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АТРИБУЦИЈА СЛИКАРСТВА НА ДВЕРИМА
 ПАТРИЈАРХА АНТОНИЈА СОКОЛОВИЋА ИЗ ДЕЧАНА 321

Темнић

У билизни села Горњи Степош (на путу 
Крушевац - Брус), удаљен од 13 км Крушев-
ца, налази се манастир Наупара.

На огранцима  планине Јастребца 
(“Коса” и “Буруновица” или “Бурновица”), 
у клисури Наупарске реке (на десној оба-
ли), манастир Наупара1  видљив је тек из не-
посредне близине. Храм је изванредно пос-
тављен (у врту јела и багрема, изнад кона-
ка и помоћних зграда), те светлошћу својом 
зрачи, а складношћу, лепотом и положајем 
господари. Лепоту ову појачавају темељи 
око храма, чије тајаствено постање и темељ-
ност привлачи душа и мисао човека, док 
тамну прошлост замењују легенде. Иако на 
изванредном месту, манастир је у средишту 
истоименог села Наупаре. 2  Сељани, су се од-
1 Литература: Милићевић, Милан Ђ., Белешке уз 
пут кроз пет окружија, Београд, 1862; Милићевић, 
Милан Ђ., Манастири у Србији. Гласник Срп. уч. др. 
књ. XXI; Милићеви, Милан Ђ., Књажевина Србија, 
Београд, 1872.; архим. Рувим (Окановић), Манастир 
Наупара, Утешитељ, Београд, 1909.; Јовановић, Др. 
Ђока, Таксација (или Наука о уређењу шума), Београд, 
1911. г.; Новаковић, Стојан, Законски споменици 
Србије сред. века, Београд, 1912. г.; Петковић, Др. Влад. 
Р., Наупара, Нар. енциклоп. књ. III. Београд, 1926. г.; 
Васић, Милоје М., жича и Лазарица, Београд, 1927. г.; 
Алексић, Новица ч., Манастир Наупара, Просветни 
Покрет, бр. 4/5. Крушевац, 1931. г.
2 Приказ Наупараца и њихових веровања, дао је 
Новица Ч. Алексић у Сељани брђани и Веровање у 
вампире, Просветни покрет. бр. 6 и 9. за 1931. год. 
(Крушевац). Вреди поменути обичај, да се самртник 
облачи још за живота, да у новоме умре, те се по смрти 
скида и купа, те наново облачи, при чему се отклања 
све што је од коже (опанци) и сукна (панталоне, 
одевен је у беле ланене гаће), при сахрани. Кољиво се 

ликовали бистрином, чистотом типа и си-
ромаштвом. Све до појаве одласка на рад у 
иностранство Наупаре је било једно од си-
ромашнијих села у крушевачком крају. Али, 
вратимо се манастиру Наупаре.

Забележене су следеће легенде о зидању 
манастира Наупаре:

“I - За зидање Лазарице у Крушевцу, 
кнез Лазар је доносио камен из села Наупа-
ре. Једном дође у село син му Стефан да ви-
ди мајсторе, па видећи дивну околину, од-
лучи, да без очева знања подигне себи за-
дужбину, те је од камена задржавао себи ка-
мен и градио цркву. Када то сазна кнез Ла-
зар, он љутит прокуне синовљеву цркву: да 
се у њој мечке пате; али и Стефан пожели да 
се у очевој задужбини турски коњи везују. И 
доиста, из средине цркве у Наупари издигао 
се брест, а у храму се дивљина патила; али 
је и Лазарица служила за турске коње и ба-
рутану. Када је кнез Лазар осветио своју за-
дужбину, Стефан позове оца да освете и ње-
гову цркву. Лазар пође, а када је дошао на 
сат даљине од манастира, коњ се уплаши од 
светлога крова и уступи под кнезом Лаза-
рем, отуда место УСТУП у атару села Г. Сте-
пош. Задивљен лепотом цркве, исто као .у 
Крушевцу, кнез Лазар рече: Стефане, шта 
ти то на ум паде! Од тога: НА УМ ПАДЕ, и 
дошло је име Наупара.”3

меси као од пшеничног брашна.
3 Михаило Спиридоновић Пелех – протојереј, Право-
славни манастири епархије нишке, Ниш 1941, 92 нап. 
2

Оливера Думић
Српски научни центар, Београд

Небојша Ђокић
Српски научни центар, Београд

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ МАНАСТИРА НАУПАРЕДО 
ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Апстракт. У раду је дата сажета историја манастира Наупаре до Другог светског рата. Посебна 
пажња је посвећена историји манатира у XIX веку. Скренута је пажња на податак да је манастирс-
ки храм био појушчи бар од времена Првог српског устанка и то пре ослобођења крушевачког краја 
1806. године, дакле пре веће обнове манастира 1836. године. Такође скреће се пажња и начињеницу 
да ктиторска плоча по којој је манастир обновио Стојан Симић није тачна јер је он био само један од 
ктитора, додуше највећих, али ипак највише је приложио околни народ.

Кључне речи: Наупаре, Крушевац, Расина, деспот Стефан, Стојан Симић
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4

“III - Причају старији људи, који то пам-
те, како је некада пошла планина и повезла 
са собом Цркву, и тако јс дошла до места где 
су данас нађени темељи. Када су Срби осло-
бодили ово место, они врате цркву на њено 
старо место, али оставе ту где су старе те-
меље, те се они и данас распознају.” 5

Легенде које се везују за манастир На-
упару, сличне су легендама које се везују и 
за манастире Каленић, Манасију и црквине 
Стеванац, Јаковац, Руденицу, Лепенац, Стр-
мац, Св. Петку-Трњанску и т. д. 6

Средњи век

Храм манастира Наупаре, саграђен од 
мешавине опеке и малтера између редова 
камена, припада типу цркава XИВ века. 

Свети Нестор је у средњем веку при-
падао жупи Загрлати. Географија леве обале 
Јужне Мораве, од Доњег Адровца па до Ђу-
ниса, у време кнеза Лазара, нам је релатив-
но добро позната захваљујући повељи ма-
настиру Дренчи из 1382.године. У делу по-
веље у којој се набрају села дарована манас-
тиру, између осталог се наводи: “...и у Влахе 
Шиљеговце са засеоцима и међама, и у За-
грлати трг на Морави и са бродом, и село 
Врлницу и село Брези и село Битино и реку 
Пешчаницу, блато ... Бигл... са свим сели-
ма и засеоцима и међама и село Љубешу ви-
ше Зарве...” 7  Власи Шиљеговци су данашњи 
Велики и Мали Шиљеговац, чији се атар на-
слања на слив реке Пешчанице тј данашње 
Радевачке реке. 8  Одмах узводно од ушћа ре-
ке Пешчанице у Јужну Мораву, налазило се 
село Битино, које данас не постоји, али чије 
се име сачувало у потезу поред леве обале 
Мораве у атару села Доњи Адровац.9  Зарва 
је крај око Ђуниског моста на Јужној Мора-
ви, док је Љубеш вероватно данашњи Доњи 
Љубеш. Крај од Кормана до Горњег Љубе-
4 Исто, 93 нап. 2
5 Исто, 93 нап. 2
6 Исто, 93 нап. 2
7 Гласник Српског ученог друштва 24, Београд, 1868, 
264-265
8 На старијим војним картама Радевачка река је 
убележена као Гредетинска река од извора до села 
Велике Пешчанице а одатле до ушћа као Пешчаничка 
река. У слив Пешчаничке реке улазе данашња села 
Радевци, Крушје, Лознац, Гредетин, Велика и Мала 
Пешчаница, Корман и део атара села Трњани.
9 Топографска карта 1:50000 секција Алексинац 3, 
координате 7554/4822.

ша је и данас помало мочваран и има више 
мртваја (старих корита Мораве). Још у вре-
ме Српско-турског рата није био могућ пре-
лаз Мораве од Бобовишта па до Ђуниског 
моста. Вероватно да се управо на овај крај 
од Горњег Љубеша до Кормана односи оно 
“...блато...Бигл... са свим селима и засеоци-
ма и међама...”. Поред те мртваје су се почет-
ком XIX века налазила села Корман, Горњи 
Љубеш и Срезовац. Трг на Морави са бро-
дом је Трубаревски град, испод кога је Мо-
рава газна током целе године, осим при врло 
високим водама.1 0  Врлница је Рлица, која се 
налази у непосредној близини Шиљеговца. 
Као што видимо, реч је о једној компактној 
територији која се простире уз леву обалу 
Јужне Мораве од данашњег Доњег Адровца, 
па до Ђуниса а можда и Трубарева. На запа-
ду се простирала до Великог и Малог Шиље-
говца, али је немогуће рећи да ли је обухва-
тала цео ток Рибарске реке или само горњи 
део тока. 

Османска власт

Овде морамо да исправимо једну греш-
ку из публиковане литературе. Наиме, твр-
ди се 1 1  да је црква св. Нестор уствари манас-
тир Соверин поред села Витановца из турс-
ких дефтера. Тај податак не може бити тачан 
из више разлога: манастир Соверин и село 
Витановац су припадали нахији Крушевац, 
црква св. Нестор налази се сигурно у нахији 
Загрлата а саграђена је код села Витковца - 
које постоји у турским дефтерима а не Ви-
тановца. Село Витановац је постојало у тур-
ским дефтерима у крушевачкој нахији, а ис-
тоимено село постоји и данас поред реке Ра-
сине и додирује се са селом Наупаре. Због 
овог манастир Соверин је највероватније 
манастир Наупаре премда се не може ис-
кључити могућност да се тај манастир нала-
зио у самом селу Витановац јер је данашња 
витановачка црква саграђена на темељима 
средњовековне цркве, што је археолошки 
потврђено. У сваком случају манастир Со-
верин  се налазио поред реке Расине у или 
око села Витановца  а никако на левој обали 
реке Јужне Мораве код села Витковца. Ина-
че, манастир Северин (Соверин), код села Де-
нковца (Витановца) у крушевачкој нахији 
имао је 1530. г. приход од 256 акчи. Свака-

10 Д.Минић, Утврђење у селу Трубареву, Рашка 
баштина бр.3, 284-286; Д.Минић, Средњовековно 
утврђење у Трубареву, Гласник САД бр.6, 140-145
11Олга Зиројевић, Цркве и манастири на подрјучју 
Пећке патријаршије до 1683, Београд, 1984, 182
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ко је био већ тада настањен јер 1536. г. бе-
леже се 2 калуђера и приход 250 акчи. Ско-
ро исто и 1575/6. г. а 1584. г. само приход од 
300 акчи.1 2

По Олги Зиројевић манастир Пречиста 
у крушевачкој нахији између села Дашинци
и Копривници се можда се може довести у 
везу са Наупаром. У њему 1536. г. станују 
двојица спахија. Њихове пореске обавезе, за 
обрађивано земљиште износе 300 акчи го-
дишње. Четири деценије касније манастир-
ско имање је у рукама тројице спахија, за 
узврат плаћају 407 акчи. 1 3  Премда га Олга 
Зиројевић  везује са Наупаром, то се ника-
ко не може прихватити. И данас постоје се-
ла Копривница и Дашница једно поред дру-
гог на источним падинама Малог Јастрепца, 
близу села Лоћика и Грејач. Негде између ова 
два села налазио се манастир посвећен Бо-
городици. 1 4

Обнова у 1835 год. уништила је лепо-
ту храма, изразиту у спољној фасади укра-
шеној розетама и венцем (западна фасада). 
Резбарија у мекоме камену равна је лепоти 
на Лазарици, иако је угушена при реконс-
трукцији. Обнова је снизила и висину, тиме 
и виткост храма, изменила је облик надам-
воног кубета, а кулу - звоник - над припра-
том завршила је на висини заосталог кубе-
та, тако да се не види права намена куле над 
припратом. У кулу звоник улази се (слич-
но Лазарици) кроз десни отвор за светлост, 
маркиран розетом на спољној страни (јуж-
на фасада). Реконструкција је уништила и 
унутрашњост храма. Од фресака, пре Дру-
гог светског рата постојала су четири пор-
трета, “а темпера”, светитеља (Св. Куз-
ман, Дамјан, Св. Јован Крститељ, Св. Нико-
ла Мирл.), као и иконостас (од интереса су 
иконе: Арх. Михаил убија аждају у виду чо-
века, Св. Апостоли, Св. Симеон и Сава срп-
ски) на дрвету. Фреске и иконе је радио 1860 
год. ,,молер» Никола Стругарковић.1 5  По мо-
нашком казивању из 1862. г. у храму се на-
лазе гробови светитеља. И данас сељани до-
лазе да би на нашли, на гробу светитеља, ис-
цељења од болести.1 6

12 Олга Зиројевић, Цркве и манастири на подрјучју 
Пећке патријаршије до 1683, Београд, 1984, 182
13 Исто, 65
14 Исто, 65
15 Стругарковић је располагао веома слабим позна-
вањем проблема композиције, пропорције и боје, тако, 
да су ове иконе слабе уметничке вредности. Михаило 
Спиридоновић Пелех – протојереј, Православни 
манастири епархије нишке, (око 1938. г.), 94 нап. 5
16 “Гроб непознатог светитеља” налази се у храму, у 
углу испод мале розете на јужној страни. Михаило 

Храм је опкољен пространим и дебе-
лим темељима. Раскопавања која је вршио 
игуман Порфирије (у 1932 г.) потврдила су, 
да је храм био опкољен са страна тешким зи-
дом, да је тврђава (двор) имала дворац и ку-
лу. 1 7  Исто тако, у непосредној околини хра-
ма, између велике количине згуре, нађени су 
и комади ливеног бакра, а у селу и околини, 
нађени су остаци топионица и згуре. У самој 
порти нађени су остаци иермерног свећња-
ка, сличног онима у цркви Јаковцу на Мој-
сињу и цркви у Штави, као и део разбијеног 
црквеног - средњевековно ливеног - звона, 
веома меког звука. Традиција говори о зако-
паним манастирским реликвијама, на месту 
испоснице и цркве Св. Петке код цркве На-
упаре.1 8

Традиција Св. Петке веома је јака у 
овим крајевима (в. Старинар, 1891 год. стр. 
64. и 1907 д. стр. 159.), тако да се и у непос-
редној околини манастира налазе (непро-
учени) споменици. Црква Св. Петке налази 
се идући уз Велику реку у шуми украј мес-
та где су хумке (пред Други светски рат ман. 
воћњак). На чистини од пола дана орања, 
осећа се као да нешто под ногама бубњи. 
Прича се да су то црквени темељи, и да је ту 
закопано ман. благо. Испосница Св. Петке, 
налазила се на месту где се пред други свет-
ски рат налазила кућа поч. Милорада Здрав-
ковића (са средњих царских двери право ка 
западу сагледа се место испоснице). Прича-
ло се, да су монаси, када су Турци заузимали 
овај крај, закопали у испосници манастир-
ска добра, повеље, и Св. утвари, и да се та 
добра и данас налазе под земљом.1 9

У манастиру Жичи, 2. септембра 1382. 
године, патријарх Спиридон и кнез Лазар 
потврдили су повељу монаха Доротеја и си-
на му (монаха) Данила, којом отац и син ос-
нивају манастир Дренчу. Дубоко религиоз-
ни отац и син, разрешени свега земаљског, 
поклањају сва своја земаљска добра сво-
Спиридоновић Пелех – протојереј, Православни 
манастири епархије нишке, (око 1938. г.), 94 нап. 6
17 На 15 м. западно од храма, у дужини 13 м а ширини 
10 м нађени су темељи (подруми) двора. У северном 
делу је кула. На 7 м јужно од храма постављен је први 
зид, а на 17 м и. (24 м право од цркве) угао другога 
зида. Слично спољно двориште налази се и северно 
од храма, где први зид иде на 23 м од храма, а други 
на 14 м од првога. Источао се протеже зид на целој 
дужини а на 15 м удаљења од олтарне апсиде. Простор 
унутарњег дворишта је ширине 37 м а дужина 52 м. 
Овај налаз потврђује претпоставку, да је Наупара 
била доиста дворска црква. Михаило Спиридоновић 
Пелех, н. д, 95 нап. 7
18 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д), 95
19 Михаило Спиридоновић, н. д, 95 нап. 8
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ме манастиру. По повељи, ман. Дренча има 
своје ставропигионо право. Старешину ма-
настира бирају сви монаси (из свих метоха 
ман. Дренче), којима припада и највиша уп-
рава манастира. У манастиру је забрањено 
свако бављење жена, и сахрана (изузев кти-
торице и царице), забрањено држање ђака, 
исхрана ван трпезарије, и све што би ишло 
на умањење дубоке подвижности којој је на-
мењен манастир.

Ослобођен 1806 год. предео око Кру-
шевца остаје слободан до 1813 године. У 
изворима из тог доба нема помена о цркви 
Наупарској. Са друге стране, по Пелеху, Ве-
луће је обновљено 1809 године.2 0  Но са дру-
ге стране један релативно поуздан извор из 
1852. године, а који се налази у Архиву СА-
НУ, пише да је свештеник Богдан Милетић 
у време “Вожда Карађорђа” добио одобрење 
од турских власти 2 1  да започне са службом 
у храму након чега је донекле довео у ред 
сам храм.2 2  По том извору у Наупари се не-
прекидно служило све до обнове од стране 
браће Симић. 2 3

Са присајидињењем шест отргнутих 
нахија 1833. год. Наупара, улази у састав 
Кнежевине Србије, и остаје на граници 
државе до 1878. године. Канонску свезу са 
нишком митрополијом губи 1833. год. при-
пајањем митрополији Србије и остаје у ар-
хидијецези до 1855 год. У епархији Ужичкој 
је до 1891 год. када се враћа матици, епар-
хији нишкој. 

По званичном “Списку свију црква на-
ходећих се у Окружју крушевачком високо-
војне Моравско-подринске команде” од 8/20. 
фебруара 1837. године храм Рождество Бо-
городице у Наупару је обновљен 1833. годи-
не помоћу народа, док је мајсторима платио 
Стојан Симић. По истом документу Наупа-
ра је фебруара 1837. године била мирска цр-

20 Од 1806. до 1813. год. капетан Расински је био 
Ђорђе Симић, отац Стојана и Алексе. Отуда и 
везаност нових ктитора са овим крајем. Михаило 
Спиридоновић Пелех, н. д, 98
21 Значи 1804. или 1805. г. јер после јануара 1806. 
године то одобрење не би било потребно пошто је 
Крушевац био слободан.
22 Архив САНУ - А Бр. 609 – Богслов Тодор Николић, 
Описание Монастира Наупаре (У окр. Крушевачком) 
- написано 15. маја 1852. године. Интересантно је 
да Тодор зна да се Дренча помиње 1382. године, 
што сведочи о његовој, за оно време, одличној 
обавештености о историји манастира. Цео текст 
Тодора Николића види у прилогу.
23 Архив САНУ - А Бр. 609 – Богословþ Тодор 
Николић, Описание Монастира Наупаре (У окр. 
Крушевачком)

ква.2 4

Наупаре се не јавља као манастир ни 
у другом врло важном документу: “Списак 
свих у Србији наодећи се монастира, са на-
значнијем села, који кому манастиру као па-
рохија принадлеже, колико кућа у ком селу, 
и колико душа имаде, к’ тому који су манас-
тири  без парохије и који су у мирске цркве 
преобраћени” од 31. марта/12. априла 1837. 
године. Ту се не помиње ни као манастир 
преобраћен у мирску цркву. 2 5

Пелех инсистира да је Наупаре у то 
време било метох Св. Романа. Међутим, по 
напред споменутом документу парохија Св. 
Романа се простирала само на десној оба-
ли Јужне Мораве, на простору од манастира 
Св. Роман до Ражња и околини. 2 6

Први помен Наупаре јесте ради па-
роха (по Пелеху служио при капели у 
Крушевцу) 2 7  наупарског Константина, који 
је несавестан животом побегао 18/30. маја 
1834. год. у Турску.2 8

По подацима које даје Пелех прву вест 
о цркви у Наупари пружа архимандрит Св. 
Романа Сава Петровић у писму од 18/30. 
маја 1835. год. Митрополиту, саопшта-
вајући, да је са одобрењем Суда нахије Кру-
шевачке и знањем Господара Јована (Обре-
новића) упутио једног свештеника да по ка-
петанији Крушевачкој (Расини) купи при-
логе за цркву наупарску, коју он са Симићем 
“поновљује”. Митрополит је 2/14. јуна 1835 
год. одобрио обнову цркве која је започета 
јула 1835 год. Тако, по Пелеху, плоча на хра-
му, која говори о обнови цркве у 1835 год. 
није тачна. Храм је подигнут прилозима на-
рода (што сељани 1839 и 1847 год. нарочи-
то наглашавају), трудом архимандрита Св. 
Романа и јеромонаха Пахомија (Младено-
вића), док је улога Симића мањег значаја.2 9

24 АС - КК XИВ-1443, “Списак свију црква находећих 
се у Окружју крушевачком високо-војне Моравско-
подринске команде” од 8. фебруара 1837. године
25 АС – ДС - РНо 196/837, “Списак свих у Србији 
наодећи се монастира, са назначнијем села, који 
кому манастиру као парохија принадлеже, колико 
кућа у ком селу, и колико душа имаде, к’ тому који 
су манастири без парохије и који су у мирске цркве 
преобраћени” од 31. марта 1837. године.
26 АС – ДС - РНо 196/837, лист 99
27 Није јасно о каквој је то капели реч. У то време није 
постојала ни једна капела у Крушевцу већ само црква 
Лазарица. Вероватније је да је Наупаре у то време 
била капела цркве Лазарице а да је Пелех то погрешно 
разумео.
28 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 98
29 Исто), 98-99; Да се Симићи ни сами нису сматрали 
ктиторима, указује њихова незаинтересованост за 
живот ман. Наупаре, коју су показивали са положаја 
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Темнић

Обнову је извршио ман. Св. Романа зато, 
што је хтео да сачува давнашње право да са-
купља милостињу у Расини, што је обезбе-
дио себи наупарском црквом као својим ме-
тохом.3 0

Овде Пелех тврди да је у време осло-
бођења ових крајева 1833. г. у околини Кру-
шевца било само три храма (Св. Роман, Ве-
лућа и Св. Архангели код Каоника) што је 
потпуно нетачно. У то време постојале су 
још и цркве у Кожетину (из 1803. године), 3 1

Св. Петка Трњанска (из 1823. године), 3 2

Св. Никола у Великој Врбници (из 1824. 
године), 3 3  Св. Архангела у Рибнику (из 1824. 
године) 3 4  и Св. Никола у Браљини (из 1820. 
године).3 5

Обнова цркве завршена је маја 1836 
год. и антимнис је поставио архимандрит 
Св. Романа о Св. Илији (20. јула) 1836. год. 
Већ 11. августа 1836. год. Митрополит оп-
редељује при новој цркви у Наупари прво-
га свештеника, пароха Трмчарског, Милића 
Георгијевића (Ђорђевића)3 6  а 3/15. септемб-
ра 1838 год, припаја цркви и пароха купач-
ког Симеона Николића, иако су у Наупари 
монаси из ман. Св. Романа служили и при-
логе сакупљали о свима већим празницима. 
Иначе, Симеон Недељковић (Николић) из 
Књ. Претставника и Претседника Совета. Исто тако, 
они су нове књиге 1837. год. из Русије послали цркви 
Лазарици, а старе из ње наменили Наупари. Тек 
децембра 1848 год. подарили су ман. две књиге, када 
је јером. Симеон долазио Митрополиту. Исто, 99 нап. 
13.
30 По тврђењу Пелеха у околини Крушевца 1833 
год. била су само три храма: ман. Св. Роман, ман. 
Велуће, и стара црква Св. Архангела у В. Шиљеговцу. 
Отуда и тежња монаха из Св. Романа, да се у својим 
традицијама за времена утврде. Исто, 99 нап. 14
31 АС - КК XИВ-1443, “Списак свију црква находећих 
се у Окружју крушевачком високо-војне Моравско-
подринске команде” од 8. фебруара 1837. године. 
Кожетинска црква је можда и из 1804. године.
32 АС - КК XИВ-1443, “Списак свију црква находећих 
се у Окружју крушевачком високо-војне Моравско-
подринске команде” од 8. фебруара 1837. године
33 АС - КК XИВ-1443, “Списак свију црква находећих 
се у Окружју крушевачком високо-војне Моравско-
подринске команде” од 8. фебруара 1837. године
34 АС - КК XИВ-1443, “Списак свију црква находећих 
се у Окружју крушевачком високо-војне Моравско-
подринске команде” од 8. фебруара 1837. године
35 Натпис на цркви.
36 По списку свештенства монашког и мирског реда из 
1836. године од 25. фебруара 1837. године јереј Милић 
Ђурђевић је живео у Мудраковцу код Крушевца. 
Рукоположио га је епископ Јосиф 9/21. априла 1827. 
године у Нишу. Јереј Милић је имао синђелију на 
парохију. АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак 
свештенства монашког и мирског реда у целој Србији 
године 1836. число 196. лист 65

Медвеђе произведен је, од архиепископа и 
митрополита Петра Јовановића 17/29. сеп-
тембра за ђакона а 18/30. септембра 1837. г. у 
презвитера и постављен на парохију Мајде-
вачку, на Копаонику, за пароха. Том прили-
ком није добио синђелију.3 7

3 8

Црква је била крај села на брду, “ис-
под кога речица тече, место пријатно и до-
ста пространо.” Комисија је записала да је 
манастир, по казивању, први пут саградио 
Стефан Лазаревић а да га је готово од поло-
вине поново обновио народ оближњих села 
помоћу Стојана Симића. 3 9

Црква је била саграђена од камена и 
1836. године је била у врло добром стању. Од 
утвари црквених наупарска црква је поседо-
вала: један путир, један дискос, једну звезду, 
једно копље, један воздух, 2 дарка, један ан-
тимис, 3 покрова на часној трпези а 2 пок-
рова на проскомидији, 2 кандила, једну ка-
дилницу, једно звонце, 3 завесе на дверима, 
3 мале иконе и једну налоњицу. Од вих ових 
утвари ништа није било ни од сребра ни од 
свиле. 4 0

Од црквеног одејанија црква је посе-
довала: један стихар, један појас, једну на-
руквицу и 2 фелона и то све од цица. Црква 
није поседовала ни једну књигу а није има-
ла ни звона. Наупарска црква је 1836. годи-
не располагала са 213 гроша готовине и није 
имала новаца на облигацији. Такође црква 
није располага са покретним добрима а од 
непокретних добара располагала је само са 
једном кућом под сламом са две собе. 4 1

37 АС-КК-XXXВ-493 лист 1., Но 198 - Списак руко-
положених свештеника у 1837. год. од 28. априла 1838. 
г.
38 АС - ДС - ИИ Бф1Но30/836, Списак цркви находећи 
се у Окружју Крушевачком и описаније сваке цркве 
понаособ и њеном состојанију 1836. године, лист 131-
132 - число 2.
39 “... а да га је готово од полак поново обновио народ 
оближњих села помоћу Стојана Симића.” АС - ДС - ИИ 
Бф1Но30/836, Списак цркви находећи се у Окружју 
Крушевачком и описаније сваке цркве понаособ и 
њеном состојанију 1836. године, лист 131-132 - число 
2.
40  АС - ДС - ИИ Бф1Но30/836, Списак цркви 
нахдећи се у Окружју Крушевачком и описаније сваке 
цркве понаособ и њеном состојанију 1836. године, 
лист 131-132 - число 2.
41 АС - ДС - ИИ Бф1Но30/836, Списак цркви находећи 
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Разне епархије лавре (Тимочка) и ме-
тоха (архидијецеза), двојност послова, ди-
ректно мешање монаха из Св. Романа у имо-
вину цркве Наупаре, и поред слабог посеб-
ног домаћинства, 4 2  немања монаха, зграда 
итд принудили су на преобраћање манас-
тира у мирску цркву 4. новембра 1841. год. 
једновремено са образовањем парохије на-
упарске (од шест села) јереја Радована По-
повића.4 3  Митрополит 17. маја 1843. год. 
прибраја цркви у Наупари и парохију мод-
ричку јереја Ђорђа Георгијевића,4 4  а 26. маја 
исте год. одређује им за капелана јереја Ми-
ленка Вељковића. 4 5  Тако обнову манастира 
(у 1848 год.) дочекују при цркви Наупари 
пет свештеника.4 6

Устав од 1838/9 год. доноси тешко аг-
рарно питање, 4 7  јер народ сматра као своје 
све што заграби, било спахијско, приватно 
или манастирско. Уредбе су решиле односе 
приватних добара, али не и манастирских и 
црквених, те је Митрополит тешко приволео 
Владу, да се путем Комисија попишу, уреде 
и обележе манастирска имања. Одлука по 
првоме попису из 1839. год. није донесена, 
а предлоге Комисије (о попису из 1839. г.) 
отклонила је револуција, тако да се регули-
сању имовинског односа приступило новим 
се у Окружју Крушевачком и описаније сваке цркве 
понаособ и њеном состојанију 1836. године, лист 131-
132 - число 2.
42 Имовина ман. Наупаре - чист приход - износио је у 
год. 1838 = 274 д. гроша; 1839 213 д. гроша; 1840 = 668 
д. гроша; 1841 = 724 д. гроша. Михаило Спиридоновић 
Пелех – протојереј, Православни манастири епархије 
нишке, (око 1938. г.), 100 нап. 15.
43 По списку свештенства монашког и мирског реда 
из 1836. године од 25. фебруара 1837. године јереј 
Радован Поповић је живео у Ломници код Крушевца. 
Јереја Радована је 2/14. јуна 1828. године рукоположио 
епископ Јосиф у Лесковцу. Радован је имао синђелију 
на парохију. АС - Државни Совјет - РНо 196/837, 
Списак свештенства монашког и мирског реда у целој 
Србији године 1836. число 197. лист 66
44 Ђорђе је био син покојног модричког пароха Ђорђа 
(Георгија) Милосављевића кога је 9/21. марта 1814. 
године рукоположио епископ Макарије у Нишу. АС 
- Државни Совјет - РНо 196/837, Списак свештенства 
монашког и мирског реда у целој Србији године 1836. 
число 198. лист 66
45 Јереј Миленко је био родом уз Дашнице из Бугар 
моравског среза. Пре доласка у Наупару, био је једно 
време свештеник при цркви Св. Петки Трњанској. 
Душан М. Веселиновић – јереј, Црква Св. Петка 
Трњанска – Летопис, Преглед Цркве Епархије Нишке 
за 1930. године, 193
46 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 99-100
47 Ради решења аграрног питања донесена су Уредбе: 
о повраћају на земљу, од 12. јула и 12. септембра 1839 
год. и шумска уредба, од 29. јула 1839 год. Михаило 
Спиридоновић Пелех, н. д, 100 нап. 16

- другим - пописом (а на основу Првог по-
писа) у 1847. год. те су на основу овога попи-
са и дата 1849. г. Баштенска писма свима ма-
настирима. Октобра 1839. год. извршила је 
Комисија попис добара ман. Св. Романа, као 
и метоха манастирског Наупаре, где је (Ко-
мисија) обишла описала и утврдила шуму 
манастира Наупаре.4 8  Комисија (за преглед 
рада Ком. из 1839. год.) извештајем својим 
од 20. фебруара 1842. год. отклонила је пред-
лог за убаштинење метоха Наупаре, будући 
је исти у мирску цркву преобраћен. Тако су 
шуму манастирску почели уживати сељани 
села Наупаре - као обштенародно и обште-
полезно добро - а по оновременим уредбама 
о шуми и о приходима општинским. Дру-
ги попис манастирских добара извршиле су 
Комисије (од априла) 1847 год. 4 9  А како је у 
попису од 1839. год. описана шума ман. На-
упаре, то је и Комисија (Претседник Совет-
ник, полковник Милосав Ј. Здравковић - Ре-
савац) морала доћи и у цркву Наупару. Раз-
гледајући Протокол из 1839 год. Комисија је 
саслушала сељане, који су - као и цео кру-
шевачки округ - тражили обнављање манас-
тира, и описали шуму. Протокол Комисије 
потписан је у Наупари 31. маја 1847. год. По 
Протоколу, ман. Наупара добија (своју из 
1839 год.) шуму, коју је село само уживало, 
на десној обали Наупарске реке, а под тере-
том обостраних права службености као што 
је то условљавао оновремени закон о шу-
мама.5 0  На темељу пописа из 1847. год. од-
луке Совета (од 10. децембра 1847. год.) да 
се мирска црква у Наупари преобрати у ма-
настир, и условљене (подизањем ћелија) са-
гласности Митротолита од 17. фебруара 
1848. год., а на предлог Совета (С. Но. 109, 
од 3. марта 1848. год.) Књаз Александар пот-
писао је у Крагујевцу 18. марта 1848. год. В. 

48 Монаси из Св. Романа сматрали су шуму и имање 
манастира Наупаре као своје добро, што је изазвало 
децембра 1839. г. револт код Митрополита, иако је 
Наупара била метох све до преобраћања у мирску 
цркву 1841 год. Исто, 100 нап. 17
49 Комисије (четири) предале су Протоколе 25. јула 
1847. год. Књазу, који их је упутио 15. септембра 1847. 
Совету. Совет је одобрио цео рад, и предао Књазу 
10. децембра 1847. да изда Баштенске повеље свима 
манастирима, што је Књаз и урадио 26. новембра 
1849. год. и упутио Митрополиту 13. марта 1850 
год. Међутим, овим није решено социјално-аграрно 
питање, које се дуго проноси. Ман. Каленић решио 
је тек 1924. год. а сама Наупара се суди на тумачењу 
Протокола. Исто, 100 нап. 18
50 Комисија за ограничавање држ. шума Јастребца, 
Но. 359, од 29. октобра 1902. год. Крушевац, признала 
је посед шуме манастира Наупари. Исто, 101 нап. 19
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Но. 306 законодавно решење5 1  којим одоб-
рава преобраћање мирске цркве у Наупари 
у манастир, условљава подизање ћелија, и 
потврђује да се описана у Протоколу шума, 
издвоји из обштенародне шуме, и уступи на 
уживање новоме манастиру. На ово добро, 
Књаз је ман. Наупари дао Баштенско писмо 
26. новембра 1849. год. В. Но. 1999-41/из 
1847. год. (?) (исто примио манастир 12. ап-
рила 1850. год.). Ово законодавно решење 
саопштено је Митрополиту 29. марта 1848. 
год. а народу окр. крушевачког од Протоје-
реја и Начелника окр. 3. јуна 1848 год. Први 
старешина приказан је народу у манастиру 
Наупари 16. новембра 1848 год. од кога дана 
манастир као такав и служи. 5 2

Први старешина (одређен 3. септембра 
1848. године), био је јеромонах (ман. Мана-
сије) Симеон (Теодоровић — Весељак, рођ. 
у Сарајеву). Немиран дух, горљив за Св. цр-
кву и више, поставио је Наупару на веома 
чврсте темеље иако се, дошавши у манастир 
није имао ни где склонити (коначић „кафан-
чић» доградио је народ тек 1. фебруара 1849. 
год.). Јеромонах Симеон савладао је све пре-
преке и завидно је уредио свој маснастир. 
Обезбедивши парохију, 5 3  он је дошао у те-
жак сукоб са паросама, који су против њега 
лично и манастира бунили власти и сељане, 
и који се сукоби свршавају за манастир тек 
смрћу пароха. Марта и априла 1849. год. вр-
ши прву писанију за манастир, и целе годи-
не неуспешно се бори за конак и братију. Рад 
продужава, и 19. марта 1850. год. заврша-
ва зграде за економију и крчму код ман. Од 
марта до августа 1851. год. гради данашњи 
конак, 22. септембра купује ливаде, ограђује 
имање, подиже економију5 4  и у све те посло-
ве (без задужења) уноси и својих 200 дуката. 
Видљив напредак запажа 25. септембра 1852 
год. и Митрополит, при посети ман. Међу-
тим 31. октобра 1852 год. решењем Митро-
полита, јером. Симеон протеран је у манас-
тир Раваницу, на жалост власти свештенс-
тва и народа, који безуспешно моле (6. апри-

51 Зборник закона и уредаба... књ. IV стр. 165.
52 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 100-102
53 Прву парохију ман. Наупаре сачињавала су 243 
дом. у 7 села (Наупара, Ломница, Г. Степош, Трмчари, 
Модрица, Дворани, Петина). Исто, 103 нап. 21
54 У часу отступања јером. Симеона 31.октобра 1852. 
год. ман. Наупара поред шуме имао је: лепо уређену 
цркву, кућне покретности, као и ограђено двориште, 
конак, мутвак, кош, амбар, шупу, зграду за млађе, 
шталу, воденицу, крчму; затим нов виноград и воћњак, 
купљење ливаде и њиве, лепо уређену економију, као 
и 13 кошница, 30 говеда, 42 свињчета. Све ово је било 
дело јеромонаха Симеона. Исто, 103 нап. 22

ла 1852. ?) за Симеона. Овај ненадани про-
гон захтевао је Књаж. Претставник Аврам 
Петронијевић, чији су органи (имао конце-
сију на 3 год.) правећи поташу на Јастреб-
цу уништавали ман. шуму. На тужбу Суду за 
оштету, Петронијевић је одговорио притис-
ком на Митрополита да се јер. Симеон про-
гна из манастира.5 5

Наследници јеромонаха Симеона, нису 
трудом и вољом ишли његовим трагом. Други 
старешина је био јереј Теодор (Живковић, 
из старе свеш. породице у Љубешу). Теодор 
Живковић (Протић) је био син протојереја 
Милоја Живковића из Љубеша кога је 
још 20. јануара/1. фебруара 1803. године 
рукуположио нишки епископ Макарије 
у Нишу. 5 6  Јереја Теодора Живковића 
(Протића) рукоположио је епископ нишки 
Јосиф 23. октобра/4. новембра 1829. године. 
Јереј Теодор је крајем 1836. године био 
капелан свом оцу проти Милоју. 5 7  Као 
удов свештеник примио је против воље 
управу манастира 7/19. новембра 1852. 
год. (по Пелеху замонашен је по наредби 
Митрополитовој 3. маја 1853. г.). Међутим, 
по Шематизмима Необично миран, духован 
човек, благо је деловао на околину. Откупио 
је имање у шуми, и стари иконостас заменио 
септембра. 1860 год. Умро је у Наупари 25. 
децембра 1860./6. јануара 1861. године и ту 
сахрањен.5 8

Наследник, јеромонах Василије, уредио 
је 1862 год. парохију, која је без измена 
остала до 1885 год.5 9  Више успеха у сталном 
напредовању газдинства показао је игуман 
Исакије,6 0  под којим започињу (23. маја 1869. 
год.) стални сукоби са сељанима о шуму 

55 Исто, 102-103
56 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак 
свештенства монашког и мирског реда у целој Србији 
године 1836. число 184. лист 65
57 АС - Државни Совјет - РНо 196/837, Списак 
свештенства монашког и мирског реда у целој Србији 
године 1836. число 192. лист 65
58 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 104
59 Парохија је бројала 727 домова 4700 душа у 17 села. 
- Бован, Буци, Витановац, Дворане, Ловци, Ломница, 
Модрица, Наупара, Петина, Пољаци, Сеземча, 
Слатина, Г. Степош, Трмчари, Шавране, Јабланица, 
Станци. Исто, 104 нап. 23
60 Манастир је 1869. год. имао готовину - 16.910 гроша. 
Манаатир је 1874 год. имао у поседу - њива 56,3 дана, 
ливада 47 коса, воћњака-башта 7 дан, забрана 6 дана, 
виноград 25 мотика; затим: конак, помоћне зграде, 2 
воденице, 2 механе, уљаник, све у вредности 122.789 
гроша као и планину под шумом у вредности 100.000 
гроша. - Приход ман. био је (парох 3538 гроша, добара 
8.266,80 гроша) 5.804 гроша, а расход 4.504 гроша – те 
је капитала додато 1.300,80 гроша. Исто, 104 нап. 24
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(Апелациона пресуда од 20. фебруара 1870. 
год. заснована је на погрешном тумачењу). 
Оптужен ради материјалних злоупотреба, 
Исакија је ухапшен 25. фебруара 1876. год. 
и осуђен.6 1

Максим монах манастира Наупаре ру-
коположен је за јерођакона 20. априла/2. 
маја 1875. године. 6 2  Неких пола година кас-
није јерођакон Максим је рукоположен за 
јеромонаха и причисљен братству истог ма-
настира. 6 3

На управи га наслеђује Теодосије, сми-
рени јеромонах, у тешком времену. Ратови 
за ослобођење И и ИИ српско-турски 1876-
78. год. водили су се на граници манастирс-
ког добра (шуме на. Јастрепцу), али без ика-
квих последица. У конаку је био за то вре-
ме штаб пуковника Бучовића и Косте Про-
тића. 6 4

Намесник манастира Наупаре Теодо-
сије је крајем 1880. године пресудом конзис-
теријском разрешен од управе манастиром 
и премештен је у братство манастира Сту-
денице а на његово место за управника ма-
настира постављен је свештеник стопањски 
Мина Дуњић. 6 5

По подацима са краја 1887. године ма-
настир је поседовао 21,52 хектара зират-
не земље и 150 хектара шуме. На све имање 
плаћао је порез од 196 динара и 10 пара. По-
ред тога, манастир је поседовао и једну ме-
хану, 3 воденице (са укупно 3 витла) и једну 
“стружицу”. Капитал манастира код управе 
фондова износио је 1/13. новембра 1887. го-
дине 867 динара и 17 пара. 6 6

Мих. Валтровић је од 26. јула до 11. ав-
густа 1888. године пратио др Белу Цобора 
професора археологије на пештанском све-
училишту у путу по Србији (Раваница, Ма-
насија, Љубостиња, Жича, Студеница, На-
упаре, Лазарица, Ниш и неке старине у ње-
говој околини, Пирот и најзад Софија). Вал-
тровић је том приликом први пут видео Ма-
насију, Наупару, старине око Ниша и Со-
фију. 6 7

Кад су Валтровић и Цобор обилази-

61 Исто, 104
62 Сион бр. 21 од 16. јуна 1875. г. , 332
63 Сион бр. 34 од 31. децембра 1875. г., 736
64 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 104-105
65 Хришћански весник бр. 22 од 15. новембра 1880. г, 
528
66 Илија Вукићевић, Наши манастири са економског 
гледишта, Весник српске цркве ВИИИ/1895. год, 766-
767
67 М. Валтровић, Белешке с пута, Старинар 3/1888, 
Београд, 1888. г, 87

ли манастир у Наупари ни најмањи се траг 
није очувао од некадашњег живописа. Њена 
платна су тада стајала онако како су испа-
ла испод мазалице зидара приликом оправ-
ке пре 53 године тј 1835. године.6 8

Ризнице своје, у то време, нису имале 
ни Жича ни Наупара а ни крушевачка цр-
ква. Сасуди њихови, књиге и друге ствари 
које су се до тада срећом одржале биле су у 
друге цркве разнесене.6 9  Валтровић је имао 
прилике да у једном фрушкогорском манас-
тиру види неке ствари које су раније припа-
дале манастиру Жичи.7 0

Наупарска парохија се 1898. године 
састојала из 5 села: Наупаре (96 дома), Буко-
вице (33 дома), Ломнице (132 дома), Горњег 
Степоша (76 дома) и Буца (54 дома). Цела 
прохија је имала 391 дом и 1970 душа. Па-
рохијска црква је била манастир Наупаре. 
Парох је био Живан Милосављевић свеште-
ник, али због његове слабости парохијске 
послове је вршило братство манастира На-
упаре. 7 1

Даљне године су без нарочите промене, 
све до 1902. год. када настају борбе за ма-
нанастирску шуму и долази за старешину 
(из м. Сићева) архимандрит Доротеј. Суко-
би око шуме достижу 1906-8 год. врхунац, 
али доноси и добра, у “Привредном плану” 
(1908. год.). Ради злоупотреба архимандрит 
Доротеј је тајно (са новцем манастирским) 
отишао у Бугарску маја 1909. године. 7 2

На основу чл. 39. закона о црквеним 
властима а према решењу Г. Е. Н. ЕНо 2863 
од 16/29. 11. 1907. г. објављено је у Гласу 
епархије нишке бр. 21 од 1. децембра 1907. г. 
да је пароху наупарском јереју Живану Ми-
лосављевићу био потребан капелан. Заин-
тересовани су обавештени да парохија има 
500 домова па су заинтересовани позвани да 
се молбом обрате епископу нишком. 7 3

Свештеник Јован Антић, парох наупар-
ски, постављен је почетком 1909. г. за пароха 
грејачког. 7 4  Прота Ђорђе Чемерикић, парох 
габровачки, постављен је почетком 1909. г. 
за пароха наупарског (срез расински).7 5

68 Исто, 93
69 М. Валтровић, Белешке с пута, Старинар 4/1888, 
Београд, 1888. г, 109
70 Исто, 109
71 Глас нишке епархије са Шематизмом нишке 
епархије за 1900. годину, Ниш, 1899. г., 71
72 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 105
73 Глас епархије нишке бр. 21 од 1. децембра 1909. г., 
602
74 Глас епархије нишке бр. 3 од 15. фебруара 1909. г., 63
75 Глас епархије нишке бр. 7 од 15. априла 1909. г., 195
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Архимандрит Рувим намесник манас-
тира Раковице и васпитач монашке шко-
ле, постављен је почетком 1910. године за 
старешину манастира Наупаре да би овај 
имућан а рђавом управом ранијег старе-
шине архимандрита Доротеја упропашћени 
манастир довео у ред. Архимандрит Рувим, 
по општем мишљењу, није оскудевао у еко-
номској умешности. 7 6  Одлуком Њ.В.Г. Мит-
рополита АЕБр. 3659/1910 архимандрит Ру-
вим настојатељ манастира Наупаре пос-
тављен је крајем 1910. године за настојатеља 
манастира Раковице.7 7  Одлуком Њ.В.Г. Мит-
рополита од 14. децембра 1910. г. архиманд-
рит Рафаило сабрат манастира Дивљанског 
постављен је за настојатеља манастира На-
упаре. 7 8

Јеромонах Иларион, сабрат манастира 
Св. Стевана пчињског премештен је почет-
ком 1911. године за сабрата манастира На-
упаре. 7 9

Њ.В.Г. Митрополит рукоположио је 19. 
марта у Београдској саборној цркви монаха 
Георгија сабрата манастира Наупаре за је-
рођакона, а јерођакона Нестора сабрата ма-
настира Св. Романа за јеромонаха. 8 0

Светски рат нанео је непреболне ра-
не манастиру Наупари. Потпуно опљачкан 
1915. год. (старешина архимандрит Рафаило 
интерниран), он је непријатељем сматран за 
цело време рата.8 1  Интерниран је и архиман-
дрит манастира Св. Богородице у Наупару 
Рафаило Марковић. Аустроугарске и бугар-
ске трупе су у више наврата пљачкале овај 
манастир. 8 2

По рату, несавесна експлоатација ма-
настирске шуме уништила је планину, а зло-
намерне паљевине и само тло. Промене на-
стају од маја 1929. год. са уређењем газдинс-
тва, нових воћњака, зграда, уљаника, тако, 
да се манастир Наупара 8 3  лагано али сигур-

76 Духовна стража бр. 1 и 2. (јануар/фебруар) 1910. г, 
57
77 Постављења и разрешења, Гласник Православне 
цркве у Краљевини Србији, бр. 1 од 1. јануара 1911. г, 1
78 Гласник Православне цркве у Краљевини Србији, 
бр. 1 од 1. јануара 1911. г, 1-2
79 Премештен, Гласник Православне цркве у 
Краљевини Србији, бр. 6 од 15. марта 1911. г, 85
80 Рукоположени, Гласник Православне цркве у Кра-
љевини Србији, бр. 7 од 1. априла 1911. г, 101
81 Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 105
82 Душан Миљојковић, 150 година школе Наупаре, 
Крушевац, 1995, 58
83 У 1910 год. процењено је целокупно имање на 
2,822.125 дин. - У 1929. год. процењено је имање на 
10.729.690 дин. а остале непокр. и покретн. на 124.296 
дин. – 1938. год. завршен је катастар, премер који је 

но враћа времену свога тајанственог а див-
ног оснивача монаха Доротеја и сина му Да-
нила.

Јерођакон Харалампије (Јовичић) 
сабрат манастира Наупаре, извршном пре-
судом овог суда под СБр. 10227/1931. год ка-
жњен је са лишењем чина и са 9 месеци епи-
тамије.8 4

Храмовне славе

Слава Св. храма: Рождество Пресвете 
Богородице (Мала Госпођа)

Сабор у манастиру: Дан смрти деспота 
Стевана Високог (2/15. августа)

Ранији сабори: Мала Госпођа и Иван 
дан

Иконостас

Од фресака, пре Другог светског рата 
постојала су четири портрета, “а темпера”, 
светитеља (Св. Кузман, Дамјан, Св. Јован 
Крститељ, Св. Никола Мирл.), као и ико-
ностас (од интереса су иконе: Арх. Михаил 
убија аждају у виду човека, Св. Апостоли, 
Св. Симеон и Сава српски) на дрвету. Фрес-
ке и иконе је радио 1860 год. ,,молер» Нико-
ла Стругарковић. 8 5

Никола Стругарковић је познат и 
као Никола Јанковић. Радио је доста по Ср-
бији средином XИX века.

Зограф Никола Јанковић се тако пот-
писао на престоној икони Богородице  у Чи-
бутковици 1848. године:”Рукоделије бист 
Николаја Јанковича родом из Орида града: 
1848 лета.” 8 6

износио 1555 хкт. 14 ар. 83 м2, од чега је под шумом 
1498 х. 79 ар. 58 м2. (остало: њиве 24 х. 60; пашњаци 
16 х. 70 а.; ливаде 11 х. 4 а.; виногради 1 х.; воћњак 2 
х. 4 а.; и двориште 0 х. 86 ари). - Библиотека (29 књига 
богословских и 376 профаних) у вредности 11.740 дин. 
Остале покретности и непокретности 160.000 дин; 
сама земља непроцењена. Михаило Спиридоновић 
Пелех, н. д, 105 нап. 25
84 Преглед цркве епархије нишке бр. 1-2 (јануар-
фебруар) 1932. г., 5, исто и у бр. 3 март 1932. г., 35
85 Стругарковић је располагао веома слабим 
познавањем проблема композиције, пропорције и 
боје, тако, да су ове иконе слабе уметничке вредности. 
Михаило Спиридоновић Пелех, н. д, 94 нап. 5
86 Српска православна епархија Шумадијска 1998 – 
Шематизам, Крагујевац, 1999. године, 63 – ту видети 
и оригинал натписа. 
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