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ВАТРОГАСЦИ НАСАМАРИЛИ НЕМЦЕ
Краљево у септембру 1941. године није била нимало спокојно. Изван града су допирали зву-

ци пуцњаве, који су били све учесталији, па су предузимане опсежније мере безбедности. Мост 
на реци Ибар је имао двоструку стражу, појачано је присуство војника у граду и контроле су 
биле чешће. Међутим, ни ове појачане мере безбедности нису спречиле младе ватрогасце да 
остваре свој план. Двадесет седмог септембра тачно у подне, 17 чланова (у неким изворима 
се помиње бројка од петнаест) ватрогасне чете се окупило испред Ватрогасног дома. Обучени 
у свечане униформе, испод којих су обукли још једно одело, кренули су улицама Краљева уз 
пратњу музике, сместивши у шупљинама инструмената ручне бомбе. Парадним кораком су се 
упутили ка мосту и на опште изненађење немачке страже засвирали су познату немачку песму 
„Лили Марлен”, што код стражара није изазвало нимало сумње. Они су им само салутирали 
и пропустили их са друге стране. Недалеко од моста чекала су их кола са Лазом Јовановићем 
– Ћифтом и гимназијалцем Јовом Николајевићем, који су их одвезли до Краљевачког парти-
занског одреда. Комадант града је побеснео када је сазнао како су стражари насамарени, али је 
пристао да се оснује нова ватрогасна чета уз гаранцију да „оваквих свињарија” неће више бити.

Данас 27. септембар као свој дан славе сви добровољни ватрогасци Србије. Централна Србија 
има око 70.000 добровољних ватрогасаца, а Краљеву има више од 300 активних. Друштво добро-
вољних ватрогасаца Краљева основано је 1. јануара 1933. (тада само као чета, друштво постаје 
пет година касније). У почетку им је седиште било у краљевачкој Чика Љубиној улици у старој 
електричној централи, а већ више од пола века налазе се на данашњој адеси у Улици Војводе 
Степе.

Херојски чин младих ватрогасаца је послужио као инспирација за играни филм „Оркестар 
једне младости” снимљен 1985. године у режији Светислава Павловића, у коме су играле велике 
звезде југословенског филма, попут Љубише Самарџића. 

Ово су имена храбрих ватрогасаца и музичара: Бранко Насаканда – капелник, Мирко Бело-
брк, Милорад Миловановић, Славољуб Мирковић, Драгољуб Моравчић, Владимир Петровић, 
Милосав Спасојевић, Миливоје Вујовић, Божидар Вукомановић, Бранислав Вукомановић, Ми-
лорад Педовић, Петар Петровић, Јанко Ћурчић, Јурица Иван, Славољуб Петровић, Рајко Стоја-
новић, Никола Ђоковић.

Коришћени делови текста са портала Круг

Оркестар једне младости
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ЕХО ЈЕДНЕ ТРАГЕДИЈЕ
У документацији институције Спомен-парка, која је делом пренета у Народни музеј 

Краљево, године 1961. забележена је изјава Љубинке Симовић-Блажић (годиште 1922), тада 
службенице ФВК. Скривена у кући изнад самог лагерског простора, гледала је последње ко-
раке талаца, међу којима својих ближњих: оца Живана Блажића, скретничара Железничке 
станице у Краљеву и браће: Милорада (год. 1914), Михаила (год. 1918) и Радосава (год. 1920). 
Са безличног, куцаног папира „одзвања„ ехо њене трауме као сведока стравичног злочина – о 
одвођењу талаца у лагер, току стрељања и сахрањивања жртава. Садржај безлично куцаног 
документа, потресно је сведочење које одзвања као ехо трауме и данас, после осам деценија 
од највеће трагедије у дугој историји града: 

„Дана 14. октобра када је када је објављена општа рација у Краљеву и околини и почело 
претраживање мушкараца од 14 година па надаље, Немци су упали у двориште. Оца су леги-
тимисали и истерали напоље у двориште и наредили да иде напред. Он је носио штап јер су га 
болеле ноге, иако је био у железничкој униформи. Ја сам молила да га не воде јер је болестан. 
Ударили су ме неколико пута кундаком у леђа и саопштили да ћутим док и ја не пођем са 
њим... Спремила сам му хлеба јер друго није хтео и поздравила се с њим, пољубила му руку, 
пошао је два корака и окренуо се. Извадио је из џепа свој сат „лонжин„ и новчаник с новцем 
и рекао „нека ово остане требаће вам„... Пратила сам погледом све док ме нису други Немци 
отерали у кућу, према железничкој станици одакле је увек долазио, с обзиром да нам је кућа у 
непосредној близини. Угледала сам колону људи која излази из града преко железничке рампе 
и иде правац Железничке радионице. Није ми било тешко препознати оца који се поштапао. 
Очајање и туга била је све већа и коначна, јер су претходог дана (13.Х) затворена и друга ми 
два брата (Милорад је већ раније био затворен). Наде за повратк није било, јер су нам забра-
нили и храну да им носимо, а коју смо носили у општину а одатле се колима возила затво-
реницима у лагер и делила по адресама које су назначене на пакетима, корпама, торбама... 
Дана 15. октобра по подне око 16 часова по врло лепом времену, погледала сам кроз прозор 
и видела групу људи како копа земљу у облику квадрата... У једном моменту сам видела да је 
рад престао и терали су људе напред, а нису им дозвољавали да узму одела, која су претходно 
скинули јер им је вероватно било топло при копању а јесење сунце је грејало. Почела је прва 
предвечерња магла и сумрак око 17 часова, а у кругу фабрике видела сам колону људи како 
их Немци постројавају. Из куће нисам смела гледати, јер је прозор био директно према њима. 
Претрчала сам у шупу која је мало у десно и вирила кроз прозорче. Тада је почело комешање 
у колони, а Немци су почели одмах да пуцају на њих па чак и да трче за онима који су почели 
да беже. Викали су на сав глас и пуцали. Жртве су падале као покошена трава, али један човек 
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почео је да трчи што је брже могао према зиду - огради да би побегао. Скидао је ципеле у трку 
и скочио на ограду сав изрешетан... 

Већ је био пао мрак, а чула је се опет она грозна пуцњава само без вике, што значи да су још 
једну групу стрељали само они нису видели оне претходне. Дана 16. октобра  (четвтак) била 
је велика магла и сипила је ситна киша. Око 10 часова, завучена у подруму своје куће зачула 
сам гласове — многе неодређене гласове. Истрчала сам из куће и имала шта да видим. Велика 
колона железничара, сви у униформама, ишла је лагано, праћена наоружаним немцима са 
обе стране колоне и сви су у глас дозивали – вероватно своје породице и тражили помоћ или 
се опраштали од њих. На крају колоне видела сам мога оца последњи пут како, наслањајући 
се на штап одлази у смрт. Заврискала сам са мајком и проклињале непријатеља. Одговор на то 
био је рафал из митраљеза. Није ни мене ни мајку закачио метак, али је кућа била сва изре-
шетана. 17. октобра извукла сам се из подрума у којем сам на бетону прележала све време од 
среде и изашла напоље, погледала у круг Железничке радионице и видела море лешева на го-
милама и растурене. На читавој пољани поред лешева видело се и море хартија и разбацаних 
предмета које су наши незаборављени бацали када су видели да ће их стрељати. Вероватно су 
се надали да ће то доћи неком до руку и знати да су они ту дали животе. Негде око 10 часова 
прогрејало је сунце, мени се чинило да је сво било мутно и крваво, и почео је рад. Рад под 
контролом крволочника. Наши људи затвореници морали су сахрањивати стрељане. Швабе су 
ишле и све оне који су били изашли ван колоне, из гомиле, шутирали су ногама и опет пуцали 
револверима у њих уз неке повике које нисам разумела... Трактор са приколицом ишао је кроз 
пољану, а затвореници су товарили лешеве и превозили и убацивали у раку коју су сами наши 
копали 15. октобра. Трајало је тако цео дан. Увече су се чули пуцњи и дуги рафали, мислим, 
стрељали су оне који су сахрањивали. У суботу, 18. октобра, завршено је затрпавање, али је 
остало непопуњено једно место у дужној парцели где су у понедељак, 20. октобра затрпали и 
последње стрељане покупљене после стрељана, а које су преко општине позвали да се јаве да 
виде да нема кога из шуме.„ 

У октобру су јединице Вермахта, поред масовне одмазде над цивилима у лагеру, изврши-
ле ратне злочине у готово свим селима у непосредној близини Краљева. На месту стрељања, 
породице су подигле крстове са упи¬са¬ним именима. Лагерско гробље постало је стециште 
људске туге, носталгије, сећања на ближње и место колективне меморије. То потврђује и 
сећање Олге Ђорђевић Селаков, која је у октобру 1941. изгубила оца:

 „Не сећам се када је било дозвољено да одемо на хумке. Сећам се да је падала киша и да 
је било много блата. Земља је била поравњана и црвенкаста. Породице су ставиле крстове са 
именима својих ближњих. Чули су се јауци мајки, супруга и сестара. То је оставило неизбри-
сив траг у мом сећању. У мојој младој души постојао је трачак да ће се мој тата једног дана 
вратити. На пролеће 1942. смо се окупили у црквеној порти где је свако одељење имало свој 
бор испод кога су се одржавали часови. Добили смо и нову учитељицу, Кристину Мачкић, из-
беглу из Битоља. Приметила сам да мали број мојих другарица има живог оца„ – сведочи Олга 
Ђорђевић – Селаков, тада осмогодишња девојчица. 

Приредила Силвија Крејаковић, историчарка



6

НАЈПОТРЕСНИЈА ОПОМЕНА ИЗ ПРОШЛОСТИ
Шест дана крваве и потресне трагедије (15 – 21. октобар) из Другог светског рата, било 

је довољно да се облак смрти надвије над Краљевом и угаси преко 2000 живота. Опомена и 
подсетник на масакр и стрељање невиних је Спомен-парк Краљевачки октобар. Овим сви-
репим чином Немци су крвљу исписали најтрагичније странице краљевачке исрорије. Шест 
крвавих дана одредили су неминовно судбину и променили ток историје Краљева. Данас се 
тих шест дана памте…

Сваке године, на годишњицу масакра, одаје се почаст стељаним Краљевчанима и подсећа 
се на незапамћени злочин који се не сме поновити. Крвава историја Краљева која је ту запи-
сана на простору од 12 хектара немо сведочи и ћути. И чека тај један дан у години. Да се тог 
дана о њој чује, запише, услика и сними, а онда мук све до наредне године. Осталим данима 
се предаје времену и простору, осуђена на (не)милост нашег заборава.

 Историја мора тежити истини. Потребно је увек изнова истражити и испитати до сада 
познате историјске чињенице и детаље, који би сведочили и расветлили шта се и како тачно 
заправо догодило у најпотреснијим краљевачким данима из периода Другог светског рата.

Краљевачки Музеј и Историјски архив веома упорно и предано раде на томе да открију 
што више трагова и појединости и на тај начин дају допринос и разјасне што више недоумица 
и непотпуних информација кој су у вези са данима највећег страдања града Краљева.

Шта је мит, а шта истина?
Краљевачки октобар се често налазио између мита и истине. У за сада веома потресној 

и исцрпној студији „Краљевачки октобар 1941, Опомена, октобар- новембар 2011.”, аутора 
историчара, Драгана Драшковића и Силвије Крејаковић, говори се између осталог и о ми-
тологизацији и злоупотреби краљевачке трагедије. Само један од бројних митова о којима 
се говорило је тај да је број страдалих прелазио 6000. Да је чак било преко 7500 стрељаних 
Краљевчана, на укупну популацију од 13000 становника. Поуздано се, и документовано зна за 
нешто више од 2190 жртава. Све ово нема за циљ да умањи размере трагедије, већ напротив. 
Она се никако не сме увећавати без претходно утврђених чињеница и прикупљеног доказног 
материјала. Свакако да велике трагедије у историји једног народа просто изазивају и наводе 
на разне спекулације и нагађања.

Мишљење историчара Драгољуба Даниловића је да је циљ оваквих спекулисања да се ци-
фра учини већом од самог догађаја. Јер је краљевачки октобар највећи симбол страдања. У но-
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вије време се према мишљењу професора Да-
ниловића иде ка персонализацији. Да се утврди 
што више имена и презимена страдалих. На-
равно, и наша је дужност према свим невиним 
жртвама да увек захтевамо и тражимо само 
истину. Свака сензација и покушај преувели-
чавања једне колективне трагедије је најоз-
биљније скрнављење свих невиних страдалих 
жртава. И то би требало да је јасно свакоме ко 
се озбиљно и посвећено бави истраживањима и 
прикупљањем доказа о историјским догађаји-
ма који су обележили животе наших суграђана. 
Лепота историје је према професору Данило-
вићу управо у томе што она трага за истином. 
Професор Даниловић посебно напомиње и ис-
тиче да би највише требало веровати подацима 
одмах након Другог светског рата. Све што смо 
даљи од неког догађаја поузданост информа-
ција је све мања.

У једном периоду обележавања овог трагич-
нг догађаја добили смо манифестацију под на-
зивом „Октобарске свечаности” коју професор 
историје Драгољуб Даниловић оцењује потпу-
но непримереном. Један такав датум у исто-
рији се никако не би смео злоупотребљавати у служби некакве идеологије. Такав непримерен 
начин обележавања није достојан човека ни цивилизацијског нивоа 21. века, мишљења је про-
фесор Даниловић. Наш однос према 14. октобру одређује и нас и нашу будућност.

Краљевачки Спомен-парк је у већини дана у години празан и неретко запуштен. Испраћа 
годишња доба, временске прилике и тек по неког случајног пролазника коме је он само пре-
чица на неком свом путу. Нама остаје је да се подсетимо да он постоји и осталим месецима 
у години, а не само октобру. Један дан оплакивања у години једноставно није довољан. По-
требно је више. Много, много више. Са намером, а не случајно и у пролазу. Наш немар или 
недостатак времена не би никако смео бити оправдање.

Архитекта Спасоје Крунић који је пројектовао овај меморијални центар једном приликом 
је рекао да то није никакав спомен- парк, већ гробље стрељаних. Никако нам се више не сме 
поновити ни вест „Спомен-парка „Краљевачки октобар” се сете само на годишњицу”. На том 
простору од 12 хектара где почива део наше историје, наше сведочанство и опомена и никако 
није место домаћим животињама, као ни разбацаном смећу. Он је део нас и наше најболније 
истине. Заслужује да нас има више.

И да се никада не заборави, нити понови.
Јелена Даничић
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ТЕНКОМ ОСЛОБАЂАО КРАЉЕВО
Прича о Станку Ђоковић из Буковице возачу 

једног од тенкова током напада на Краљево у II 
светском рату

По породичном сећању и сачуваној докумен-
тацији Станко Ђоковић, ковач из Буковице, био 
је возач једног од тенкова марке „хочкинс„ при-
ликом заједничког напада четника и партизана 
на Краљево октобра 1941. године. Наиме, у изја-
ви датој истраживачу НОБ-а Раду Мишићу, Стан-
ко истиче да је рођен 1919. године у Буковици 
и да је служио војни рок у тенковској једици у 
Београду 1940/41. Истиче да је његову тенковс-
ку једицу почетак рата затекао у Сарајеву где је 
расформирана од стране Немаца и да је он одат-
ле отишао кући где је остао „све до доласка два 
тенка у Самаила„. 

По пријему акта у коме је истакнуто да се од-
мах јави код цркве у Самаилима, Станка је тамо 
дочекао бивши водни официр Жарко Бoришић 
и дао му наредбу да одмах „прими„ један тенк, 
што је и учинио. Други тенк до Самаила довезао 
је официр кога је раније знао из Београда, Фрањо 
Черпишек. Два тенка марке „хочкинс„ са топом од 
37 мм, без граната и затварача на топу, а митраљез 

који је био на тенку скинули су Немци па је постављен пушкомитраљез. Гориво за тенкове 
довожено је воловима из магацина у Богутовцу. Станко истиче да су провели два-три дана у 
припремама „а заједничке јединице четника и партизане стезале су обруч блокаде око Краље-
ва – са свих страна „. Напад је почео у један по поноћи и предводио га је Фрањо Черпишек који 
је био обучен у Немачку униформу јер је одлично говорио немачки и надали су се да ће тако 
преварити Немце.

Превара је успела јер када су стигли до Ратарске капије возећи лагано, немачком стражару 
који је био пред капијом, Фрањо се обратио на немачком и овај их је пропустио. Станко за-
кључује да су Немци помислили да им стиже појачање. Он наглашава да је возио други тенк, а 
да је на митраљезу био Жарко Боришић. Након проласка код Ратарске капије, Фрањо је из тенка 
отворио ватру јер је пред њима била група од око педесетак Немаца. За тенковиам је ступала 
група наоружаних људи дејствујући пуцњавом. Када су стигли до Дома војске, осетили су да за 
њима нема више никога и унапред заказаном сигнализацијом фаровима, паркирали су тенове 
са обе стране улице. Станко истиче да је био на десној страни. Привремено су угасили моторе 
и пошто се није чула пуцњава, официр Жарко Бoришић је изашао из тенка да испита ситуацију 
у граду. Убрзо из прваца споменика Немци су запуцали и том приликом је Боришић погођен. 
Станко га је убацио у тенк не знајући да ли је мртав или жив, и тада је увидео да треће особе која 
је била са њима у тенку нема и како истиче, до давања изјаве, не зна шта је било са њим ни како 
се та особа зове.

Из другог тенка Фрањо је давао сигнале да се врате назад, што је Станко прихватио. Међу-
тим, не познајући Краљево, Фрањо није кренуо путем којим су дошли већ је кренуо према 
парку, док је Станко ишао путем којим су дошли. Неко време губи сваки траг другом тенку... 
На пола пута Дуго Поље - данашња магистрала, побегавши немачкој артиљеријској ватри пре-
ко поља на месту код данашње касарне, Станко је зауставио тенк и на кратко изашао када је 
чуо звук тенка који му се приближава. Ушао је у свој тенк и када му је други пришао на 500 
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метара, дао је сигнале фаровима на које је возач одговорио договореним сигналом. На 250 
метара поновили су исто и тако је Станко утврдио да је Фањо у другом тенку након чега, како 
пише у изјави „грлили смо се, љубили и плакали„.

Враћајући се код порушеног моста у Мусиној Реци, срели су камион са рањеницима у који 
су пребацили Боришића који је одвезен у болницу у Чачку. У изјави се даље не наводи да ли је 
Боришић преживео. Наводи се да су даље отишли на ливаду Драгољуба Лешевића преко пута 
војне поште у Мрсаћу где су сутра око подне видели и касније током дана видели заједничке 
једице четника и партизана које одступају ка Чачаку. Ту им је пришла група груди са брадама 
и наком што су им показали „четничке карте„ преузели су команду над њима и наредили им 
да иду у двориште школе у Самаилима где су провели дан и ноћ и након тога добили су наред-
бу да крену на Чачак. Мост на самаилској реци био је порушен па су ишли коритом реке. При 
изласку из реке Станку се на тенку откинула гусеница па су стали да поправе штету. Како се 
даље у изјави наводи, тада су наишла три паризана која су одступала према Чачку и нису били 
наоружани. Ту се затекао и командир „смртне чете„ Јанковић који је наредио пратизанима да 
кажу: „живео краљ Петар„, што су они одбили и након тога је Јанковић лично пуцао једном у 
главу, другог су „довршили други његови људи„, док је трећи скочио у реку и успео да побгне. 
Након поправљене гусенице наставили су даље и стигли до Заблаћа код кафене „Видојевић„. 
Даље у изјави се наводи да су тада почели преговори између четника и партизана који су др-
жали град Чачак око мирне предаје, што није уродило плодом.

У том моменту, Станко Ђоковић доноси одлуку и како истиче „када сам ја увидео о чему 
се ради, иако сам био млад, нико ме није поучио ја сам мој тенк онеспособио једним делом„ 
. Наиме, скинуо је магнет (тзв. ћумурну ћеткицу) и ставио је у комад папира у џеп, за случај 
да дође до питања живота или смрти да може опет да покрене тенк. Фрања је другим тенком 
Станков одвукао у артиљеријски пук где су без успеха покушавали да поправе тенк, тако да је 
Фрањо у напад на Чачак кренуо, а Станко није. Истиче да је он са друговима (Рамовић Срећко. 
Крстивоје Лулевић и Драгослав _ешевић – презиме није читко у изјави) из Самаила са крова 
касаране гледао борбу. Борба је дуго трајала у једном месту када је из Ужица стигао воз са 
партизанима те је напад осујећен и почело је одступање у правцу Јелице.

Проценивши ситуацију, како је навео, Станко се преко Каоне вратио кући. Након извесног 
времена, код њега је дошла партизанска тројка и рекла му да га зове командант Павле Јакшић 
у Роћевиће. Одазвао се позиву и наређено му је да исприча цео ток догађаја, што је у изјави 
која је коришћена као извор за овај текст и сачувано. Приликом давања изјаве, Станко је ко-
манданту показао део тенка који је и даље био код њега, након чега ми је речено „добар си 
борац, можеш остати са нама, можеш бити слободан„. Станко је изабрао да иде кући. Изјаву је 
завршио речима: „Од тог момента ја више о Фрањи Черпишеку ништа не знам.„

Увидом у грађу из Фонда за раднички покрет и НОБ Историјског архива Краљева, аутор 
овог текста је сазнао да се тамо само налази изјава очевица из тенка који је возио Фрањо Чер-
пишек у којој се наводи да је у другом тенку био ковач из Буковице без навођења имена, тако 
да је,по сазнању аутора, ово први пут да је прича Станка Ђоковића публикована.

Станко Ђоковић, ковач, преминуо је у Буковици 1993. За собом је оставио сина Петра и 
ћерку Загу, а по породичној традицији управо тенк марке „хочкинс„ који се данас налази ис-
пред Музеја у Ужицу је тенк који је Станко возио током догађаја описаним у овом тексту и 
неми је сведок историје Краљева.

Марија Павловић
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КРАЉЕВАЧКЕ САКАЏИЈЕ
У пероду између два светска рата, 1918 – 1941. године, Краљево постаје значајна саобраћај-

на раскрсница железничког и друмског саобраћаја. У Краљеву се убрзано развија привреда. Об-
нављају се занати, повећава се број трговачких радњи, држава отпочиње изградњу Државне желез-
ничке радионице и Државну фабрику ареоплана. Досељава се све већи број становника. Све више 
изграђују се куће, једна до друге, занатске и трговачке радње, са украсник фасадама. Краљевачки 
сокаци се претварају у улице, које уместо бројева добивају називе. Почетком века у Краљеву није 
била изграђена водоводна мрежа и канализација. У оквиру кућних дворишта изграђују се „пољски 
клозети„. Почетком века у вароши није била изграђена водоводна мрежа и канализација. Сиро-
машнија домаћинства водом се снабдевају са јавних извора. Имућнија домаћинства се снабдевају 
са сопствених или заједничких бунара. У новије време повећава се број варошких домаћинстава 
која у својим двориштима „побијају пумпе за воду„ и тако обезбеђују воду за своје потребе. 

Јавни објекти у вароши, крчме, кафане, гостионице и хотели обезбеђују на исти начин воду за 
своју делатност.

Временом, услед загађености воде из сопствених бунара или пумпи, све више се тражи вода из 
чистих бунара, извора или пумпи. За снабдевање пијаћом водом са удаљених чистих изворишата, 
бунара или пумпи користи се млађи чланови домаћинства, момци, шегрти, станари. Угоститељи, 
посластичари, пекари, имају своје „момке„ који доносе воду за пиће и припремање хране. 

Због нараслих потреба за пијаћом водом у вароши се јављају људи који врше захватање, превоз 
и снабдевање пијаћом водом градска домаћинства. За снабедање водом израђују посебне судове – 
хтастове буриће запремине од око 200 литара. Ово буре је причвршћено металним појасевима за 
запрежну коњску двоколицу. На горњој страни бурета био је округао шири отвор у који се стављао 
лимени левак кроз који се уливала вода у буре. Кад се напуни буре оно се затварало округлим дрве-
ним чепом који се називао „врањ„. На задњој стани бурета била је уграђена дрвена или месингана 
славина кроз коју се истакала вода у судове. Ова направа за превоз воде се називала „сака„, а људи 
који су се бавили овим занимањем називали су се „скакаџије„ или водоноше. 

Пијаћа вода у саке се захватала са извора „Мирина чесма„, „Златарица„ и са „Лекића извора„ 
у Сијаћем пољу, испод „Сењака„. Временом Општинска управа је на „Ђеризу„, испод обале (на 
данашњој градској плажи) „побила„ три велике ручне пумпе на којима се највише точила вода. На 
једној градској пумпи точила се вода у судове које су носили сами грађани, а на две високе пумпе 
точила се вода у саке.

У Краљеву је радило у време између 1930 и 1940. године, 8 до 10 сакаџија. Сваки сакаџија је 
имао свој „реон„, односно улицу коју је снабдевао уз сагласност општинске управе. Своје услуге 
у снабдевању пијаћом водом сакаџије су водиле „дневну белешку о источеној води„, а наплату су 
вршили једном месечно, обично крајем сваког месеца. Општинска управа за делатност водоснаб-
девања пијаћом водим није наплаћивала порез од сакаџија. 

У разговору са Бранком Вуловићем, сином Миливоја Вуловића краљевачким сакаџијом, сазнао 
сам да је његов отац Миливоје пунио „саку„ осам пута пре подне и четири пута после подне. Воду 

Миливоје Вуловић, краљевачки 
сакаџија (са судовима) и момком 

који је код њега радио, разноси 
пијаћу воду својом саком у улици 

Цара Душана, јануара 1940. године.
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На Спомен плочи жртава фашистичког 
терора испред секције за вучу у Краљеву ук-
лесана су имена 197 стрељаних железничара. 
Међу њима је и име Милорада Радосавље-
вића. На први поглед ништа необично. Једно 
од хиљада имена невиних жртава које су не-
мачки митраљези покосили трагичних окто-
барских дана. Па, ипак, то није обично име. 
Милорад Радосављевић је уствари Немац – 
Лоренц Бергер, машиновођа. Човек јунак који 
није хтео да се склони испред митраљеских 
цеви и поред наређења немачког официра.

Не хвала, мени је место међу мојим друго-
вима и браћом Србима – пркосно је добацио 
Милорад Радосављевић, алиас Бергер офици-
ру на чистом немачком језику и сишао у већ 
ископану раку.

Карло и Маргарета Бергер дошли су у Ср-
бију, како се сматра из Беча, и ту и остали. 
Карло је дезертирао из аустро-угарске војске. 
Неколико година касније, њихов син Лоренц 
оженио се српкињом из Беле Паланке. Пошто 
је једно од њих морало да промени веру, Ло-
ренц Бергер је одлучио да то буде он. Од тада 
се звао Милорад Радосављевић, мада су га и 
даље звали Бергер. 

Са групом железничара из Скопља 1941. 
године у Краљево је са својом породицом сти-
гао и Милорад Радосављевић – Бергер. Застрашујућа претња окупатора да се за сваког убијеног 
припадника немачких трупа стреља 100 Срба, а за сваког рањеног 50 Срба, затекла је Бергера у 
краљевачкој ложионици. Неколико дана касније, тачније 13. октобра, Немци су покупили желез-
ничаре и заједно са осталим радницима Фабрика вагона и авиона, затворили у халу.

Бергер је био у једној од првих група којима су Немци наредили да копају ровове. Немачки 
официр који је контролисао копање, упозорио је Бергера да копа брже и дубље. 

Не брините се много, мене ће жуљати а не вас, рекао је Бергер на чистом немачком језику из-
ненађеном официру. 

Када му је Бергер објаснио да је и он Немац, официр му је наредио да изађе из раке. Одмах за-
тим полупијани војници дошли су са митраљезима. Бергер је схватио шта ће се догодити. Покушао 
је да објасни официру да су то невини људи, његови другови... а затим је мирно сишао у раку.

Милан Глишовић

је развозио градским домаћинствима у улицама: Цара Душана, Марка Трифковића (данас Хероја 
Маричића) и у четири „народне кујне„ у којима су се хранли „абонирци„. Бранко ми је испричао 
да је „коњче„ које је вукло саку сваког дана, навикло да се само заустави пред сваком капијом, пред 
којом су били стављени судови за воду. Кa да се „коњче„ заустави пред кућом, момак је из славине 
истакао воду у судове. На крају савког месеца, син Бранко је ишао са бележницом, од куће до куће 
и наплаћивао услугу за источену воду.

Након уласка немачких трупа у Краљева, 14. априла 1941. године, Миливоје Вуловић је наста-
вио да грађане и угоститељсто снабдева пијаћом водом. У извршеној рацији, октобра месеца 1941. 
године, немци су ухапсили Миливоја Вуловића, задњег краљевачког водоношу, спровели га у Лагер 
Државне железничке радионоце (Фабрике вагона) и 16. октобра стрељали са осталим невиним та-
оцима.

Памтимо стрељане невине октобраске жртве, међу њима и наше краљевачке водоноше. 
Слава им!

Прибележио, Милан Матијевић

НЕМАЦ КОЈИ ЈЕ ДОБРОВОЉНО ОТИШАО У СМРТ

Драгослава Карамановић, ћерка Милорада 
Радосављевића – Бергера имала је 18 година 
када се десио крвави октобар. Сећа се да се 
Бергер вратио тужан увече кући. Говорио је 

да ће се вратити међу његове похапшене дру-
гове, који ће посумњати да их је издао. 

У рану зору искрао се из куће. Истог дана 
чули су се рафали, а Драгослава више никада 

није видела оца.
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Из необјављеног рукописа припремљеног за књигу, у наредним бројевима Сиџе објављиваће-
мо део пописа речи, израза и фраза краљевчана које је годинама прикупљао и записивао, али 
нажалост није стигао да их објави Душан Дуле Стојић, новинар и песник.

Сиџа ће се потрудити да уз Вашу помоћ, на годишњицу Дулетове смрти објави ову необјавље-
ну књигу.

В
ваби-т – дозивати животиње: живину узвицима „Пили, пили!„, „Од, мале, од!„ или „Цок,цок,-

цок!„; овце узвиком „трс-ојс„ и „Оте беле, оте!„ ; крупније животиње ( говеда, коње ) - по имену: 
„Како ти се ваби та животиња?”;

вабрика, вабрички – фабрика, фабрички;
вавољи-т – јести (жвакати) храну полако, преживати; вавољи – једе полагано једва отварајаћи 

уста „као риба„и муљајући храну у устима попут преживара; и за рибу у реци (кад једе) каже се 
да вавољи: „Шта ваздан вавољиш ко сомина – једи, па на посо?!”;

вазда(н) – цео дан, стално, увек, непрестано; сваког дана по цео дан: поваздан;
ваздук – ваздух;
вајда и фајда (тур.) – корист, добит, ћар;
вала (тур.) – заиста, уистину, богами; хвала (израз захвалности): „Вала му де чуо и де не 

чуо!„);
вакат и вакт(тур.) – доба дана/ноћи: време за полазак – одлазак: „У ко(ј)и вакт?”, „Вакат је да 

се пође кућам!”;
вако – овако;
вала и фала – хвала (израз захвалности): „Вала на ручку„, „Фала му де чуо и де не чуо!”; по 

ваљаде – ваљда;
вамилија - фамилија, породица;
вантазира-т – фантазира-ти, измишља-ти, сањари-ти; полудети: „Због њега ћу да вантазирам, 

начисто!„;
варен-а,о – куван-а,о (пасуљ, млеко, вода, кафа);
вареника – тек скувано (још врело) млеко;
вариоц и варилац – заваривач (електро и/или гасни заваривач); 
вари-т – кува-ти(воду);
варошани-н – градски живаљ, грађани-н (житељ-и) вароши (града); 
вата-т, вата(ј), и фата-т, фатај! – хвата-ти, хватај!;
вериге – ланци с кукама изнад огњишта на које се веша казан за кување јела; оков на ногама 

робијаша – негве;
влакче и флакче – омања боца, бочица;
вотњак – воћњак;
вран-о – модар (тамноплаве боје), модро (готово црно); повранео (помодрео) од убоја - крв-

них подлива задобијених од батинања, у саобраћајном удесу, услед пада и сл.; 
вратница – мала једнокрилна капија на дворишној огради (за људе), или велика, обично дво-

крилна капија - вратнице (за аутомобил, трактор, запрегу, стадо...);
вречат; вречи – плакати, кукати, дречати; дречи: кад неко гласно али немушто кука од какве 

муке; каже се за овце и козе кад се због нечега узнемире – преплаше, или кад су гладне и жедне: 
„Иди види што врече те овце!”;

врзина – растиње - жбуње украј имања, поред пута, на међи две њиве, ливаде;
врљав-а и врљок-а – разрок-а, зрикав-а; 
врља-т(и) – скита-(ра)ти залудно,бесциљно: „Ене га, врља по селу, ко луда Наста!„;
врљика – проштац изваљен из оплетене дрвене ограде (прошћа); отпала грана (нађена, до-

грабљена успут) добра и за ложење ватре у пироди или шпорету; мотка, батина;

КРАЉЕВСКИ СЛОВАР



13

Број 22

врч – посуда за вино или воду (од дрвета, бакра или глине): крчаг, ведро, кондир, бокал, 
ибрик; 

вуга и фуга – трулеж, смрад, воњ („Смрди као вуга»);
вукса и фукса – лака женска, проститутка, фуксетина;
вундуља и фундуља - морално посрнула, неуредна жена, простакуша;
вурит – носити (преносити, доносити);
вуруна, и фуруна – челична - лимена или зидана пећ за грејање или печење хлеба и меса, на 

чврста горива, углавном дрва;

Г
гај – шумарак, шумица: самоникла али уређена и негована (о)мања шумска парцела под 

листопадним дрвећем, најчешће храстовим и/или буковим;
гарав-уша – црнокос, тамнопут човек; запрљан (умазан) гарежом – чађи и пепелом из шпо-

рета, пећи (фуруне) или димњака; црнокоса и/или тамнопута жена (девојка), црнка;
гараган, и гороган – горостасан човек, људескара опасног изгледа; (погрдно): Циганин, Ром;
гарниш(л)а – гарнишна и/или карнишна (специјално направљен дрвени, метални или плас-

тични носач завеса на прозору);
гас – петролеј за лампе „гашњаче„, плин; убрзавање кретања - пешачења, трчања и/ или бр-

зине бицикла аутомобила..(„Ма, додај гас!„);
гатњик – учкур (појас, узица која држи гаће - панталоне уз тело);
Гашњача – лампа „петролејка” – светиљка „на гас”(петролеј);
гекнут – пасти незграпно, неугодно; ударити некога;
гидан – јадан; каже се сажаљиво за некога ко је убог,немоћан, кљаст, мали, слабашан, болсе-

тан, сироташан, сироче: каже се и за преминулог од и дуге болести - онога који се у болести (на)
мучио до смрти;

гилице – гирице: ситна морска или речна риба пржена на уљу са костима;
гилиптер, и гелиптер – мангуп, пробисвет;
главрња-т – скита-ти без циља: скитара-ти, глувари-ти;
главуша – одсечена, и углавном печена прасећа или јагњећа глава;
глеа-т; глеај, глеј – гледа-ти; (по)гледај!;
глиб – житко блато, кал;
глоба – намет, порез, такса; судска или полицијска новчана казна;
голамфер и голанфер – сиротан (слабог имовног стања), гољо, бескућник;

Наставак у следећем броју
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ПАСАРЕЛА

Овај текст је реакција на фотографију некадашње пасареле,
која је објављена у Сиџа групи

Свака ваша објава, једно сећање. Свака слика, огледало младости. Моја једним делом на 
мосту, тако сам као дете звала - пасарелу. А пасарела или «мост», за мене је био међа два све-
та. Један је живео у Југ Богдановој, где сам одрасла. И плесао своје навике, потребе и обавезе. 
Други а заправо исти свет, је ишао преко пасареле на посао. Тај свет би раним јутром махао 
још полумрачном небу, палећи светла у својим домовима. Меки или јаки кораци одзвањали су 
спратовима. Мирис прве кафе и домаћег хлеба са испрженом кајганом чекао је на столу. Негде 
у потаји надали смо се да ће доручак код куће бити замењен најбољим буреком код Мусе. Нос 
прислоњен на прозор собе значио је дубоку удубљеност у буђење зоре која чека да пружи још 
један занимљив, садржајан дан. Мајчин позив за доручак, прекидао је дечију радозналост, док би 
тата већ стављао у џеп сакоа пакло „Мораве„ и журно излазио ван заједно са мајком.

Звук сирена фабрике Вагона и Јасена звао је раднике на посао. Водио их је преко те исте 
пасареле, носећи њихове бриге, среће и туге. Колико људи је прошло пасарелом до пензије. Ко-
лико њих је нису дочекали. Затварањем фабрика, завршило се једно време моје мајке, дактило-
графкиње. Јасена више нема, а најлепше ми је било да је чекам на тераси петог спрата и машем. 
Њену плаву косу препознала бих међу хиљаду жена. И мирис индига на рукама.

Слађана Печорбић
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СВЕТСКИ ПРИЗНАТИ ФИЛИГРАН
У својој филигранско-кујунџијској ради-

оници „Филигран-Покимица„ у Краљеву, Го-
ран Ристовић у духу старе српске традиције 
призренских мајстора израђује уметничке 
предмете од најфинијег сребра. Сви предме-
ти су уникатни, ручно рађени, а нека од ових 
ремек-дела српске филигранске уметности 
налазе се у најзначајнијим православним хра-
мовима широм света, попут 6 сребрних фи-
лигранских кандила изнад Витлејемске Звезде 
у Цркви Христовог рођења.

Иако су предмети које он израђује у својој 
радионици у Краљеву примарно намењени 
клеру и монаштву православних цркава, многи 
од њих, посебно филиграном украшени крсто-
ви и иконе, као и чуваркуће за васкршња јаја 
у облику реплика чувених Фабержеових јаја, 
красе многе домове на свих пет континената 
широм света. Тај његов јединствени дар и ра-
дови које прави изазвали су пажњу уметничке 
јавности што је за последицу имало и неколико самосталних изложби овог зантлије-уметника.

Заслужено, 2019. године Горан Ристовић-Покимица постао је добитник Дипломе Москов-
ске Патријаршије за висока достигнућа у црквеном уметничком златарству. Исте године Го-
ран Ристовић, оснивач атељеа „Покимица” и један од светски признатих мајстора филиграна, 
добио је прилику да свој занат представи на престижном фестивалу у кинеском граду Ченгду 
и тако помогне да се филигран, елемент са националне листе нематеријалног културног на-
слеђа, уврсти у листу нематеријалних културних добара Организације Уједињених нација за 
образовање, науку и културу.

Ристовић је несвакидашња појава, уметник који је на највишем нивоу сјединио занатско и 
сакрално, пословно и верујуће, практично и естетско. Његово стваралаштво, и њему сличних, 
сада има посебну вредност. Данас је људски рад обезвређен, занатство умире у поплави индус-
тријских производа, неквалитетних али јефтиних. 

У радионици „Филигран Покимица” обновљен је племенити смисао, божанска димен-
зија рада, служење мајстора вишим циљевима од свакодневног преживљавања или претера-
ног богаћења. Његов рад има сакрални значај, подсећа на прошле вредности и неисцрпне 
могућности у ономе што се исправно чини. Не треба заборавити да је Јакоб Беме, један од 
највећих ренесансних мислилаца, у приватном животу био обућар. Можда више од поверења 
у духовну и материјалну вредност ручног рада, у радионици „Покимица” враћена је вера у 
примењену уметност. У време када се стварају безбројни псеудопредмети, лажни објекти за 
лажне, вештачке, тржишно усмерене потребе, када безброј предмета свакодневно заврши на 
ђубришту а смеће постаје већи проблем од воде, хране и енергената, јер се предмети стварају 
за одређени кратки рок употребе, чиме се не поштује природа као божје дело, један среброде-
лац се усудио да ствара за вечност, за сјај и лепоту, за Бога и Христоса.

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA

УПЛАТОМ ДОНАЦИЈЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН УДРУЖЕЊА СИЏА | 200-3290450101003-06
ПОМАЖЕТЕ ДА ЧАСОПИС ДЕЛИМО БЕСПЛАТНО ЧИТАОЦИМА!!!
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ПРОДАЈУ НА ПОВЕРЕЊЕ
„Послужите се сами, новац 

убаците у сандуче” натпис је 
који стоји на огради домаћин-
ства Павловић у Конареву код 
Краљева. Испред су на полици 
послагане гајбице пуне папри-
ке, јабука, шљива, парадајза. 
Невена (29) и Александар (31) 
их производе са пуно љубави, 
а продају - на поверење. 

Овај вид продаје осмисли-
ли су због недостатка времена, 
јер се дешава да имају толико 
посла на њиви да кући ретко 
и свраћају. Кажу да се до сада 
никада није десило да се неко 
послужио, а да није оставио 
новац у сандуче.

„Ако би неко и узео да не 
плати, не бисмо замерили, јер ипак је то храна и то би значило да је тај неко гладан. Оставили 
смо број телефона и људи нас зову или шаљу поруке у којима напишу колико су чега узели и ко-
лико пара су оставили. Нама је то занимљиво, а и корисно јер успемо да продамо воће и поврће, 
а да га ни не носимо на пијацу”, прича Невена Павловић.

Каже да је било и занимљивих ситуација да људи испишу поруке на папиру и оставе их у 
сандуче. Најважније им је, како каже, да муштерије буду задовољне. 

„Налазимо се на главном путу за Матарушку бању и доста је прометно. Не свраћају само 
људи из села, већ и из околине, али стају и случајни пролазници. Сви су одушевљени овом 
идејом и када нас сретну распитују се о нашим производима и принципу рада”, каже Невена.

Павловићи кажу да је за све ово најзаслужнији Александров деда од којег су наследили кућу 
и имање. То их је привукло да се из Канаде, где су једно време живели и радили, заједно врате 
у Србију.

„Када смо се вратили, супруг је радио кратко у Радијатору, али смо убрзо схватили да то није 
наш пут. Имамо два хектара воћа, шљиве, кајсије, јабуке, у Роћевићима и пластеник у Мата-
рушкој бањи. Поврће смо почели да садимо прошле године, чисто из радозналости, да видимо 
како ће нам то ићи. Био је баш добар род и били смо задовољни, па смо наставили да се бавимо 
повртарством”, објашњава Невена.

Euronews Serbia

Александар и Невена Павловић са ћерком Љубицом
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ПАРИЖАНКА У ГОКЧАНИЦИ
У село Гокчаница, испод планине 

Жељин а на средокраћи пута између 
Краљева и Рашке, још крајем 2012. 
године дошла је Сања Симић Ларсон. 
Стигла је из Париза у ово прилично 
опустело село, запарложених њива и 
ливада да купи земљиште на коме би 
узгајала јагодичасто воће. И, записали 
смо тада, да мештани нису били баш 
поверљиви у њене намере и пројекте 
говорећи: ,,Хоће ова дама из Париза да 
оре, копа, сади и бере, и то овде међу 
нама горштацима и вуковима. Нема 
од тога ништа…” Али, продали су јој 
13,5 хектара, углавном ливада на око 
800 метара надморске висине. И за две 
године, одатле је највише у Францус-
ку и Немачку, кренула свакодневна 
испорука по 2,5 тоне свежих малина. 
Тек онда су мештани, при сусрету са 
придошлом комшиницом почели да ,,подижу капу”, да траже посао, нуде кооперацију… Да-
нас, са више од 20 хектара њених плантажа у Гокчаници, годишње одлази око стотину тона 
јагодичастог воћа на тржишта неколико европских земаља, као у продајне објекете познатог 
трговинског ланца у Србији, Највише је боровница, а има и свежих малина, узгајаних према 
методама органске производње.

- Ту количину воћа уберемо са око 20.000 садница боровнице у саксијама и око 40.000 
тракасто засађених малина. Зашто у саксијама? Зато што смо увидели да је та технологија 
примеренија. Јер у овој средини, клима хладних ноћи и сунчаних дана, изванредна је за ову 
производњу, али је уместо недовољно добре, сувише глиновите земље бољи супстрат у сак-
сијама. Тако смо ,,помирили” ова два услова. Морамо да се прилагођавамо, унапређујемо, 
обнављамо засаде, не намеравамо да одавде одемо, већ хоћемо да увећамо производњу и број 
запосленх. Последњих година ангажујемо око 70 радника, углавном са овог подручја – истиче 
Сања Симић Ларсон.

Иначе, Сању у овај крај нису довеле ни родбинске везе, ни носталгија за завичачајем, већ 
– бизнис. Она је рођена Београђанка, а са 17 година је из 12. београдске гимназије, у оквиру 
програма размене ученика, отишла у Америку. Тамо је стекла универзитетске дипломе, звање 
и знање из области економије и финансија. Радила је инвестиционе програме за неколико 
познатих банака и бавила се продајом акција на берзама. У Њујорку се запослила у францу-
ској ,,Сосијете женерал” банци, на месту директора Сектора за развој програма за образовање 
кадрова. Често је путовала у Париз, у централу банке, и ту упознала будућег супруга Андерса 
Ларсона. Љубав је крунисана браком 2007. године, а Сања је убрзо постала мајка. Добили су 
најпре кћерку, а после годину дана и сина. Да би се посветила деци, прекинула је пословну 
каријеру. А када су ћерка и син поодрасли, кренула је опет са послом у „Сосијете женерал” 
банци. Но, све учесталије је размишљала о сопственом бизнису, па је анализирала производне 
потенцијале и тржишта транзиционих економија и дошла до закључка да је у Србији најбоље 
улагати у пољоприведу. Зато је и основала фирму у Паризу за узгој и пласман јагодичастог 
воћа. И ево је и данас послом у брдима Гочанице, али и даље са сталним местом боравка у 
Паризу.

Текст и фотографија: Мирољуб Дугалић

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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ДО ТРЕНИНГА ПЕШАЧИО
30 КИЛОМЕТАРА

Реч је о Љубинку Матовићу који је рођен тридесетих година 
прошлог века у Мељаници, планинском селу надомак Каменице. 
Он је врло рано спознао благодети бављења спортом на физичко 
и ментално здравље, па је 1951. године постао члан Друштва за 
телесно васпитање „Партизан„ у ондашњем Ранковићеву. Без из-
останака је три пута седмично долазио на тренинге, преваљујући 
пешице пут од Мељанице до града и исто толико назад, укупне 
дужине 30 километара.

Онако корпулентан, интелигентан и дисциплинован, брзо је 
напредовао и захваљујући својим квалитетима са успехом је за-
вршио курс за тренера (предњака). Са том дипломом покреће ак-

цију да се у Каменици оснује ДТВ „Партизан„ и врло брзо окупља 42 омладинца из Каменице и 
околних села. Чланови друштва су свакодневно у школском дворишту тренирали по програму 
„народног вишебоја„ који се састојао од дисциплина: скок у даљ из места, бацање камена са ра-
мена, бацање „бомбе„ у ров, пењање уз конопац, трчање на 100 и 1500 метара и обарање руку. 
Имао је помоћ тадашњих врсних гимнастичара: Станимиру Стефановићу - Брки, Душану Ми-
лићевићу - Нају, Драгану Здравковићу - Шваци, Драгану Терзићу – Шврлу, Драгану Антоније-
вићу – Ћулу, његовом млађем брату Рајку и најмлађем међу њима, Растку Премовићу – Рацу.

Забележено је да се у Ранковићеву јуна 1953. године у организацији Среског савеза ДТВ 
„Партизан„ одржало окружно такмичење у народном вишебоју, на којем је екипа из Каменице 
освојила прво место и стекла право да исте године учествује на републичком такмичењу у Бео-
граду. Вратили су се са освојеним трећим местом, што је изазвало велико одушевљење у Каме-
ници, па је друштво почело још више да се омасовљује, а уз помоћ сеоске учитељице, приступа 
му и известан број женске омладине.

Због огромног интересовања сеоске омладине, Земљорадничка задруга из Каменице им усту-
па део своје сале и издваја скромна средства за куповину неоходних гимнастичких реквизита. 
Друштво за телесно васпитање „Партизан„ из Ранковићева им поклања струњачу. Улога Љубин-
ка Матовића у напредовању спорта у Каменици је била огромна. То је човек који је даривао 
спортски живот омладини Каменице и околних села, и био је омиљен не само у свом селу, већ 
и у Ранковићеву.

И на крају једна мала анегдота о томе зашто су га подозриво посматрале сеоске кафеџије? 
Љубинко је омасовљењем спорта у Каменици успео да младе људе одвоји из задимљених сеос-
ких кафана у којим су се у поподневним и вечерњим сатима окупљали, јер су у то време кафане 
биле једина места за дружење младих.

Млађо Јанковић 
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In memoriam

МИРОСЛАВ ЖАРЕВАЦ
1940 – 2021

Девојчицу заболело око (konjuktivitis)... Дошао Пе-
шак и причамо о томе. Не слуша ме, гледа ме и хвата 
прву паузу у мом гласу. Пита: - А шта каже Миро...?”

Миро је, иначе, интерниста, кардиолог. Званично.
За пријатеље (многобројне), рођаке (небројане), 

комшије (увек нестрпљиве), све раднике Фабрике ва-
гона (неодложно присутан), или само познанике (без 
географије и броја) - био је само Миро.

Био је.
Умро је др Мирослав Жаревац. Он сам се овако рет-

ко представљао. Само ако је због нечег било нужно. 
Није се стидео свог посла, још мање титуле, напротив, 
али је говорио: - Кад ме неко зове, он зна и кога зове и 
зашто ме зове... Волео је још и да дода „из Раванице”. 
Тако се последњих година и јављао кад га позовем: - Овде Санта Раваница, ко год да си, добро си 
дошао, ако си с добром намером”. Онда иде заједнички смех, па разговор, дуг, пун поштовања 
и поверења. Е, одатле и оно „ a шта каже Миро?” Реч је о човеку, народном доктору, коме се 
безгранично веровало. И без обзира на све специјалисте, свима горе побројаним било је важно 
– шта каже Миро. Неколиоко оваквих искустава сам чуо и на самој сахрани, у колони туге и 
несумњиве искрености. 

Мирова ординација није личила на друге. Више је подсећала на неко одељење библиотеке. 
Да, највише је ту било стручних књига. Па и за стомак, и за око, и за лумбаго... Али се на рафу 
нашао и Сарамаго, и Горан Петровић, и Момо Капор... И лагани звуци класике. Места за кесе 
није било. Такав му је био и животни амбијент. Не сећам се да сам у неком дому видео већу 
збирку плоча класичне музике, као у његовом. Волео је, на пример, да доживи Баха на великом 
звучнику... Отуда, сасвим сигурно, и та нежна емоција и смирујућа реч за сваког пацијента, 
нашта год да му се пожалио. 

Миро је поштовао Лазу, уважавао Љубишу, волео Серђа, био нераздвојан са Бачанцем, хва-
лио се са Гоцом, Зором, Драгицом... целом Медицином рада. И за свакога имао времена и речи 
подршке. Само није имао довољно времена за себе. А, било је потребе, и нека опрости због ове 
замерке. Једноставно, он је вољен и поштован за више од осам деценија, колико их је однео са 
собом. Али, колеге нису биле његов једини свет. Његов свет су били и писци, сликари, музичари, 
глумци, новинари... Волео је да их слуша, и знао шта да их пита. Жичка хрисовуља, Џез Ибар, 
„Камен за под главу”, или концерт виолончела – били су незамисливи без њега. Као што је и 
Политика имала верног читаоца до последњег дана, макар и само један примерак стизао у ра-
ваничку продавницу. Његов свет су били и Аница и Анђелка, Јелена и Ана и, макар и за кратко, 
његове две нове радости - Драган и Јања. Има ко да га жали и памти. Памтиће га и Драгиња и 
Жико, Гута и Весна... и сељани са којима му никада није било тешко да полемише, и са којима је 
највише проводио последње овоземаљске дане. Ипак, пред Гутом није стигао да заврши мисао 
шта намерава сутра да ради... Живот је непредвидив.

Слава му и хвала. 
Радован Типсаревић
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ЗАШТО ПРОПАДА?

Ова фотографија је настала далеке 1957. 
године на Ћави, брду у близини Краљева. Тада 
су пионири Планинарског друштва „Гвоздац„ 
ишли на излет. Организатор овог успона на врх 
Ћаве, тадашњи гимназијалац Ђоле Симић овом 
фотографијом нас подсећа на тај догађај. 

На фотографији су између осталих и Марко 
Николић, наш велики глумац, као и Жикица Си-
меуновић, бивши гитариста Народног ансамбла 
Радио телевизије Србије.

Ова неугледна кућа која се налази недалеко од нове Хале спортова, са леве стране пута Краље-
во-Врњачка Бања, некада је била зграда Општине рибничке. Подигнута је око 1880. године и била 
је власништво Живка Буњака. Зграду је Живко поклонио општини на коришћење и у њој су били 
смештени сви општински органи до 1930. године када је саграђена нова зграда.
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Сваком старијем и озбиљнијем краљевачком рибо-
ловцу по надимку из наслова је препознаљив Славољуб 
Думбеловић, један од наших суграђана који летњи пе-
риод проводи на Дунаву, рибарећи и пецајући...

Страст за риболовом му је усадио деда Ђорђе који 
га је као дете водио на обале Ибра и Мораве. Време-
ном је Думбу риболов постао страст због које је оби-
шао скоро све реке и језера широм бивше Југославије. 
Сећа се да је већ далеке 1986. године сакупљао „цвет„ 
на Купи и тако опрељен моћним мамцем први пут ло-
вио сома код Голупца и ниже низ Ђердапску клисуру. 

Љубав према Дунаву је постајала све већа, па је 
1991. године изнајмио стан у кући у Голубињу, низ-
водно од Доњег Милановца. Од тада је почео све дуже 
да борави на Дунаву, да би убрзо на десној обали Ду-
нава, пре уласка ове моћне реке у „Казан„, саградио 
брвнару. Ево, већ две деценије из Краљева одлази у ап-
рилу, а са Дунава се у свој родни град враћа у октобру. 
Често га у летњем периоду посећују многи пријатељи 
из Краљева. Иначе, у пределу од Добре до Казана има 
доста краљевчана који су љубав према Ибру и Морави, заменили Дунавом. Ту су још Мишел 
Лазовић, Бранко Миловић, Зоран Стефановић...

Иначе, Думбо је актуелни рекордер са уловом на „Доњомилановачкој бућки„ и вишеструки 
учесник „Текијске бућке„. Поред бућке, Думбо из чамца још рибари на струк или штапом. На 
фотографији видимо Думба са уловом капиталног сома од 45 килограма. Познаваоци прилика 
кажу да му је Јане помогао да извуче ову грдосију из Дунава.

Драган Благојевић

Боксерска екипа Спортског друштва «Слога»: 
Живојин Марковић Лесовац, Милан Сегединац Шуца, Радош Николић Ратко, 

Вукоје Рашковић Вуле, Трифун Вишњић Брацо, Александар Чорлија - Аца Козица.

БОКСЕРИ
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„Гробница Симеона Немање била је после олтара најважније посвећено место у студеничкој 
цркви. Њој се прилазило на поклоњење, довођени су болесници на излечење, посебни обреди 
су одржавани и то не само на празник кад се славила успомена на Немањино упокојење, из мо-
штију се изливало миро. … 

У првим деценијама по светачком просијању Симеона Немање, његови најближи обезбедили 
су себи скромније гробнице око његове. Као пчеле око матице почивши Немањићи били су раз-
мештени око свог родоначелникa да би уз њега, заступани његовим молитвама, дочекали други 
долазак Христов, дан суђења и одвајања праведних од грешника. До његовог гроба, у продужењу 
према западу али у припрати, положено је тело монахиње Анастасије, Немањине супруге Ане. 
Некада се над њеним гробом налазио камени саркофаг чији трагови постоје, и с источне стране 
златни расцветали крст изведен уз помоћ налепљених листића. Уз сам Немањин гроб, у запад-
ном травеју, почивају му син, велики кнез Вукан, и унук, син краља Уроша I, Стефан, који је 
умро као дете. Њихови гробови су обележени натписима и обичним плочама у поду. Преко пута 
Немањиног гроба, по смрти другог Немањиног сина, Стефана Првовенчаног, био je изведен рас-
кошан камени саркофаг од којег данас постоји само профилисано мермерно постоље. 

У близини каменог ковчега монахиње Анастасије, у припрати, под плочама пода, лежи тело 
игумана Теодосија, сина великог кнеза Вукана, који се пре монашења звао Растко као и стриц 
му архиепископ Сава I. То је скромно забележено на мермерном венцу на јужном зиду. Први 
студенички игуман Дионисије такође је био сахрањен уз Немањин гроб, али не у цркви, већ са 
спољашње стране зида уз који се у храму налази Немањин саркофаг. Његов наследник Игњатије 
и обновитељ студеничког живописа из 1568. године, игуман Симеон, нашли су покој уз гроб 
свете Анастасије, опет са спољашње стране. С краљем Радославом и његовом супругом, који су 
подигли велику припрату уз Богородичину цркву и ту направили себи гробнице, свакако није 
био закључен број свих Немањића који су у задужбини родоначелника успели да обезбеде вечно 
станиште. Тим чином изразили су уверење у светачку моћ оснивача династије који је завршио 
као светогорски монах, што је, извесно, одиграло знатну улогу у развитку његовог култа. Убрзо 
је Студеница, поред посвете Богородици, добила назив лавре св. Симеона Мироточца…„

Академик Војислав Ј. Ђурић

ГРОБНИЦЕ У СТУДЕНИЦИ



23

Број 22

Још у доба Старог Рима, масиви Копаоника били су познати по богатим налазиштима разних 
минералних сировина које су Римљани експлоатисали почетком трећег века пре нове ере.

Једно од најпознатијих и најбогатијих налазишта руда гвожђа, олова, цинка, бакра, сребра и 
злата, било је у атару данашњег села Плана на југозападним обронцима Жељина. У Плани је екс-
плоатација и прерада руде обављана још од 12 века. Тада је основано рударско насеље у којем 
је живело око 5000 становника са колонијом дубровачких трговаца који су имали и своју цркву. 
Наши људи су рударство учили од немачких стручњака Саса који су у Србију дошли у 13 веку, у 
време владавине краља Уроша Првог.

Добивши повластице, отварају руднике гвожђа, олова, бакра, сребра и злата. Рудници су раз-
рађени у време краља Милутина (1282-1321). Народ је Сасе називао „Латинима„ или „старим 
мајданџијама„. По предањима и историјским изворима овај крај је био веома богат, највише 
захваљујући њима – „Латинима„ који су радили у рударским и топионичарским насељима која 
су била смештена око Рудњака, Ковача, Предола, Колске реке и Копривнице. Топионице руде 
налазиле су се на Колској, Кривој, Црвањској, Рудњачкој, Предолској и Поповој реци, обзиром 
да је у технолошком процесу добијања метала из руде била неопходна велика количина воде.

Са овим насељима, тадашњи средњовековни град Плана према неким проценама бројао је 
преко 10.000 становника, не рачунајући околно сеоско становништво које се бавило пољоприв-
редом. Тада се у овом крају одвијао веома жив саобраћај путевима којима су се кретали кара-
вани коња натоварених рудом, нарочито на релацији Плана – Гокчаница, Рудњака и Предола.

У средњем веку уз Ново Брдо, Плана је била најјачи индустријски центар тадашње Србије. У 
Плани се 1383. године налазила ковница српског новца у којој су ковани „плански динари„, чија 
је маса износила 0.5 грама. 

Многи трагови и данас сведоче о значајној историји овог краја. Константин Јирачек у књизи 
„Историја Срба„ пише да се близу Плане виде остаци рударских и топионичарских радова, дубо-
ка окна и поткопи, као и депоније шљаке...

Традиција рударства одржала се и вековима после. Најбољи рудари у руднику угља у Ушћу 
били су из ових крајева. Од некада моћног рударског, индустријског и трговинског центра, 
средњовековног града са више од 10.000 становника, Плана је данас опустело село у којем у 
тешким условима егзистира свега неколико становника старијег животног доба. 

Мирослав Стефановић

У ПЛАНИ СЕ КОВАО НОВАЦ

СВЕ ПРЕТХОДНЕ „СИЏА” ЧАСОПИСЕ
ПРОНАЋИЋЕТЕ НА САЈТУ SIDZA.RS
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