рад Жив ко вић је био па рох вре оч ки од
ав гу ста 1978. до мар та 1979. го ди не.

Ми ло рад је ро ђен 1954. го ди не у се лу Чи бут-
ков цу код Ла за рев ца. За вр шио је Бо го сло ви ју. У
чин ђа ко на и пре зви те ра ру ко по ло жио га је 1978.
го ди не епи скоп шу ма диј ски Са ва. Има дво је де-
це.407

Ми ло рад је од 1979. до 1995. го ди не био па-
рох у Си пи ћу, а од 1995. го ди не у Бе ло сав ци ма.

406 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997 – Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 63

407 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997 – Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 116

Момир, Мирослав и отац Спира
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Ра де Ан тић

Ра де Ан тић је био
па рох вре оч ки од 1979.
до 1999. го ди не.

Ра де је ро ђен 29.
ок то бра 1952. го ди не
у се лу Опа ри ћу у Лев-
чу.  Отац Ми лан и мај-
ка Ми лан ка су би ли
зе мљо рад ни ци. Основ ну шко лу је за вр шио у
род ном се лу. Бо го сло ви ју св Ћи ри ла и Ме то ди-
ја у При зре ну упи сао је 1968. го ди не,  и у њој је
за вр шио три раз ре да. У ле то 1971. го ди не тра жи
пре ме штај у бе о град ску Бо го сло ви ју, али до би-
ја пре ме штај у Бо го сло ви ју Све тог Ар се ни ја у
Срем ским Кар лов ци ма. Бо го сло ви ју је за вр шио
1973. го ди не и исте го ди не од ла зи на од слу же ње
вој ног ро ка. По по врат ку ку ћи мар та 1975. го ди-
не же ни се Ма ри јом Гли шић из Жу па њев ца.

У чин ђа ко на је ру ко по ло жен 6. апри ла 1975.
го ди не у Са бор ном хра му Ус пе ни ја св. Бо го ро ди-
це у Кра гу јев цу од епи ско па Шу ма диј ског Ва ле-
ри ја на. У чин пре зви те ра је ру ко по ло жен на Бла-
го ве сти 7. апри ла 1975. го ди не у ма на сти ру Ди-
во сти ну, та ко ђе од епи ско па Ва ле ри ја на. Де кре-
том је по ста вљен за па ро ха По точ ког у По точ цу
код Вар ва ри на408, али ни је при мио ду жност због
про бле ма у па ро хи ји, ко ји ни су има ли ве зе са
њим, већ су по сто ја ли од ра ни је. Но вим де кре том
епи ско па Ва ле ри ја на по ста вљен је за при вре ме-
ног па ро ха Ве ли ко цр љен ске па ро хи је у Вре о ци-
ма, где до ла зи 24. ма ја 1975. го ди не. Ду жност је
при мио 26. ма ја 1975. го ди не од То ми сла ва Га-
ји ћа, до та да шњег па ро ха Ве ли ко цр љен ског. У
ду жност га је увео та да шњи ар хи је реј ски на ме-
сник Ко лу бар ско-по сав ски про то је реј Бо го љуб
Ђор ђе вић. На па ро хи ји Ве ли ко цр љен ској оста је
до ма ја 1979. го ди не, ка да при ма ду жност па ро ха
Вре оч ког. Па ро хи ју су са чи ња ва ла се ла Вре о ци и
Цве то вац.

У ме ђу вре ме ну, 26. ју на 1976. го ди не ро дио
му се син Иван, а 2. ок то бра 1977. го ди не ћер ка
Ива на.

У епар хи ји до би ја чин про то је ре ја 1986. го-
ди не као нај мла ђи од свих све ште ни ка, на и-
ме по сле 11 го ди на слу жбо ва ња, а то се обич но
по ста ја ло на кон 20 го ди на слу жбе. Чин до би ја
због мно гих ра до ва ко је је из вео са па ро хи ја ни-
ма, за хва љу ју ћи ко ји ма је пор та цр кве вре лач ке
про гла ше на нај леп шом у епар хи ји. Са гра ђе на је
но ва ку ћа за ста но ва ње све ште ни ка, нов па ро-
хиј ски дом, но ва по моћ на згра да, пре по кри ве на
цр ква брв на ра, омал те ри са на но ва и по ста вље ни
ба кар ни олу ци, по че ло фре ско пи са ње и дво ри-
ште уре ђе но за при мер.

408 По то чац ад ми ни стра тив но при па да оп шти ни Па-
ра ћин прем да је у Тем ни ћу тј у Шу ма ди ји. Вар ва рин је
већ ско ро два ве ка глав но ме сто у Тем ни ћу.

Про то је реј Ра де Ан тић упо ко јио се 29. де-
цем бра 1999. го ди не,  и то од тром ба ко ји је на-
стао од пар че та др ве та ко је га је по го ди ло у око
ка да је ра дио на уре ђе њу згра де у пор ти три го-
ди не пре упо ко је ња.

Злат ко
Ди ми три је вић

Злат ко Ди ми три је-
вић је кра ће вре ме оп слу-
жи вао вре оч ку па ро хи ју
на кон смр ти про то је ре ја
Ра де та Ан ти ћа.

Злат ко Ди ми три је-
вић је ро ђен 1970. го ди не
у Ја го ди ни. За вр шио је бо го сло ви ју. У чин ђа ко-
на и пре зви те ра ру ко по ло жио га је 1995. го ди не
епи скоп шу ма диј ски Са ва. Има јед но де те.409 Од
1995. го ди не био је на па ро хи ји ба ро ше вач кој.

Епи скоп шу ма диј ски је кра јем 2006. го ди-
не по ста вио про то је ре ја Злат ка Ди ми три је ви ћа,
при вре ме ног па ро ха пр вог ба ро ше вач ког у Ба-
ро шев цу, за в. д. ар хи је реј ског на ме сни ка ко лу-
бар ско-по сав ског.410

Епи скоп шу ма диј ски Јо ван од ли ко вао је у
ле то 2008. го ди не пра вом но ше ња на пр сног кр-
ста про то је ре ја Злат ка Ди ми три је ви ћа, при вре-
ме ног па ро ха ба ро ше вач ког у Ба ро шев цу и ар-
хи је реј ског на ме сни ка ко лу бар ско-по сав ског.411

Про то је реј ста вро фор Злат ко је да нас на 6.
ла за ре вач кој па ро хи ји.

Го ран
Ра до ва но вић

Го ран Ра до ва но вић
је био па рох вре оч ки од
сеп тем бра 2000. го ди не
до 1. ав гу ста 2013. го ди-
не.

Го ран је ро ђен 2.
де цем бра 1977. го ди не
у ва љев ској бол ни ци.
Отац Ми лан и мај ка
Бран ка су жи ве ли у се-
лу Остру жањ – оп шти-
на Осе чи на. Основ ну шко лу је за вр шио у Осе чи-
ни 1992. го ди не. Упо ред но је, исте го ди не, ван-
ред но за вр шио при ват ну ни жу му зич ку шко лу
као и шко лу хар мо ни ке.

Бо го сло ви ју св Пе тра Це тињ ског на Це ти њу
упи су је 1992. го ди не, а за вр ша ва је 1997. го ди не.
Исте го ди не од ла зи на од слу же ње вој ног ро ка у
Бар,  али је убр зо пре ме штен у При зрен.  По од-
слу же њу вој ног ро ка вра ћа се у род но ме сто, али

409 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997 – Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 57

410 Ебр.1904/06.

411 Ебр. 758/08.
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по чет ком бом бар до ва ња би ва мо би ли сан, те је
као ре зер ви ста под оруж јем про вео још три ме-
се ца. На кон де мо би ли за ци је вра ћа се ку ћи.

Ива ном, кћер ком по кој ног про то је ре ја Ра-
де та Ан ти ћа, па ро ха вре оч ког, оже нио се у ле то
2000. го ди не. Ру ко по ло жен је у чин ђа ко на 19. ав-
гу ста 2000. го ди не у ма на сти ру Бла го ве ште ње од
стра не епи ско па Шу ма диј ског Са ве. У чин пре-
зви те ра ру ко по ло жен је 20. ав гу ста 2000. го ди не
у То по ли. Де кре том је по ста вљен за па ро ха вре-
оч ког при цр кви у Вре о ци ма.

У Вре о це до ла зи 21. ав гу ста 2000. го ди не, где
при ма ду жност од све ште ни ка Злат ка Ди ми три-
је вић, ко ји је из ве сно вре ме оп слу жи вао вре оч ку
па ро хи ју на кон смр ти про то је ре ја Ра де та Ан ти-
ћа. Го ран зва нич но по чи ње са ра дом у вре оч кој
па ро хи ји 1. сеп тем бра 2000. го ди не.

Епи скоп шу ма диј ски Јо ван од ли ко вао је по-
чет ком 2008. го ди не до сто јан ством пр о то на ме-
сни ка је ре ја Го ра на Ра до ва но ви ћа, при вре ме ног
па ро ха пр вог вре оч ког у Вре о ци ма, Арх. нам. ко-
лу бар ско-по сав ско.412

Епи скоп шу ма диј ски је у је сен 2013. ок то бра
про то је ре ја Мир ка Те ши ћа, при вре ме ног па ро ха
дру гог шо пић ког и про то на ме сни ка Го ра на Ра-
до ва но ви ћа раз ре шио оп слу жи ва ња упра жње не
па ро хи је вре оч ке у Вре о ци ма, Ар хи је реј ско на-
ме сни штво ко лу бар ско-по сав ско.413

Про то на ме сник Го ран Ра до ва но вић је да нас
па рох на 1. шо пић кој па ро хи ји.

Ра ди во је
Сто ја ди но вић

Епи скоп шу ма-
диј ски Јо ван је у је сен
2013. пре ме стио про-
то на ме сни ка Ра ди во ја
Сто ја ди но ви ћа, до та-
да шњег при вре ме ног
па ро ха си пић ког у Си-
пи ћу, Ар хи је реј ско на-
ме сни штво ра чан ско,
на ду жност при вре ме-
ног па ро ха вре оч ког у
Вре о ци ма, Ар хи је реј-
ско на ме сни штво ко лу-
бар ско-по сав ско.414

Про то на ме сник Ра ди во је Сто ја ди но вић, ро-
ђен 14.  ав гу ста 1975. го ди не у Кру шев цу од оца
Све то за ра и мај ке Љу бин ке. Основ ну шко лу за-
вр шио је у Шап цу, а за тим 1990. го ди не упи су је
Бо го сло ви ју Св. Ки ри ла и Ме то ди ја у При зре ну.
У све ту тај ну бра ка сту па 31. ја ну а ра 1999. го ди-
не са су пру гом На де ждом Про да но вић из Шап-

412 Ебр. 278/08.

413 Слу жбе ни део – про ме не у епар хи ји шу ма диј ској,
Ка ле нић бр. 6/2013, Кра гу је вац 2013, 42 – 43.

414 Слу жбе ни део – про ме не у епар хи ји шу ма диј ској,
Ка ле нић бр. 6/2013, Кра гу је вац 2013, 42

ца. У чин ђа ко на ру ко по ло жен је 14. фе бру а ра
1999. го ди не у Ста рој Цр кви у Кра гу јев цу, а у
чин пре зви те ра 15 фе бру а ра 1999 го ди не у истом
хра му од стра не епи ско па шу ма диј ског г. Са ве.
За па ро ха Си пић ког по ста вљен је 1 мар та 1999.
го ди не и на тој па ро хи ји оста је до 30. но вем бра
2013 го ди не. На па ро хи ју Вре оч ку по ста вљен је
бла го сло вом епи ско па шу ма диј ског г. Јо ва на 01.
де цем бра 2013. го ди не и на њој се на ла зи и да-
нас. Од стра не епи ско па Шу ма диј ског г. Јо ва на
од ли ко ван је цр ве ним по ја сом и до сто јан ством
про то на ме сни ка. За ње го во вре ме слу жбо ва ња
у па ро хи ји Си пић кој осве ћен је нов ико но стас
и об но вље ни су Храм Св. Без сре бре ни ка Ко зме
и Да мја на у Си пи ћу и Храм Ро ђе ња Пре све те
Бо го ро ди це у Ма лим Крч ма ри ма, а у па ро хи ји
Вре оч кој фре ско пи сан је Храм По кро ва Пре све-
те Бо го ро ди це. Има два си на, Не ма њу, ро ђе ног
2000. го ди не и Уро ша, ро ђе ног 2002. го ди не.

Ве ли ко цр љен ски па ро си

Мо мир Осто јић је био па рох ве ли ко цр љен-
ски од 1938. до 1946. го ди не. На кон то га пре ла зи
на вре оч ку па ро хи ју.

Ра до је Бра дић

Про та Ра до је је ро-
ђен 5. ју на 1909. го ди не
на пла ни ни Ја вор у та-
да шњем окру гу ча чан-
ском. Основ ну шко лу
је за вр шио у Сје ни ци,
гим на зи ју у Но вом Па-
за ру, а Бо го сло ви ју у
При зре ну

За све ште ни ка је ру-
ко по ло жен на дру ги дан
Бо жи ћа 1934. го ди не у
Ко сов ској Ми тро ви ци,
и од мах по ста вљен за све ште ни ка у Гра ча ни ци.
Уско ро, 1937. го ди не је пре ме штен у Ли пљан, где
је са па ро хи ја ни ма са гра дио у Ла пљем се лу цр-
кву по све ће ну све тим Фло ру и Ла вру.У Ли пља-
ну је Ра до је остао до 1942. го ди не, ка да је мо рао
да из бег не у Кра ље во, где је већ ра ни је пре ба цио
по ро ди цу. У Кра ље ву је по ста вљен за по моћ ни ка
ста ре ши не кра ље вач ке цр кве. На кон осло бо ђе ња
по ста вљен је на Кне же вач ку па ро хи ју у Ра ко ви ци,
да би убр зо за тим био пре ме штен за по моћ ни ка
све ште ни ка у во ждо вач кој цр кви

Ко нач но, 1946. го ди не по ста вљен је на Ве ли-
ко цр ље нич ку па ро хи ју при цр кви у Вре о ци ма.
На овој па ро хи ји је остао до ју ла 1948. го ди не.

На лич ни зах тев, због шко ло ва ња де це, пре-
ла зи на упра жње ну па ро хи ју у Ба ри чу, ко ју је
при мио 7. ју ла 1948. го ди не. У Ба ри чу је остао до
пен зи о ни са ња.415

415 Р. Бра дић, Сто го ди шњи ца цр кве у Ба ра је ву, Гла-
сник СПЦ бр. 12/1974, Бе о град 1974, 284
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Са оду ше вље њем при хва та пре по ру ку па-
три јар ха Гер ма на да се об на вља ју и до гра ђу ју
хра мо ви. Про та је, за јед но са цр кве ном упра вом,
28. ја ну а ра 1968. го ди не од лу чио да из гра ди зво-
ник  на ба рич кој цр кви, као и да се са ма цр ква
„опра ви“. Има ла је са мо им про ви зо ва ну др ве ну
зво на ру. Ра до је је фор ми рао гра ђе вин ски од бор
и кре нуо у из град њу. Све срд ну по моћ је пру жио
сам па три јарх, јер су па ро хи ја ни од по треб них
10 ми ли о на ди на ра ус пе ли да при ку пе са мо по-
ло ви ну. Па три јар ши ја је одо бри ла кре дит у по-
треб ном из но су. Та ко је ба рич ка цр ква об но вље-
на до че ка ла сво ју сто ту го ди шњи цу 1974. го ди-
не.  Но ви зво ник је осве тио па три јарх Гер ман 1.
сеп тем бра 1974. го ди не.416 Об но вље ну цр кву на-
род је са оду ше вље њем на звао ма ла Сту де ни ца.

Про та Ра до је је био ве о ма на чи тан и обра-
зо ван чо век. Пи сао је ро до љу би ве пе сме, ин те-
ре со вао се за књи жев ност, исто ри ју. Обо га тио је
цр кве ну би бли о те ку. За свој рад је већ 1953. го-
ди не од ли ко ван пра вом но ше ња цр кве ног по ја-
са, а ка сни је и чи ном про то је ре ја.

У бра ку са Де сан ком Мар ко вић до био је ћер-
ку Ру жи цу, ди пло ми ра ног ма те ма ти ча ра и си на
Ра до ји цу Баћ ка, ди пло ми ра ног ин жи ње ра елек-
тро тех ни ке.

Кон стан тин
Но во сиљ цев

Кон стан тин-Ко-
ста Но во сиљ цев је
био ве ли коцр љен ски
па рох од 1950–57. го-
ди не Ко ста је од 1965.
.  до 1978.  го ди не био
па рох у Ру дов ци ма.417

Оже њен је Цве том
са ко јом је имао си-
на Ду ша на и ћерке
тамару и Татијану. Ни је ни ка да до бро са вла дао
срп ски је зик али је као чо век био из у зе та; ка ко
ре че То ми слав Га јић „Ду ша од чо ве ка“.

416 Р. Бра дић, н. ч, 284

417 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997 – Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 60, 66

То ми слав
Је док сић

То ми слав је ро ђен
је 1934. го ди не у се лу
Ту леж. Бо го сло ви ју је
за вр шио у Ра ко ви ци,
Бе о град. Ру ко по ло-
жен је у Кра гу јев цу
1957. го ди не, а ње го-
ва пр ва па ро хи ја је
би ла Ве ли ки Цр ље ни
(1957-1965). Ту је на-
сле дио Ко сту Но во-
сиљ це ва. Ње го ва су пру га је Жи во дар ка  (та ко ђе
из Ту ле жа) са ко јом се оже нио 1957. го ди не.  Има
дво је де це (Вла дан 1958. и Зо ран 1963.). Ста но-
ва ли су у па ро хиј ском до му у Вре о ци ма. Чин
про то на ме сни ка до био је у том пе ри о ду. На кон
Ве ли ких Цр ље на  од 1965. до 1992. го ди не био је
па рох у Ба ро шев цу и од 1992. до 1995. го ди не у
Ру дов ци ма.418

То ми слав Га јић

То ми слав Га јић
је био ве ли ко цр-
љен ски па рох 1967–
1975. го ди не.

Ро ђен је 21. сеп-
тем бра 1944. го ди не
у Обре жу од ро ди-
те ља Ми о дра га и
Љу бин ке Га јић, зе-
мљо рад ни ка и до ма-
ћи це. Шест раз ре да
Основ не шко ле за-
вр шио је у Обре жу, а
сед ми и осми раз ред у Вар ва ри ну. Да ље шко ло-
ва ње на ста вио је у Срп ској пра во слав ној Бо го-
сло ви ји “Све ти Са ва” у Бе о гра ду, и исту ре дов но
за вр шио у пе ри о ду од 1959–1964. го ди не. Вен чао
се 18.  ју на 1967. го ди не са Ве ри цом,  ћер ком Ра-

418 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997 – Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 57, 60, 66

Прослава 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)
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ди во ја и Бо жа не Илић
из се ла Вар ва ри на, и
из то га бра ка има ју два
жен ска де те та Мир ја-
ну и Све тла ну.  У хра-
му Ус пе ни ја Пре све те
Бо го ро ди це у Кра гу-
јев цу од стра не ње го-
вог Пре о све штен ства
епи ско па шу ма диј ског
го спо ди на Ва ле ри ја на
14. ав гу ста 1967. го ди-

не ру ко по ло жен је у
чин ђа ко на, а 15. ав-
гу ста исте го ди не у
чин све ште ни ка. За

па ро ха па ро хи је ве ли ко цр љен ске са се ди штем у
Вре о ци ма, по ста вљен је 18. ав гу ста 1967. го ди не,
а 1975. го ди не по ста вљен је за па ро ха па ро хи је
бо шњан ске у Бо шња ну, Ар хи је реј ско на ме сни-
штво тем нић ко.419

На бо шњан ској па ро хи ји оста је до 13. сеп-
тем бра 1997. го ди не, ка да би ва по ста вљен за па-
ро ха тре ће вар ва рин ске па ро хи је са се ди штем у
Вар ва ри ну.

Пра вом но ше ња цр ве ног по ја са од ли ко ван је
20. ав гу ста/2. сеп тем бра 1974. го ди не од стра не
епи ско па Ва ле ри ја на. До сто јан ством про то на ме-
сни ка од ли ко вао га је 1988. го ди не епи скоп Са ва
(ЕБр. 568/1988) а до сто јан ством про то пре зви те-
ра 25. мар та 2002. го ди не ад ми ни стра тор епар-
хи је шу ма диј ске епи скоп звор нич ко - ту злан ски
Ва си ли је (ЕБр. 340/02). Нај ви шим од ли ко ва њем
ко је мо же да се до де ли све ште ни ку Срп ске пра-

во слав не цр кве чи ном про то је ре ја ста вро фо ра
од ли ко ван је од лу ком Св. арх. Си но да (Син, Бр.
2519/ зап. 1497) 25. но вем бра 2003. го ди не док му
је на пр сни крст уру чио епи скоп шу ма диј ски Јо-

419 Ар хив цр кве у Вар ва ри ну - Љу би сав Ко ва че вић,
ПА РО СИ ТРЕ ЋЕ ВАР ВА РИН СКЕ ПА РО ХИ ЈЕ

ван 24. мар та 2004. го ди не (ЕБр. 342/03).420

Епи скоп шу ма диј ски Јо ван је кра јем 2007.
го ди не пен зи о ни сао пр о то је ре ја То ми сла ва Га-
ји ћа, при вре ме ног па ро ха тре ћег вар ва рин ског у
Вар ва ри ну, Арх. нам. тем нић ко.421

Ра де Ан тић

Ра де Ан тић је био ве ли ко цр љен ски па рох
1975–79. го ди не.

То ми слав Ма рић

То ми слав Ма рић је
био ве ли ко цр љен ски
па рох од 1979. до 2012.
го ди не.

То ми слав је ро ђен
07. сеп тем бра 1949.
го ди не у се лу Сту бле-
ни ца код Уба од оца
Ра до ми ра и мај ке Жи-
во дар ке. Че ти ри раз-
ре да основ не шко ле
за вр шио у род ном ме сту, а осмо го ди шњу шко лу
(дру га 4 раз ре да) у Убу. За вр шио је бо го сло ви ју
„Св. Ар се ни ја Срем ца“ у Срем ским Кар лов ци ма.
Вој ску слу жио у Сом бо ру.  У чин ђа ко на и пре-
зви те ра ру ко по ло жио га је 2.ок то бра 1972. го ди-
не епи скоп ша бач ко –ва љев ски Јо ван.422, а 3.ок то-
бра исте го ди не по ста вљен за све ште ни ка у Бо-
го ва ђи са слу жбом у Но ва ци ма у епар хи ји та да
ша бач ко-ва љев ској. Ту је про вео 6 го ди на и не ки
ме сец, а 21. ма ја 1979. до ла зи на ве ли ко цр ље нач-
ку па ро хи ју при хра му вре лач ком.

Са су пру гом Ја сми ном, рођ. Осто јић из Са-
ла ша Цр но бар ског, из ро дио је дво је де це, си на
Раст ка  (1977. – 9. 12. 2009), ко ји је свр шио бо-
го слов ски фа кул тет у Ли бер тви лу, у Чи ка гу, али
је по стра дао не срећ ним слу ча јем по сле ва ђе ња
зу ба, од сеп се; и си на Ми ла на рођ. 1982. г.,  дипл.
еко но ми сту.

Епи скоп шу ма диј ски Јо ван је 11. мар та 2009.
го ди не, у то ку све те Ли тур ги је у ла за ре вач кој
цр кви, удо сто јио чи ном про то је ре ја па ро ха цр-
љен ског про то на ме сни ка То ми сла ва Ма ри ћа и
па ро ха брај ко вач ког про то на ме сни ка Ра до ва на
Мар ко ви ћа.

Про то је ре ја То ми сла ва Ма ри ћа, при вре ме-
ног па ро ха пр вог ве ли ко цр љен ског у Ве ли ким
Цр ље ни ма, епи скоп шу ма диј ски Јо ван од ли ко-
вао је 2012. го ди не пра вом но ше ња на пр сног кр-

420 Ар хив цр кве у Вар ва ри ну - Љу би сав Ко ва че вић,
ПА РО СИ ТРЕ ЋЕ ВАР ВА РИН СКЕ ПА РО ХИ ЈЕ; Срп ска
пра во слав на епар хи ја Шу ма диј ска 1947-1997, Кра гу је-
вац, 1997. го ди не, 148

421 Ебр. 1573/07

422 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997 – Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 60

Томислав у време
рукополагања 1967. године

Његово преосвештенство епископ Јован уручује
напрсни крст проти Томиславу 24. марта 2004.

године у Бачини
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ста.423

Про то је реј ста вро фор То ми слав Ма рић,
при вре ме ни па рох пр ве ве ли ко цр љен ске па ро-
хи је у Ве ли ким Цр ље ни ма пен зи о ни сан је кра јем
2012. го ди не.424

Про то је реј ста вро фор То ми слав Ма рић је
да нас у пен зи ји и жи ви у Ла за рев цу.

За вре ме слу жбо ва ња у Ве ли ким Цр ље ни ма
вред но ра ди са вре оч ким па ро хи ја ни ма, све ште-
ни ком Ра дом Ан ти ћем и су пру гом на уре ђе њу
пор те у Вре о ци ма и из град њи свих но вих гра ђе-
ви на. Се ћа се да је 1988. го ди не по ста вље на огра-
да око цр кве брв на ре и уре ђен окол ни про стор,
као и пре по кри ва ње исте.

Дру га вре оч ка па ро хи ја

Алек сан дар
Но ва ко вић

Је реј Алек сан дар Но-
ва ко вић је био па рох II
вре оч ки од 2. де цем бра
2001. го ди не до 10. фе бру-
а ра 2005. го ди не.

Епи скоп шу ма диј ски
Јо ван је по чет ком 2007.
го ди не од ли ко вао пра вом
но ше ња цр ве ног по ја са је ре ја Алек сан дра Но ва-
ко ви ћа, при вре ме ног па ро ха тре ћег ла за ре вач-
ког у Ла за рев цу, Арх. нам. ко лу бар ско-по сав-
ско.425

Ка да се апри ла 2008. го ди не епар хи ја шу ма-
диј ска при кљу чи ла про јек ту За јед ни ца Зе мље
жи вих ства ра њем јед не ова ке за јед ни це у Брај-
ков цу отац Алек сан дар Но ва ко вић је за ду жен да
као ду хов ник во ди бри гу о њој. Он то успе шно
ра ди до да нас. За јед ни ца Зе мља жи вих у Брај-
ков цу јед на је од че ти ри ку ће у ко јој се под сло га-
ном ora et la bo ra (рад и мо ли тва) ра ди на пр вом
ко ра ку у ре со ци ја ли за ци ји бив ших за ви сни ка и
њи хо вом вра ћа њу сми слу и ле по ти жи во та као
Бо жи јем да ру.

Епи скоп шу ма диј ски Јо ван је у је сен 2013.
го ди не од ли ко вао пра вом но ше ња на пр сног кр-
ста про то је ре ја Алек сан дра Но ва ко ви ћа, при-
вре ме ног па ро ха тре ћег ла за ре вач ког при хра му
Све тог ве ли ко му че ни ка Ге ор ги ја у Ла за рев цу.426

Епи скоп шу ма диј ски Јо ван је у Ла за рев цу 2.
ма ја 2011. го ди не про ти Алек сан дру и ње го вој
су пру зи Је ле ни кр стио ћер ку Јо ва ну, а 11. ја ну а-
ра 2015. го ди не си на Ђор ђа.

Про то је реј ста вро фор Алек сан дар Но ва ко-
вић је да нас па рох на 3. ла за ре вач кој па ро хи ји и
има ше сто ро де це.

423 Ебр. 656/12.

424 Ебр. 1555/12.

425 Ебр. 259-2/07.

426 Ебр. 1158/13.

Мир ко Те шић

Мир ко је ро ђен у
се лу Бр да ри це, оп шти-
на Ко це ље ва, 5. ја ну а ра
1964. год. од оца Ти хо-
ми ра и мај ке Бо жа не.
Пе то ра зред ну бо го-
сло ви ју за вр ша ва у Бе-
о гра ду 1985. год. Брак
је скло пио са Љи ља ном
ро ђе ном Кне же вић из
Тр ли ћа, оп шти на Уб. У чин ђа ко на је ру ко по ло-
жен 21. сеп тем бра 1985. год. у цр кви у То по ли, а у
чин све ште ни ка 22. сеп тем бра у ма на сти ру Бла-
го ве ште ње код Стра га ра.

Отац је дво је де це.
Мир ко је, на кон ру ко по ло же ња 1985. и 1986.

го ди не био па рох у То по ли. Од 1986. до 2002. го-
ди не био је па рох јун ко вач ки.427 По сле упо ко је-
ња вла ди ке Са ве шу ма диј ском епар хи јом је не ко
вре ме ад ми ни стри рао епи скоп звор нич ко-ту-
злан ски г. Ва си ли је (Ка ча вен да), чи јим су бла-
го сло вом и ак том од 19. мар та 2002. фор ми ра не
по ред ове јед не по сто је ће још три ла за ре вач ке
па ро хи је. За дру гог ла за ре вач ког па ро ха би ва
по ста вљен про то на ме сник Мир ко Те шић, до та-
да шњи па рох јун ко вач ки. Од да на по ста вље ња
на ла за ре вач ку па ро хи ју вр ши ду жност ста ре-
ши не хра ма. По чет ком 2005. го ди не пре ме штен
је на вре оч ку па ро хи ју.

Про то на ме сник Мир ко Те шић је био па рох
II вре оч ки од 10. фе бру а ра 2005. го ди не до 1. ав-
гу ста 2013. го ди не.

Епи скоп шу ма диј ски је у је сен 2013. ок то бра
про то је ре ја Мир ка Те ши ћа, при вре ме ног па ро ха
дру гог шо пић ког, и про то на ме сни ка Го ра на Ра-
до ва но ви ћа раз ре шио оп слу жи ва ња упра жње не
па ро хи је вре оч ке у Вре о ци ма, Ар хи је реј ско на-
ме сни штво ко лу бар ско-по сав ско.428

Про то је реј Мир ко Те шић је да нас па рох на 2.
шо пић кој па ро хи ји.

427 Срп ска пра во слав на епар хи ја шу ма диј ска 1947–
1997 – Ше ма ти зам, Кра гу је вац 1997, 63

428 Слу жбе ни део – про ме не у епар хи ји шу ма диј ској,
Ка ле нић бр. 6/2013, Кра гу је вац 2013, 42 – 43.
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ПРИЛОГ
Марија Савић

Археолошки локалитети у
селу Вреоци

Од најстаријих времена па до данас токови
и долине великих река били су главни правци
комуникација између појединих области.
Уколико се нису завршавали у сливу одређених
река ти правци су увек  ишли ка најближим
превојима планинских венаца, којим су
поједине области биле одвојене. Као важан
магистрални правац на Балкаснком полуострву
прво место заузимају долине његове северне
периферије, односно реке Сава и Дунав. Од њих

се ка југу одваја главна балканска трансверзала
моравско-вардарска долина. Од ових главних
комуникција одвајале су се и њима спајале

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 подрињско-
колубарског и београдског подручја и обухвата
подручја 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

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

429 В. Трбуховић, Колубара у улози споредног пута
кроз праисторију, антички период и средњи век,
Колубара 3, Републички завод за заштиту споменика
културе Београд 1998, 19-25.

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

Шумадијској Колубари припада насеље Вреоци
које регионално припада општини Лазаревац.
Налази се на северозападној страни колубарске
равни у непосредној 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
подручју од најранијих дана праисторије па све
до данас. Досадашња 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 периода па све до средњег
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. Јордовић, Заштита споменика културе
на подручју угроженом изградњом и ширењем по-
вршинских 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 периода
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
периоду средњег 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
година пре нове ере, доноси многе
промене које се одражавају и на типове
подизања насеља. Како год, трагови

насељености овог периода констановани
су на многим локалитетима у колубарско-
подрињском региону,  с тим што на подручју
насеља Вреоци за сада нису познати трагови
живота из овог периода, осим на локалитету
Манастирине код Скобаља, што је последица
недовољне истражености. Слична ситуација је и
када је у питању бакарно, бронзано и гвозедно
доба која такође са собом доносе многе новине у
начину живота.

Историја овог подручја боље је позната
тек од времена римских освајања и борби за
одржавање римске власти. Колубарски басен
у коме је смештено данашње 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 део 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 видовима
привредних грана.  Развој пољопривреде и
рударства поспешио је изградњу 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 непосредној близини Вреоца.433 У

Републички завод за заштиту споменика културе
Београд 1995, 26-50.

432 Ч. Јордовић, нав.дело, стр.7.

433 Исто.

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
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селу Јабучје је случајно посведочен богат налаз
римског сребрног посуђа из прве половине
1-ог века.434 Поред сребрног посуђа сличајно
је откривена и једна 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
средњовековне 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 да се установи постојање
старијих грађевинских и насеобинских фаза
простора на коме се налази данашња црква,
чиме би се потврдила претпоставка мештана
да је црква подигута на темељима некадашњег
манастира, јер читав простор око цркве мештани
називају манастирско или Манастирине.
Обзиром да нису пронађени трагови старије
сакралне грађевине, констановани су трагови
праисторијске и средњовековне активности,
чиме је доказан континуите у трајању од преко
6000 година. Пронађени су трагови живота
човека из најстаријих периода најранијег ра-

434 М. Величковић, Археолошко благо Србије-каталог,
Београд 1983, 61-66, кат.бр.35-44.

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

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

звоја седелачког начина
живота као и јасни докази
настањивања у периоду
12  -  13-ог века у периоду
успостављања и уздизања
српске средњовекковне
државе.437

Крајем 4-ог века учеста-
лији напади варвара доводе
до слабљења царске власти
на територији целе државе.
Ради ефикасније одбране од

варвара и ради лакшег управљања, године 395.
долази до поделе римског царства на Источно
и Западно царство. Колубарски регион улази
у састав источног дела римског царства који
ће касније припасти Византији. Материјални
трагови који сведоче о континуитету постојања
насеља од досељавања Словена и касније,
кроз цео средњи век, посведочена 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
зграда различитих намена, почев од оних

437 Исто, 27.

438 Ч. Јордовић, нав.дело, 7; А. Ропкић-Ђорђевић,
Касноантичка 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.

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. Ропкић-
Ђорђевић, нав.дело.

441 Д, Спасић, Археолошка истраживања локалитета
Црквине, Колубара 3, Републички завод за заштиту
споменика културе Београд 1998, 53-64; А. Ропкић-
Ђорђевић, нав.дело, 93-94.

Преузето из: M.
Благојевић, Н. Мирковић
Марић, Локалитет Камаљ
у селу Скобаљ, општина
Лајковац, Колубара 6,
Београд 2013, 55 и 84
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намењених за становање које некад могу бити
луксузно украшене мозаичним подовима или
фрескама на зидовима 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 радне просторије. У непосредној 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 опредељена у
период 3-4 век, где су се вероватно сахрањивали
становници виле рустике.443 У непосредној
близини сакралног објекта истражени су и
остаци већег праисторијског објекта који
је после напуштања секундарно коришћен
као отпадна 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 одлика
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
видети: 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).

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.дело,
94.

444 М. Благојевић, Н. Мирковић-Марић, нав.дело, 54-
84.

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

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
датума и да потиче с почетком 20-ог века,
када 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 долини реке Колубаре

припада рударском колубарском басену,
чијим радовима су предходила археолокша
истраживања у циљу спашавања евентуалних
постојећих трагова материјалне културе из
различитих периода 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 директно
угрожен рударским радовима на површинском
копу Тамнава-Источно поље рударског басена
Колубара. Истраживања су показала да се на
појединим локалитетима прати континуитет
насељавања од најстаријих времена седентарног
начина живота људских зајендица односно
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 података потиче из
античког и средњовековног периода што указује
да је подручје у околини насеља Вреоци имало
велики заначај за тадашње римско царство и у
различитим периодима средњег века. У самом
насељу Вреоци археолошки трагови материјалне
културе су малобројни што није последица
непостојања трагова прошлости већ последица
недовољне истражености.  Сходно томе будућа
археолошка истраживања би могла дати и
потврдити историјски занчај овог места као што
је то случај са околним насељима у непосредној
близини са чијим атарима се граничи.

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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