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ЈЕДНА МИСТЕРИЈА – ДВА СТАНОЈА 
Написао и приредио: Зоран А.Антонијевић (сеп.2021.г.) 

Оно што је наша историјска наука дала до сада о догађајима и људима 18-тог и 19-тог 
века, не може нас никако задовољити, као што нас не могу задовољити нирезултати те исте 
науке ни о другим периодима нашег историјског развића. Скоро све што је написано о 
поменутом времену, и што се још увек пише, одише исувише тенденциозношћу у једном или 
другом правцу. А ништа није одвратније од фалцификовања историје! Ни бесмисленије! 
Тендециозност с којом се писано или се и даље пише о овом периоду наше историје, оно 
кварење и забарушивање историјске истине, још је одвратније када се зна да то не долази из 
обичне заблуде или недовољне подобности да се истина открије и утврди. Све се то радило или 
увек ради из нарочитих рачуна. Истина је истина, а људска природа је радознала. Зато се 
човечанство од праискона труди да у свему пронађе и сазна истину. А сазна је кад тад.1  

Мене лично је одувек интересовала историја нашег народа а посебно мог родног места 
Вреоца и нашег краја, колубарског. 

 Још док сам био у основној школи пажљиво сам слушао предавања из историје, сретао 
интересантне људе који су скупљали приче наших дедова и прадедова (Драга Лукић из Вреоца, 
Луле Михаиловић из Лазаревца, учитељ Матић из Петке и др.), али тек у гимназији сазнајем 
понешто из времена прошлих, а о најближем окружењу и значајним људима и догађајима ни 
назнака нема. Много година касније, увидом у старе списе, архивску грађу и летописе сазнајем 
свашта и којешта што ме је подстакло да се озбиљније позабавим овим напоменутим темама. 
Поменућу још једну интересантну тему – Гошнићи и њихова велика кнежина, везану за Зеоке и 
околину, али о њој у другом писанију. 

Имајући у виду изнето мишљење С.Гребенца о писању историје желим да у овом приказу дођем 
до што истиноснијих података о два Станоја, користећи и упоређујући причања потомака, писане 
књиге људи који су живели о њихово време или мало касније као и документа (има их мало) из 

архива и преписки тог времена. 

За ову причу важно је да сам имао част да се дружим и причам 
са Стевановићем Миладином који је написао књигу о Станоју 
Главашу, а и сретнем Главашеве потомке на Букуљи. 

О неколико тема нашег краја сам већ нешто писао, а 
овом приликом бих рекао нешто више о Два Станоја а једној 
мистерији. Представићу већ постојеће материјале јер ту нема 
шта да се одузме, а да се дода нешто ново увек постоји 
могућност.  

Годинама је Станоје из Зеока називан Главашем, па и код 
мештана Зеочана. Та нетачна информација је била заснована на 
непознавању наше националне историје, па и те релативно 
скорашње које се тичу догађаја од свега 200-стотинак година, а 
шта тек рећи за ону старију или најстарију. Посебно је ова 
заблуда око Станоја била заснована на његовом страдању у 
предвечерје Првог србског устанка и на чињеници да су Турци 
планирали прво њега да убију па потом ваљевске кнезове. 

Споменик Станоју подигнут 1904.г 

Из изнетих и многих других разлога, прионуо сам овом послу који се показао поприлично сложен 
јер је требало погледати, прегледати, саслушати и упоредити многе чињенице иако их је 
објективно гледано било мало и за једног и за другог Станоја. 

                                                           
1 Светолик М.Гребенац, Станоје Главаш, Београд 1938. 
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ЗЕОКЕ 

Atribucija: bez atribucije: I Stanoja kneza iz Zeoka (Vuk IV, 24:218) 

Geografski položaj: 43° 50' N, 20° 15' E    Selo blizu Lazarevca (Srbija). 
Epski kontekst: Помиње се у Вук IV, 24 у контексту почетка буне против дахија, и у њему кнез 
Станоје Михаиловић. 
Према сведочанствима савременика, дахија Мехмед Фочић је позвао кнезове у Ваљево под 
изговором да тамо иде у лов, а са тајном намером да их посече. На пут за Ваљево кренуо је преко 
Београдског округа не би ли успут посекао кнеза Станоја Михаиловића из села Зеока, али се 
предомислио да не би узбунио Алексу Ненадовића, Илију Бирчанина и Карађорђа. Пошто је 
стигао у Ваљево и обавио што је имао намеру, Фочић је у Зеоке послао тројицу турских војника 
да заврше са кнезом Станојем. Кнез, „не надајући се зашто су дошли, да им ручак, но при ручку 
дође један петô стане на праг кућни и стане да кукурече, један од Турака рече: „Кнеже, оћу ли да 
убијем овога ороза – петла.” Кнез Станоје одговори: „Можеш но ручка има доста.” Турчин извади 
пиштољ запне, и скреше Кнезу Станоју у прси, и наместо га убије. Синовац Кнеза Станоја, Никола 
момче од 25. година кад види убијеног свог Стрица, утрчи у вајат счепа дугу пушку и кроз кућна 
врата опали из пушке и убије једнога Турчина, а она друга двојица затворе се у кућу и стану 
викати: „Е глава за главу немојте на нас вала ми нисмо криви.” Никола је хтео, и на ону другу 
двојицу кроз кућу да пуца, но родбина и сељаци скоче, те га од тога одврате и пропусте Турке те 
у Београд оду.” 
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Цев пушке кремењаче кнеза Станоја из Зеока 

    
Лице и наличје првог споменика сл.1, 2, сл.3-1963.г. сл.4-Радосав Чворовић-запис и плоча крај споменика 2020.г 

Споменик културе од великог значаја - Споменик кнезу Станоју у Зеокама 

На месту погибије, где је и сахрањен, налази се аутентичан надгробни споменик кнезу 
Станоју Михаиловићу из Зеока, који је пао међу првим жртвама у сечи кнезова 1804. 
године.2 Догађај је одиграо видну улогу у подизању устанка.  

                                                           
2 На имању породице Марковић у Зеокама, уз саму ивицу асфалтног пута Вреоци–Рудовци, налази се 
место погибије кнеза Станоја. Њега су пред кућом убили Турци на превару, почетком 1804. На месту 
погибије кнез Станоје је и сахрањен. Његов синовац Никола одмах је осветио стрица, тако да је ту пала и 
прва жртва противничке војске. Догађај је обележен надгробником са записом. Споменик је вероватно 
постављен непосредно после Станојеве погибије, запис би могао бити убележен почетком друге половине 
XIX века, док је само ово историјско место данас редак материјални документ догађаја пред I српски 
устанак. О стогодишњици I српског устанка подигнут је споменик у форми пирмиде, који објашњава 
описани догађај и његов значај у подизању народа на оружје 1804. Обележавајући 160. годишњицу 
погибије кнеза Станоја, 1964. је на храсту поред старог надгробног споменика постављена плоча са 
стиховима из народне песме Почетак буне против дахија. (Објашњава Радосав Чворовић-Зеочанин) 

http://monumentaserbica.branatomic.com/gradovi/epskigradovi/gradout.php?id=2096&slovo=Z&str=1
http://vbsw.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=37772807
http://maps.google.com/maps?q=43.83333, 20.25&hl=en&z=6
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Надгробни камен нашао је лазаревачки учитељски збор, о чему постоји запис на задњој 
страни споменика, почетком друге половине XIX века. Године 1904. подигнут је у 
близини старог нови споменик, рад Ђoванија Бертота, у част кнезу Станоју и његовом 
синовцу Николи. Најзад, године 1964. постављена је и бронзана плоча и уређен простор 
око ових споменика. Споменик кнезу Станоју традиционално чуван током два века, 
аутентичан је материјални докуменат из времена сече кнезова која непосредно 
претходи дизању Првог српског устанка. Службени гласник СРС бр. 28/83. 

Поменик, Милан Ђ.Милићевић, ст.376 

 

Порекло Станојевића 

Станојевићи, који су 
породично били кнезови колубарске кнежине београдске нахије презивају се по 
кнезу Станоју Михаиловићу, чији отац се звао Михаило. Кнез Станоје имао је, 
млађег, рођеног брата Милисава, чији син кнез Никола Станојевић је узео 
презиме по стрицу кнезу Станоју. 

Кнез Станоје из Зеока 

Родоначелник Станојевића, кнез колубарске кнежине београдске нахије Станоје 
Михаиловић из Зеока, убијен је у Сечи кнезова 1804.г.3 

Кнез Никола Станојевић (1779-1829) 

Никола син Милисава Михаиловића и братанац кнеза Станоја Михаиловића, 
убио је првог Турчина у Првом српском устанку, 1804.г, одмах пошто је турски 
одред који је у време Сече кнезова боравио у њиховој кући убио кнеза Станоја [1]. 

После убиства кнеза Алексе Ненадовића и Илије Бирчанина, Мехмед-ага Фочић, 
послао је своје момке у Зеоке да убију кнеза Станоја. На превару питајући 
Станоја да убије петла за ручак Турчин окрене кубуру и убије кнеза. Један од 
момака узео је нож да кнезу Станоју одсече главу. Међутим, Станојев братанац 
Никола утрчао је у вајат, узео кнежеву шишану и викнуо: "Нећеш, Турчине нит 
твоје главе однети, а камо ли кнежеве!" и опали и покрај Станоја обали 
Турчина..." [2]. Хтео је побити и остале Турке али један од њих рече да је пала 
глава за главу и да не гину даље, Никола стаде те двојица утекоше са крвавом 
Станојевом главом, коју су успели осећи, за Београд. 

Кнез Никола Станојевић је у прво време носио презиме Михаиловић, по деди 
Михаилу и Кнежевић, да би се касније усталило презиме по стрицу кнезу Станоју-
Станојевић. Николу Станојевића књаз Милош је 1/19. јуна 1819. године 
наименовао и потврдио кнезом кнежине „назвате Гошнићева у нахији 
београдској“ [3]. Сахрањен је у Зеоке, код старе Барошевачке цркве. Никола 
Станојевић имао је три сина и четири кћерке, Илију, Јеремију, Јакова, Босиљку, 
Персиду, Љубицу и Насту. 

                                                           
3 Земунски протопрезвитер, Михаило Пејић, у свом извештају карловачком од 4.фебруара 1804.г. јавио је: 
„... тако до данас 72 мертве главе, које кнезовске, које свешченическе, које од прочи, и све поглавити 
људи, и једино мертве главе у Београд донесу се,...” Један аустријски писац забележио је да је за 14 дана 
убијено 95 људи, мајор Митезер, шеф аустријске обавештајне службе у Земуну, тврди да је у сечи погинуло 
123 лица, док је у српској молбируском посланику у Цариграду, од 3.маја 1804.г. поменуто 150 жртава. 
(прве жртве су Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин у Ваљеву, Марко Чарапић из Бегаљице и Станоје 
Михаиловић из Зеока. Последња жртва велике сече је Хаџи Рувим Нешковић, архимандрит манастира 
Боговађа, издан од владеке Леонтија-Грка погубљен на Варош капији, од Аганли-барјактара, дахије 
Аганлије. (Ж.Живуловић, Највеће битке првог српског устанка, ст.9, Београд Слово љубве, 1981.г.) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B5_(%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1804
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8#cite_note-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B5_(%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8#cite_note-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D1%98%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/1819
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8#cite_note-3
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Многи његови потомци постадоше важни и значајни људи у Књажевини па после 
у Краљевини Србији, заузимајући високе положаје у цивилној и војној 
хијерархији. 

Удајући кћери и женећи синове Станојевићи су имали родбинске везе са 
Фотићима, Недићима, Ненадовићима, Краковим, Крстићима, Љотићима и 
побочно са Карађорђевићима. 

Станојевићи су у сродству са Ненадовићима и преко њих Карађорђевићима, 
Ђурићима и др. По женској линији потомци кнеза Станоја и кнеза Николе из Зеока 
су Фотићи, Љотићи, Кракови и Недићи. 

 

Станоје Стаматовић – Главаш 
СТАНОЈЕ ГЛАВАШ - војвода4 
Рођен у Глибовцу (Отоманско царство) 21. фебруар 1763.- Погинуо 15. фебруар 1815. (51 год.) у 
Бањичине (Отоманско царство). 
Кости пренете и сахрањене 26. маја 1902. године. 
Овај споменик је подигнут прилозима племенитих Срба. 

   
Гроб и споменик Станоја Главаша у Баничини; Станоје Главаш (Музеј Првог српског устанка, рад Остоје Балканског). 

Станоје Стаматовић, познатији као Станоје Главаш (Глибовац, 21. фебруар 17635 - Баничина, 15. 
фебруар 1815)[1][а] је био хајдук пре устанка, војвода у Смедеревској нахији, један од могућих 
кандидата за вођу устанка[2] и један од најистакнутијих старешина и јунака у Првом српском 
устанку. Био је предвиђен за вођу Првог српског устанка (1804)., али је на његов предлог6 изабран 
Карађорђе Петровић. Његово јунаштво опевано је у народним песмама, а Ђура Јакшић је о њему 
написао истоимену драму. 

Садржај: (подаци преузети са Википедије) 
1 Биографија 
1.1 Први српски устанак 
1.2 После устанка 
2 Потомци 
3 Сећање на Станоја Главаша 

                                                           
4 Станоје Стаматовић је од свих војвода из Првог устанка, признат за војводу иако није имао своје нахије-
територије на којој би газдовао и стајао јој на челу. Хајдуковање је почео пре свих, већ 1790-91.г. па су му 
(по неким подацима) у чети били и Хајдук Вељко Петровић а и сам Карађорђе. 
5 10 фебруара по старом календару 1763.г. у селу Салевац-стари назив за Глибовац, родио се Станоје 
(М.Стевановић, Станоје Главаш, Књига комерц, Београд 2005.) 
6 „Браћо, ја сам ајдук! ... мене ајдуци слушају и слушаће ме! Али сав народ нијесу ајдуци, пак ће људи 
сјутра рећи: „Куда ћемо ми за ајдуком? У ајдука нити има куће нити кућишта! Сјутра, кад Турци 
навале, он ће у шуму, а ми ћемо остати на мејдану да нас Турци робе и арају”... Него браћо, ви 
поставите за старјешину каквога човјека између вас, који је и досадбио с народом. А ја ћу чинити 
што могу, као и до сад.” – Вук С.Караџић, „Прва година српског војевања на дахије” 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%9B%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%89%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9B%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1763
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1815
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%A1%D0%B5%D1%9B%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:1-Grob-i-spomenik-Stanoja-Glavasa-u-Banicini_1386174197.jpg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Stanoje_glavas.jpg
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Биографија 

Рођен је у селу Глибовцу7, код Смедеревске Паланке, од оца Димитрија (умро од турских батина 
у 35.г. и мајке Марице8, који су се у тај крај доселили из једног планинског села у близини Дебра9, 
бежећи од турског зулума и сукоба са њима. После Станоја су рођени брат Ђока и сестра Стана.  

Када је Станоје имао свега 14 година, око јесени 1777. године, при скупљању харача, Турци су 
претукли оца, пред целом породицом, после чега је овај пао у постељу, а затим умро.  

После очеве сахране, да би га сачувала од тешких послова на селу, мајка је Станоја дала 
на абаџијски занат код очевог познаника Среје у Паланци. Мајка се после тога преудала за Петра 
Станића-Ћор Петра, удовца са двоје деце, па је отишла са Ђоком и Станом да живи у Селевцу. Са 
Петром је после тога добила још једног сина и ћерку.[1] 

Станоју је занат ишао добро. Код Среје је, осим заната, научио да чита и пише. Среја му је затим 
помогао да отвори сопствену радњу и предао му део клијената. У кућу му је после тога дошао 
дунђер Борисав Петровић из Неготинске Крајине, па су они после заједно отворили 
и дунђерску радњу. Како су му оба посла добро ишла и имање се увећало, Станоје убрзо довео 
код себе брата Ђоку и сестру Стану (удала се за Дели-Марка Токлу из Глибовца) да му помажу.[1] 

Први српски устанак 

На позив Карађорђа да се придруже борби против Турака, Станоје се одазвао видевши да су се 
придружили и његови земљаци из Глибовца.??? Његово прво учешће почело је приликом 
освајања тврђаве Рудник. Карађорђе га је брзо заволео, Станоје га је свуда пратио и постао 
његова десна рука.[1] Истакао се у боју на Делиграду и опсади Београда. (нетачно) Станоје Главаш 
је са 2.500 пешака, 500 коњаника и једним дрвеним окованим топом почетком септембра 1806. 
године ослободио Прокупље од Турака, а већ сутрадан устаници су ослободили и Куршумлију. 

После пропасти Првог српског устанка Турци су покушали да у Београдском пашалуку поново 
заведу стање какво је било пре устанка па су поред неких других кнезова у локалној управи 
поставили кнеза Милоша Обреновића за оборкнеза рудничке крагујевачке и пожешке нахије, а 
Станоја Главаша за „крсердара” старешину пољске полиције, односно чувара царског пута на 
делу од Београда до Ћуприје.10 

После устанка 

Главаш је због своје хајдучке прошлости, учешћа у Првом српском устану и популарности међу 
рајом био стално под пратњом људи Сулејман-паше Скопљака.[3] Турци су га убили 
на Сретење 15. фебруара 1815. године по налогу Сулејман паше[1], после пропасти Хаџи-
Проданове буне, искасапивиши цело његово тело и одсекавши му главу, у селу Баничина[1] поред 
Смедеревске Паланке. У близини места погибије, у једној јарузи поред пута, првобитно је био и 
сахрањен. Главу су Турци однели Сулејман-паши на увид, после чега је дуго стајала окачена на 
ченгел испред Стамбол капије, а затим је нестала, да би се касније појавила сахрањена са телом. 
Постоје две верзије приче о томе како је глава доспела до гроба[1]: 

 главу је кришом ноћу скинула његова полусестра по мајци, Марија из Дубоне11; 

 главу је откупила његова сестра Стана од једног Турчина, крадом, од дела Станојевог блага. 

                                                           
7 Једни веле да му је ово место рођења, други да је рођен у Кусатку, трећи у Селевцу, а неки му приписују 
и Сипић (код Баточине) место где је поникао. 
8 Њихови преци су пореклом из Црне Горе из села Бањана у околини Никшића; по др Драгиши Витошевићу 
9 Где су изродили троје деце који су помрли у путу при селидби (манастир Студеница, Варварин,Темнић) 
10 СРПСКИ УСТАНАК 1804, Историјски музеј Србије, Завод за издавање уџбеника Београд 
11 Ћерка Марице и Станић-Ћор Петра. Убрзо после удаје у Дубону остала удовица. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/Hara%C4%8D
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%92%D0%B5%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_(1806)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1806)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1806
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%98%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%99%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-FOOTNOTE%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B199073-4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1815
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%9F%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Баничанци су 1902. године основали Одбор за подизање споменика Станоју Главашу. Подигли 
су му камену гробницу, у дворишту цркве Светог Архангела Гаврила (подигнуте 1892. године), у 
којој су га поново сахранили 26. маја 1902. Споменик је добро очуван и на њему пише:[1] 

У писму из 1816. године Христифор Обреновић пишући свом стрицу кнезу Милошу наводи да је 
„Карађорђе био слуга код Главаша Станоја“.[4] 

Потомци 

Једини Станојеви потомци12 су по линији његовог брата Петра13, презиме су променили 
у Петровићи, по старом српском обичају када најстарији син узима презиме по очевом имену, и 
живе у Смедереву. Станојева породична лоза повезана је још са лозом Хајдук Вељка Петровића, 
пошто је Станоје за њега удао Петрову ћерку. Потомци Хајдук Вељка (Хајдуквељковићи), данас 
живе у Смедереву.[5] 

Сећање на Станоја Главаша 

 Ђура Јакшић је написао драму „Станоје Главаш“, ова историјска драма је једна од три 
Јакшићеве драме и приказује се у многим позориштима. 

 Миладин Стевановић је 2005. објавио књигу „Станоје Главаш“ на 404 стране. ISBN 978-86-
7712-065-8. (издавач „Књига комерц“, Београд). 

 Споменик Станоју Главашу у Глибовцу 
 ОШ „Станоје Главаш” Глибовац. 
Напомене: 

1. ^ датуми по грегоргијанском календару у извору [1]: стоји датум рођења 10. фебруар „по 
старом каледару“ и датум смрти 15. фебруар - Сретење 

Референце: 

1. ^ М.Стевановић, Станоје Главаш, Београд Комерц, 2005. 
2. ^ Републички завод за заштиту споменика културе - Београд: Теодосијев гроб, Надежда 

Катанић, Саопштење XV 1983 27. 10. 2012., Приступљено 20. 11. 2012., (pp. 343-
347)[мртва веза], Приступљено 25. 4. 2013. 

3. ^ Стевановић 1990, стр. 73. 
4. ^ Неправда Милоша Обреновића према синовцима: Даље од Србије даље од власти 

(„Вечерње новости“, 5. јул 2015) 

5. ^ http://www.snd-us.com/sloboda-online/1798-junak-hajduk-vojvoda.html.  

Литература: 

 Стевановић, Миладин (1990). Други српски устанак. Дечје новине. 
 Стевановић, М. (2005). Станоје Главаш. Београд: Књига-комерц. ISBN 978-86-7712-065-8. 

Спољашње везе: 
 Потрага за благом – златна лобања Станоја Главаша, Политикин Забавник, број 3305, 

Миодраг Милановић, 2015. 
 Ђура Јакшић: Станоје Главаш (драма) 
 Завичајно удружење „Станоје Главаш“[мртва веза] 
 Станоје Главаш, Треће око[мртва веза] 
 Баштина ратника: Бој на Делиграду (4.9.2012.) 
 Порекло, Потомци 
 Dan online - Ljudi i dogadjaji: Mlade podsjećati na djela Stanoja Glavaša (23.10.2016) 

                                                           
12 Са Станом из Буковика, ћерком Карађорђеве сестре удатом у Божурњу код Тополе, првом женом је имао 
сина Василија кога је дао на чување Јовану Крстовићу из Бање, првом комшији Станином; 
Са дрогом женом Маром, ћерком варваринског трговца Уроша и Јелице имао је Танасија и Милицу-Миљу 
удату за Тасу Петровића из Смедерева. После Главешеве смрти 1817.г.) удовицу Мару је издржавао кнез 
Милош (не би ли сазнао где је његово благо), а потом се на његов савет удала за Милисава Липовца, 
оборкнеза Смедеревског, а некадашњег Станојевог хајдука. 
13 Отац Станојев је имао брата Петра у Бивољу код Крушевца, па би овај Петар могао бити стриц Станојев. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B5)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-6
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%88%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_standardni_knji%C5%BEni_broj
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/978-86-7712-065-8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/978-86-7712-065-8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D1%83_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83_%D1%83_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A8_%E2%80%9E%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88%E2%80%9D_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_ref-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_note-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD-1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#CITEREF%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B2005
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_ref-3
http://www.heritage.gov.rs/Download/Saopstenja/Saopstenje%20XV%201983/Saopstenje_XV_1983_Teodosijev_grob.pdf
http://www.heritage.gov.rs/Download/Saopstenja/Saopstenje%20XV%201983/Saopstenje_XV_1983_Teodosijev_grob.pdf
http://www.heritage.gov.rs/Download/Saopstenja/Saopstenje%20XV%201983/Saopstenje_XV_1983_Teodosijev_grob.pdf
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9C%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_ref-FOOTNOTE%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B199073_4-0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#CITEREF%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B1990
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_ref-5
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:556014-Nepravda-Milosa-Obrenovica-prema-sinovcima-Dalje-od-Srbije-dalje-od-vlasti
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:556014-Nepravda-Milosa-Obrenovica-prema-sinovcima-Dalje-od-Srbije-dalje-od-vlasti
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88#cite_ref-6
http://www.snd-us.com/sloboda-online/1798-junak-hajduk-vojvoda.html
http://books.google.com/books?id=HaQMAAAAIAAJ
https://sr.wikipedia.org/wiki/Me%C4%91unarodni_standardni_knji%C5%BEni_broj
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE:%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/978-86-7712-065-8
https://web.archive.org/web/20151127054815/http:/www.politikin-zabavnik.co.rs/pz/tekstovi/zlatna-lobanja-stano%D1%98-glavasa
https://web.archive.org/web/20070927224831/http:/www.tvorac-grada.com/forum/viewtopic.php?t=3195&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=ebc7b9116de628cbdac09b4c5d3829c8
http://stanoje-glavas.blogspot.com/
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9C%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://www.treceoko.novosti.rs/code/navigate.php?Id=182&editionId=15&articleId=77
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9C%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://web.archive.org/web/20151116131842/http:/bastinaratnika.navezi.info/2012/09/2012-09-04-206.html
https://web.archive.org/web/20160306103446/http:/www.poreklo.rs/2012/06/22/poreklo-prezimena-selo-selevac-smed-palanka/?lang=lat
https://web.archive.org/web/20180817161415/https:/www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Ljudi%20i%20dogadjaji&clanak=569822&najdatum=2016-10-23&datum=2016-11-01


7 / 10 
 

ЗЛАТНА ЛОБАЊА СТАНОЈА ГЛАВАША 

Кад је удовица јунака без премца, Мара, од београдског паше 
затражила његову главу, овај јој је одговорио да му донесе 
дуката да је напуни до врха. Тако је и било... 

Станоје Стаматовић Главаш (1763–1815) један је од 
најчувенијих Срба прве половине 19. века од чије кубуре и 
јатагана су подједнако стрепели његови непријатељи, турска и 
аустријска царевина. Истакао се у бојевима на Делиграду и 
опсади Београда. С једним трешњевим топом и 2.500 људи од 
Турака је ослободио Прокупље и Куршумлију. Бечки, 
цариградски и париски архиви пуни су извештаја о Станојевом 
војевању и хајдуковању. Митрополит Стратимировић, у 

меморандуму аустријском херцогу Карлу, написао је: 

„Станоје Главаш је лудо храбар и један од побуњених Срба који није на власти, али кога Срби 
јако слушају и има велики утицај на доношење свих устаничких одлука, а нарочито је присно 
везан за Карађорђа и Младена Миловановића.” 

За Главаша је кумство било светиња. Његов отац Димитрије кумовао је Карађорђу Петровићу и 
кумство је, на самрти, према устаљеном обичају, предао најстаријем сину Станоју. Он се, на 
скупштини у Орашцу 1804. године, одрекао звања вожда у корист кума Карађорђа. Вук Караџић 
записао је да је Главаш казао: 

„Него ви, узмите себи за врховног вожда Кара Ђорђа, кога ћу ја први слушати, он је бољи од мене 
и од свију нас, а ја ћу чинити што могу, као и досад.” (парафразирано-ја додао). 

Какав је однос Станоје Главаш имао према вођи Првог српског устанка говори податак 
аустријског конзула послат грофу Метерниху 1811. године, где се каже да је Сулејман-паша 
Скопљак, лично или преко разних посредника, нудио Главашу сто кеса царских дуката и хиљаду 
венецијанских златника да му пошаље, у зобници, Карађорђеву главу.  

Станоје за такав споразум није хтео ни да чује и тако се паши грдно замерио. Легенда приповеда 
да му је Хасан-паша из Смедеревске Паланке, присан пријатељ Скопљак-паше, поручио да, 
пошто има добре коње, пошаље неког да га „сербез узјаше”. Главаш је одговорио: 

„Ако хоћеш доброг коња, а ти паша дреши кесу и спреми дукате.” 

Црква 
Савременици су Главаша описали као угледног домаћина, побожног и породичног човека. 
Занимљиво је да никад није псовао. Радећи једном у свом винограду, чуо је младића, једног од 
помоћника, како некоме више пута псује мајку. Позвао га је, изгрдио и најурио речима уз 
образложење да хришћани не псују. Много је полагао на веру и верске обичаје.  

Недељом би се лепо обукао, ништа није радио, чак ни војевао. Поред честих сукоба с Турцима, 
бавио се занатством, трговином, пољопривредом, производњом вина и узгојем стоке. Сиротињи 
је помагао о празницима. „Иди с Богом”, говорио је, „изабери најбољег овна, вепра или јунца, 
то једино Турци не могу да нам дирају”. О црквеном празнику свети Никола, Станоје је цело село 
звао на гошћење, породицу и пријатеље са стране. Славило се по неколико дана уз свираче са 
таламбасима и пуно вина, према приповедању његове жене Маре. На славу је звао и оне који су 
му се замерили и том приликом би им све опраштао. Два пута се женио. Једна жена била му је 
извесна Стана, млада удовица, из Букoвика, даља Карађорђева рођака14, друга је Мара из 
Варварина. С Маром је имао троје деце, оставивши потомство преко кћерке Миље и унуке 
Перке. Далеко бројније Главашево потомство данас постоји из брака са Станом, преко сина 
Василија и унука Луке. 

                                                           
14 На Станојевој свадби Карађорђе је стари сват-старојко (Цветковић П. 1996. ст.11,13-15,23-24,28,70-71) 
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Рођен је у селу Глибовцу код Смедеревске Паланке. У то време село није имало цркву. Народ је 
морао да иде у Кусадак, Церовац или друга оближња места. Главаш је, за кратко време, подигао 
цркву брвнару где је поп постао његов писар, даскал15 Цветко Поповић. У цркву су долазили 
верници из целе околине. За цркву је набавио крст и мало звоно у Русији. Звоно је било тешко 
три килограма, изливено, као и олтарски крст, у „жеженом злату”. На звону је уписано име ливца: 
мастер Никита Смирнов и година 1808. Тада је вероватно и црква подигнута. 

Звоно и крст чували су се као светиња; блистави крст могао је да се види а звоњава се чула о 
литијама. Велико звоно Станоје није хтео да постави због Турака; они његов звон нису трпели, 
па се бојао да, чувши га надалеко, не учине из обести неко зло народу. Наравно, до Турака и 
Скопљак-паше допрла је вест о Станојевој цркви, златном крсту и звону али, за Главашева 
живота, нису се усуђивали да је похарају и домогну се златних реликвија. Тек после његове 
погибије до темеља су је срушили. 

Злочин 
Османлије су напале у недељу, седам дана по Сретењу, 1815. године. У ишчекивању свештеника 
Главашева црква у Глибовцу била је пуна народа, када су банули незвани гости из Смедеревске 
Паланке, опколили брвнару, закључали врата и запалили је. Оне који су покушали да побегну 
Турци су сасекли сабљама. Паљење цркве нико није преживео. Сулејман-пашу Скопљака, 
организатора и предводника турског коњичког одреда, највише је занимао златан крст и звоно 
али га, и поред вишедневне потраге, није нашао. После Станојеве погибије склоњени су на тајно 
место; последњи познати чувар вредних реликвија био је глибовачки свештеник Милан 
Мајсторовић. Чувао их је до пензије, 1961. године.  

За време Другог светског рата често их је скривао у својој кући, фотографишући их у неколико 
наврата. Касније, звону и крсту губи се сваки траг а фотографије остају једини доказ да су крст и 
звоно били скривени у глибовачкој новој цркви до Мајсторовићевог пензионисања. 

Потпуно неочекивано златно звоно нашло се у Музеју епархије шумадијске, у Крагујевцу, а како 
је тамо доспело, може само да се нагађа јер до данас није дато никакво званично објашњење 
где је скривано више од четири деценије.  

У Музеју се обрело и трогласно звоно за врбицу из цркве у Кусатку. Нажалост, златном олтарском 
крсту изгубио се сваки траг. У глибовачкој цркви, иначе, чува се један обредни бакрени суд 
даскала Цветка; путир је цркви поклонио Мића Поповић, његов потомак. Не зна се поуздано где 
се налазила Главашева црква брвнара, да ли на месту данашње глибовачке цркве или у делу 
званом Црквина, што је вероватније. Наиме, Ђорђе Поповић, унук даскала Цветка, причао је како 
је приликом рашчишћавања старе цркве у земљи нађен један окован дрвени сандук. Неки 
сељани су после пожара односили камен и циглу из црквених темеља да би себи правили куће 
и тако је откопан и сандук. У њему је било златно звоно, златан олтарски крст, доста воска за 
прављење свећа и три мала звона. 

Смрт 
Судбине Карађорђа и Станоја Главаша на чудан начин се 
преплићу. Сматра се да је Карађорђево убиство организовао кнез 
Милош Обреновић, помогавши београдском везиру Сулејман-
паши Скопљаку, приликом убиства Станоја Главаша. Карађорђа 
је убила српска, а Главаша турска рука. После убиства су 
обезглављени. Карађорђева глава однесена је Милошу, 
Станојева паши Скопљаку у Београд. Касније су их поред тела 
сахраниле жене: Карађорђеву кнегиња Љубица а Главашеву 

сестра Стана. Карађорђе је сахрањиван четири, Станоје два пута. Главаш је убијен на празник 
Сретење 1815. године у селу Баничина код Паланке. Две године касније, на дан Гаврила Михајла, 
убијен је Карађорђе, неколико километара даље, у Радовањском лугу. 

                                                           
15 Даскал, учитељ, наставник 
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После слома Првог српског устанка Главаш је био један од ретких српских војвода и вођа који 
није отишао из Србије; остао је да с народом дели судбину и пркоси Османлијама. Био је опасан 
за Турке, али и велика препрека Милошу Обреновићу да заузме Карађорђево место. Крајем 
1814. године Станоје Главаш се тајно састао с Милошем у Смедеревској Паланци где су 
разговарали и договарали се око дизања Другог српског устанка. Намера књаза Милоша била је 
да се он постави на чело устаника, док Станоје никог другог осим Карађорђа није признавао за 
вођу. То га је коштало живота. Од својих ухода Милош је сазнао да ће Станоје бити кум на свадби 
у породици данашњих Митровића, у селу Баничани, на дан црквеног празника Сретења. 

Вест је дојавио Сулејман-паши Скопљаку који је, не часећи послао 40 заптија. Успели су и поред 
одлучног отпора свадбара, да ухвате Станоја. Видећи да је издан, Главаш је, након што је оборио 
једног заптију из кубуре, дохватио сабљу и викнуо: „Бог нека плати издајнику, а ви, браћо, не 
бојте се и не заборавите да сте Срби и хришћани! Станоје је убрзо пао покошен куршумима. Док 
је издисао, одрубљена му је глава. Турци су се одмах повукли а мештани су обезглављено тело 
сахранили под једним храстом, где је Станоје волео да одмара. 

Откуп 
Главу славног српског војводе однели су Скопљак-паши у Београд, код кога је у посети био и кнез 
Милош. Паша је у Обреновићу нашао доброг сарадника. Милошу је неизмерно веровао, 
поставивши га за баш-кнеза Крагујевачке, Рудничке и Чачанске нахије. Сулејман-паша Скопљак 
био је пореклом Србин из Босне, потомак властелина Михаила, господара Веселе Страже код 
Бугојна.  

Након пораза у боју на Мишару, Скопљак- паша се на коленима заклео Карађорђу да више неће 
војштити на Србе. Реч није одржао. Године 1813. поразио је Карађорђеву војску а, након Хаџи-
Проданове буне, потпуно се острвио показујући опаку ћуд. Завео је страховладу у Београду 
починивши низ тешких злочина против голоруког народа. Његова непочинства описао је Љуба 
Ненадовић у „Прилозима за српску историју”. 

Београдски везир наредио је да се Станојева глава набије на гвоздени колац и постави на 
највишу тачку Калемегданске тврђаве. Пре тога јој је уклоњена доња вилица и језик уз циничне 
пашине речи: „Доста је ова глава лајала против Турака, више неће моћи!” Двадесет шестог маја 
1902. године посмртни остаци Станоја Главаша, уз благослов митрополита Инокентија, пренети 
су у нову гробницу порте Баничанске цркве.  

Из протокола читамо: „На лобањи недостаје доња вилица а у горњој је свих 16 здравих зуба. 
Темењача је пробушена колцем четвртастог облика, у грудном кошу су нађена два пушчана 
зрна”. 

Када је Станојева удовица Мара затражила његову главу, Сулејман-паша Скопљак јој је поручио: 
„Мени је Станојева глава златна. Донеси ми онолико дуката да њима могу војводину главу 
напунити до врха, па је носи!” Станојеву главу из Београда донела је његова полусестра Стана, 
прва жена хајдук Вељкова. Сахрањена је поред тела, испод једне црепуље. Ту је, приликом 
откопавања, нађена. Глава је откупљена Станојевим дукатима закопаним у близини његовог 
пчелињака (кованлука). Где је закопан ћуп са дукатима знала је Мара, предала је Стани дукате а 
остатак даривала сину Милану, трговцу по занимању. 

Видећи да је Станојева глава откупљена златом, кнез Милош се дао у потрагу за благом не 
верујући Мари да га више нема, као и да су златни крст и звоно нетрагом нестали. Баничански 
округ прекопаван је више пута, пуних седам година, у потрази за ћуповима дуката и скупоценим 
реликвијама, али без резултата. У једном допису из 1822. године извесног Георгија Парезаа 
Милошу Обреновићу пише: „Прекопана су сва места назначена од Књаза у атару Баничанском 
али Главашево благо није нађено”. Књаз Милош, који се искупљивао за убиство Карађорђа, то 
исто је покушавао и у случају Станоја Главаша. Пуних седамнаест година издржавао је удовицу 
Мару, док је није натерао да се уда за Милосава Лаповца, оберкнеза смедеревског. С Милосавом 
је провела осам година, до његове смрти. 

Аутор:  Миодраг Милановић Илустровао: Горан Горски, број: 3305; 2015 

http://politikin-zabavnik.co.rs/pz/category/broj/3305
http://politikin-zabavnik.co.rs/pz/category/godina/2015
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Два симбола борбе србског народа за слододу и ослобођење од Турака стоје као стубови 
међаши историје Колубарског и Шумадијског краја. То су Станоје Миладиновић велики кнез из 
Зеока погубљен у сечи кнезова 1804.г. у Зеокама и Станоје-Главаш Стаматовић из Глибовца који 
пострада после Другог устанка 1917.г. у Баничини. 

Њихова судбина је права слика нашег Шумадинца, стаменог храброг и великог борца 
против сваке неправде, који оставља све и диже главу из ропства и зулума када више нема куд 
и када претрпи сву силину неправде и понижења и када му напокон пукне трпило. Е онда се 
чувајте зулумћари, издајице и малодушници, јер тада почиње бескомпромисну борбу која је у 
три наврата16 срушила велике Царевине, Турску, Аустро Угарску и напослетку Немачку. 

Уместо поговора 

У овом приказу сам представио и радове аутора који су се бавили овом проблематиком 
са наводом извора које су користили а које сам и ја накнадно прегледао. Сматрао сам да лично 
нисам могао ништа да променим или допуним (а има тога) у овим радовима, осим да направим 
покушај да се разреши дилема око прве жене Станоја-Главаша Стаматовића (Стане из Буковика) 
и његове сестре Стане супруге Дели-Марка Токле из Глибовца. Неки аутори наводе полусестру 
Главашеву Мару17 прву жену Хајдук Вељка који је такође војевао у Главашевој чети; а недоумицу 
прави Стана друга жена Вељкова која није ни једна од ових поменутих, већ Станојка-Стана 
Пљештић- Чучук Стана (рођена 1795.г.), чији су родитељи пореклом из Херцеговине. 

Има доста недоумица, уопште, када су наши прваци, војводе, кметови и „обични” људи 
учесници свих ослободилачких ратова 19 века у питању и када треба истинитосно осветлити 
њихове животе и поступке.  

И употребом многих метода историјских истраживања и „аматерских-неисторијских” али 
веома детаљних и упорних, па и забележених причања савременика понекад није могуће 
сложити све коцкице на право место. (Све фусноте су део мог истраживачког рада). 

Надам се да сам бар овим приказом дао допринос за расветљавање живота два Станоја, 
а оно што ме је постакло на овај корак је иницијатива МЗ Зеоке о локацији обележја Зеочанина18. 

 

                                                           
16 Неплански, непромишљено, неприпремљено 
17 Забележене су Марине речи Хајдук Вељку: „Док је жив Карађорђе и мој брат Станоје нећеш ти мене 
отерати”. Милићевић Ђ.М. 1979. ст.749; представио у свом раду Андрејић Р.Живојин из Раче крагујевачке: 
„Родбинске везе Хајдук Вељка са устаничким првацима као фактор у његовом командном напредовању” 
18 Сагласност УГ „НАШЕ ОГЊИШТЕ” из Лазаревца које је овде публиковано 


