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ХОТЕЛ БЕОГРАД

Прву спратну зграду која је прављена за велику гостионицу са собама за преноћиште, саградио је 1872. године на карановачком тргу, трговац Јован Павловић Сарајчевић. Оваj oбјекат
променио је многе закупце и имена: од гостионице «Код Крсмана» до хотела «Београд». Иза
хотела, у дворишту се налазила посебна зграда у којој су становали породица и послуга. У дну
дворишта била је велика штала за смештај запрежне и товарне стоке.
Јован Павловић је већи део своје младости провео у Сарајеву, па је због тога свом презимену додао још једно – Сарајчевић, а у знак успомене гостионицу је назвао „Сарајево“. Како се
бавио трговином, Јован је гостионицу давао у закуп.
Зграда је после Првог светског рата реконструисана. Прикључени су струја и вода, калдрмисан је тротоар. Тако модернизована гостионица је 1920. године добила име – Хотел Београд. На спрату се налазило 13 једнокреветних и двокреветних, пространих и лепо уређених
соба. Иако је хотел мењао закупце, ту је увек било квалитетне музике. Свирале су музичке
капеле из Будимпеште, Темишвара, Новог Сада и других градова.
Хотел је радио и у време Другог светског рата, а 1948. године је национализован. Општина
је приземље зграде уступила Трговачком предузећу „29. новембар“ из Краљева које ту отворило продавницу намештаја. Спрат је додељен Стамбеном одсеку општине Краљево, које је ту
усељавало станаре, претежно избеглице из Босне и Српске Крајине.
На месту некадашње локације хотела „Београд“ и околних објеката саграђена је стамбено
пословна зграда „Кифла“, а простор где се налазио хотел више деценија је користло предузеће
„Центротекстил“.
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КИНГСТАУН

Краљевачком чаршијом кружи виц. Кажу спустио се пијачним даном неки брђанин па сео
у кафану, у центру града. Ту га затиче телефонски позив, зове комшија, такође пристигао у
град и пита: – Где си? – У кафани. – У којој? – Овде у центру. Не знам како се сада зове. – Изађи
па прочитај. – Добро, ево пише. Зове се климатизовано...
Немају само људи са села, повремени посетиоци Краљева невоље са новим, савременим
називима краљевачких кафана, ресторана, продавница... Тешко се сналазе и поштари, таксисти, достављачи хране... Јер, кад се крене од врха ужег градског центра, тамо где је био
ресторан Лондон, Југославија, биоскоп Сутјеска, продавница Стотекс, Клуз, Спорт, Вартекс,
Заштита рада, Багат, Муња, Радиотон... сада су ту, поред радњи познатих светских ланаца, и
наше „бутиге”, али под називом на енглеском и, дабоме, исписани латиницом. Па читамо:
Авор бутик, Кингс, Филинг, Флеш бек, Медекс, Трамонто, Мартинс, Земакс, Елипса, Белви,
Делфи, Селект, Егзит, Тритон, Фешн рум... као и кафићи Пасаж, Долче вита...
Јесте Краљево, бар по тим називима, одавно тежило Европи, па су кафане и ресторани
деценијама носили имена светских метропола: Париз, Лондон, Атина, Женева... Била је ту
и поменута „Југославија”, али је пропала, нестао је и „Лондон” нема више ни „Атине”... а
понајбоље се држи „Париз”. Добро, дошла су нова времена, нове генерације, али нисмо баш
убеђени да су им страни и неразумљиви називи на српском, исписани ћирилицом. Него ће пре
бити да власници продавница, кафана и кафића сматрају да је назив углавном на енглеском
или кованица налик томе звучнија и привлачнија, то јест да није бренд ако носи локално име.
Распитали смо се и у Агенцији за привредне регистре где кажу да постоје правила и ограничења у погледу давања назива радњама и фирмама. Не прихватају се погрдни називи, они
који већ постоје. За неке према топонимима или из области вере и цркве неопходна је сагласност надлежних...
Остало може како се коме прохте, па неће бити необично ако уместо табле на којој пише
Краљево осване Кингстаун. Не би нам то ваљда оспоравао Свети Винсент и Гренадини, пошто
се тако већ зове главни град ове острвске државе.
Мирољуб Дугалић
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У КРАЉЕВУ
„Политика“ је у свом броју од уторка 28. јануара 1941. године обавестила своје читаоце о
прослави дана Светог Саве у Краљеву, где је беседу одржао Владика Жички Г. Др. Николај, данас
српски Свети Николај Велимировић.
Светосавска прослава почела је у Краљеву свечаношћу у Дечјем хранилишту, којe се налази
у порти Саборне цркве. Све присутне, а било је мноштво свештенства и народа, поздравила је
госпођа Живка Ђокић, председница Женског хришћанског покрета, која се брине о Хранилишту.
По резању славског колача и подели прикладних, корисних и од срца дарованих поклона, питомци Хранилишта извели су програм. После Архијерејске службе у Саборној цркви, Епископ
Жички Г. Др Николај одржао је беседу о Светом Сави , која је у целини пренета у „Политици“ и
којa јe гласила:
“Како је диван и красан овај дан сам по себи, рекао је епископ Г. Др. Николај. Како је сунчано, тихо и мирно у нашој земљи, без буре, без олује, без мрака, без злочина, без страхота. Ево,
разлога да уздигнемо срца наша Господу Богу, од кога су сва блага и сви дарови земаљски и да
му благорадимо за то, да не ускрати, да не окрене точак, да не помислимо да смо заслужили што
имамо, мимо других народа, него да треперимо као лист на јасици пред Свевишњим Господом
Богом и да му сваког дана благорадимо и то сви, не само свештеници у цркви, него и учитељи
у школама, наставници по гимназијама и свим великим школама и радници по радионицама и
тежак у пољу и говедар за говедима и овчар за овцама; По целој нашој земљи, у свима храмовима нека се разлежу песме и благородне молитве Господу Богу од кога су сва добра која уживамо
данас, мимо осталих народа. Да нико не каже : Сувише је тешко. Тешко јесте али како је онима
где је сто пута теже него нама што баш на данашњи дан прослављамо највећег сина српског
Светог Саву.
Ових дана поново сам прелиставао велико житије нашег духовног градоначелника, нашег
великог човека Светога Саве. И као да сам први пут читао и нашао многе дивне ствари. То није
велики човек, какви су велики људи код других народа. Ми га и не зовемо велики човек. Ми,
Срби, не зовемо ни једног човека великим у историји нашој. Ми најбоље синове наше и најзнаменитије људе зовемо Светима. Светац је најбољи човек. Светитељка је најбоља жена на кугли
земаљској. Он припада једном народу, али и други народи га поштују. Он је уписан у календар
једног народа, а може бити уписан у календар ових других народа. Такав је Свети човек.
Велики човек је нешто пролазно. Свети Сава живео је пре седам стотина година и данас га
славимо као да је јуче. Свети Сава је и сада жив и ми га сви славимо, сви Срби православни, па
чак и Срби католици и муслимани, уколико их има, и они познају велико име Светога Саве. И
у томе смо ми срећнији од других народа. Ја знам неколико народа у Европи, који имају неког
човека кога називају највећим човеком својим и кога признавају, али му цркве не зидају нити
се придржавају његових мисли. Држе му само име. Ја бих молио Бога да ме избрише из живота
пре него да ме неко слави а да не држи ништа моје, ни мисли, ни моја дела, ни моје речи, ни
моју веру. Нас осам милиона православних Срба данас славимо Светога Саву. Не славимо само
једно име, а да одбацијемо све оно што је он гајио. Ми уздижемо његове мисли, његове жеље,
његове идеале, родољубље, држимо његову веру, припадамо његовој цркви. Све што је он држао
за свето и благословено то ми држимо данас у двадесетом веку. Све што је он сматрао штетним
и проклетим за верски морал, породични и државни живот пре седам стотина година и ми тако
сматрамо данас. Он је наш савременик. Злато које се сија и које се све више сија, што више иде
и пролази кроз огањ времена.
У томе смо ми Срби срећни што нисмо лицемерни, јер је лицемерство представља-ти се и
поносити се њиме, а међутим, не држати ништа од онога што је он сматрао великим, узвишеним
и светим у своме животу. И хвала Господу Богу што је спасао нас Србе од тог лицемерства. Ми
похваљујемо његове мисли, идеале и веру, његов рад државни, црквени, васпитни и културни
и потпуно се саглашавамо са оним што је учинио. Читајући то житије Светог Саве, нешто сам
приметио нарочито. Хтео сам да видим какву љубав према чему и према коме Свети Сава гаји.
И могу да вам набројим седам љубави Светог Саве. Прва љубав, главна и основна, јесте према
Христу Господу Сину Божјем. друга према светитељима Христовим, трећа према светињама,
четврта према пустињи и пустињском животу, сапатницима и пустињацима, па онда љубав пре-
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ма родитељима, према своме народу и
седма љубав према осталим народима са
којима је долазио у додир.
Ја ћу да се задржим на само једној
љубави Светог Саве, а то је она која је у
опасности код нас. То је љубав према
родитељима. То је љубав према мајци,
оцу, браћи и сестрама. Колика је љубав
Светога Саве према својим родитељима
то се јасно види. Бојећи се за своје родитеље да не поремете у старости њиховој
живот дуговни и морални, јер и најбољи
човек и најмудрији може да се поквари
у последњим годимана свог живота, он
пише своме оцу Немањи: “Остави све,
јер си учинио све што си могао као човек за свој народ и државу. Дођи овамо да
бринеш о души својој. Тако нека учини и
моја мајка Ана.”
Ја, чиним апел нарочито на омладину, која данас слави Светога Саву, да га не
слави напразно, него да прими све што је
најпотребније за свако време. Породица
је поремећена и често пута баш и школска омладина доприноси томе да се разара породица. Непоштовање родитеља,
дрскост према мајци, према сестрама,
према браћи, себичност у многим случајевима карактерише данас породицу
нашу. То не сме бити ако хоћемо да будемо велики и славан народ попут наше
историје.”
Да су се ове речи из беседе Епископа
Жичког Г. Др Николаја примиле у слушајући народ, не бисмо доживели трагедију у времену које је пристизало, а
нисмо се ни припремили за наступајућу несрећу. Породица је основ српског битисања и то је
онај посебан стожер свих одбрана од зала која нас окружују. Доброта и искреност родитеља или
сећање на њих, присност са сестрама или браћом, а највише близина са женом и децом су најсигурнија брана свим недаћама и алама које прете у сваком времену.
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МИЈА САРИЋ
Сада тек, када сам поново видео да је Мија Сарић
умро 1977. године, схватам да је он умро као млад
човек – имао је само 54 године. Тада ми се то није
чинило тако. Можда зато што је када сам га упознао
негде 1966. већ имао титулу легенде, а легенда, тако
сам мислио, никако не може бити млада. Он је и тада,
1966. године, а имао је само 43 године, био легенда и
изгледао као човек од којег се очекују сви одговори.
Био је, тако су сви говорили, боем. Злобници би рекли
да је то еуфемизам за пијанца, али за Мију тако нешто
се нипошто није могло рећи. Лично га никада нисам
видео пијаног на начин да је булазнио или се тетурао.
Као омладинац, како ме је понекад звао (чешће ме је
ословљавао са “шрафцигеру” или “курајберу”), покушавао сам, а да он то није знао, да се са њим надмећем
у испијању коњака. Ја бих, по правилу, био тај који би
после тога булазнио. Можда је то било зато што коњак,
онај чувени баделов, нисам подносио, али сам га пио
само зато што га је Мија пио. И не само ја.
Сви они који су држали до себе и који су се надали
блиставој новинарској каријери прешли су са традиционалног рубиновог вињака на (хрватски) баделов
коњак. Мија је, једноставно, био човек који вас одмах
освоји својом духовитошћу, лепим говором и манирима правог господина. У то време господа су била
забрањена, сви смо, тобоже, били другови, али Мију
никада нисам чуо да се некоме обратио са друже. Он се, покаткад и иронично, људима обраћао,
зависно од тога ког су узраста, са господине, госпођо, млади господине, госпођице. Иако су се
многи мрштили када чују те мрске буржоаске одреднице, Мија је био доследан. Персирао је чак
и ученицима средње школе.
У то време наше састајалиште је био бифе Дома друштвених у подруму зграде у којој су, осим
«Ибарских новости» и «Магнохрома», биле смештене и тзв. друшвене организације. То место,
које је данас, нажалост, затворено, називали су Рупом, али га је Мија, ипак, назвавши га «Фукси
баром», можда најбоље описао. Ту, међутим, нису долазиле никакве фуксе у правом значењу
те речи или их ми, ако су повремено и долазиле, нисмо примећивали. Заправо, било је то тада
најелитније место у граду. Осим бучне и веселе новинарске братије, ту су се окупљали и адвокати,
глумци, сликари, спортисти, песници, па и политичари. Због ових последњих Мија је, рекао бих,
назвао кафану по најстаријем занимању на свету. Он, једноставно, није волео политичаре. Једног је, ипак, поштовао и дружио се са њим. То је био његов имењак Миодраг Јанић, председник
општине, који је био наклоњен новинарима, а и сам је поседовао несумњиви списатељки дар. Јанић је био прилично образован и либералан, а то је у то време био један од највећих грехова. Зар је
данас другачије? Наравно, како се и могло очекивати, Јанић је смењен са положаја председника
општине из неких магловитих и трапаво образложених разлога каквих је увек било, а каквих има
и данас. Један од тих разлога је, можда, било и његово дружење са новинарима у ресторану хотела “Југославија” у време када је редакција “Ибарских” била у самом хотелу. Мија је био смештен
у једнокреветној соби са лавабоом и решоом. Истина, кревет је био избачен, а уместо њега је био
убачен неки распали писаћи сто за којим је Мија исписивао можда своје најбоље текстове.
Са портала Круг – Драган Бајовић
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САВИНА (САВОВА) ВОДА
Испод Црног врха (1543 м) у Драгосињцима на извору Савина вода налази се споменик
посвећен трагично настрадалом Александру Карађорђевићу. Подигнут је 1935. године, захваљујући прилозима мештана.
Од времена када је пре осам векова овуда Свети Сава пролазио и вековима касније, када
је ово свето место било тако рећи неприступачно, да би га деценијама уназад по традицији
одржавала и уређивала породица Мијатовић, сада су Савине воде добиле сасвим другачији
и лепши изглед. Додуше, пут до Савиних вода је из правца Краљева асфалтиран само до
најближих кућа светом месту, а два последња километра су макадмски коловоз и даље „лакшим“ колима тешко проходан.
Народ казује да је свети Сава, пошто је дошао из Жиче у Грачац, рекао за Драгосинце:
“Драгосинци, моји синци”, а за Отроке “Отроци, оци моји”. Са друге стране, име Драгосинци као да је изведено од Драгосин (румунски Драксин), али народ не зна ништа о томе. У
светостефанској хрисовуљи забележен је и Драгосин, Влах из катуна Урсуловца кога је краљ
Милутин послао својој задужбини манастиру Св. Стевана у Бањској.
У самој долини поред планинског потока изграђене су лепе приступне стазе и мостићи,
а плато испред савиних вода проширен, бетониран и поплочан, извори, чесме и споменици
су лепо уређени. Због тога је Савина вода у Драгосињцима, ушушкана у дебелој хладовини,
постало идеално место за излет или пешачку туру.
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НЕПРАВЕДНО СТРЕЉАН
Душан Крстић, рођени Краљевчанин, са дипломом
бечке Високе школе за трговину, 1936. године, као кандидат тадашње удружене опозиције, изабран је на функцију
председника краљевачке општине и на том месту остао
је све до краја 1941. Одмах по завршетку рата суђено му
је, у познатој навијачкој атмосфери, у сали тадашњег хотела «Југославија», у групи са још неколико оптужених,
за сарадњу и помагање непријатељу у убијању и мучењу
недужног становништва. Војни суд га је прогласио кривим. Изречена му је смртна казна стрељањем, а пресуда
је извршена истог дана. Место где је сахрањен ни данас
није познато.
Зна се да су, октобра 1941, здружене, а идеолошки
супротстављене снаге четничких и партизанских јединица, које су тада ушле у борбу против немачког окупатора, држале Краљево данима у опсади. На нападе са више
страна Немци су у самом граду одговорили одмаздом, масовним стрељањем недужног становништва. Покушаји локалних органа да се становништво заштити, да се спречи стрељање
талаца, разговори делегације са немачким властима, напори владике Николаја Велимировића да се трагедија спречи, као и конференција која је тих октобарских дана одржана у хотелу «Југославија», на тему како да грађани Краљева обезбеде свој живот, на којој је Крстић
говорио, догађаји су који ни до данас нису довољно истражени.
Насупрот томе, деценијама је важила пресуда Војног суда, у којој је, поред осталог, писало да је Душан Крстић крив «јер је као председник општине од Немаца добио одређени
број бланко објава да их раздели грађанима, како не би били хапшени и стрељани, а он их
није разделио. Такође, немачкој управи дао је гаранције за грађане у центру и богатије, тако
да је сиротиња са периферије, односно радници и занатлије, највише страдала. Немцима
је Крстић дао списак породица оних грађана који нису били у граду док је био блокиран,
тако да су после хапшени, стрељани а њихове породице малтретиране и мучене. Уместо да
грађанима помогне, он није имао милости ни када су рођаци тражили од њега објашњење
за судбину својих најмилијих...». Због тог, наводног злочина, Војни суд га је 22. априла 1945.
године осудио на смрт стрељањем, што је истог дана извршено, а одлуком тадашњих цивилних судова конфискована му је имовина.
У поступку за рехабилитацију, судско веће Окружног суда у Краљеву имало је увид у низ
докумената, одлука, писама и сведочења више грађана који су тврдили супротно. Утврђено
је да је Душан Крстић осуђен у монтираном процесу, да није био припадник ниједног покрета ни сарадник окупатора, да је добијене објаве делио грађанима који су тако напуштали
град, не делећи их на сиромашне и богате, да није дао никакав списак грађана окупатору,
да је, одмах после првог дана стрељања, саопштавао грађанима да не иду у команду, јер се
стрељање наставља...
Имајући све те чињенице и доказе у виду, судско веће судије Смиљане Ристић усвојило је
захтев за рехабилитацију недужно стрељаног Душана Крстића, поништивши одуке Војног и
других судова, и прогласило ништавним казну конфискације његове имовине.
Мирољуб Дугалић
PROIZVODNJA EKOLOŠKIH PANELA
OD RECIKLIRANOG MATERIJALA

ECOR GLOBAL LTD, TAVNIK 46V, KRALJEVO
WWW.ECORSERBIA.RS | E-MAIL: INFO@ECORSERBIA.RS

TEL. +381 (0)36 58-57-801
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НЕКИ ВАЖНИ ДАТУМИ

Око 1215. године грађен је манастир Жича. Касније су у Жичи крунисани српски краљеви: Стефан Дечански (прво и друго крунисање), Радослав, Владислав, Урош и Драгутин (два
пута). За свако крунисање су пробијана нова врата, кроз која је пролазио само крунисани
владар. Та врата су одмах затим зазиђивана, али је у народу остао популарни назив Седмоврата Жича.
• 1219. године након стицања самосталности српске православне цркве, Св. Сава
одређује Жичу за седиште прве српске Архиепископије.
• 13. век - у ибарској клисури, око 20 км од Краљева, сазидан је средњевековни град тврдава Маглич.
• У периоду од 1457. до 1459. године подручје Рудо Поља дефинитивно је пало под турску власт. Први попис становника Рудо Поља обављен је 1476. године.
• 1570. године први пут се помиње Карановац.
• 1690. године десила се велика сеоба Срба под Арсенијем Чарнојевићем, која је захватила и Карановац.
• 1699. године Аустро-турски рат завршен је Карловачким миром, после кога су се Турци свирепо светили српском народу, који је у том рату учествовао на страни Аустрије.
Између осталих српских манастира, Турци су опљачкали Студеницу и посекли тамо
затечене калуђере.
• 1718. године између Турске и Аустрије закључен је, на 24 године, Пожаревачки мир,
којим је Аустрија добила Србију северно од Западне Мораве, на чијој је левој обали
била граница. Тако је Карановац, и у том периоду, остао на турској територији.
• 1739. године Београдским миром завршио се поновни Аустро-турски рат. Турска је
поново овладала Србијом, а у данашњем краљевачком крају опустела су места: Витановац, Витковац, Гледић, Дрлупа, Карановац, Лешево, Милавчић, Опланићи, Печеног,
Чукујевац и Бокчиновици (данас Петропоље)...
• 1789. године за време Кочине крајине, мошти Стефана Првовенчаног су после
склањања из манастира Студенице, 8 дана биле сакривене у Карановцу. Исте године,
21. новембра је Аустријска војска ушла у Карановац.
• Од 1792. до 1798. године куга је покосила становништво Карановца, Београда, Смедерева, Ваљева, Шапца и других градова.
9

ПРИЧА О НЕСТАШНИМ ДЕЧАЦИМА
И ако ја причам, ово није моја прича и
она није саткана само од мојих утисака и
доживљаја. Мени је Неко рекао да је доставим и ево је...
Од када смо изашли из младости, а она
је незаборавна, почели смо да уочавамо,
до тада непознате дубине живота, по кожи
а богме и унатар ње. Збивања су ломила
време, а оно нас је, упорно и присилно,
терало да се прилагођавамо, уз дубоке и
болне трагове па и бунила. И ако је време
врховни судија, ни оно није у стању да одреди баш све знакове поред пута појединцу, а поготово не - несташном појединцу.
Када пребирам по времену. догађајима и људима примећујем појаве које су
биле другачије од просека и „правила“ па
су саме на себе скретале пажњу и тако остајале у памћењу простора и воде. Ма како
нам тада изгледали простори живљења,
они су, у двориштима, зградама, улазима,
улицама, парковима, учионицама... кафанама, вашарима и сеоским утринама,
запамтили збивања и виновнике и по потреби износили на трпезу јавног мњења.
Наравно, у анегдоти и без злопакосне намере. Наша два другара прерано су однели некуда своја збивања и оставили нас,
на сред улице без осмеха на лицу. А они
су често у просторе, међу суграђане уносили тај свој безазлени осмех радости сусрета и
смисла живота. Кими и Евчо. Музичар и сликар.
Кими је био музички верник потпуно предан њеној сили хармоније. Није пропуштао прилику да нам открије своја разумевања и настала осећања увлачећи нас у
ту своју виолетну маглу као власник ситничарнице коју носи у својим шакама, препуним поклона свакоме суграђанину уз разливен осмех који расипа најбоље жеље. Из
тог загрљајља није било отимања. Волео је да нас води на разна путовања и угурава у
догађаје како би збивање постало и део нашег живота, срећан што смо се заједнички
радовали и смејали.
Та збивања нису била из суседног дворишта, већ успомене са далеких прелета и сусрета са људима који су срасли са музиком у дубинама њених клупчастих тајни. Кадкада
сам веровао да су ти његови нестанци прикривани неком Срећном руком. Преливао је
опијајуће слике. Често му је слушкиња била нестварна моћ Чаробњака и његове дремке у
октавским диркама несагледивог колорита.
Сусрет нам се десио у првом разреду техничке школе у кругу ФВК. Разговори уз које
смо расли наговештавали су бег од обесмишљавања специфичног као и машинства. И
нису престајали до последњег сусрета. За све време дружења неговао је у мени велику
радост овог малог живота. У цурењу времена Кими је постао Знак поред пута, наших неколико улица, које нестају у вољеном Ибру.
Евчо ми је био војник господства. Носио је униформу коју је сам себи креирао и која се
по свему разликовала од оних мнобројних вишенаменских прилагодљивости за прикривање живота по сокацима. Слицем, окованим широким погледом ослоњеним на темељац
од речи, деловао је спокојно и брзовезујуће. Само му је блаженство било на памети и тра-
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гање за машином за његово расипање по вољеном граду. Увек и на сваком месту певао је
својим бојама и својим урођеним манирима .
Знам да су кише за њим спремиле ладице пуне знакова и трагова и да су их таложиле
по дну Ибра. Зато се често загледам и певушим: Стани, стани...
Однели су и моје свеже сећање на Зорана Милојчевића и његово оштроумно читање
стварности записане у рупама по улицама завичаја. Као поздрав вољеном другару.
Толико прашине за њима, много је за овај мали живот.
Миле Недељковић

КРЏА
Постоје у свачијем животу тренуци или
периоди времена у којима је дим и његова
позната вредност важан садржај и катарза. На те прилике утичу догађаји и особе
из њих и често формирају илузију која нас
понекад држи заробљене као таоце, ма
колико били свесни и ауторитативни над
собом и над чежњом.
Алкохол јесте стимулатор али не пресудан и једини. Важан утицај има музика,
али не сама по себи, већ она која подмукло
и тачно за тај тренутак користи и свог личног тумача. Тумач користи тему, ритам,
осећајност и посебне ефекте у фразама
како би нам продро до дна у којем је нека
рана и талог око ње. Зато сам увек волео
Бориног Миткета и његову личну Коштану
и музичаре који су помагали да тај осећај,
додирнут усијаним жарачем, искочи из
мене и измеша се у диму са Коштаном....
„ па тај глас се диже, с месечину се мешаи на мен ми, као мелем на рану пада...“ Још кад
чујем ЖАЛ... и оно „За туј ћу песму жалан, сос отворени очи у гроб да легнем ...“
Ето тај мелем, који ниједна лекарска рука не преписује, тај мелем ме је увек чекао,
боље од икога, негде на или у ћошку. Најпре сам угледао широк осмех и радост, с којом
је учествовао у претраживању дима, а онда су меки тонови са харнонике обликовали ноћ.
Најчешће је зора била излаз.
Тај мелем носио је са собом Крџа, друг и господин, мој и нашега града који се ево и
сњим удаљава...
Миле Недељковић
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МАРАДОНА
Знао сам за првенство 1982. ал баш
сам био мали. Већ следеће сам био
свестан којечега. Најважније чега се
сећам те 1986. су биле сличице које сам
купио укравши брату једну “црвену” са
полице у нашој соби. И нисам веровао
колико је то сличица било на гомили да
сам се препао како ће ме провалити и
упорно сам крио те дупликате по неким својим буџацима по соби.
Сад се сећам и потпуно ми је невероватно да сам тада, са осам година,
улазио у станове потпуно непознатих
људи по Насељу Моше Пијаде да се
мењамо сличицама. Неки су били моји
вршњаци, а неки неразумно старији од
мене, али подједнако фанатични у сакупљању сличица.
И нико никада није украо ни сличицу. Штавише, огребао сам се и за неке
палачинке или воће.
Те године смо провалили зашто Караска зову Караско и сву ту еуфорију око просте
игре какав је фудбал. А фудбал је био све за хиљаде нас по Насељу. Тада смо и гледали
рашчепљених уста Марадону како иде до трона. Без икаквих пратећих мана. Само
врлина. Само спорт.
И истрчавали би одмах потом да понављамо неке потезе уз помоћ “полуфудбала”
и неких сподоба од лопти. Искрено, никад нисам имао појма да играм фудбал ни приближно добро као Боби, Зоко и, добро, сви остали, али сам подједнако волео о себи да
мислим да сам Марадона. Или Зико. Или Манце.
Бар сам неуморно и прелепо цртао фломастером бројеве на својим мајицама на
материно “одушевљење”.
И то је то.
После су нас дохватиле 90е и постали смо сви лошији спортисти у овој игри. Ненавикнути на крај младости, потпуно несвесни да се и нашим родитељима тај живот
први пут дешава.
И стварно, живот је све мање остајао врлина.
Без “црвених” уз мноштво срања.
Једина радост је преостала у спортским прегледима и ретким преносима утакмица.
Негде на крају тог циклуса који се завршио брањем цвећа по Косову и последицама - појавио се Раки. Гордан или Грга или Раки је био већ добро навучен на тескобу
оваквог живота и у њему је беспрекорно играо тај туробни плес порока. И дриблао се
са животом сваког дана маестрално док смо ми, остали, статирали и евентуално служили за “дупли пас” по кафанама. Ми смо за себе мислили да смо они бољи. Живот
је пред нас изручио карте без штихова и џокера, а ми смо се вадили на младост и на
то да као нешто на муда можемо да изгурамо. А само смо грешили. Једну грешку за
другом.
Грешни Раки је играо као Марадона.
Рођени обојица 1960. Сваки у своме царству.
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Нико није могао од нас ни да зна да се и Марадона суочава са наличјем катодне
кутије док нам то Раки није подробно објаснио.
И да није ништа другачији од нас, који живимо.
Да је и он само маска врлине и да се иза талента крије куршлус од психологије.
Тада сам заволео Марадону. Не због потеза на терену већ због Ракијевих речи и
свог тог жара са којим је описивао његове безобразлуке.
Раки је играо свом силином.
И посрнуо је и пао. И више није устао.
Сахранили смо га испод најлепше липе.
Марадона је остао.
Као икона посрнућа, страсти и победе.
А ја сам у њему видео све те радости.
Жар у очима и муда да се устане после свега.
Видео сам Ракија и све те године дечијих сличица.
Видео сам мир испод бреза у Насељу и радост мртвих пијанстава.
Тежак дан. Тешки дани.
Ал`, бићеш део фестивала. Бићеш део живота. Бићеш радост нових генијалштина.
Баш као и Раки.
Као и неки нови клинци.
Срећан ти пут, Диего!
Владан Славковић
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О ФОТОГРАФИЈАМА СТАРОГ
И СЛИКАМА НОВОГ КРАЉЕВА

Једном сам сасвим случајно, пролазећи жичким гробљем, запазио споменик Адама Ћирића Ердоглије, другачији од осталих, сазидан од клесаног камена у виду купе на чијем
врху се налази крст. На споменику испод имена са два презимена пише кратко ‘’сликар’’,
година рођења 1880. и година смрти 1913. Ту је и слика младог човека у шеширу са великим ободом.
Тек неколико година касније, посетивши једну изложбу са фотографијама старог Краљева, сазнао сам да човек на чијем гробу сам се из знатижење задржао, заправо није био ‘’сликар’’ у уметничком смислу те речи, већ први фотограф у граду Краљеву, онај фотограф иза
кога су остале све, иначе опште познате, фотографије старог Краљева. То су оне ‘’слике’’
које и данас виђамо у појединим краљевачким кафанама и на страницама, све бројнијих
књига, које се баве историјом града на Ибру. Са само тридесетитри године живота, давно заборављени, први краљевачки ‘’сликар’’ , оставио је овом граду непроцењиву вредност у виду
фото документације из времена када је фотоапарат био чудо од технике. Од тог ‘’чуда’’су се
обични људи чак и бојали, јер је постојао страх и веровање, да та справа ‘’чупа’’ душу човека и преноси је на хартију.
А данас, у неповрат су отишле грађевине са Адамових ‘’слика’’. Нема више леве стране
главне улице (идући од ‘’тенка’’ – нема ни ‘’тенка’’), нема старих краљевачких кафана, трговачких радњи са великим натписима изнад врата, нема ниједне улице у којој би била, као
на Скадарлији, задржана калдрма... Нема ни старих краљевачких кафана... Ове данашње
ми, по ентеријеру, гомили месинга, сјаја, огледала и мермера, делују готово стерилно ...
Ако ме и натерају да у неку од њих свратим, осећам се као у операционој сали. Добровољно, још увек одседам само у старом, добром ‘’Паризу’’ и молим Бога да га којим случајем
не ‘’реновирају’’.
Дух оног старог Краљева је свакако пренесен на ’’хартије’’ са којих данас видимо, и неретко препознајемо, делове града који је давно нестао под темељима ружних вишеспратница. А о тим новим грађевинама и о њиховом спољнем изгледу више нико и не брине,
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комшије се у њима и не познају, а са првим летњим данима из подрумских просторија се
шири непријатан мирис, већ иструлелог, киселог купуса
И рекло би се да модерни урбанисти, познају само ону рачунску радњу, која дужину множи са ширином, што даје број квадрата, а онда се тај број множи са цифром од хиљаду и
више евра. При том се, као по правилу, грађевинари ‘’заукћу’’ па спратност премаше за додатна два три спрата. И онда опет, наравно следи рачуница: дужина пута ширина...
Али сва несрећа није у томе. Не служе све те грађевине само остварењу подсвесне жеље,
по којој сви краљевчани треба живе на простору од ‘’тенка’’ до Задужбине, и даље, на простору од кеја до ‘’Милутина’’. Зграде својим изгледом, стилом градње, спољним контурама,
бојом, стварају дистанцу између лепог и ружног, нашег и онога што наше није, праве разлику између онога што јесмо и онога што нисмо...Дакле, креирају укус генерацијама, имају,
посредно, едукативни карактер и то, континуирано кроз деценије и векове који долазе...
И по правилу, господа ‘’модерни урбанисти’’ готово сваку грађевину обликују са већ устаљеним, стилизованим минаретом на једном углу зграде. Таквих грађевина, дефинитивно, нема на пожутелим фотографијама Адама Ћирића Ердоглије, а можете их видети ‘’ин
виво’’ где се год се окренете.
Није ми познато ко такве грађевине пројектује, небитно је, ко их гради... Рекло би се да
постоји велика вероватноћа по којој су ‘’модерне урбанисте’’, у некој од предходних генерација, ‘’сачинили’’ пијани турци, па се овде ради о креацијама генетски нагомиланог материјала.Пет стотина година је ипак дуг период, а и генетика је чудо.
Боже ме сачувај, како ли ће изгледати фотографије Краљева неког новог Адама Ђирића,
ако се такав уопште роди, рецимо за неких двеста година.
Раде Велизаров Ерац
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СЕЋАЊЕ НА ЛЕСА КОНОБАРА
Један од оних које памтим по духовитости и
сналажљивости је Лесо - Леки конобар од оца
радника Фабрике вагона који је био краљевачки
боксер и рођак познатог фудбалера Слоге и Марибора, Гила Марковића.
Повисок, сувоњав, блед... па сам га звао Негатив по оном некада развијеном филму за фото
апарате. Увек је био спреман за шалу са добрим
чаршијским фазонима, радио је свуда, почињао
и прекидао због „гласа“ који га је пратио. Чувена је она: ,,Конобар, један килограм печења!“ ,
а Лесо поручује 900 грама печења и носи за сто
па каже: „Ево кило и двеста, тако се заломило!“.
Увек добар за разлику у грамажи, плус на оловку.
Нажалост није више са нама, али ће остати
прича из кафане коју је отворио по ко зна који
пут у Београдској улици испод Слобовог „ Зеленог венца “...
Запило се неко друштво па кажу: „ Газда, дај
бре нешто да једемо!“. Леки им изрецитује јеловник, и они наруче . Преко пута њих седи гост
сам за столом, мало ћелав, онако попио неку
више, па каже:
„Газда, как`о ти је печење?“.
А, Леки каже: „Одлично, прсте да полижеш!“.
„А, роштиљ?“, поново пита гост
„Одличан!“, каже Леки и додаје: „Ћевапи,
ражњићи, пљескавице, џига, ћулбастија, бела и
димљена вешалица, кобасице... и све по жељи!“.
„Па, кад` све то имаш лепо, што не једеш нешто, видиш какав си, хоћеш да се прекинеш, пи... ти материна?“.
У кафани прво тајац, а онда смех на сав глас. Касније се препричавало по граду, циркус
је био. Када би га неко питао неко у вези тога, Лесо би рекао: „ Не знам да ли да се смејем
или да га нокаутирам!“.
Без обзира на годишње доба, обавезно је петком носио наочаре за сунце уз изговор да
не може више да гледа сељаке. Радо се сетим Лекија, често га поменем... без обзира на све
што је било и мучило га, због чега је завршио, како је завршио!
Раде Миловановић - Куки

16

Број 13

ТРИ КОРНЕ ПЕНАЛ
На основу мог памћења и сећања, садашње и некадашње Краљево се много разликују. Некада је Краљево било пуно малих, неугледних и скромних кафаница пуних
чари и духа, радњи које су продавале клакер и кабезу и много чега другог... за разлику
од данашњих кафића, ексклузивних радњи, бутика, посластичарница...
Тако је и са приредбама, спортским догађајима и разним другим манифестацијама. Шесдесетих година у Краљеву био је страшно популаран турнир у малом фудбалу
„Три корне пенал“. Одржавао се на старом отвореном кошаркашком терену у центру
града, који је био зидом ограђен према бившем Комитету, двориштима са страна и
низом кућа са предње стране, где су биле канцеларије Кошаркашког клуба „Слога“ и
кафаница код Биље. Турнир се одржавао у летње време после чувене послеподневне
плаже, када се са Ибра ишло право на турнир. Окупљали смо се испред велике гвоздене капије и улазили, неко са улазницом, а ми клинци смо упадали како се снађемо.
Било је много екипа, добрих и још бољих: „4К“, „Гамен“, „Љубо Калцан“, “Ровац“, „
Женева, „ Фелш“, „ДДТ“ – што је био назив чувеног отрова за инсекте, „ Волеј“, „Слане
семенке“, „ Жељово“, „Фелш“, „Ровац“, „ЗЗТ“... Није било турнира без разних фора и
штосева.
Сећам се када екипа „Ровац“ изађе на терен са кутијом и пусти живе ровце које
су претходно негде покупили у башти, а „ДДТ“ истрчи са пумпицом и прскају ровце
прашком, јер су играли једни против других.
Било је то време безбрижности са много шала. На турнирима су учествовали и
касније постали добри фудбалери : Лазаревић, Румац, Бане Багљо, Микица Стевановић - Пацов, Зоки Михајловић, Шундо Пантелић, Сено, Радован и Ратко Перкинци...,
већина играчи краљевачке Слоге.
За главну забаву - грицкање сланих семенки, били су задужени Цале и Маре, који
су се такмичили ко има боље семенке. Свако од њих је имао свој реон и сталне муштерије.
Тако некада беше, и никада исто бити неће!
Раде Миловановић - Куки
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КАКО ЈЕ НАСТАО ЈАРЧУЈАК

Ово је село настало разграничењем спахилука Али спахије мрсаћког, 5. октобра 1828.
године, када је (после разграничења) имало 37 кућа. У пописима 1831. и 1833. насеље је
уписано под старим именом Рајковац и тада је имало 34 односно 36 кућа. У турским катастарским пописима Рајковац (Рајковци) помиње се 1572. године као село са пет домаћинстава, а 1523. је уписано као пусто селиште тј. мезра. Ко је био Рајко по коме је настао ранији
назив Јарчујака не можемо рећи, али како се и један предео Самаила такође зове Рајковац
може се претпоставити да су то била добра једног од средњовековних властелина.
О настанку данашњег назива насеља има више мишљења па је питање да ли је и једно
од њих исправно. Према оном што је записано у документу о разграничењу 1828. године,
Јарчујак је настао тако што се јарац удавио у воду под Мусиним шљивама, која се иначе
зове Рајковац.
Др Радослав Павловић је изменио назив насеља у Јарчуљак објашњавајући да је јарчуљак
демунитив од јарак– шанац, што не може бити, јер је још пре 160 година насеље имало назив
Јарчујак као и данас. Што се тиче значења појма “јарак” у турском језику, Павловић је превидео његову вишезначност те да је тај појам у овом случају могао имати и друго значење. То
потврђује и народна песма “истом бјела зора забјелела, стаде јека а јарака звека” и “о камену
(рамену) јарак обесили” итд. Такође је питање колико је реална прича о дављењу јарца као
поводу за промену имена насељу. Најзад чини се да је реалан мотив настанка назива Јарчујак у турском изразу “јарачење”, што значи припремање – обука коња за јахање, вучу, борбу итд. Како је простор Мрсаћа. Адрана, Оцикља и Рајковца био у саставу великог спахилука
то је вероватније закључити да су спахије што ради својих потреба што ради обавеза према
држави, држали коње, гајили подмладак па и вршили њихову обуку (тренинг) за јахање, ношење терета, вучу и бојне вештине. Зато је терен за увежбавање коња по радњи која је на
њему обављана могао добити топографски назив, а доцније и шире значење као насељено
место. Знамо да су у суседном Чибуковцу били торови што се и из његовог имена види, па
је могуће да је млађ–јарац држана одвојено на простору данашњег Јарчујака из чега се ово
име могло извести име је могло настати и по биљци “јарић”, па затим и по “јарку” како каже
др Павловић. Дакле, решења као што видимо има више, па је тешко рећи које је исправно.
Данас се ово насеље налази на десној страни доњег тока Врдилске реке, у окружењу села
Чибуковца, Дракчића, Мусине Реке, Мрсаћа, Адрана, Грдице и града Краљева.
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НАЈШКОЛОВАНИЈИ ОБУЋАР
Шездесетчетворогодишњи Влајко
Вуковић бавио се некада спољном
трговином, онда је био и директор у
успешном трговинском предузећу, а
сада је власник обућарске радње и у
њој једини мајстор обућар. За сваки
посао спремао се озбиљно, сматрао је
да је најпре важна школа па, корак по
корак, до потребног искуства.
Тако се, после стечене дипломе
на Економском факултету у Београду, половином деведесетих, запослио
у тадашњем трговинском предузећу
„Стотекс”. Постао је референт за
спољну трговину, али да би трговао
са целим светом учио је, и на београдском Институту за стране језике
положио пословни курс енглеског
језика. Томе је додао и сертификат
за послове спољне трговине који је
добио од тадашње Привредне коморе. Сасвим природно, у процесу генерацијске смене руководства, као и смањења извозних
послова због рата и санкција, 1991. године Вуковић мења посао, седа у директорску фотељу.
Постаје директор малопродаје, руководи ланцем „Стотексових” продавница на подручју
Србије и Црне Горе у коме је било око четрдесет продавница. Питамо га какав је директор
био, а он, као из топа, каже:
– Народни, нисам био строг, али сам тражио да се ради. Мада, видите, чим постанеш
директор или неки функционер, мења се ситуација, људи се мењају. На посао сам, рецимо,
увек долазио бициклом и док сам био референт једну или две су ми украли, али кад сам сео
у фотељу по двојица, тројица су ме ујутро чекала да бицикл преузму и сместе на сигурно –
прича Влајко, додајући да је био добар с колегама и да је у колективу у једном периоду било
позитивне атмосфере.
Онда је одлучио да напусти „Стотекс” и за живот зарађује настављајући обућарски посао
свог оца Ненада, по коме се и зове обућарска радња испред породичне куће. Присетио се
шта га је отац учио, како је почео од чишћења остатака лепка на обући па даље...
– Кад ми је отац умро, одлазио сам по савете код познатих краљевачких обућара Влаја и
Бранка. Памтим и данас како су ми говорили да понекад станем испред тезге, да се нађем
у улози муштерије, или други савет: „Само ти знаш да ли је добро, ако ниси задовољан –
одлепи па поново”. Тога се и данас држим. За мајсторски испит направио сам десет ципела
и пред комисијом од познатих краљевачких обућара полагао за мајстора, па сам и добио
„мајсторско писмо”. – истиче мајстор Вуковић.
Сада живи од тог мајсторлука, поправља, а израђује и нову обућу. Под сопственом марком „Босонога” производи кожне ципеле „бродерице”, сандале „римљанке”, „гладијатор”, а
у плану су му и женске сандале у комбинацији коже и меког дрвета.
– Нама ту зараде да будеш богат. Кажу биће све више посла, јер нема народ пара, мора
да поправља обућу. Није тачно, зарада је од оног ко поправља скупоцене ципеле а сиротиња
купује јефтине кинеске које се и не поправљају – објашњава нам Влајко Вуковић, обућар с
факултетском дипломом, мајсторским писмом, сертификатом за спољну трговину, одличним знањем енглеског језика... Како би се данас рекло, са си-вијем за министра...
Мирољуб Дугалић
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МУЗЕЈ У АТОМСКОМ СКЛОНИШТУ
Можда би историчари уметности,
археолози и други стручњаци проценили да је тек понеки експонат у разним
колекцијама старина, које је годинама
сакупљао пензионер из Краљева Душан
Бигић, има музејску вредност, али је
сигурно да све то, тих десетак хиљада
предмета - никога од ,,обичних′′ суграђана не остављају равнодушним.
Понеко се подсети детињства, понеко прабаба и прадедова, или се задиве
античким пехарима, средњовековним
амфорама… И, то је довољно да овај необични колекционар не зажали труда у
прикупљању старина и да их повремено
излаже у својеврсном музеју – атомском склоништу зграде у Крађоређевој улици, где са супругом Живаном и
крећкама станује.
Не може он ту, наравно, изложити
све што је сакупио. Међу стотинама колекција има на хиљаде разних предмета: старих бајонета, мачева, свећњака, бријача, лула, упаљача, телефона, фото-апарата, ордења, значки,
шаховских гарнитура, сатова, писаћих машина, књига, фотографија, докумената… Поред
поменутих предмета из доба антике и средњег века, ту су прве гасне лампе, занимљиве светиљке, чак и оне са париских фијакера, први мануелни рачунар, грамофони ,,на навијање′′,
кинеске посуде из минулих векова, прастари мачеви и бодежи, разно друго оружје…
Овим необичним хобијем, поред играња шаха, повременог писања песама и афоризама
и дугогодишњег рада у Фабрици вагона, где је обављао елетротехничарске послове, Бигић
је почео да се бави када је, како за ,,Политику′′ објашњава, утврдио да се његови пријатељи
и познаници дивили ордену који му је остао од прадеде Петра Биге, високог официра и
војсковође Краљевине СХС, којег има у свим енциклопедијама, али и часовнику ,,ситизен′′
из 1856, који му је остао од оца Спасоја.
То га је мотивисало да почне са обиласцима аукција, тезги на бувљацима и да на разне
друге начине сакупља старине.
- Сада већ имам и познанике сличних склоности, размењујемо предмете, продајем
дупликате а купујем нешто што ми се допадне. Понекад нисам имао новца, па сам се сналазио. Једном сам, за стари поломљени мач, поправио телевизор, другоме сам поклонио
телевизор за један стари бодеж – каже Бигић.
Сада Душан већ има и донаторе. Недавно је од рођака са Космета добио први радио апарат ,,Космај′′, од једног познаника прву писаћу машину ,,Олипија′′, а један Врањанац, који
је случајно чуо за његов хоби, упутио се чак у Краљево и донео му прастару хармонику ,,са
само три дугмета са леве и два са десне стране′′, прастару мандолину и још неке старине.
Не зна овај необични колекционар шта ће учинити са овом необичном збирком антиквитета.
- Помишљао сам да све распродам, надао сам се да ћу се заморити и престати. Ево, дође
и шездесета, али не престајем, између изложби предмете чувам на разним местима под
кључем и још се држим оне филозофске ,,да се ниједна старина не може купити, присвојити, додирнути, већ само срцем осетити” – закључује Душан Бигић, колекционар, песник,
афористичар, шахиста...
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НАСТАНАК РУКОМЕТА

У историји краљевачког рукомета остало је записано да је 1932. године у наш град
донета прва рукометна лопта, после 34 године од како је ова игра настала у Данској 1898.
године. Лопту је из Француске донела госпођа Чебинац (била је и репрезентативац Југославије) и у Краљеву оформила женски рукометни клуб „Хазена“, који је у тадашњој Југославији имао солидне резултате.
По завршетку Другог рата, у Краљеву почетком педесетих година почиње развој рукомета захваљујући професору Ждараји и његовој супрузи који су при Друштву за телесно
васпитање „Партизан“, оформили рукометну секцију. Званично формирање првог рукометног клуба „Младост“ у Краљеву десило се 1957. године. Оснивач је био Ага Јовановић, капитен, голман и тренер клуба. Поред њега, први рукометаши су били и: Милић,
Вујанац, Анђелковић, Антоновић, Срдић, Весковић, Соколовић, Мирковић, Митровић...
Клуб је 1961. године променио име у „Омладинац“, а врло брзо и у „Железничар“, да би
од 1973. године настао „Металац“, како се и данас зове. Седамдесете године су почетак
омасовљења рукомета у Краљеву у више селекција са око стотину играча.
Већ 1975. године „Металац“ се пласирао у Другу републичку лигу, а 1980. године постао је члан Квалитетне лиге Србије. Први пут су 1993. године успели да се изборе за место у савезном рангу такмичења, у тадашњу Другу Савезну лигу... Паралелно са мушким
клубом, од 1981. године почео је да функционише и Женски омладински рукометни клуб
„Металац“, који је 1986. године проглашен за најбољу екипу у општини. Иако су и мушки
и женски играчи „Металца“ постизали добре резултате, због неусловног терена на Зеленгори („Жељу), често су своје утакмице као домаћини, играли ван Краљева. Данас имају
добре услове у новој спортској дворани, и надамо се да ће успети да изборе пласмане у
више рангове такмичења.
Поред економа (Драган Мионић, Стаменко, Предраг Вучетић – Леваја, Владета Вуковић...), секретара (Милосав Антонијевић – Бели, Славко Пејчић, Александар Јовановић...), играча и осталих који су помагали рукомет у Краљеву, за крај вреди да се помену и
досадашњи председници клуба: Милутин Весковић, Марко Етеровић, Војислав Тошковић
– Војо, Ђоле Ђошић, Бели Антонијевић, Србислав Радуловић – Србо, Милан Станковић
– Генто, Милоје Несторовић – Нестор, Милош Гашовић, Миодраг Шулубурић, Богосав
Радосављевић – Бокица, Миливоје Арсић, Алија Селимановић...
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ГРАДАЦ
Женски је ово манастир, сестринство је доскора бројало 15 монахиња али, како и игуманија Нина, укратко, објасни, „пчеле се роје и разроје” па их је сада седам. Као и раније,
има их и после тог „разројавања” са факултетском дипломом, па је ово био и остао један
од манастира са најобразованијим сестринством, али оне то ретко истичу. Сматрале су то
сасвим нормалним и када је овде било више монахиња са дипломом београдске Академије
ликовних уметности, па филолога, професора, учитељица...
Чувају дух ктиторке ове светиње српске краљице Јелене Анжујске, жене краља Уроша а
мајке потоњих краљева Драгутина и Милутина. На тај начин се и чува легенда, која овде вековима кружи, да је краљица Јелена, иако католикиња, била омиљена у народу, преносе се и
приче о њеном просветитељском раду међу тадашњим становништвом, посебно сиромашним девојкама које је подучавала везу, кувању, писмености... Манастир Градац изграђен је у
последњој четвртини 13. века. Тачна година изградње није позната. Оснивачка повеља није
сачувана, као ни уобичајени натписи у прстену куполе цркве и уз ктиторске композиције.
О времену оснивања и ктитору закључује се углавном на основу фресака и архитектуре
манастира. Најстрарије писано сведочанство о настанку Градца је Житије краљице Јелене
које је написао архиепископ Данило II у периоду између 1317. и 1324. године. Данило II
детаљно описује како је краљица Јелена оснивала манастир: ,,И тако поче зидати предивну
цркву у име пресвете Богородице празник Благовештења, не месту званом Градац… Заповедила је да се сакупе сви народи њезине државе, и када је то учинила, изабрала је од њих
најбоље уметнике, хотећи да подигну предивно здање тога храма, много и небројено злато
нештедице дајући свима радницима… као мудри и разумни строитељ.“
Данило II је све ктиторске заслуге у изградњи манастира приписао краљици Јелени, док
се у каснијим српским летописима и краљ Урош I помиње као ктитор. Урошево учешће у
изградњи потврђује и двојна гробница припремљена за осниваче цркве и ктиторска композиција насликана изнад ње. На њој је краљица Јелена представљена као главни ктитор.
Образоване монахиње у манастиру самују и тихују, али су посвећене и раду. Тако су и
после смањења бројности сестринства, очувале иконописачку школу, коју је основала бивша игуманија Јефимија, магистар сликарства, и наставиле да се баве и фреско сликарством, па су и данас ангажоване на осликавању манастира, чак и у далекој Аустралији.
22

Број 13

СУНЧАНИ ЧАСОВНИК
Сунчани часовник је уклесан 4 метра изнад земље, у
углачаном блоку сиво-белог мермера који је узидан уз
јужни портал Богородичине цркве манастира Студенице.
Часовна скала је полукруг радијуса r = 21 cm, подељен на
12 приближно једнаких часовних сектора, од којих последња три недостају. Нема ни бацача сенке, водоравне
шипке која је некада полазила из центра полукруга.
Бројчаник чине словне ознаке, јер у старословенском
писму није било посебних ознака за бројеве. Словне ознаке,
висине 20-27 mm, иду азбучним редом, с тим да се прескачу слова Б и Ж, а у улози шестице je убачен знак у облику
преокренутог латиничног слова који је коришћен у XII/
XIII веку (у то време, на пример, настало је Мирослављево
јеванђеље у коме је исписивана иста ознака за шестицу).
Док је сунчани часовник био комплетан (са бацачем
сенке), сенка водоравног штапа је прелазила преко сектора и својим правцем показивала доба дана. Сунчани
часовник Богородичне цркве манастира Студенице, и
сви часовници тога типа, карактеристични за европски
средњи век, нису показивали часове званичног темпоралног часовног система него су сами собом диктирали
посебан часовни часовни систем – ликовно темпорални
часовни систем. За људе европског и српског средњовековља та несагласнот била је небитна.
Линије студеничког часовника су изубане, а бројке
недоследно усмерене: уклесао га је аматер, како би смо
данас то рекли. А ко је то могао бити?
Знамо ко није – то нису мајстори који су вајали камене украсе тог портала, нити је то неко од „обичних” смртника, протомајстор га не би пустио да му аматерским радом „квари” углачану мермерну фасаду. Био је то неко
ко никога није требао питати за дозволу (великодостојник), неко ко је видео света (у то време, светски путник =
ходочасник), многе цркве и на њима сунчане часовнике.
Дошао је, погледао јужни портал, и одредио место сунчаном часовнику. Од протомајстора је узео шестар, лењир
и писаљку, чекић и длијето, попео се на већ постојећу скелу, исцртао и уклесао часовну
скалу, и на крају између два горња блока поставио водоравну шипку.
Ко је могао бити тај „неко”, тај први српски часовничар? Знамо ко је био последњи
часовничар српског средњег века, то је био српски монах Лазар који је у Москви направио
први механички часовник 1404. године. Монах Лазар је у Москву дошао из манастира
Хиландара. У Хиландарском типику се први пут помиње реч „час” у смислу егзактне јединице за мерење времена у оквиру дана, а испред улаза у арсану хиландарског утврђења
Хрусија (старог манастира Светог Василија) откривен је стари сунчани часовник „студеничког” типа. Хиландар ‒ Хиландарски типик ‒ Хрусија ‒ Студеница ‒ ходочасник ‒
великодостојник ‒ сунчани часовник, сви ти називи и појмови асоцирају само на једног
човека, Светог Саву који је стигао је из Хиландара у Студеницу 1207. године, надгледао
и лично учестовао у осликавању Богородичине цркве, а онда је једном прилком од протомајстора узео шестар, лењир и писаљку, чекић и длијето… и тако је настао студенички
часовник, најстарији сачувани српски и јужнословенски часовник.
Милутин Тадић
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