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ДВОР ДАНИЛА II У ЈЕЛАКЦУ
НА КОПАОНИКУ

МАРИЈА M. САВИЋ

ИНСТИТУТ ЗА СРПСКУ КУЛТУРУ

ЛЕПОСАВИЋ

НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ1

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР

БЕОГРАД

АПСТРАКТ:  У раду је дата кратка историја села Јелакца на Копаони-
ку. Аутори сматрају да се у Јелакцу поред Копорића налазио двор
Данила II али и Копорићки трг. Изнето је мишљење и да Јелашци у
средњем веку нису били село већ само топоним. Такође је скренута
пажња да су не само рудници већ и топионице постојале и у селима
и то и увреме Деспотовине и бар за прво време владавине Осман-
лија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: рударство, средњи век, Османлије, Копаоник, Копо-
рић, Јелакце, двор Данила II, Беласица

1.  ndjokic05@gmail.com
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У једном скорашњем раду о рударству на Копаонику споменули
смо поред других насеља и Јелакце на јужним падинама Копаони
ка.2 Том приликом смо напоменули да ћемо се њиме озбиљније по-
забивити у једном посебном раду.

Источно од Копорића (на удаљености од око 4 km), на путу за Бе-
ласицу, налази се село Јелакце, у средњем веку такође рудник богат
сребрносним (1030 рударских рупа и пет топионица). Од овог рудни-
ка Беласица је удаљена само 8 km ваздушне линије. Василије Симић
није сигуран да ли је Јелакце био самостални рудник или само ревир
Копорића, односно Беласице.3

По положају Јелакце спада у планинска села. Куће су лоциране у
дубодолини, по махалама: Јевтића махала (Јевтићи) под Кулом, на-
звана по старцу Јефти, Савићка махала (Савићи) у подножју Ступа и
Широкодолци у Широком долу испод Стражника. У Савићкој маха-
ли збијеносг кућа је таква да је веома тешко утврдити шта коме при-
пада, с обпиром ма непостојање ограда које би означавале површину
кућишта домаћинства, а због близине кућа и стаја о хигијенском
минимуму не може бити говора.4

Око села се уздижу планински висови: Ћићеница (1298 м), Страж-
ник (1349 м), Оштра чука (1335 м), Шиљак (1632 м), Копривница (1642
м), Чардак (1590 м) и Циганско гробље (1474 м). Надморска висина се-
ла је 1104 метра. Поједини делови атара села називају се Селиште,
Старо село, Драговац, Лештак, Зелена гора, Жари, Сенокос, Јасиче,
Ржиште, Луке и Грнац. У атару села је и засеок Стржин. Под Оштром
чуком су баре Велико и Мало језеро. Велико језеро је потпуно засуто,
док Мало језеро има воде преко целе године.5

2.  Н. Ђокић, М. Савић, "Црква Светог Мине у Штави и рударски рејон Бело - Брдо -
Копорић - Беласица", у: Јухорски запис, Својново 2018. 61 - 94.
3.  В. Симић, Рејонизација, 378 – 381.

4.  Исто, 245
5.  Исто.
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Кад је реч о експлоатација руда у Копорићу и Јелакцу значајне су
Копорићка река која протиче кроз Копорићи и Добранска река која
протиче кроз Јелакце.

У Житију архиепископа Данило II (1324-1337), се помиње место Је-
лашци: „у месту званом Јелашци подиже изабран двор за сваку при-
лику и постави прекрасне и високе палате и ту сазида божанствену
цркву у име архистратига Михаила, коју и пописа и украси сваким
доброзакоњем...”.6

Већина историчара и археолога сматра да се то односи на дана-
шње село Јелакце на Копаонику, непосредно поред Копорића. Забу-
ну донекле ствара помен жупе Јелци – Јелашци(е) у Светостефанској
повељи, која је већим делом обухватала област данашњег Ибарског
Колашина.7 Треба нагласити и да се код  Јошаничке бање налази ис-
тоимено село, што може изазвати одређене недоумице.8 У засеоку
Стржин изнад ушћа потока Гомирја је црквина св. Јована и старо
гробље. Ту су и остаци неиспитане старе цркве која би можда могла
бити поменута црква св. Архангела Михаила задужбина архиепис-
копа Данила II.9 Морамо се сложити са мишљењем М. Ивановића да
је реч о вероватно врло значајном сакралном објекту који би могао
бити црква архиепископа Данила. Чињеница је да нисмо могли да
нађемо видљиве остатке палате која се спомиње у извору али ако
претпоставимо да је та палата, највероватније, највећим делом била

6.  Данилови настављачи, Данилов ученик, други настављачи Даниловог зборника,
Београд, 1989, 115.
7.  Љуба Ковачевић, Светостефанска хрисовуља, Споменик СКА IV, Београ, 1890, 4;
Monumenta Serbica, 11; Милисав Лутовац, Ибарски Колашин, Насеља и порекло ста-
новништва 34, Београд 1954, 61, 66; Гавро Шкриванић, Властелинство Св. Стефана
у Бањској, ИЧ 6 (1956), Београд 1956, 196; Синиша Мишић, „Ибарски Колашин у
средњем веку”, у: Манастир Црна Ријека и Свети Петар Коришки, Зубин поток, Цр-
на Ријека, Приштина, Београд, 1998, 13 - 14.
8.  Задужбине Косова, 453.
9.  Задужбине Косова, 453.
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саграђена од брвана онда би не постојање значајнијих остатака пала
те били разумљиви.

Уопште на простору самог села где би могао да буде смештен Ко-
порићки трг нема трагова зиданих објеката али на многим, очиглед-
но вештачким, малим заравнима чести су налази металних клинова
и другог металног окова. Више је него очигледно да је на падинама
које се спуштају ка речици постојао већи број објеката саграђених од
брвана. Наравно, за сада не можемо ништа поближе рећи из ког вре-
мена су те брвнаре.

Од других археолошких налаза треба споменути да се на Стра-
жњику налазе остаци позно античког. На Шупљају и по планинским
косама које се код Зелене горе и Кознице спуштају ка Јаћимовцу и
Добравској реци су многобројне рударске рупе и закопине.

У повељи монахиње Евгеније, коју је издала заједно са синовима
Стефаном и Вуком, од 8. јуна 1395. године, манастиру Св. Пантелеј-
мона, дарују се нови поседи и потврђују стари, међу којима се нала-
зе и Јелшци (Єkьxцh) са Копорићким тргом.10 У литератури се увек за
ово Јелакце наводи како је реч о селу Јелакцу а то не пише ни код Да-
ниловог настављача ни у повељи монахиње Евгеније. У првом слу-
чају пише „у месту званом Јелашце“ а у другом случају „Копорићки
трг с Јелшци“. У истој повељи се за Остраће, Лешак, оближње Стржи-
не изричито каже да је реч о селима. Стржине се спомиње у повељи
цара Уроша из 1363. године којом мењају град Звечан за град Брве-
ник и жупа за жупу. У овој повељи се помињу и нека села села која су
коришћена као међник у бањској повељи као што су: Стржино, Ње-
гомирци, Дебрхава и Мутиводик. И овде се изричито наводи да је
реч о селима. Врло је битно да се у повељи из 1363. године изричито
наводи да је село Стржино – ловачко село.11 И то једино оно.

10.  А. Младеновић, Повеља и писма деспота Стефана, Београд, 2007, 295. Радослав
М. Грујић, Светогорски азил за српске владаоце и властелу после Косовске битке,
Гласник СНД, XI, 1932, Скопље, 65-95. Радослав М. Грујић, Руска властелинства по
Србији у XIV и XV веку, Историјски часопис, XV (1954-1955), 1955, Београд, 64.
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То што се за Јелашце не наводи да је село би могло да буде случај-
ност да се ни у једном османском дефтеру из XVI не јавља село Је-
лашце тј Јелакце. Због овога ми сматрамо да у то време Јелашце није
ни постојало као село него само као географски топоним на коме је
највероватније саграђен двор архиепископа Данила. Треба нагласи-
ти и да поред села Стржина и Копорића нема ни места за село Јелаш
це. Географски Јелашце би пре требало да припада атару села Стр-
жина него Копорића. Са друге стране, да ли случајно, село Стржино
је „ловачко“ село. Када говоримо о евентуалном двору у Јелашцу тре-
ба знати и да је двор краља Милутина (а и његових наследника) у
Врхлабу одмах „преко брда“ максимално сат – сат и по хода на коњу.

Положај Јелакца је идеалан за двор јер је одлично заклоњен од ја-
ких ветрова, и има воде за пиће у изобиљу. Управо због те воде за
пиће не само за људе него и за стоку аутори сматрају и да је Копо
рићки трг био у атару данашњег села Јелакца а не „на врх брда“ где
га стављају други аутори поводећи се за Авр. Поповићем који уопш-
те не води рачуна да тамо где он ставља трг нема скоро уопште воде
за пиће а поготово нема за стоку. А према конфигурацији терена и
геолошком склопу тла никад је није ни било бар не у иоле значај
нијој количини.

Премда кроз Јелакце не пролази ни један значајни пут непосредно
поред њега пролази врло знајан пут који повезује рудник Копорић са
рудокопом Шаторице. Код Станковог гувна одваја се споредни пут
који иде директно у Јелакце док главни друм продужује све до Ци
ганског гроба где се рачва у два крака. Десни наставља гребеном Ко-
паоника ка рудокопу Шаторице и даље у Беласицу и долину Лаба.
Леви крак се прилично стрмо спушта до водом богате долине Луков
ске реке и села Штаве. У Копорићу и Јелакцу је уочен велики број ру-
дарских рупа али врло мало млинова и топионица. Мишљења смо да
је руда транспортована и из Копорића и из Јелакца (низбрдо) до

11.  С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912,
316.
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млинова и топионица у долини водом богате Луковске реке. Узбрдо,
у руднике се враћала неоптерећена товарна стока.12

Јелакце се као село, први пут јавља у изврима тек у време Првог ср-
пског устанка. Наиме, међу селима новопазарске нахије које су осло-
бодили српски устаници Вук Караџић у Даници за 1828. годину спо-
миње и Јелакце.13 Као једног од учесника Првог српског устанка Авр.
Поповић спомиње Ђуру из Јелакца.14 Као и остала околна села Јелак-
це је остало пусто након рата 1876. године а пре тог рата је по Сими
Тројановићу имало 10 српских кућа.15

PALACE OF ARCHBISHOP DANILO II IN JELAKCE ON 
KOPAONIK

On the economic map of the medieval Serbian state, Kosovo and Metohia is a
region of agricultural-pastoral and wine-growing settlements, which are sur-
rounded at their perimeter by zones of mining production and metal processing,
with settlements inhabited by tradesmen and squares interconnected by a net-
work of caravan roads that gained in significance whenever rich new findings
attracted entrepreneurs. The medieval mining law of Europe in general and Ser-
bia in particular contained strictly defined rules by which all abided, dealing
with the mining process, smelteries and foundries, transport, entrepreneurs, cus-
toms, trade and crafts. Customs were an important source of revenue for the
Nemanjić state and, by extension, a measure of the volume of trade in a particu-
lar settlement, but also of the mining production in the area. Catholic parishes
began appearing in Serbian mining regions at the beginning of the XIV century,
on the basis of the privileges granted to Saxon miners by the Serbian rulers at the
time of their settlement. If these data are considered from the standpoint of the
economy as a whole, it could be said that the territory of Kosovo and Metohia,

12.  Мало је вероватно да су коришћена запрежна кола али није и искључено.
13.  Вук Стефановић Караџић, Имена села у Србији изван пашалука бијоградског, Да-
ница за 1828. годину, Беч 1828, 229.
14.  Исто, 245 – 246.
15.  Сима Тројановић, Знаменита места око Копаоника, Коло књ. 4, Београд 1902, 253



Двор Данила II у Јелакцу на Копаонику

МАРИЈА M. САВИЋ, НЕБОЈША Д. ЂОКИЋ 321

along with the surrounding areas, made up an indivisible whole, as the central
economic region of the medieval Serbian state.

Mines in Medieval Serbia were exploited for gold, silver, glam silver, copper,
lead and iron ore. In the area of Kopaonik, were important mines like Belo Brdo,
Koporić and Belasica. It is certain that during whole period from XIV to XVI cen-
tury mining activities were conducted. From second decade of XV century, Bele
Crkve was set as market square of Kopaonik area mining.

Next to the aforementioned mines was the court of Archbishop Danilo II in
Jelašce near Koporić. Jelašce is today's village Jelakce.




