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ТРИ ВОЈНА СПОМЕНА ИЗ СЕЛА МЛАНЧЕ   

 
Сажетак: У раду је пажња посвећена споменима, насталим почетком 20. века. Овом приликом 
обрађена су три споменика типа «крајпуташ», који се налазе у атару села Мланче, уз локални 
земљани пут, који повезује село Мланчу и манастир Придворицу. У питању су меморије 
посвећене војницима, учесницима Првог балканског и Првог светског рата. Сва три, садрже 
натписе, карактеристичне за војне спомене. 

 
Кључне речи: натписи, споменици, меморије, село Мланча, Краљево, Србија, 20. век. 

 
Током рекогносцирања територије Рашке, 

Голије и околине, 2020. године,1 на локалном 
земљаном путу у атару села Мланче који води 
скоро паралелно са асфалтним2 нађена су три 
спомена3, типа „крајпуташ“4, који представљају 
типичне меморије посвећене војницима, учес-
ницима Првог балканског (I, II) и Првог свет-
ског рата (III), са карактеристичним представа-
ма и ликовним елементима.5 У овом случају у 
                                                 
1 Том приликом екипа је била у саставу С. Мишић, Г. 
Бојковић и А. Фостиков. 
2 У питању је случајни налаз. Због реновирања маги-
стралног пута, екипа се кретала нешто изнад главног 
пута, локалним путевима преко брда, из села Мланче 
ка манастиру Придворица. На самом ободу испред 
уласка у шумовити предео испред спуста према мана-
стиру Придворица лоциране су меморије у дну двори-
шта, поред блатног пута, али није било доступних 
информатора како би сазнали име потеса. О локацији 
Мланче и „крајпуташима“ у околини, вид. детаљније: 
А. Фостиков, Спомени-надгробници са гробља у Руди-
нама (Мланча), Натписи и записи 6 (2020) 77-85. 
3 Због бољег прегледа, спомени су обележени рим-
ским бројевима (I, II, III), док су њихове стране обеле-
жене арапским бројевима, а по истом принципу и 
приложене фотографије. 
4 Назив крајпуташ је стављен под наводнике јер суде-
ћи према досадашњим теренским истраживањима 
није увек одговарајући. Тако, нити се овај тип војних 
меморија налази увек поред пута (А. Фостиков, 
Спомени-надгробници са гробља у Рудинама, 77-78, 
нап. 5, 6), нити се како то досадашња истраживања 
такав архитектонски тип и ликовни елементи који га 
прате судећи према надгробнику учитеља Михаила 

питању су три спомена, тројици сродника, 
Николи, Радисаву и Милораду из куће Стојко-
вића, из села Мланче, смештена у дну двори-
шта, тик до пута. Премда без додатних инфор-
мација није могуће утврдити да ли су се ове 
меморије налазиле унутар ограде, могуће је да 
су тек доцније надгробници ушли у ограђени 
простор данашњег плаца и тако се нашли у 
зони дворишта.6   

Ћурчића (†) са гробља поред манастира Св. Архангела 
Ковиље (нађен 2018), који је према остацима боје имао 
такође шарена слова, као и бочни цветни украс, могу 
априори везати искључиво за војне меморије. Стога, у 
будућности треба израдити адекватнији систем 
назива којим ће се допунити постојећи термини који 
су у употреби. Дотле, можда би назив крајпуташ ипак 
требало ограничити на споменике који се и налазе 
поред пута или пак користити назив војни спомени за 
оне који представљају меморије палим војницима из 
датог периода.  
5 О типовима и представама: А. Фостиков, Спомени - 
надгробници крајпуташи у Братљеву, Натписи и 
записи 4 (2018) 38-39, и даље, са ст. лит.  Детаљније 
појединачно вид. ниже. 
6 Ако су се налазили и у претходној зони дворишта 
могло би се говорити о обичају сахрањивања, односно 
подизању спомена на сопственој земљи. Ипак, чиње-
нице да су размештени тако да се могу опазити са пу-
та, као и да путник може да види имена палих бораца, 
сведоче да су ту постављени због свести о борби и 
херојској смрти, животу датом за виши циљ, као и да 
истакну жртву дате куће, из које је страдало три члана 
током једног рата. Т. Kuljić, Dobra smrt - o evoluciji 
društvenoprihvatljivog načina umiranja, Etnoantropo-
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Сва три спомена су правоугаона, од белог 
камена и са капама, а такође су и сва три лоше 
очувана. Слова су углавном прекиревена пати-
ном, на појединим местима скоро па нечитка и 
урасла у лишај, а осим оних јасно одвојених 
натписних поља, начињених клесањем, која 
поседују сва три (I, II, III), или клесаних мотива 
у једном случају (II), које се стога истичу, саме 
ликовне представе јако су страдале од времен-
ских услова до скоро потпуне непрепознати-
вости. Од три, само је на једном видљив лик 
некадашње осликане представе војника на 
задњој страни (III), и на једном обрис лика са 
пољем (I), на два се само читају имена око 
ликова и делимично је очувана боја у висини 
имена (I, III), док на трећем чак ни име није 
потпуно очувано, те се од истог виде само 
последња слова, такође са очуваном бојом (II). 
Да није капа на њиховом врху, били би у још 
лошијем стању свакако.  

Од некадашњих боја, иначе скоро да нема 
пигмента, остало је нешто мало плаве и мести-
мично зелене боје, као и на пар места окер и 
црвене. У односу на оне досада приређене у 

                                                 
loški problemi 8 (1)  65-70. У том контексту не би имали 
смисла, пошто се данас једва могу опазити иза ограде. 

претходним бројевима према украсу, бар оном 
очуваном могли би се сврстати у скромно 
украшене и лошије рађене. Ниједан нема тра-
гове украса на бочним странама. Од три, на два  
су украс уобичајни венац са крстом, чија зелена 
боја и крста и венца је у оба случаја добро 
очувана, а на којима је и зелена боја коришћена 
за име (I, III), док је трећи украшен са додатним 
витицама венца са обе стране, тако да има 
практично дупли венац, од којих ни један 
првобитно није бојен, док је за крст, као и име 
коришћена црна боја (II). Са друге, предње 
стране на основу остатака може се видети да је 
у именима у једном случају примарна зелена и 
примесе окер боје (I),  у једном само зелена (III), 
док је у трећем бар према последњим очува-
ним словима коришћена изгледа само црвена 
боја (II). 

Сами натписи су датирани према старом 
јулијанском календару. Писмо и језик натписа 
делом припадају старијем превуковском гово-
ру, а речи су често спајане и раздвајане у складу 
са простором. Као и у случају спомена са Руди-
на из Мланче, и у овом случају на страни са 

Три спомена бочно постављени (Фото А. Фостиков) 
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именом и сликом су раздвојена имена по 
истом принципу тако да се део имена налази са 
леве, а део са десне стране лика војника.7 Ради 
даљег проучавања текстови су донети у свим 
појединостима према оригиналу, уз основно 
решавање скраћеница. Пошто су сва три на 
језику са почетка 20. века, није било потребе ни 
да се и преведу на савремени. Једино су сходно 
данашњим језичким правилима примењена 
велика слова, а у извесним случајевима скре-
нута је пажња тамо где је нека реч првобитно 
написана великим словом. 

 

 
Три спомена с леђа (Фото А. Фостиков) 

                                                 
7 А. Фостиков, Спомени-надгробници са гробља у 
Рудинама, 79 нап. 9. 
8 Због великог броја дислоцираних споменика некада 
је тешко установити која је предња, а која задња стра-
на спомена. У овом случају њихова локација поред пу-
та, где се налазе окренути према улазу у сеоски атар, 
као и хронолошка одредница, према којој се види да 
су постављени један иза другог према датуму смрти, 
наводи на помисао да је страна са натписним пољем 
та коју би требало сматрати предњом, а ону осликану 

I Спомен Николи Стојковићу 
 
На једној страни спомена8 Николи налази се 

само име, и обрис лика, као и урезано поље, са 
остацима плаве боје у висини имена (I-1). Са 
друге стране, у удубљеном натписном пољу на-
лази се натпис у 20 редова, са карактеристич-
ним венцом и крстом у средини (II-2). Послед-
ња два реда су нечитка.  

 

 
 

I-1 Спомен Николи Стојковићу 
(Фото А. Фостиков) 

 
I-1 Никола  
I-2 Никола |2| Стојковић из |3| Мланче 

војн-|4|ик 3. поз.[ива] кои |5| участова ср|6|п-
ског9 турск|7|ог бугарског10 |8| и аустрин-

задњом. Таквом мишљењу у прилог би ишли и позиви 
путнику да приђе ближе и ода почаст, који су саставни 
део појединих натписа, као и чињеница да поједини 
имају само натписе, али не и слике војника. Због 
потреба публиковања ипак смо у раду оставили да на 
првом месту стоји име као ознака спомена.  
9 Српског је написано великим вероватно намерно. 
10 Такође великим првим словом је написано и 
Бугарског. 
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ск|9|ог рата жи|10|ве 75 г.[одина] а умр|11|е11 у 
Призрену |12| 8 мар.[та] 1913 г.[одине]. 

|13| Спомен |14| му подижу |15| ж.[ена] 
Станка |16| унук Иван |17| сне12 Стојка |18| и 
Драга ће<р> |19|  <...>оба |20| <...>. 

 
 

 
 

I-2 Спомен Николи Стојковићу 
(Фото А. Фостиков) 

 
II Спомен Радисаву Стојковићу 

 
Спомен Радисаву, најслабије је очуван, а 

натпис је тешко читљив, пошто је страдао вре-
меном, па су последњи редови скоро излизани 
у потпуности, а том делу меморије тешко је би-
ло и прићи, ради потребе фотографисања, због 
изузетно малог размака између споменика, па 
је и сама фотографија нешто лошијег квали-
                                                 
11 Како нису сви натписи и детаљни, некада остаје 
нејасно на који начин је одређени војник изгубио жи-
вот, да ли је погинуо током одређене борбе, или пре-
минуо од последица рањавања, болести или исцрпљe-
ности током свог боравка на фронту. Ипак и у оним 
најкраћим натписима најчешће се бележе назив рата, 
фронта или војне јединице, као и место на ком га је 
затекла смрт. 

тета. Са једне стране, виде се само последња 
три слова имена (II-1), док се са друге у удубље-
ном натписном пољу налази натпис од 19 ре-
дова, изнад код се налази крст у венцу, који је 
дуплиран и једини и уклесан (II-2). Додатно, тај 
спомен од осталих издваја и сам садржај нат-
писа, који за разлику од остала два, једини 
садржи и уобичајни позив путнику да застане 
и ода почаст палом војнику.13  

II-1 Ради сав 
II-2 О брате приђи те |2| виђи овај спомен 

|3| пок.[ојног] Радисава |4| Стојковића војник 
|5| стал.[ног] кадра 6 бр|6|цке батрје II 
див.[изија]  |7| <.> пука кои се бори |8| са 
Турцима са |9| <...e... ш> а па до м=14|10|ора кои 
живе 23 г.[одине] |11| а умре у Љешу 27. |12| 
децембра 1912. г.[одине]. |13| ова спомен 
под=|14|ижу њег.[ови] ожало=|15|шћени отац 
Ми=|16|лорад мајка |17| Стојка син Иван |18| 
стриц <...> и |19| <...> Драга. 

 

 
 

II-1 Спомен Радисаву Стојковићу 
(Фото А. Фостиков) 

12 Снаје, снахе. 
13 За уобичајне примере позивања, вид. А. Фостиков, 
Спомени - надгробници крајпуташи у Братљеву, 
passim; А. Фостиков, Спомени-надгробници са гробља 
у Рудинама, passim.  
14 Као што је чест случај знак једнакости је коришћен 
приликом дељења речи у то време. 
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II-2 Спомен Радисаву Стојковићу 
(Фото А. Фостиков) 

 
III Спомен Милораду Стојковићу 

 
И спомен Милораду је у лошем стању, посе-

бно последњи редови натписа, мада је сама 
представа војника најбоље на њему очувана. На 
страни поред лика војника налази се такође 
само име, као и урезано поље, са остацима пла-
ве боје у висини имена (III-1). Са друге стране, 
у удубљеном натписном пољу налази се натпис 
у 18 редова, са карактеристичним венцом и 
крстом у средини, овде у зеленој боји (III-2).  

 
 

                                                 
15 И овде је велико слово. 

III-1 Милорад 
III-2 Милорад |2| Стојковић из |3| Мланче 

обве|4|зник, 3 п.[ука] кои |5| участвова,  
ау=|6|стринског,15 и |7| српског16 рата |8| у 55 
г.[одини] a умре |9| у Ужичкој  б.[олници] |10|  
11. ф.[ебруара] 1915. г.[одине] |12| Спомен |13| 
подижу му ж.[ена] |14| Стојка унук |15| Иван 
сна Ста|16|нка и Драга |17| синовице <..>|18| 
<.>е<.>а и <...>|19|ка. 

 

 
 

III-1 Спомен Милораду Стојковићу 
(Фото А. Фостиков) 

16 И овде је велико слово. 
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III-2 Спомен Милораду Стојковићу 
(Фото А. Фостиков)

Summary 

 
Aleksandra Fostikov 

 
THREE MILITARY MEMORIALS 

FROM VILLAGE MLANČA 
 

In this paper, attention is paid to the memorials 
from the early 20th century, which are today also 
well known by the name "krajputaši". Three of 
these monuments, which are located by the local 
road, in the village Mlanča, were subject of this 
work. These memorials are dedicated to soldiers 
who fought during the First Balkan War and 
World War I. Inscriptions are characteristic for 
military graves. 

 
Keywords: epitaphs, monuments, memorials, 

village Mlanca, monastery Pridvorica, Kraljevo, 
Serbia, the 20th century. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




