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У ГУЧИ СЛАВИМО 
ТРАДИЦИОНАЛНЕ 
ВРЕДНОСТИ
НАШЕГ НАРОДА
- каже Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, домаћин овогодишњег саборо-
вања у Гучи

- Mислим дa смo oдaвнo дoшли дo трeнуткa у кoмe je 
дoвoљнo рeћи сaмo jeдну рeч - Гучa, дa би знaли дa гoвoримo 
о Дрaгaчeвскoм сaбoру трубaчa. Taквих брeндoвa Србиja 
гoтoвo дa нeмa, aли je, зaхвaљуjући српскoj крeaтивнoсти 
и квaлитeту нaших људи, oвим примeрoм манифестација 
дoстиглa прeпoзнaтљивoст свeтских рaзмeрa, наглашава 
Недимовић, домаћин 59. трубачког сабора.

Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде У Влади Републике Србије, рођен је 1977. 
године у Сремској Митровици. Основну школу и гимназију 
завршио је у родном граду. Дипломирао је на Правном 

факултету Универзитета у Новом 
Саду. Изабран је за народног 
посланика у Народној скупштини 
Републике Србије 2004. године и ту 
дужност је обављао до 2008. године. 
Функцију градоначелника Сремске 
Митровице обављао је у два мандата, 
од 2008. до 2016. године.

Био је министар пољопривреде и 
заштите животне средине, од августа 

2016. до јуна 2017. године. Од јуна 2017. године обавља функ-
цију министра пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Поред одговорне функције коју обавља, пасионирани је 
играч фудбала. Ожењен је и отац двоје деце.

Домаћин овогодишњег саборовања додаје:

-Нajбoљи нaчин дa слику o свojoj зeмљи учинитe бoљoм je дa 
крoз фeстивaлe, кao штo тo рaди Дрaгaчeвски сaбoр трубaчa у 
Гучи, слaвитe трaдициoнaлнe врeднoсти свoг нaрoдa и дa ту 
слику у свoм пунoм сjajу пoшaљeтe у свeт. Ипaк, joш je лeпшe 
oнo штo je Гучa успeлa, a тo je - дa свeт дoђe у Гучу.

Марија НЕРАНЏИЋ

ГУЧА У ДРАГАЧЕВУ
Област Драгачево, некада од Старог Влаха на југу, па све до 
Пожеге на северу, у старини је насељено још од илирских 
и римских времена. У средњем веку овај крај је припадао 
пространој Жупи Моравичкој у којој је било и седиште 
једне од тадашњих епископија. Данас заузима око 735 км2 и 
обухвата 49 насеља, која се налазе у шест општина: Ивањица, 
Ариље, Пожега, Чачак, Краљево и Лучани. Поистовећује се 
са општином Лучани која цела заузима 454 км2 ове области, 
са два мала града: Гуча и Лучани и 34 села. У самој средини 
Драгачева, на путу Чачак - Ивањица, на надморској висини 
од 398 м2, на око 20 километара од Чачка, налази се варошица 
Гуча, његова престоница и заштитни знак, формирана у 
долини реке Бјелице, отворена пут Пожеге и Чачка низ 
Бјелицу, и пут Ивањице и Краљева, уз Бјелицу. Драгачево је 
неодвојиво од Гуче и Гуча од Драгачева. 

Први помен имена датира из турског дефтера из 1476. године. 
Гуча је мала варош, али по структури и институцијама које 
се у њој налазе има све одлике старе српске вароши која 
је урбанизацијом из 1905. године добила широке улице, са 
дрворедима и тротоарима, заштићене зелене површине и 
паркове. Од тада се развијала као права варошица која сада 
има облик крста, а куће су већином наређане око двеју главних 
улица које се у самом седишту секу под правим углом. Још од 
Карађорђевог времена, седиште драгачевског среза било је у 
селу Тијање, 8 километара од Гуче. У доба Обреновића, 1873. 
године, недалеко од цркве почела је да се гради приземна и 
дугачка кућа у коју је, када је завршена 1875. године, из Тијања 
пренет срески печат и седиште среза премештено у Гучу. 

Године 1893. иако је било веома мало и имало само јенду улицу, 
цркву, кафану, неколико меана и дућана, пекару и месарницу, 
среско начелство, пошту, телефон, пореско одељење, школу, 
општинску судницу и до двадесетак кућа, указом краља 
Александра Обреновића, насеље је проглашено за варошицу. 
Гуча је била седиште истоимене општине која је 1963. године 
административно спојена са суседном општином Лучани, а 
новоизграђено насеље Лучани украј Драгачева постало је 
престоница данашње општине Лучани. Полувековна традиција 
Драгачевског сабора трубача учинила је Гучу престоницом 
трубе.

РЕДАКЦИЈА
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ТРУБА КРИЈЕ ТАЈНУ СРПСКЕ ДУШЕ
Најбољи трубач Стефан Младеновић из Врања. - Најбољи оркестар Марка Глигоријевића 
из Дуба. - Најизворније је музицирао оркестар Ивана Ђенадића из Акмачића, а Трубу 
публике заслужио је Марко Трнавац из Мршеља.

Сабор је отворен у четвртак, 9. августа у 11 сати,  по традицији, 
код Споменика трубачу у центру Гуче, уз интонирање химне 
„Са Овчара и Каблара“ из труба чланова оркестра Драгана 
Павловића из Гуче, пуцање прангија и подизање саборске 
заставе. Отворио га је домаћин овогодишње смотре, министар 
за иновације и технолошки развој Ненад Поповић, а саборску 
заставу подигао амбасадор Руске Федерације Њ.Е. Александар 
Чепурин.

Поповић је окупљеним саборашима поручио да труба, од 
свих инструмената, најбоље одражава прошлост и будућност 
српског народа и наше емоције. „Уз трубу смо освајали сло-
боду, уз трубу смо се веселили, венчавали, крштавали децу, уз 
трубу смо туговали и сахрањивали”, рекао је Поповић. Додао 
је да су Гуча и српска труба надалеко познате у свету и да га 
људи из Кине, Америке и Русије стално питају за тајну Гуче и 
трубе, а да је његов одговор: Труба крије тајну српске душе!

Амбасадор Чепурин проглашен је почасним гостом Сабора. 
„Читајући бројне туристичке брошуре о Србији у свакој је овај 
сабор наведен као незаобилазна дестинација. Сада ми је јас-
но и због чега“, рекао је Чепурин и најавио долазак портпа-
ролке Министарства иностраних послова Руске Федерације 
Марије Захарове, који је реализован  у суботу а изазвао је ве-
лику пажњу и медија и посетилаца манифестације.

И тако отпоче још једна трубачка фешта у Гучи.

Истог дана отворене су и ликовне изложбе у Музеју трубе, 
изложба фотографија и докумената о учешћу Драгачеваца 
у Великом рату од 1914. до 1918. године (аутор: Зоран 
Маринковић из Међуопштинског историјског архива у 
Чачку), саборски сајам туризма, сајам књига и привредна 
изложба. У вечерњим сатима на позорници испред Културног 
центра приређен је културно-уметнички програм, одржано 
такмичење младих оркестара и трубачки концерт победника 

предтакмичења. Све програме водили су Ђурђина Милетић и 
Филип Љубојевић.

На главној позорници на стадиону програм је трајао три 
дана. Првог дана, 10. августа, одржани  су концерти победни-
ка прошлогодишњег сабора, концерт Дејана Петровића (Big 
Bandа) и традиционални поноћни концерт финалиста ового-
дишњег сабора.

Други дан освануо је уз прангије. Улицама Гуче четири тру-
бачка оркестра свирали су будилицу раносаборашима, којих 
је, приметно је, из године у годину, све више.  

Уследила су момачка надметања у вишебоју. Није изостала 
ни саборска парада улицама Гуче коју су сачињавали: труба-
чи, певачке групе и фолклорни ансамбли, учесници у такми-
чарском и ревијалном делу програма.

Приказан је и уметнички програм „Србија 1914 – 1918 – 
Страдање и Слава“ на позорници Културног центра, уз учешће 
глумца Томислава Кнежевића и рецитатора Радомира - Рала 
Дамјановића, трубачког оркестра Стефана Младеновића из 
Врања, вокалне солисткиње Јелене Јоковић, етномузиколога 
из Београда, и гуслара Андрију Миликића из Трнаве код Чачка.

И трећег дана зачуше се у седам сати прангије, будни 
сабораши заиграше уз милозвучне тактове севера, југа, 
истока и запада Србије, уснули се пробудише. Улице се 
поново зашаренеше од српских ношњи, окитише трубама у 
још једном саборском дефилеу. А на крају свечаног дефилеа 
стара драгачевска свадба, коју су импровизовали чланови 
певачких група из Драгачева, КУД „Абрашевић“ из Чачка и 
секције у Гучи, уз координацију етнолога Народног музеја у 
Чачку Снежане Шапоњић – Ашанин.

Затим су посетиоце, са позорнице Културног центра, у такми-
чарском програму, саборским и традиционалним здравица-
ма, поздравили  здравичари. А жири одабра и најлепшу муш-
ку и женску народну ношњу.

Пише: Тамара
БЕЛОШЕВИЋ
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Посебно атрактиван за публику, ревијални наступ трубачких 
оркестара из иностранства, и овог пута оправдао је 
очекивања. Са летње позорнице засвирали су оркестри: 
„Čaga boys“ и „Pivo in čevapi“ из Словеније, „Bum Bum Orkestar“ 
из Пољске и „Farra Fanfarra“ из Португала. Није изостао ни 
наступ културно-уметничких друштава, редовних гостију 
Сабора -  КУД „Херцеговина“ из Петровог Поља и КУД „Свети 
Сава“ из Тетова.

И, коначно, центар збивања ове 58. светковине трубе пре-
селио се на спортски стадион. А тамо, на све стране трубачи, 
најбољи у Србији, најбољи у свету, њих 200, окачили трубе о 
врат. И почело је главно надметање -  надсвиравање кола и 
чочека, уз прасак прангија тачно у 20 сати.

Некима је позорница на стадиону добро позната, некима се 
испуњава сан да по први пут осете чари Гуче и увере се у оно 
што сви знамо а то је да труба најбоље звучи у Гучи. Свима је 
заједничка велика жеља за победом. Наде  полажу у напоран 
рад и вишемесечно вежбање а коначно је дошао тренутак да 
своје умеће прикажу пред публиком и стручним жиријом, 
који је ове године био у саставу: Зоран Христић, композитор 
(председник), Душан Вујовић, диригент, Бојана Николић, 
етномузиколог, Драган Козарчић, трубач солиста, и Бранислав 
Гагић, професор лимених дувачких инструмената. 

Најављивани од водитеља Живорада - Жике Николића, 
за награде су се борили трубачки оркестри: Стефана 
Младеновића из Врања, „Драгачевске трубе“ из Гуче, Стојана 
Крстића из Лепенице, „Дар-Мар“ из Књажевца, Бојана Крстића 
из Владичиног Хана, Марка Трнавца из Мршеља, Милета 
Новковића из Владичиног Хана, Божидара Младеновића из 
Свилајнца, Ивана Јовановића из Ужица, Бојана Ристића из 
Владичиног Хана, Данијела Костића из Новог  Сада, Милана 
- Миће Петровића из Владичиног  Хана, Саше Павловића из 
Пирота, Елвиса Бајрамовића из Бојника, Марка Глигоријевића 
из Бајине Баште, Кристијана Трајковића из Загужања, „Тимочки 
весељаци“ из Књажевца, Синише Станковића из Загужања, 
Ивана Ђенадића из Акмачића и Владимира Ивановића из 
Загужања.

Стручни жири и жири публике прогласили су  најбоље,  радост, 
осмеси, чак и понека суза нису изостали. За ово се живело, ово 
се чекало од претходног августа. А онда - свирка најбољих, 
Стефана Младеновића и Марка Глигоријевића.

У недељу, 12. августа, публика је уживала у концертима 
победника 58. Драгачевског сабора трубача и мајстора трубе: 
Саше Крстића, Екрема Мамутовића и Дејана Лазаревића.

ПОБЕДНИЦИ У ПИОНИРСКОЈ 
КОНКУРЕНЦИЈИ

Стручни жири (Наташа Плећаш, пијаниста и професор 
клавира из Лучана, Ђорђе Јаћимовић, професор трубе из 
Лучана, и Ацо Милекић, професор солфеђа из Чачка) за 
најбољи оркестар у пионирској конкуренцији прогласио је 
састав  Браћа  Илић из Пожеге, а за најбољег трубача Млађана 
Крстића из оркестра Млађана Крстића из Загужања.

Организатор саборских програма и овог такмичења, 
Културни центар општине Лучани, најбоље је даривао 
плакетама, које је уручио, в.д. директора Јован Ковачевић. 
Најбољи пионирски оркестар добио је бубањ, дар Зорана 
Јовановића, бубњара из Ужица. Најбољи трубач пионир 
добио је трубу, дар Културног центра општине Лучани.

ПОБЕДНИЦИ У ОМЛАДИНСКОЈ 
КОНКУРЕНЦИЈИ

Први трубач - Мартин Салијевић из Биновца, други трубач 
-  Михајло Стошић из Предејана, трећи трубач - Александар 
Васиљевић из Прањана. Најбољи оркестар - Николе Крстића 
из Загужања, други - Александра Илића из Стубла, а трећи  - 
Бојана Кривокуће из Ариља.

Поред плакета организатора, које је награђенима уручио 
Јован Ковачевић, в.д. директора Културног центра, дневне 
новине БЛИЦ из Београда су, као и претходних година, 
биле уз Сабор као медијски покровитељ и дародавац 
награда. Даривали су најбољи оркестар бубњем, а најбољег 
омладинског трубача трубом. Награде је уручила Беба 
Бојовић, новинар.

НАЈБОЉИ НА ФИНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ

Стручни жири је за најбоље прогласио: први трубач је Стефан 
Младеновић из оркестра Стефана Младеновића из Врања. 
Најбољи  оркестар је Марка Глигоријевића из Бајине Баште. 
Награду за најизворније свирање заслужио је оркестар  
Ивана Ђенадића из Акмачића. Прва труба по оцени жирија 
публике отишла је у руке Марка Трнавца из Мршеља. Други 
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трубач је Милан - Мића Петровић из Владичиног Хана, а трећи 
Бојан Крстић, такође из Владичиног Хана. Други оркестар 
је оркестар Саше Павловића из Пирота, а трећи - оркестар 
Стефана Младеновића из Врања. Коло је најбоље одсвирао 
оркестар Божидара Младеновића из Свилајнца а песму 
Елвиса Бајрамовића из Бојника. Најбољи тенориста је Бојан 
Ћирковић из оркестра „Тимочки весељаци“ из Књажевца, 
најбољи басиста:  Рајан Болозан из састава Данијела Костића 
из Новог Сада, а најбољи бубњар: Марко Крстић из оркестра  
Милета Новковића из Владичиног Хана.

Најбољи трубач, по оцени стручног жирија, од дародавца 
„Илустроване политике“ добио је трубу. Награду је уручио 
Горан Козић, новинар. Најбољи оркестар од дародавца 
„Илустроване политике“ добио је бубањ. Награду је уручио 
Огњан Радуловић, главни и одговорни уредник. Најбољи 
трубач  од дародавца, „Карић фондације“, добио је статуету. 
Награду је уручио Драгомир Ј. Карић. Меморијалну награду 
„Професор Миодраг Васиљевић“ – Од злата јабука, за 
најизворније музицирање, у име дародавца награде - листа 

РАПОРТ СА ПРОШЛОГОДИШЊЕГ САБОРА 1961 - 2019.59.
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„Данас“, доделио је Драгољуб - Дража Петровић, главни 
и одговорни уредник. Најбољи трубач, по одлуци жирија 
публике, од дародавца Компаније „Новости“ награђен је 
трубом. Награду је уручио Момчило Поповић, шеф деска. 
Свим добитницима награда плакету је уручио в.д. директора 
Културног центра општине Лучани у Гучи Јован Ковачевић.

ВИШЕБОЈ, ЗДРАВИЧАРИ, 
НАЈЛЕПША НОШЊА

У саборском  програму „Народни вишебој“ учествовало је 30 
такмичара. Најдуже је скочио у даљ Небојша Петрићевић 
из  Гуче, у дисциплини „скок у вис из места“ најбољи је био 
Ђорђе Милошевић из Крагујевца, камен  с’ рамена најдаље 
је бацио Александар Крајишник из Мајура. Он је био први 
и у дисциплини „ рвање у кости“, а Ђорђе Радовановић из 
Милатовића био је победник у „гађању кроз прстен јабуке“. 
Шести пут титулу Арамбаше понео је Александар Крајишник.

Организатори и дародавци дисциплине народни вишебој 
били су „Застава оружје“ - Крагујевац и компанија „Митекс“ 
- Ариље. 

Дванаест здравичара такмичило се за награде. У категорији 
„традиционална здравица“ најбољи је био Петар Петровић 
из Лознице. Најлепшу саборску здравицу казивао је Вук 
Пантовић из Сјенице. Они су од организатора добили 
буклије и плакете. Специјално признање за дугогодишње 
учешће у овом саборском програму уручено је Јарославу 
Ниџовићу (Милићевци, Чачак).

На избору најлепше народне ношње учествовало је 10 та-
кмичара. Најлепшу мушку народну ношњу носио је, и овог 
сабора, Жељко Утвар из Београда, а најлепшу женску ношњу 
показала је Душица Јаневска, чланица КУД „Свети Сава“ из 
Тетова (Македонија). Они су награђени пехарима и плакета-
ма. Специјалну похвалу заслужила је ношња коју су понели 
чланови КУД „Бамби“ из Чачка (Никола Капларевић и Ема 
Мартиновић).

ПОСЕБНА  ЈАВНА ПРИЗНАЊА И ЗВАЊА 

На основу правилника о додели посебних јавних признања и 
звања Драгачевског сабора трубача, Саборски одбор донео је 
одлуку о овогодишњим лауреатима.

Повеља Сабора уручена је  Ивици  Дачићу, министру спољних 
послова у Влади Републике Србије. За почасне госте Сабора 
проглашени су: Марија Захарова (Мария Владимировна 
Захарова), портпаролка руског Министарства иностраних 
послова, Александр Васильевич Чепурин, амбасадор Руске 
Федерације у Србији, Живадин Крстић Крис (САД) и Радо 
Крпач (Дравоград, Словенија)

Додељене су и захвалнице: Дејану Лазаревићу, мајстору трубе, 
капелнику трубачког оркестра  (Пожега),  Београдском сајму, 
Туристичкој организацији Републике Српске, граду Лобезу 
(Пољска), Предтакмичарском центру Сурдулица и  Општини 
Дравоград (Словенија).
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1961 - 2019.59.УПИСАНИ У САБОРСКУ ИСТОРИЈУ

Пише: Марија 
НЕРАНЏИЋ

ОВЕНЧАНИ НАГРАДАМА
ПОНОС ДЕДЕ И ОЦА 

Највиша признања на прошлогодишњем сабору припала су 
најнадахнутијим трубачима.

Да крв није вода, доказ је Стефан Младеновић, наследник 
познатог Ненада Младеновића и чувеног Бакије Бакића. Све 
легенда до легенде. А трубачка каријера је тек пред њим!

Када је био мали, отац и 
деда су му дали неку половну 
трубу. „Вукао сам је са 
собом, имао сам четири -пет 
година. Деда и тата су знали 
да морам наставити богату 
традицију“, каже. Велика је 
то одговорност, наставити 
традицију оркестра деде 

Милана Младеновића, мајстора трубе, који се највише заузео 
за то да Стефан буде оно што данас јесте – врхунски трубач.

Пошао је у школу и тада су дедини захтеви порасли. Учио је 
песму за песмом. Када је отац видео да озбиљно напредује 
и да труба све боље звучи у његовом извођењу, прешао је на 
чочеке.

И тако дан за даном, чочек за чочеком. Млади виртуоз, 
Стефан Младеновић је постао озбиљан наследник у трубачкој 
породици. Његов отац Ненад, освојио је све могуће награде у 
Гучи и решио да се више не такмичи. Препустио је и пребацио 
одговорност на сина, јер, како је сам Стефан изјавио: „У мени 
се родила жеља да се такмичим и побеђујем.“

Жеља му се испунила, прошле године. Одлуком стручног 
жирија, Младеновић је проглашен за Прву трубу 58. 
Драгачевског сабора трубача.

СВИ ТОНОВИ ЉУБАВИ

Марко Глигоријевић, трубач 
из Дуба код Бајине Баште 
каже да му нико у породици 
није свирао трубу. Без обзира 
на ту чињеницу, родила се љу-
бав. И та љубав се осећа кроз 
сваки тон који засвира. Почео 
је да свира 2005. године, а го-
дину дана касније оформио је 
трубачки оркестар.

Већ 2010. године почеле су да се ређају награде. Прво у омла-
динској категорији а потом и у „вишој лиги“. У сениорској кон-
куренцији, Глигоријевић се окитио Златном трубом „Вечерњих 
новости“, 2016. године. А прошле године, његов оркестар је про-
глашен за најбољи на Драгачевском сабору трубача.

ЖИВИМ СВОЈ САН

Марко Трнавац, из Мршеља код Пожеге, окитио се наградом тру-
ба публике, на 58. Драгачевском сабору трубача. Тада је отворио 
ново поглавље у животу, а популарност у трубачким круговима је 
почела вртоглаво да расте.

Прва трубачка искуства, Марко Трнавац стекао је у најмлађем 
трубачком оркестру на Балкану – „Етно арт“, из Коштунића. Дуго 
година био је шеф оркестра. Већ 2004. године на Драгачевском 
сабору трубача, проглашени су за најбољи млади пионирски ор-
кестар, а 2008. године освајају друго место у категорији младих 
такмичара.

Године 2014. са својим младим 
колегама оснива оркестар који 
за кратко време постаје пре-
познатљив по извођењу како 
традиционалне тако и модер-
не музике, а у сениорској кон-
куренцији у Гучи се такмичи од 
2014. године.

На 58. Драгачевском сабору трубача освојио је једну од 
најпрестижнијих саборских награда му је публика доделила и за 
њега нема веће среће, али и одговорности.

„Више ништа неће бити исто. Ја живим свој сан.“ – каже Марко.

„ОД ЗЛАТА ЈАБУКА“ У РУКАМА 
ИВАНА ЂЕНАДИЋ

Оркестар Ивана Ђенадића из Акмачића постоји већ 15 годи-
на, а капелник каже како се љубав према труби у његовој по-
родици родила пре више од две деценије. Три рођена брата 
Ђенадића, заједно са неколицином музичара, основали су 
оркестар у жељи да једног дана засвирају на највећем тру-
бачком такмичењу, на манифестацији познатој и признатој 
широм света – Драгачевском сабору трубача. Жеља им се 
испунила.

- Почеци су били тешки али ми смо љубављу и упорним веж-
бањем савладали све тешкоће и наставили породичну тради-
цију, каже Ђенадић.

На 58. Драгачевском сабору 
трубача у Гучи, прошле годи-
не, као и оном претходном, 
2017, оркестар се окитио Ме-
моријалном наградом „про-
фесор Миодраг Васиљевић – 
Од злата јабука“, коју стручни 
жири додељује за најизвор-
није музицирање.
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САМО НАЈБОЉИ ОРКЕСТРИ
СВИРАЈУ У ГУЧИ

ТРУБАЧКИ КАРАВАН КРОЗ СРБИЈУ

Када је громки звук трубе преломио облаке над варошицом у 
срцу Драгачева, те давне 1961. године, нико није могао ни да 
претпостави да ће се тада родити чудо над чудима, народно  
весеље, манифестација која милује традицију и обичаје 
драгачевског краја – родио се Драгачевски сабор трубача. 

Из године у годину, број трубачких оркестара који су хрлили у 
Гучу у жељи да освоје престижне саборске награде и испишу 
трубачку историју, растао је. Некада четири а сада близу 20 
најбољих које је Србија изнедрила. Само најбољи трубачи 
су свирали и свирају у престоници трубе, а надмећу се на 
великом Финалном такмичењу сениорских оркестара. Услов 
да обезбеде пласман на такмичењу је да буду најбољи у 
својим предтакмичарским центрима.

Најбољи трубачки сениорски оркестри из пет предтакмичар-
ских центара, ове године ће засвирати у Гучи на Финалном 
такмичењу, на главној саборској позорници. Млади оркестри 
ће се надметати на Такмичењу пионирских и омладинских 
оркестара на летњој позорници Културног центра, Гуча.

ПРЕДТАКМИЧЕЊА ЗА 59. САБОР

Квалификације за финално такмичење сениорских трубачких 
оркестара, за 59. Драгачевски сабор трубача у Гучи, кренуле су из 
Бољевца, 7. јуна, у оквиру традиционалне манифестације „Црно-
речје у песми и игри“.

Визу за Гучу обезбедили су оркестри Саше Павловића из Пирота, 
Тимочки весељаци из Књажевца и Дејана Авдића из Ниша (уме-
сто Божидара Младеновића из Свилајнца).

Трубаче из Војводине представљаће оркестар Данијела Костића 
из Новог Сада.

У Котражи су пласман за гучко финале изборили оркестри Марка 
Трнавца из Мршеља и Радича Славковића из Ртију.

Са југа Србије, из предтакмичарског центра у Сурдулици, место 
на финалном такмичењу обезбедили су оркестри Владимира 
Ивановића из Загужања, Бојана Крстића из Владичиног Хана, 
Елвиса Бајрамовића из Бојника, Синише Станковића из Загу-
жања, Стефана Младеновића из Врања и Бојана Ристића из Вла-
дичиног Хана.

У финално такмичење 59. Драгачевског сабора трубача,  по 
оцени стручног жирија 46. Сабора трубача на Златибору, ди-
ректно су се пласирали оркестри: Ивана Јовановића, Ужице, 
Марка Глигоријевића, Дуб (Бајина Башта), Београдски тру-
бачки оркестар и оркестар Игора Митрића, Сирогојно.

Марија НЕРАНЏИЋ

59. Драгачевски сабор трубача

ТРУБАЧКИ ОРКЕСТРИ ФИНАЛИСТИ

СЕНИОРИ

1. Стефан Младеновић, Врање

2. Игор Митрић, Сирогојно

3. Драган Аметовић, Ниш

4. „Тимочки весељаци“, Књажевац

5. Бојан Крстић, Владичин Хан

6. Радич Славковић, Рти

7. Владимир Ивановић, Загужање

8. Иван Јовановић, Ужице

9. Елвис Бајрамовић, Бојник

10. Саша Павловић, Пирот

11. Бојан Ристић, Владичин Хан

12. Марко Глигоријевић, Бајина Башта

13. Данијел Костић, Нови Сад

14. Марко Трнавац, Мршељи

15. Синиша Станковић, Загужање

16. Београдски трубачки оркестар, Београд

ОМЛАДИНЦИ

1. Мартин Салијевић, Биновце

2. Мирослав Ђунисијевић, Ариље

3. Дарко Станковић, Загужање

4. Браћа Илић, Честобродица

5. Никола Крстић, Загужање

6. Урош и Огњен Васиљевић, Пожега

7. Александар Илић, Стубал

ПИОНИРИ

1. Нани Ајдиновић, Сурдулица

2. „Драгачевски подмладак“, Гуча

3. Александар Ристић, Владичин Хан

4. Маја Илић, Пожега

5. Млађан Крстић, Загужање
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НЕ ЗАБОРАВЉА СЕ 1961 - 2019.59.

Влада Републике Србије издваја 400 милиона динара 
за санацију штете.

Почетком јуна општину Лучани задесиле су стравичне 
поплаве које су оставиле пустош на територији Драгачева.

Највећа штета од киша причињена је на кућама, дома- 
ћинствима, некатегорисаним путевима и пољопривредним 
засадима. Највише је страдала зграда Средње школе 
„Драгачево“ у Гучи.

Утврђено је да је чак 231 објекат поплављен, а да од тога 
седам припада шестој категорији, односно да је потребно 
њихово рушење.

И раније су падале кише и било је изливања бујичних 
потока, реке Бјелице, али су мештани драгачевских села и 
варошице Лучана и Гуче у једном сагласни: Овакве поплаве 
не памти нико на територији Драгачева!

Након великих поплава, 11. јуна, председник Републике 
Србије, Александар Вучић, посетио је општину Лучани. 
Најпре је обишао насеље Ђераћ и Крстац у којима су 23 
куће претрпеле оштећења.

-Држава је дужна да помогне народу и то ће учинити - том 
приликом је изјавио Вучић, и додао да ће бити заштићено и 
последњих 180 метара бедема, како се поплаве више не би 
понављале у том крају.

У општини Лучани 24. јула боравила је и премијерка Ана 
Брнабић и најавила да ће за санацију штете у Драгачеву 
бити издвојено до краја године 400 милиона динара. 
Највише средстава, више од 250 милиона, биће издвојено 
за санацију водотокова и грађење бедема и насипа, а 
150 милиона за реконструкцију средње школе у Гучи. 
Премијерка је посетила пут Станићи - Бугарчићи - Бјелица, 
бедем за заштиту од поплава на овој реци, обновљену 
пекару „Максимил“  у Ђераћу и разговарала са грађанима.

Марија НЕРАНЏИЋ

ПОПЛАВЕ КАКВЕ 
ДРАГАЧЕВО НЕ ПАМТИ

ПЕДЕСЕТИ БРОЈ
САБОРСКИХ НОВИНА
Први број саборских новина – „Драгачевског трубача“ се 
појавио 1967. године. Припремила га је редакција „Ибарских 
новиости“ у Краљеву, а касније је то чинио „Чачански глас“, 
па, потом, деценијама, посебна редакција Дома културе, 
односно Центра за културу / Културног центра у Гучи.

Новине нису штампане 1972, 1973. и 1974. године.

Ове (2019) године припремљен је и штампан јубиларни – пе-
десети број.

Афирмацији ове, у свету познате, културно-туристичке мани-
фестације дали су електронски и штампани медији. У томе 
велики допринос и значај има „Драгачевски трубач“, у коме 
је објављен неизбројив број прилога о најзанимљивијим 
садржајима за потпуније сагледавање истине о културно-и-
сторијском завичајном простору Драгачева и његовим љу-
дима, обухватајући и приказујући посебно музику, уметност, 
споменичку баштину, језик, градитељство, обичаје, обреде, 
нове књиге и друге духовне творевине. Главни уредници овог 
гласила били су: Мијо Сарић, Милан Ђоковић, Властимир 
Вујовић, Предраг Раовић, а потом (од 1980), по правилу, ди-
ректори издавача: Ника - Никола Стојић, Јовиша М. Славко-
вић, Драгана Оцокољић, Адам Тадић, Миљана Капларевић, 
Зоран Вучићевић, Слободан Вељовић, Наташа Мајсторовић 
и Јован Ковачевић.

Највише прилога у листу потписали су: Радован М. 
Маринковић, Ника - Никола Стојић, Јовиша М. Славковић, 
Предраг Раовић, Зоран Маринковић, Миљана Капларевић, 
Драгољуб Јовашевић, Миладин Вукосављевић, Јован Лукић, 
Драгољуб – Драган М. Павловић, Томислав Протић, Гроздана 
Комадинић... У новије доба: Тамара Белошевић, Неда 
Пуношевац, Јована Дмитрић Радоњић, Марија Неранџић, 
Марија Павловић и Маријана Луковић. Међу сарадницима 
су: музиколози, етномузиколози, диригенти, композитори, 
истакнути књижевници, доктори наука и новинари.

Јовиша М. СЛАВКОВИЋ



Социјалистички савез радног народа као друштвено – поли-
тичка организација у свом раду се држао истине да сва актив-
ност и сви програми неће вредети ништа ако иза њих не остану 
резултати који означавају позитивне промене у материјалном 
животу грађана: бољим саобраћајницама, бољем коришћењу 
електричне енергије, снабдевању здравом водом, у начину 
живота, уопште стандарду грађана, њиховим међусобним од-
носима, у положају човека у друштвеним збивањима...

Значајно место заузела је и активност на оживљавању 
аматеризма у култури, најпре кроз манифестацију „Распевано 
Драгачево“ (првобитно „Драгачево кроз песму и игру“), клицу 
из које ће нарасти и постати Драгачевски сабор трубача „Са 
Овчара и Каблара“, који је организовао посебан одбор.

Властимир - Лале Вујовић позвао је двадесетак Гучана и 
представнике свих оркестара. На том састанку формиран је 
Саборски одбор. За председника је изабран управо Вујовић.

Велики подршку целој причи пружио је дописник листа 
„Политика“ из Чачка, касније уредник овог листа, Благоје 
Блажо Радивојевић. Блажо је запазио на железничкој 
станици у Чачку како трубачи испраћају једну радну бригаду. 
Људима из Народног одбора општине Лучани предложио 
је да у састав манифестације „Драгачево кроз песму и игру“ 
уврсте и трубаче, као посебно музичко наслеђе овог дела 
Србије. Његов предлог је био да се установи награда „прва 
труба Драгачева“, која ће, испоставиће се, постати сан сваког 
трубача, учесника финалног такмичења у Гучи. Највећа помоћ 
у остварењу ове историјске замисли стизала је од књижевника 
и тадашњег уредник „Дуге“ Бранка В. Радичевића, који је, 
поред мноштва идеја и активности усмерених у правцу 
популарисање српске трубе, у целу причу укључио и лист 
„Вечерње новости“, дародавца награде најпопуларнијем 
трубачу на Сабору до данашњих дана.

Одлучено је: место одржавања Првог Драгачевског сабора 
трубача – црквена порта у Гучи, датум: 14. октобар 1961. Тог 
дана је Покровица, традиционални народни сабор, задње 
„бегенисање“ момака и девојака, па су организатори били 
сигурни да ће имати добру посету.

Први сабор организован је скромно, уз учешће четири 
трубачка оркестра. Трубачи, као и остали учесници у програму, 
били су искључиво Драгачевци. Потом ће им се придружити 
многи из матице Србије, свих земаља у којима се Срби радују 
животу, Балкана, Европе, света.

Не заборављају се људи који су утемељили највећи трубачки 
сабор на свету: Властимир-Лале Вујовић, јавни радник из 
Гуче; Бранко В. Радичевић, књижевник из Београда; Ника-
Никола Стојић, професор, вајар и књижевник из Гуче; 
Томислав Протић, учитељ из Гуче; Срећко Смиљанић, учитељ 
из Ртију; Радомир Раде Протић, службеник из Гуче; Станојла 
Ђорђевић-Јовановић, наставник из Гуче; Коста Луковић, 
наставник из Гуче; Радослав Рашо Протић, професор из Гуче, 
и Јован Пајовић, наставник из Каоне.                 

Тамара БЕЛОШЕВИЋ

ПРЕ 59 ГОДИНА
НЕ ЗАБОРАВЉА СЕ 1961 - 2019.59.
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ОД САБОРА ДО САБОРА 1961 - 2019.59.

ДНЕВНИК КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, ГУЧА
У Гучи, у просторијама Музеја трубе, до октобра трајала 
је бесплатна школа ткања. Захваљујући средствима 
Министарства културе и информисања Владе Републике 
Србије, пројекат „Путевима драгачевских ткаља“ у потпуности 
је реализован у складу са предвиђеним планом. Анимирана 
је шира јавност Драгачева о значају традиционалне ткачке 
делатности у овом крају. Значајно место на том плану заузела 
је и стална музејска поставка „Рајка Боројевић – хероина 
једног времена“, којом је представљен развојни пут Задруге 
ткаља. На овај начин успостављена је сарадња са основним 
школама драгачевског краја и са локалним становништвом.

Поводом Дана установе, а у знак сећања на први Драгачевски 
сабор трубача, Културни центар општине Лучани у Гучи је 
организовао посебну свечаност.

Културни центар и Туристичка организација „Драгачево“, по 
четврти пут, учествовали су у организацији смотре народних 
обичаја „Митровдан 2018“ у Вичи.  Поред богатог културно- 
уметничког програма, посетиоци су имали прилику да 
присуствују такмичењу у кувању пасуља и кувању ракије. 
Вредне жене из овог краја припредиле су импровизацију 
народног обичаја - прело.

Биоскоп је редовно радио. По правилу, најгледанији су до-
маћи филмски хитови. Публика је била најзаинтересованија 
за филмове „Јужни ветар“ и „Балканска међа“. За најмлађе 
приказивани су  цртани филмови.

На вечерњој сцени Културног центра у Гучи и Дома културе 
у Лучанима гостовале су представе: „Прах“, „Сирена и 
Викторија“, „Индиго“, „Упознај мог тату“, „Пластика“, „Ловци 
на мираз“, „Хор бечких дечака“, „И сваки пут као да је први“ и 
„Прича се по граду“, са тренутно најактуелнијим глумцима на 
нашој позоришној сцени. У овом периоду најмлађа публика 
уживала је у пет позоришних представа за децу, које су биле 
изузетно посећене. 

У сали Културног центра у Гучи организован је концерт КУД 
„Абрашевић“ из Чачка.

Поводом Беле покладне недеље, КУД „Абрашевић“ и 
Културни центар организoвали су избор најлепших маски.

Драгачевски сабор трубача представљен у емисији „Прело у 
нашем сокаку“ на ТВ “Хепи“. Поред представника општине, 
школе, Савеза за школски спорт и Спортског савеза општине 
Лучани, као и Туристичке организације општине, гост емисије 
био је директор Културног центра општине Лучани Јован 
Ковачевић.

Културни центар организовао је 59. смотру изворног 
народног стваралаштва – Распевано Драгачево. Учествовали 
су: трубачки оркестри, певачке групе, КУД-ови из Драгачева и 
окружења као и солисти на традиционалним инструментима 
и рецитатори.

Организована су предтакмичења трубачких оркестара у 
Бољевцу (7. јун), Ковачици (16. јун), Котражи (7. јул), Пожеги 
(12. јул), Сурдулици (13/14. јул) и Златибору (21. јул) на којима 
је изабрано 16 најбољих сениорских оркестара али и најбољи 
пионирски и омладински састави који ће учествовати на 
завршној смотри у Гучи.

Пре три године професор трубе Ђорђе Јаћимовић из Лучана 
почео је рад са децом у оквиру издвојеног одељења Музичке 
школе из Чачка. Прошле године створили су се услови те је 
оформљен пионирски трубачки оркестар у саставу: Филип 
Ђорђевић, Павле Димитријевић, Иван Стевановић, Илија 
Сретеновић, Јанко Варагић, Драгиша Сретеновић, Ђорђе 
Недељковић, Марко Луковић, Никола Чопица, Бранко 
Чопица и Александар Чикириз, сви из Драгачева. Први 
јавни наступ имали су у оквиру програма манифестације 
„Распевано Драгачево“.

Двојица истакнутих и дугогодишњих чланова су за навек 
изненадно напустили чланство у Удружењу самоуких сликара 
и вајара Драгачева: Никола Поповић (1935), вајар, умро је 24. 
августа 2018, а Слободан Бујошевић (1941), сликар, 14. априла 
ове године. Обојица су сахрањена на Чачанском гробљу.

НОВИ ОРГАНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Скупштина општине Лучани, сваке четврте године именује 
Управни одбор Културног центра, па и ове (2019) године, од 
седам чланова: Слободан Вељовић (председник), Мирко 
Дуканац, Саша Луковић, Весна Нешовановић, Наташа 
Мајсторовић, Тамара Белошевић и Марија Неранџић. 

Иако је Закон донет пре једне деценије, по први пут, 
изабрани су стручни савети – програмски и уметнички. 
Општинско веће општине Лучани, на седници од 22. марта 
2019. године, образовало је:

Програмски савет: Миљана Капларевић (председник), 
Ивана Стојановић, Томислав Кнежевић, Снежана Ашанин и 
Јелена Јоковић. 

Уметнички савет: Јовиша М. Славковић (председник), 
Драгиша Гавриловић, Наташа Плећаш, Љиљана Ковачевић 
и Јелена Стајковац. 
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КУЛТУРНА ДОБРА ДРАГАЧЕВА 1961 - 2019.59.

Пише: Маријана
ЛУКОВИЋ

СВЕДОЧАНСТВА ПРОШЛОСТИ

Културну баштину Драгачева одлукују најразличитија антропогена здања, од којих свако понаособ поседује одређену 
специфичност и културну вредност. Влада Републике Србије препознала је значај пет културних објеката и прогласила их 
културним добрима Републике Србије.

Археолошко налазиште Градина

Праисторијски налази  на падинама  планине Јелице сведоче о 
насељавању ових простора још у VII веку п.н.е. Каснији подаци 
указују да се на узвишеном делу ове планине у VI веку н.е. у време 
владавине цара Јустинијана, простирао утврђени град површине 
око 20 хектара, административно, војно и трговинско средиште 
овог региона. Археолошким истраживањима која су започета 
1984. године, потврђени су остаци пет базилика, што упућује да је 
овај безимени град можда био седиште епископије. 

Градина на Јелици се сврстава у културно добро од националног 
значаја. Овај утврђени град, по завршетку истраживања, треба да буде уређен као археолошки парк.

Манастир Свете Тројице

Подигнут је на западној страни Овчара. Први писани помен о 
овој богомољи потиче из турског дефтера 1572. године. Сматра се 
да је манастир настао у XII веку када и манастир Благовешење, за 
време владавине Уроша Немањића. Архитектонски посматрано 
грађевина представља типично остварење рашке градитељске 
школе. Конак, подигнут 1844. године, сачуван је и до данас. За 
време Другог светског рата, 21. септембра 1941. године, немачка 
авијација бомбардовала је ову светињу. Тешка ратна времена 
проузроковала су огромна оштећења, али се, заслугом монаха и 
локалног становништва, ово верско упориште изнова уздизало. 

Манастир Сретење

Налази се под самим врхом Овчара у живописном природном ам-
бијенту, где у позадини доминира кршевити Каблар. Непоуздано 
је утврђено да манастир потиче из XVI века, на шта указују ње-
гове архитектонске карактеристике. Специфично обележје овог 

здања представља зидани иконостас, који се ретко 
виђа у православним светињама.  Након бројних 

страдања, црква је обновљена тек у XIX веку за-
лагањем монаха Никифора Максимовића а кас-

није ужичког владике, који је у манастирском 
комплексу имао и своју собу.

Унутрашњост храма живописали су 1844. године Живко Павловић из Пожаревца и Никола Јанковић са 
Охрида. Манастирско имање осим цркве и два конака чини још и 25 хектара земљишта под шумом и 

обрадивим површинама. У њему живи и службу обавља око 20 монахиња.

Многобројни културно-историјски споменици са подручја Драгачева сведоче о културном развоју и 
животу људи на овим просторима, служећи као сећање будућим поколењима на богату историју и културно 
уздизање наших предака.
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Црква Рођења Пресвете Богородице
у Горачићима

У непосредној близини Музеја Горачићке буне, у прелепом 
сеоском окружењу, налази се најстарија црква у Драгачеву и 
једина која је под заштитом државе. Грађена је од 1807. до 1810. 
године. Посвећена је  православном празнику Мала Госпојина. 
Стари иконостас није очуван. Душан Обреновић из Крагујевца 
живописао је нови иконостас 1903. године. Црква је недавно 
реновирана и плени својим новим изгледом и духовношћу. 
Приликом обнове цркве постављен је и нови звоник а потом и 
изграђен црквени дом.

Музеј крајпуташа и надгробних споменика 

Комплекс споменика крајпуташа по којима је овај крај јединствен у 
Србији, налази се у дворишту Основне школе „Академик Миленко 
Шушић“. Представља необичан скуп 33 надгробна камена споменика, 
распоређена у три собрашице, који се одликују занимљивим 
епитафима, али и декоративношћу. На њима су прикази девојака, 
ратника, ђака, жетелаца и занатлија. Карактеристични су примери 
„плаве народне пластике“. 

Одлуком Владе Републике Србије ова аутентична групација камених 
споменика проглашена је спомеником културе.

Гробље у Негришорима

Споменичку баштину драгачевског краја чине надгробни 
споменици израђени махом од пешчара и по својим уметничким 
карактеристикама можемо рећи да су аутентични. Готово нигде у 
Србији се не могу срести сличне споменичке групације. Гробље 
у Негришорима значајно је културно добро у општини Лучани 
и први заштићени споменик културе на овом подручју. Завод 
за заштиту споменика културе недавно је обавио конзервацију 
спомен-обележја и извршио обележавање локалитета са циљем 
да се најзначајнији примери заштите од пропадања. Посебан 
значај овом културном локалитету дају остаци споменика из 
римског периода. Централно место на негришорском гробљу 

заузима група породичних споменика Јанка Михајловића Молера, познатог зографа, који је пореклом из овог села. 

Кућа Тадића у Доњем Дубцу

Овај културни локалитет под својим окриљем чува фреске из 
ратног периода, аутора Бранка Шотре, који је, скривајући се 
1943. Године, у кући драгачевског сељака  Спасоја Тадића, створио 
јединствене композиције на зидовима трошне куће. Скроман 
сликарски „материјал“ (јаја, чађ, млеко), који је пронашао у 
кући, није га спречио да и у тешким временима остане доследан 
свом животном позиву - сликарству. Тако су настала јединствена 
уметничка дела, непроцењиве вредности. Фреске су обновљене 
1975. године, а кућа је проглашена за споменик културе.



ГОДИШЊИЦЕ 1961 - 2019.59.

Негде 1982. године у моју канцеларију у Дому културе у 
Гучи уђе Малиша Бешевић, Солунац из Виче, председник 
Удружења солунаца Драгачева. После уобичајених поздрава 
и разговора о здрављу и укућанима он ми рече:

-  Дошао сам код тебе да ми, као и до сада, помогнеш да овде 
у дому организујемо скупштину Удружења Солунаца коју 
одавно нисам одржао.

- Ништа не брините, чика Малиша, све ће бити уреду.

Написали смо позивнице, откуцали и ставили у коверте. 
Малиша је исписао имена и адресе војника и официра. Било 
је само деветнаест коверата. Малиша ће их уручити преко 
својих људи.

- Зар само толико чика Малиша?

- Ово су последњи подаци.

Онда ми је из своје бележнице прочитао ове податке. Живих 
Солунаца 1967. било је 172, 1980. - 45, 1981. - 22, а ове 1982. 
године - 19. Смрт их је стизала сваке године у све већем броју 
– старе и болесне.

Иначе Драгачевци су служили у X и XI  пуку Шумадијске 
дивизије,  Друге армије Степе Степановића.

До подне је стигло само седморо позваних. Више није 
вредело чекати. Малиша Бешевић је отворио скупштину и у 
почетку рекао:

- Очекивао сам да ће вас бити више. Али шта можемо. Живот 
чини своје. Скупштину држимо после две године. Нисам вас 
звао пре, и ја сам био болешљив. Нас је све мање. Природни 
закони чине своје, видећемо се опет горе на прозивци X пука. 
Поздравићемо Степу и Мишића. Немој да неко омане.

Некад смо се дружили, посећивали о славама и другим 
годетима. Ишли смо и на велике излете и екскурзије. Били 
смо опет на Церу и Текеришу и певали:

„Дођи Швабо да видиш 
где је српски Текериш...“

А када су бежали са Цера 
и Швабе су викале:

„Кажи стрина где је Дри-
на!“

На Колубари смо певали:

„Дође Шваба све до Раље,
А од Раље нема даље.“

Прешавши Албанију, на Крф, пуни наде певали смо:

„Тамо далеко где цвета лимун жут,
Тамо је српској војсци једини био пут.
Тамо далеко, далеко од мора
Тамо је село моје тамо је Србија.
Тамо далеко где цвета бели крин,
Тамо су животе дали заједно отац и син.“

Много је Драгачеваца изгинуло. Они који су се вратили, за 
јунаштво, на грудима су донели бројна одликовања. Ради 
тога, и посебног признања и сећања на Велики рат, Краљ 
Александар им је на планини Јелици подигао лепу, велику 
камену чесму – Караулу.

За ову лепу земљу ми смо животе давали. Предајемо се 
будућим поколењима да је добро чувају. Чувајте нашу Србију.

Делегати на скупштини поздравили су аплаузом председника 
скупштине, али нико се није јавио за дискусију. У очима сам 
им видео сузе.

Солунци су на скупштину дошли у празничким оделима. На 
прсима су носили ордење, а на главама шајкаче. На уласку су, 
као некад, прво војнички поздрављали, па се руковали. А на 
одласку, то исто су радили, али су се и грлили и љубили.

Гледао сам како преко малог трга испред Дома културе одла-
зе према својим синовима и унуцима, који су их чекали. Са 
њима су отишли и српска историја и традиција, пуне херој-
ских дела. Ти људи који одоше својом храброшћу и љубави 
према Србији, задивили су све армије света. А ми смо их, ето, 
били готово заборавили.  Уместо да се поносимо њиховим де-
лима, ми смо годинама о свему томе ћутали.

Скупштини су присуствовали:

Малиша Бешевић, 1896. године, Вича, председник,
Дојчило Гајовић, 1897. година, Дучаловићи
Станојло Радојевић, 1897. година, Дучаловићи
Добривоје Протић, 1987. године, Гуча
Миленко Бумбаревић, 1986. године, Вучковица,
Светомир Ковачевић, 1986. године, Котража и
Владимир Маринковић, 1989. године, Дљин.

То је била последња скупштина  драгачевских хероја из Првог 
светског рата. Одлазак Солунаца са тугом сам гледао. Више 
их никада нисам видео. Отишли су са својим друговима из  
војничких пукова у историју и легенду. Слава им.

ПОСЛЕДЊА СКУПШТИНА
ДРАГАЧЕВСКИХ СОЛУНАЦА
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РАЗМАК ОД НЕКИХ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА

Пише: Јовиша 
М. СЛАВКОВИЋ                                     Догађаји и људи по годинама које се завршавају бројевима четири и девет:

• Од првог  помена  једног  драгачевског  насеља  (Котраже)  у  повељи  Дубровчанима  краљице  Јелене  Немањић       
     Анжујске (1289): 730 година.
• Од  када је легендарни командант Дијете Лауш из Лопаша  предводио Драгачевце у Боју на Косову против  Турака 
    (1389): 630.
• Од како је Драгачево потпало под турску власт (1459): 560.
• Од рођења Карађорђевог војводе Милутина Илића - Проте Гучанина (1729): 290.
• Од како су Драгачевци, са другим устаницима, ослободили Чачак од Турака (1804): 215.
• Од Хаџи Проданове буне у Трнави и Горачићима (1814): 205.
• Од образовања првих општина (1839): 180.
• Од осликавања храма манастира Сретење (1844): 175.
• Од рођења, у Негришорима, Милана Ђ. Станића – Драгачевског Вука Караџића (1849): 170.
• Од отварања школа у Каони и Лиси (1869): 150.
• Од отварања школе у Лукама (1874): 145.
• Од пресељења Начелства среза драгачевског из Тијања у Гучу (1874): 145.
• Од проглашења Вучковице за посебно село (1874): 145.
• Од проглашења Крстаца за посебно село (1874): 145.
• Од рођења, у Дучаловићима, Радомира Цвијовића, носиоца Карађорђеве звезде из Великог рата (1879): 140.
• Од отварања школе у Лучанима (1899) : 120.
• Од оснивања земљорадничких кредитних задруга у Гучи и Вичи (1899): 120.
• Од оснивања земљорадничких кредитних задруга у Лиси, Грабу, Пухову, Крстацу и Дљину (1904): 115.
• Од рођења, у Властељицама, Фирмилијана (Оцокољића), епископа Српске православне цркве (1909): 110.
• Од оснивања организација Српске социјалдемократске партије у Гучи, Зеокама, Каони и Грабу (1909): 110.
• Од рођења, у Каони, Љубивоја Пајовића, генералмајора ЈНА и писца (1914): 105.
• Од победоносно окончаног боја против аустријске војске на Крстацу (1914): 105.
• Од оснивања земљорадничких набавно-продајних задруга у Гучи, Грабу, Дучаловићима и Каони (1919): 100.
• Од рођења, у Горачићима, Десимира Перишића, победника на Првом драгачевском сабору трубача (1919): 100.
• Од оснивања, у Гучи, Драгачевске пољопривредне банке (1924): 95.
• Од оснивања Земљорадничке набавно-продајне задруге у Вичи (1924): 95
• Од рођења, у Зеокама Милије Николића, доктора књижевних наука, у Миросаљцима Драгоја Тодоровића, доктора 
     историјских   наука,  у  Пухову  Бранка  Тајсића,  доктора  медицинских  наука, и  у  Крстацу  Миодрага  Радуловића, 
     доктора техничких наука (1929): 90.
• Од оснивања, у Грабу, Месне задруге за пољопривредни кредит (1929): 90.
• Од оснивања, у Гучи, Драгачевске воћарске задруге (1934): 85.
• Од оснивања Народне библиотеке у Осоници (1939): 80.
• Од оснивања Лучанске земљорадничке сточарске задруге (1939): 80.
• Од оснивања омладинске библиотеке у Дљину (1939): 80.
• Од отварања школе у Крстацу (1939): 80.
• Од тродневне битке у Каони између јединица НОВЈ, четника, љотићеваца и Немаца (1944): 75.
• Од коначног протеривања немачких јединица и ослобођења Драгачева (1944): 75.
• Од оснивања, у Лучанима, Државног привредног предузећа „Милан Благојевић“ (1949): 70.
• Од отварања школе у Драгачици – Горачићи (1949): 70.
• Од оснивања Дечје установе „Наша радост“ у Лучанима (1969): 50.
• Од почетка систематског проучавања старе утврде Градина на Јелици у Грабу (1984): 35.
• Од почетка коришћења воде са система Рзав (1994): 25.     
• Од агресије НАТО снага на Србију и бомбардовања Драгачева (1999): 20.   
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ПОСВЕЋЕНИЦА СВЕТОМ САВИ

МОЛБА ЗА ОПРОШТАЈ

И ја сам, грешни Радован,
данас онај Непознати Милешевац
из XIII века
који
Службу уснућа Светог Саве слави
усрдно молећи,
исписивањем и себе:
Ујасни ми језик, Спасе мој,
и уста моја отвори
да могу достојну хвалу принети
овоме преподобноме оцу очева,
Сави.
Али, реч ми тања 
од травке на планинској стени,
мутнија од кишне Мораве,
нејаснија од епитафа
на гробној плочи
смерног монаха
у загрљају манастира Вујна,
тиша од пламичка у кандилу Раче,
до начуја нечујна,
осуђена само да плаче
и да се, на Цвети,
при воштаници моје крсне славе,
јецајем окамени.
И зато,
опрости грехе мени, тужном Радовану,
макар у овом светом дану.
Знам: саткан си од самилости!
Зато те молим:
Грехе ми опрости,
Свети, опрости.

САВА НЕМАЊИЋ

Појави се као дуга.
Премости векове
И спусти се опет међу нас.

Обасјани његовом светлошћу,
одахнусмо;
верујемо да су све таме
и непогоде
прошле
и да нам
долазе лепши дани.

ПУТЕВИ СВЕТОГ САВЕ

Ходи гором,
светлост ходи,
ходи слава –
ходи гором
Свети Сава.

Ходи водом,
љубав ходи,
ходи слава –
ходи водом
Свети Сава.

Ходи светом,
мудрост ходи,
ходи слава –
ходи светом
Свети Сава.

САВИН ГРОБ У МИЛЕШЕВИ

И празан,
Свети гроб у Милешеви манастиру
зубља је наших векова.

У његовом анђеоском миру
глас молитвених благослова
вечи наду
у божанско спасење
за свако српско 
светосавско поколење.

Бројни српски песници певали су о божанском подвижништву Светог Саве. Али, колико је познато, само су наши сабораши, 
чланови Удружења књижевника Србије, Ника – Никола Стојић и Радован М. Маринковић, аутори посебне песничке књиге о 
овом светитељу и просветитељу. Прво издање „Посвећенице Светом Сави“ објављено је 2007. у Чачку, а ново, знатно проширено, 
управо је даровано свим светосавцима (Библиотека општине Лучани у Гучи). Доносимо неке од тих посвећеница којима 
обележавамо осам векова аутокефалности Српске православне цркве.

ИСЦЕЛИТЕЉ

Идем
кршном гором
и
болан, непотребан, тражим
отисак стопе у камену.

Падам ничице.
Главу у стопу стављам
и чекам...

На моју главу
спушта се
топла рука...

Погледам:
Нада мном
и својом стопом
Сава Исцелитељ.
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Бројни Драгачевци, ратници, научници, уметници и други 
умешници, остварујући стваралачке подвиге, винули су се у 
плејаду знаменитих Срба, а само је један од њих канонизован 
– Српска православна црква уврстила га је међу светитеље.

Тај подвижник, Вучко Јоксимовић, рођен је 7. јануара (по 
новом календару) 1868. године у драгачевском Вирову. Роди-
тељи су му, Јелена и Петар, отишли Богу на истину док је још 
био млађан. У родном селу, надничећи на имањима богатијих 
мештана, завршио је основну школу. Школовање је наставио 
у Београду издржавајући се тако што је подучавао ђаке бога-
тијих људи и радећи по кафанама.Завршио је Прву београд-
ску гимназију и Српску краљевску велику школу. Службовао 
је као професор математике и физике у гимназијама Пирота, 
Лесковца, Другој београдској и у Врању (где је био и директор 
ове просветне установе). У школској 1906/07. години био  је 
надзорник народних школа у врањском округу.

Колико је познато, био је један од првих високообразованих 
људи из Вирова.

Службовао је са више знаменитих Срба: сатиричаром Радојем 
Домановићем и истакнутим српским државницима, попут 
Љубомира – Љубе Давидовића и Јакова – Јаше Продановића. 
Пријатељевао је са композитором Јосифом Маринковићем, 
сликаром Марком Муратом и вајаром Симом Росандићем. 
Јоксимовићев најпознатији ђак био је Бора Станковић, 
истакнути књижевник.

Супруга му је била учитељица Даница Краљевачки, родом 
из Сомбора. Родили су четворо деце: Миодрага, Милицу, 
Светолика и Петра.

Као узоран професор математике и физике помиње се у мо-
нографијама гимназија у којима је службовао, али и као ау-

тор збирки задатака из 
математике. Посебно се 
у тим књигама истиче 
и његова племенитост, 
која је била вишеструка, 
не само у пружању по-
моћи свакоме ко је био 
у невољи.

Јоксимовић се бавио и политиком. Са знаменитим српским 
политичаром, председником владе, дипломатом, филологом 
и историчаром Стојаном Новаковићем, био је један од осни-
вача Српске напредне странке и њен челник у Врању. Биран 
је за народног посланика и челника Народне скупштине. Уче-
ствовао је у преносу посмртних остатака Вука Стефановића 
Караџића из Беча у Београд 1897. године.

Као резервни официр, успешно командујући јединицама, 
учествовао је у ослободилачким ратовима: против Турака 
1912, Бугара 1913. и Великом рату до 1915. године. Пошто се 
разболео, остао је на лечењу у Врањској бањи.

Врање и околину тада су окупирали бугарски војници. 
Окупаторске власти вршиле су насилну бугаризацију Срба. 
Јоксимовић је то одлучно одбио. У замену за живот,    бугарски 
војници понудили су му 24. јануара 1916. године да промени 
српско презиме Јоксимовић у бугарско Јоксимов. Пошто је 
то одбио, одвели су га у неке кршеве код Сурдулице и изнад 
Манајлског тунела код Владичиног Хана  и наставили тортуру 
над њим. После поновног одбијања захтева да промени 
презиме, тражили су да молитву „Оче наш“ изговори на 
бугарском језику. И, он је то учинио – помолио се Богу на 
српском језику. Тада су га двојица бугарских војника изболи 
бајонетима и одсекли му главу.

На редовном заседању Светог архијерејског сабора Српске 
православне цркве, који је одржан од 14. до 24. маја 2017. го-
дине у Пећкој патријаршији, једногласно је, са још двојицом 
мученика, канонизован / прибројан међу сурдуличке мучени-
ке. Слави се у Српској православној цркви 29. маја по новом 
календару.

Пише: Радован 
М. МАРИНКОВИЋ

ПРВИ СВЕТИТЕЉ
ИЗ ДРАГАЧЕВА

СВЕТИ

Канонизацију / прибројавање у круг светих подвижника и 
страдалника за веру Христову врши највиши орган Српске 
православне цркве – Свети архијерејски сабор.

Да би неко био проглашен за светитеља, потребно је да буде 
испуњен један од услова: мученичка смрт, развијен култ у 
народу, јављање чудом или да му мошти нису иструлиле. Ту се 
прибрајање обавља после више од година од смрти будућег 
светитеља – када се схвати да му је култ довољно учвршћен, да 
је водио живот по Јеванђељу, самим тим и да је у свему узоран.
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ПРЕ 180 ГОДИНА 1961 - 2019.59.

Пише: Зоран 
МАРИНКОВИЋ

ОСНОВАНЕ ПРВЕ ОПШТИНЕ

децембра 1838. и српског „Устројенијe обштина“ од 13. јула 1839. године. Општински челници, чланови примирителног суда, 
били су радно способни и морално осведочени мештани. 

После избора, преседател/председник/главни кмет и членови (чланови, кметови) 
полагали су заклетву, којом су се обавезали да праведно суде у споровима суграђана. 
Судили су спорове чија вредност није прелазила 100 гроша, а у кривичним 
поступцима за која је била предвиђена казна затвора до три дана и батине од 10 
штапова. За остале спорове парничари су упућивани окружном суду. Поред тога, 
чланови примирителног суда водили су расправе у споровима око сеоских утрина, 
њива, крчевина, синора/граница и присвајања туђих имања. Пресуђивали су по 
савести и здравом разуму, дакле – по нормама народног обичајног права.

Председник и кмет били су ослобођени плаћања главарине и свих работа, при 
чему је преседатељ од сваке пореске главе добијао по један цванцик годишње као 
накнаду за вођење општине и примирителног суда.

Ти први председници били су: Радивоје Драгићевић Красо (општина брезовачка), 
Милоје Недељковић (вировска), Мијаило Главоњић (вичка), Паун Пантелић 
(дљинска), Милоје Рудинац (дубачка), Аксентије Пантелић (дучаловачка), 
Милета Поповић (котрашка), Богић Јовановић – Комадина (лишка), Периша 
Вранић (миросаљачка), Сретен Спасојевић (негришорска), Митар Алемпијевић 
(пилатовачка), Иван Живковић (рогачка), Никола Обрадовић (рћанска) и Илија 
Радовановић (тијањска).

Неким од њих, о овим званичницима, председницима, сачувани су гробљаши:

Гуча: 
„Овде почива раб Божии ЈОКСИМ Броћић бивши примирителног суда обштине гучке 
преседател а поживи 65 г. а престависе 20-ог фебр[уара] 1861 год...“

Рогача:
„Овде почива раб Божи ИВАН Живковић бивши кмет главниј Ж[ител] С[ела] Рогаче... Живи 50 
г[одина] умре 3 апри[ла]...“

Горачићи:
„Овде почивају кости раба божиега ИЛИЈЕ Аврамовића (=Зимоњића) престави се јануариа 6 
1842 поживи 44 лета.“
 
Губеревци:
„Не диви се читатаљу гробу нашему
Вако будет и животу вашему
Овде наше кости почивајут
И судбину божиу ожидајут
Блаженопочившег Раба Божиег ПАНТА ПЛАЗИНЕ из овог села Губереваца главног кмета 
драгачевског, кои 25 год, частно и поштено кметовао поживи 80 Г[одина] и умро 1 априла 1859 Г.“

Споменици њиховим наследницима могу се наћи у сваком већем гробљу у Драгачеву. Иначе, 
називи су према месту боравка председника, а ту је било и седиште општине. Касније су мењани. 
Рецимо: брезовичка у каонску, вировска у доњокраваричку, рогачка у грабску...
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Пред крај XVIII века, давне 1792. године, 
у драгачевском селу Негришори, у 
засеоку званом Раздоље, рођен је Јанко 
Михаиловић, знаменити устаник и сли-

кар, који је био изузетна личност кнез Милошеве Србије. 
Почетно образовање је стекао у чувеној школи кнеза Аврама 
Лукића у Заблаћу, док је пресудан утицај у погледу његовог 
даљег образовања, посебно у сликарском формирању, 
остварио Хаџи Рувим, који се у том периоду скривао у 
манастирима у Овчарско-кабларској клисури.  

Податак о Јанковом почетном усавршавању у сликарству 
налазимо у белешкама Симе Милутиновића Сарајлије, који 
је, описујући поход турске војске на Тополу око 1811. године, 
узгредно споменуо Јанка Михаиловића као једног од двојице 
молерских шегрта који су помагали Петру Николајевићу 
Молеру приликом осликавања живописа тополске цркве. 

За Јанков први самостални рад узима се иконостас цркве 
Светог Прокопија у Тијању, који је израдио одмах након 
рукоположења и преузимања тијањске парохије 1816. 
год.  Данас се делови овог иконостаса чувају у Народном 
музеју у Чачку. Осим тог иконостаса и већ споменутих 
икона из пилатовачке цркве, на 
простору Драгачева налазе се још 
само иконе из гучке цркве, које је 
насликао заједно са сином Сретеном 
Протићем. То су иконе Св. архангела 
Михаила и представа Свете Тројице, 
које су потписане од стране Јанка 
Молера Михаиловића и престона 
икона Христа коју је насликао 
Сретен Протић. Осим рада на тим 
иконама познато је да су њих двојица 
извршили рестаурацију иконостаса 
цркве у Гучи који је урадио Петар 
Николајевић Молер.

Њихова иконописачка дела можемо 
пронаћи и у ризницама манастира 
Јовање, Никоље, Успење, Јежевица и 
Придворица, Белој цркви у Карану, 
црквама у Горобиљу, Приликама, 
Ариљу, Бјелуши, Цветкама,  Горњем 
Милановцу, Доброселици, Јабланици 
и Прањанима, Народном музеју у 
Чачку, као и у приватним збиркама.

У књигама аутора који су се бавили животом и делом Јанка 
Молера Михаиловића постоји податак да је он осим икона 
радио и световне портрете, како устаничких првака, Николе 
Милићевића Луњевице, Михаила Радовића и других, тако и 
портрет епископа Никифора Максимовића који се чува у ри-
зници манастира Сретење, а који је услед дејства влаге веома 
оштећен. Оно што је вероватно трајно изгубљено јесте чувена 
сабља Јанка Михаиловића, коју је освојио у борби у Ртарима 
за време Другог српског устанка, а коју су, два века касније, из 

породичне канцеларије однели провалници.

Чињеницу да је прота Јанко био изузетна личност времена 
у коме је живео поткрепљује и то да је два пута биран, као 
представник ужичке епархије, за члана Конзисторија у 
Београду, 1836. и 1843. године. Јанко Михаиловић је био и 
један од пренумерата Вукове „Данице“ и других часописа 
тога доба, а у једном од њих, у „Подунавци“ из 1844. Јанко 
износи своје мишљење у погледу српског грба. 

Осим указивања на значај дела Јанка Молера Михаиловића, 
које превазилази оквире мале српске средине, важно је спо-
менути и његове синове Петра и Сретена Протића. 

Петар је био први српски модерни тополивац у Крагујевцу. 
Школовао се у Лицеју, а након тога наставио је студије у 
Артиљеријско-инжењеријској школи у Берлину. Изабран је 
1857. године за дописног члана Друштва србске словесности, 
а у последњем периоду свог живота обављао је функцију 
начелника Главне војне управе, претече данашњег 
министарства одбране. Повељу коју добија Арамбаша 
народног вишебоја на Драгачевском сабору трубача, управо 
краси лик Петра Протића који је своју каријеру започео у 

крагујевачкој тополивници.

Сретен Протић Молеровић је био 
срески писар, а сликарство је почео да 
учи још у детињству, помажући оцу у 
иконописном послу. Остао је   упамћен 
као човек префињене природе, који 
је по својим духовним способностима 
био достојан наследник свог оца. 
Мада је релативно кратко живео, 
он је оставио неколико драгоцених 
потписаних икона. Осим тога, Сретен 
Протић је значајно утицао на то да 
Друштво српске словесности 1843. 
год. буде упознато са археолошким 
локалитетом „Градина“ на Јелици 
на тај начин што је сачинио препис 
посвете богињи Дијани са жртвеника 
који пронашао, а који је касније 
изгубљен, па је овај препис због 
тога данас још значајнији за процес 
разумевања „Градине“. Сретен је 
сахрањен на гробљу у Негришорима, 
а његов споменик, који је исклесао 

прота Јанко, представља најлепши споменик на гробљу које 
је одлуком Општине Лучани проглашено за споменик културе.

Због недовољне информисаности шире јавности и власника 
материјалног културног добра о значају ових знаменитих 
личности из XIX века, Културни центар општине Лучани у 
Гучи немерава да наредне године, заједно с Министарством 
културе и информисања, реализује изложбу која ће бити 
уприличена у част Јанка Михаиловића, а на којој ће бити 
приказано стваралаштво негришорских зографа.

ЛУЧОНОША  ЈАНКО  МИХАИЛОВИЋ
УМЕТНИЦИ ИЗ ДРАГАЧЕВА
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1961 - 2019.59.

Пише: Миљана 
КАПЛАРЕВИЋ

АНДРИЈА ПРОТИЋ – НАРОДНИ
ПОСЛАНИК И ДОБРОТВОР

ЗНАМЕНИТИ ГУЧАНИ

Пре стотину педесет година (1869), у домаћинској и угледној 
кући Протића у Гучи, од оца Милоша и мајке Марије, рођене 
Вранешевић из Радобуђе код Ариља, родио се Андрија, једна 
од најзначајнијих личности у историји Драгачева крајем 19. и 
у првој половини 20. века.

По завршетку основне школе остао је у Гучи да се бави 
земљоделством, док је његов брат Петар наставио школовање 
у чачанској Гимназији. Образован, природно бистар и ношен 
жељом за напретком, заинтересовао се за друштвени и 
политички живот и постао члан Народне радикалне странке, 
уз Ранка Тајсића из Пухова, један од најистакнутијих у овом 
делу Србије. Ранко му је био политички учитељ и близак 
сарадник, али и лични пријатељ, па је 1888. испросио његову 
кћерку Јулку, која је, нажалост, у новом дому провела само 
једну ноћ, умрла је од гушобоље другог дана свадбе. Касније 
се Андрија оженио Крстином Лазовић из Трнаве, са којом 
није имао деце, али се до краја живота очински старао о 
деци свог рано преминулог брата, Боји и Добривоју, као и о 
њиховим породицама.

Као снажна политичка личност, радикалски првак овог краја, 
биран је за посланика првог парламента нове југословенске 
државе, Привременог народног представништва Краљевства 
Срба, Хрвата и Словенаца, о чему сведочи посланички 
лист од 7. марта 1919. године. Поново је, крајем двадесетих 
и почетком тридесетих, седео у посланичким клупама, 
тада Народне скупштине Краљевине Југославије. Био је 
и већник Дринске бановине, председник Општине гучке, 
члан Окружне скупштине Округа чачанског. Наступао је као 
истински народни представник, залажући се за свестрани 
развој Драгачева и бољи живот становништва. Његовом 
заслугом подигнуте су школе у Гучи (стара зграда у близини 
цркве), Ртима, Горњој Краварици, Турици, Тијању и Зеокама. 
Помогао је изградњу Учитељског дома у Чачку и подизање 
спомен-чесме на Јелици. У Народној скупштини се 1931. 
године изборио за обезбеђење финансијских средстава 
за завршетак болнице и изградњу Женске занатске школе 
у Гучи, а следеће године је поклонио своје земљиште за 
први фубдалски терен тада основаног Спортског друштва 
„Драгачево“. Године 1932. године добио је Похвалу Дринске 
бановине за унапређење народне просвете, у знак признања 
и уверења да ће и даље „доказаном и неуморном преданошћу 
радити за просветни напредак нашег народа“, што је он, иако 
већ у познијим годинама живота, потврдио.

За време у којем је био председник општине, Гуча је дожи-
вела снажан привредни развој, насељавање и урбанизацију. 
Просечене су прве улице у варошици, основана прва пијаца, 
урађен пут од Гуче до Чачка. Био је један од оснивача и први 
председник Земљорадничке задруге, потом члан (са најви-
ше деоница) и први председник Управног одбора Гучке по-
љоприврене банке. Имао је жељу да подигне хидроцентралу 

на Бјелици, али га је у томе спречио Други светски рат.

Био је учесник Првог светског рата и носилац Албанске 
споменице (као и његов синовац Добривоје). За своје војне 
и друштвене заслуге од краљевина Србије и Југославије 
добио је још шест високих одликовања: Крст милосрђа за 
негу рањених и болесних, ордене Светог Саве, Белог орла, 
Југословенске круне, Орден за заслуге са ликом краља Петра 
Првог, Таковски крст.

Андрија је био домаћин, човек од угледа и гостопримства. 
У својој кући је примао људе „од звања и знања“, угостио 
је и већнике Дринске бановине, а и њему су врата свуда 
била отворена. Присуствовао је свадби краља Александра 
Карађорђевића, његова супруга Крстина је од краљице 
Марије на поклон добила прстен.

Умро је у децембру 1945. године. Бројне документе, 
фотографије, одликовања и предмете из домаћинства, у 
Андријиној кући у Гучи, у Улици Проте Гучанина, његовог 
славног претка, чувају потомци синовца Добривоја.

Старији Гучани памте Протића, његово маркантно лице и 
фигуру у беспрекорној народној ношњи или достојанственом 
градском оделу. На млађима је брига да остану упамћена 
његова велика дела.
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КОМЕ СЕ ЖИТО ЖАЊЕ

„Коме се, коме, коме се жито жање?
-Коме се, лале?
„Мени се, мени, мени се жито жање.
-Мени се, лале.“
„Коме се, коме, коме се шећер једе?
-Коме се, лале?
„Мени се, мени, мени се шећер једе.
-Мени се, лале.“
„Коме се, коме, коме се вино пије?
-Коме се, лале?
„Мени се, мени, мени се вино пије.
-Мени се, лале.“
„Коме се, коме, коме се поздрав шаље?
-Коме се, лале?
„Милу се, милу, милу се поздрав шаље.
-Милу се, лале.“

Казивач: Ката ИЛИЋ
ГРАБ

У ЈАБЛАНА ВИСОКОГА

У Јаблана високога
доста лишћа зеленога.
Под њим овце пландовале
и дјевојке дјевовале.
Јаблан дрво проговара:
„Беле овце распродајте,
а дјевојке разудајте.
Ону само оставите
што је танка и висока,
очи црне, коса плава
-нек’ у моме ‘ладу спава.“

Казивач: Здравка ТИМОТИЈЕВИЋ
ТУРИЦА

ПРЕКО ДРИНЕ
МОМАК ДУЊУ БАЦА

Чија ли је она ђевојка малена
што на Дрини поји два коња зелена?
Једном тепа: зеко, а другом: зеленко.
Са босанске стране момак код оваца,
Преко Дрине њојзи жуте дуње баца.
Она дуње ређа брегу на камену,
а на момка баца јабуку румену.
„Ој ђевојко, Радо, бела и румена
Би’ л’ продала зека, ил’ можда зеленка? „
„Пошто мени, момче, продаш своје овце?“

„Не дам бјеле овце ни за златне новце,
Ал’ би теби, Радо дао цело стадо.“
„Ја ћу теби, момче, оба коња дати
И кући се више нећу ни враћати.“

Казивач: Вучко МИЈАТОВИЋ
ВУЧКОВИЦА

РИЗНИЦА

ЛЕТИ ‘ ТИЦА,
РАШИРИЛА КРИЛА

Лети ‘ тица, раширила
крила,
кад би’ могла, би’ је
у’ ватила.
У Немачку њу би’
оправила
да поздрави заробљеног
мила,
да прелети на лагеру жице
да му види потамнело лице.
„О мој Миле, о љубави
моја,
чим се вратиш, ја ћу бити
твоја.“

Казивач: Мила ВУКОВИЋ
ЗЕОКЕ

ИМАЛА САМ ДРАГАНА

Имала сам драгана
па га нисам волела,
А сад кад га друга воли,
-мене срце боли.

Казивач: Даринка КУЛАШЕВИЋ
ТИЈАЊЕ

ТЕКЛА ВОДА ИЗ КАМЕНА

Текла вода из камена,
-’ладна, ледена,
а крај воде ружа цвета,
-ружа румена.
Под ружом је мома једна,
-тужи, јадује,
животу се она више
-и не радује.
Мајка ју је обећала,
-није ни знала,
кад је свате угледала,
-сва се препала.
Они носе бели вценац
-да је венчају,
она мисли носе ланац
-да је везују;
они носе златан прстен
-да је дарују,
она мисли носе оков
-да је окују.
Одбегла је у горицу,
-гору зелену,
и под ружом млада тужи,
-ту на камену.

Казивач: Живана СРЕТЕНОВИЋ
ТУРИЦА

КОСА МИ ЈЕ ЗАРЂАЛА

Косио сам ливаду
-беше густа трава-
кад у трави угледах
девојчица спава.
Коса ми је зарђала,
увела је трава,
док ја љубих ђевојчицу
што у трави спава.

Казивач: Василије КУЛАШЕВИЋ
ТИЈАЊЕ

ДРАГАЧЕВО ПОНОСИТО

Полећеше бјеле виле
са Јелице са планине.
То не биле бјеле виле,
већ ђевојке Драгачевке.
Са планине полећеше
у пољу се уставише.
На сред поља коло игра.
Оне коло раставише,
у њега се у’ ватише,
лепу пјесму запјеваше:
„Коло наше виловито,
Драгачево поносито.
Ма’ни колом, млад Јоване,
Не дај нози да застане!“

Казивач: Раде ПЕТКОВИЋ
РАСОВАЦ
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ЖИВА ТРАДИЦИЈА 1961 - 2019.59.

ИЗВОРНЕ ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ
Постојање певачких група у Драгачеву 
има вишедеценијску традицију, преко 
пола века. Некада је скоро свако 

драгачевско село имало минимум једну певачку групу (мушку 
или женску). Данас се, нажалост, та пракса смањила, али је и 
даље веома значајна (ако не и најзначајнија). У последњих 
10 година, основано је неколико мушких и женских певачких 
група (мушке певачке групе „Сновалица“ из Доњег Дупца и 
„Драгачевци“ из Гуче, као и мушка и женска певачка група 
„Драгачевски вез“ из Лучана). Ове године је основана и 
мушка певачка група „Драгачевски славуји“ из Гуче, на 
челу са Живорадом - Жижом Ђуричићем. Међутим, у овом 
периоду је престало да постоји (барем привремено, а неке 
и трајно) неколико певачких група, попут мушке певачке 
групе „Дучаловци“ из Дучаловића (која је постојала преко 40 
година), као и мушка певачка група „Студенац“ из Котраже. 
Ипак, оно што буди оптимизам да ова пракса неће нестати 
у скорије време јесте оснивање нових певачких група и 
подмлађивање већ постојећих. Тренутно је регистровано 
укупно 9 мушких и женских певачких изворних група: 
мушка „Сновалица“ из Доњег Дубца (на челу са Зораном 
Ћировићем), мушка „Драгачевци“ (вођа Жељко Костић) и 
женска „Драгачевке“ из Гуче (вођа Ракила Стојковић), мушка 
и женска певачка група „Српска шајкача“ из Пухова (вођа 
Живорад Нешовановић), мушка „Миле Драговић“ из Рогаче 
(вођа Драгослав Драговић), мушка и женска „Драгачевски 
вез“ из Лучана (вођа Надежда Златић) и новооснована мушка 
певачка група „Драгачевски славуји“ из Гуче (на челу са, већ 
поменутим, Живорадом - Жижом Ђуричићем). 

Активност ових група се огледа на ревијалним и такми-
чарским манифестацијама изворних певачких група, и у 
Драгачеву, и шире. У Драгачеву, певачке групе учествују 
на манифестацијама: Распевано Драгачево и Драгачевски 
сабор трубача у Гучи (у културно-уметничким сегментима, 
као и на инсценацији–импровизацији драгачевске свадбе), 
Митровдански сабор у Вичи (у наступима певачких група, али 
и на инсценацији свадбе и прела), Кумовијада у Горачићима, 
Такмичење изворних певачких група у Пухову, Сабор певачких 
група у Лучанима. Међутим, оно што недостаје да би певачке 
групе биле активније, тј. да би чешће ишле на манифестације 
ван општине Лучани, а и да би било више манифестација у 
Драгачеву, јесу значајнија издвојена финансијска средства. 
Оне певачке групе које су при предузећима и удружењима 
немају те проблеме. 

Што се тиче репертоара који изводе, чињеница је да се све 
мање изводе старе драгачевске песме, које је пре педесетак 
година бележио етномузиколог Драгослав Девић (1925-2017). 
Све више се изводе oне које ни стилски ни репертоарски не 
припадају Драгачеву, што је забрињавајуће, јер се на тај начин 
„квари“ певачки стил Драгачева. Полако се из репертоара губе 
песме као што су славске, мада, уколико би се у будућности 
организовала инсценација славског обичаја у коме би своје 
место нашле и славске песме, њихово очување би било 
могуће, као што је то случај са сватовским песмама у оквиру 

инсценације старе драгачевске свадбе. Међутим, оно што је 
за похвалу јесте да се код певачких група полако, али сигурно, 
рађа свест о повратку старим, изворним драгачевским 
песамама, пре свега оним које је, својевремено, забележио 
Драгослав Девић, подстакнути сарадњом са стручњацима као 
што су етномузиколози и етнолози.

ДРАГОЦЕНА СТУДИЈА
(Јелена Јоковић, „Драгачево ружом ограђено“, 

Библиотека општине Лучани, Гуча, 2018)

Заиста драгоцену студију о музичком животу народа 
Драгачева, потписује после теренских истраживања, мр 
Јелена Јоковић, Београђанка, магистар наука, пореклом 
Драгачевка. Придружила се ранијим истраживањима 
др Драгослава Девића, који се пре неколико деценија, 
научно бавио  овом проблематиком.  Аутор ове књиге, 
нагласак је ставила на развој и облике, на репертоар 
и стил извођења певачких група. Прескромно је 
нагласила, оцењујући своје истраживање, да је то само 
прилог проучавања вокалне праксе западне Србије.

Зналачки, стручно, она је заправо, извршила свеобух-
ватну анализу певања у нашем времену, а у књигу је 
уврстила бројне песме, са нотним записима. Уједно, као 
да је наговестила да ће наставити још свеобухватније 
понирање у певачку традицију Драгачева, која је и у на-
шем времену животворна и инспиративна.

Д. Т.



ДУХОВАНКЕ ИЗ ПУХОВА 1961 - 2019.59.

Д
Р

А
ГА

Ч
Е

В
С

К
И

 Т
Р

У
Б

А
Ч

25

БИСЕРЈЕ ЉУБАВИ И МУДРОСТИ
ЉУБОВАНКЕ

Две ливаде поток преградио.
У једној сам ливаду косио,
а у другој девојку љубио.
Она млада, па се мало стиди,
све се плаши да је неко види.

           *
Ој, Бјелице, драгачевска реко,
ти нам течеш, идеш на далеко.
Ти нам течеш низ густе врбаке
и односиш њиве и пашњаке,
где се момци с цурама састају
и чобанске песмице певају.
Немој, реко, пашњак нам однети,
ми ћемо те занавек волети –
да имамо да чувамо овце
и играмо драгачевско колце.

           *
Ој ти, Гучо, срце Драгачева,
престонице свих околних села,
прочула се одјеком трубача
и песмама изворних певача.
Волимо те и драга си свима,
јер на свету једна Гуча има.

          *
Село моје, где ме роди мајка,
порасла сам из српског опанка.
Волела сам игранке и прела,
ал` сам давно отишла из села.
Овде нема песме са уранка
што певасмо ја и моја мајка.

          *
Кад запева са Јелице вила,
и мртву би мајку пробудила.
Певаће ми, на свему јој хвала,
јер тако је и мајци певала...
Кад запевам, па ме други чује,
седам дана срце ми болује.

          *
Под Јелицом село што је,
Пухово се оно зове.
Ту сам младост ја провео,
Тако ми је живот хтео.
С девојкама чувах стада
Драгачевским ливадама.
Сад су прошла та времена,
Још се сећам успомена.

Певају чланови КУД „Српска шајкача“,
забележила Јелена Јоковић

МУДРОВАНКЕ

Ако имаш за себе, биће и за друге.
Брзањац није мудрац.
Ватра се ватром не гаси.
Говори кад имаш шта мудро да кажеш.
Даруј да би и тебе даровали.
Ђаволу се склањај с пута.
Ерцову се катран не продаје.
Женом се образ чува.
Зима се чека са пуним амбаром.
И `тица бира на коју ће грану да слети.
Једна рука – мртвој друга.
Која овца оде из стада, вук је дочека.
Лече и топле речи.
Људе цени по раду, не по беседи.
Муж кућу гради, жена је чува.
Најтоплији је кућни праг.
Њива неће сама да се пооре.
Около, около, али циљ је један.
По лепом времену понеси џоку.
Рачваст колац се не побија.
Своје свиђај, туђе ће други.
Тешко мужу кога жена брани.
Ћути кад се мудро збори.
У кућу се уђе кад се прескочи праг.
Фебруар показује каква је зима.
Не ваља по кући ићи наопачке – ујешће вас змија.
Не ваља скудити девојку – своју нећеш удати.
Не ваља јести близне воћке – родићеш близанчад.
Не ваља на Туциндан тући децу – напашће их чиреви.

Казивао:
Драгослав Јаћимовић, каменорезац
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1961 - 2019.59.ПИСЦИ ИЗ ДРАГАЧЕВА

ПИСАЦ ДРАГАН БИСКУПОВИЋ

Пре седам деценија свет је, у Горачићима, угледао писац 
Драган Бискуповић. А, готово је заборављен у завичају, 
наравно – неправедно. У библиотеци Основне школе у 
Горачићима чувају се његове две књиге, а на Јаковљевића 
гробљу биста са основним биографским подацима.На овог 
заточеника писане речи подсетили су аутори монографије 
„Школа у Горачићима“ Радован М. Маринковић, Зоран 
Маринковић и Зорица Новичић. Убројали су га међу 

истакнуте личности којима се ова 
установа, обележавајући 150 година 
остваривања мисионарске улоге развоја 
писмености, с правом поноси. Уврштен 
је, претходно, у лексикон „Писци из 
Драгачева“ Радована М. Маринковића и 
Зорана Маринковића. И, то је све.

Бискуповић је основношколско обра-
зовање стекао у Горачићима, а гимна-
зијско у Чачку. Студије српског језика и 

књижевности окончао је на Београдском универзитету. Био 
је члан Удружења новинара Србије и Удружења књижевника 
Србије.

Пре него што је ушао у свет књижевности, осведочио се као 
бритко новинарско перо. Најпре текстовима у београдском 
листу „Младост“, потом у „Дуги“, НИН-у и листовима у Сарајеву, 
у којима је објављивао наглашено критички интониране есеје.

Бискуповић је 1998. године у Београду објавио књигу хумо-
ристичко-сатиричних прича „Атеисти 
граде цркву“, коју је критика оценила 
као „горку“ прозу, чије делове повезује 
јунак приспео из свемира, из неке од 
наше развијеније цивилизације, постао 
студент у Београду и сведочио шта му се 
догађа. Људи и збивања у овој књизи 
су хуморни и трагично тужни. Слично 
је интонирана и Бискуповићева друга 
прозна књига – „Време старог сома“.

Умро је 2004. Године у Београду. Сахрањен је у гробљу родних 
Горачића.

ЗВАЛИ СУ ГА ВЕРЖЕЈ

Василије Константиновић звани Вержеј, колико је познато, 
први је Драгачевац који је написао књигу песама. О њему 
је мало писано као о песнику, али јесте о његовом чудном 
животу. Историчар др Драгоје Тодоровић, Драгачевац из 
Миросаљаца, написао је: „Када је осуђен од кнеза на смрт и 
кад је против њега било читаво правитељство, мимоишла га је 
смртна казна, а када је имао уза се наклоност кнеза и читавог 
правитељства, дошао му је судњи час“.

Рођен је 1821. године у Вичи. 
Завршио је основну шко-
лу коју је у Котражи отво-
рио његов отац - поп Илија 
Поповић код старе цркве 
у Чакаревићима. Када се 
запопио, богослужбовао је у 
тој цркви. После 1855. годи-
не његов живот био је дра-
матичан. Када му је одузет 
део парохије, жалио се на 
све стране. Последњи пут, 2. 
маја 1857. године владајућем 

кнезу Александру Карађорђевићу и Државном савету. Жалба 
је била тако интонирана да се по Београду причало како “неки 
поп из Котраже... прети убиством кнезу“. У жалби је навео и да 
ће „дошавши до огорчења свог живота Верже постати“. Мис-
лио је, при том, на опата Вержеа у Француској кјоји је усмртио 
неког високог црквеног великодостојника. После тога, осуђен 
је на смртну казну, а митрополит га је лишио свештеничког 
чина. Ипак, казна му је преиначена на дванаестогодишњу ро-
бију. Чамио је у Гургусовачкој кули до 25. марта 1858. године, а 
тада је помилован.

После ....... скупштине 1858. године када је са..... престола 
збачен Александар Карађорђевић а враћен стари Милош 
Обреновић, том догађају поп Вержеј, како су га сви 
звали, посветио је своје песме похвалнице кнезу Милошу 
Обреновићу „Народна слава о васпостављању и дочеку 
Његове Светлости Премилостивог господара и Књаза Србског 
Милоша П. Обреновића“.

Животни крај овог песника, уписан му је у споменик:

„Овде под овом ладном плочом.... леже посмртни остаци 
Василија И. Константиновића, свештеника цркве котрашке, 
чувен по имену Вержеј који погибе од разбојника 1. маја 1866. 
год. у 45. години живота...“

Убили су га хајдуци отимачи, а по неким подацима он им је и 
јатак био.

И поред свега, Василије Константиновић Вержеј, први 
Драгачевац који је објавио песничку књигу, не заслужује да 
буде заборављен.

Р. М. МАРИНКОВИЋ
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ПОДВИГ ХРОНИЧАРА МИЛЕКИЋА
Драгачевци се могу похвалити да прваче у Србији по броју 
објављених хроника села. Рачунајући и насеља која су 
после Другог светског рата припојена другим управним 
јединицама, чак 28 има написану, и објављену, историју, што 
појединачну, што за раније управне општине. 

Преостало је да се напишу хронике бивше три општине – 
дучаловачке, крстачке и лучке (кoja данас административно 
припада Ивањици).

Аутори хроника су листом Драгачевци, што рођењем, што 
дужим живљењем у овом делу Србије. Ако се ово зна, онда је и 
логично што су све те књиге писане с љубављу и поштовањем 
према прецима (од праисторије до нашег доба). Али, ово 
никако не значи да хронике нису обликоване коришћењем 
примарних историјских источника, при чему су обилато 
заступљена и документа која су истраживачи проналазили и 
у породичним ризницама, а подразумева се и у литератури, 
све до гробљашких и крајпуташких камених књига.

Неки од аутора добијали су и друштвена признања.

Сви су, при истраживању и обликовању књига користили за 
посање хроника пројекат Одбора за проучавање села Српске 
академије наука и уметности.
 
Бројне хронике – бројни и аутори. Ипак, највећи подвиг 
остварио је просветар и истраживач Милинко П. Милекић, 
који живи у родној Доњој Краварици. Његова хроника 
је неколико обимних књига, на више од 2.000 страница 
великог формата – вишеслојна и свеобихватна. Просто 
је задивљујуће за сваког, да се не поверује колико је 
радозналости, упорности, труда и умешности овај човек 
уложио да расветли, многозначно, у каквим су природним, 
друштвеним, политичким и здравственим приликама људи 
живели у Доњој Краварици, практично од праисторије до 
нашег доба. Знатижељан по природи и вокацији, Милекић је 
деценијама прикупљао податке и узвисио писану грађевину 
неслућених сазнања.
 
Јесте и Доња Краварица била је, од непамћења, поприште 
драматичних збивања и колевка, не само обичних људи, 
који су орали земљу, у њој молитвено стављали семена, 
калемили воће, гајили шуту и рогату стоку, псовали државу, 
и гинули за њену слободу. Не мало је Доњокраваричана 
који се убрајају у значајне личности – и као ратници, и као 
разнородни ствараоци и умешници. Неки су уписани у 
званична документа, друге помињу гробљаши и крајпуташи, 
а већина би се одронила у тмину непамћења да их Милекић 
није мудро сачувао од заборава.

Милекић није исписао само политичку и ратничку историју 
села, већ и економску, просветарску и свекултурну. Чак и 
не ретко хуморну, јер су, поред осталог, Доњокраваричани 
били, и остали, људи врцавог духа, на добро, како је за 
све Драгачевце, почетком XX века записао научник Јован 

Ердељановић, још бољи, а на зло знају да буду још гори. Такви 
су били, и остали, генетски, по пореклу, које је за сваки род 
хроничар расветлио. За сваког човека у књизи Милекић је 
утврдио и када је рођен и када је отишао Богу на истину. Није 
заборавио ни одсељенике и њихове потомке.
 
Али, наш се хроничар не задовољава постигнутим, подви-
гом који је остварио. Најављује нову књигу – родослове свих 

фамилија, не само оних у које 
опстају у његовом родном 
селу, већ и оних који су трајно 
свили огњиште Бог те пита где 
– све до других континената, 
не само европском, али и оних 
који су угашени.  И у том послу, 
као и у досадашњем, не могу 
да га поколебају често ни нера-
зумевање околине или финан-
сијске оскудице. Милекић је 
заиста остварио подвиг вредан 
сваке хвале и похвале. 

Радован М. МАРИНКОВИЋ

СВЕТЛОСТИ ПИСАНЕ РЕЧИ

ПРВИ ТРУБАЧИ
Ево једног Милекићевог открића:

О трубачима и трубаштву у Драгачеву написано је више 
посебних књига. Али, тек је Милекић коначно утврдио да 
је први трубачки оркестар у Драгачеву формиран у Доњој 
Краварици 1905. године. Сачињавали су га: капелник 
Средоје Бркић (1885 – 1945) из Доње Краварице, Томо 
Бркић (1882 – 1914) из Доње Краварице, Томо Ћирјаковић 
(? – 1911) из Вирова, браћа Вучић (1890 – 1916) и Василије 
Ружић (1892 – 1915) из Вирова, Веселин Стојић (1884 – 
1951) из Крстаца, Милун Бркић (1888 – 1915) и његов брат 
бубњар Миљко Бркић (1871 – 1951) из Доње Краварице. 
Повремено је бубњар био Миљко Бркић (1895 – 1980) из 
Доње Краварице. Дакле, утврдио је када је рођен и умро 
(погинуо) сваки од чланова оркестра. У ратним вихорима 
животе су изгубили: браћа Ружић,Средоје Бркић, Томо 
Бркић и Милун Бркић. Само је Ћирјаковићу у гробљаш 
урезана труба.
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ТРУБАЧКИ ПЕСНИЧКИ ВЕНАЦ 
(Ника-Никола Стојић, „Из Гуче се труба чује“, Библиотека 
општине Лучани, Гуча, 2019)

Свакако је Ника-Никола Стојић најпознатији, а срећом и 
песнички најузвишенији, да надахнутим стиховима осведочи 
оно што деценијама доживљавају походници највећег 
трубачког сабора на свету. И самим називом своје најновије 
књиге песама, Стојић издуши како се љубавно из Гуче труба 
чује, а Србија поносно том музиком одлекује.

Стојић је у ову песмованку уврстио и раније објављене 
трубованке, али је придодао и низ других у славу сабора трубе, 
трубача и сабораша, па у његовим стваралачким узлетима 
куца душа Србије, пева душа Србије. Не изостаје песникова 
молбеница: Молим ти се, српска трубо / да не свираш никад 
више / ратне маршеве и бојне јурише / Никада више, никада 
више./
 
И тако: из стиха у стих, настаде овај песнички венац трубачког 
вољења – и за наше, и за будућа поколења.

Д.Т.

СЕЋАЊЕ

Чим однекуд чујем трубаче
ја прво погледам у небо.

Ко ли то тако труби?
Да ли се то оглашавају:

Десимир, Срећко, Миливоје;
Радован, Рако, Бакија,
Светозар, Мићо, Фејат,

Доња, Екрем, Јунуз...
Или још неки од велемајстора
Који су Сабор на небо уздигли

и сад се тамо такмиче.

Труба ме увек враћа
на прве дане Сабора,

на врхунску свечаност
чисте народне, српске,

трубачке музике.

Ех, свирало се, играло се,
певало и грлило по три дана.

Од уранка до заранка,
од заранка до уранка:

песма, коло, коло, песма.
На крају – Тамо далеко,

Па, Марш на Дрину.

2019.  Ника - Никола СТОЈИЋ

ТРИ ХРОНИКЕ 
(„Милатовићи, село у Драгачеву“, „Вича и Кривача“, „Летопис 
Пухова и Лиса“, Библиотека општине Лучани, Гуча, 2018. и 2019)

Библиотека општине Лучани наставља да објављује хронике 
драгачевских села. Између два трубачка сабора штампане су 
три, с тим што су у њима обрађени историјати пет села.
 
Ова три летописа показују, поред осталог, функционисање 
власти, не само слободарство, привредни, друштвени, 
културни... све до спортског живота.
 
Када су 1839. године образоване општине у Србији, 
Милатовићи су били заједно са Губеревцима, Лис у вировској 
/доњокраваричкој општини, а Вича и Кривача су увек 
административно биле заједно. О томе се мало зна, па су 
аутори, снагом докумената, те чињенице разјаснили.
 
Све три хронике су снажне документационе основе. Прати се 
трајање живота на тим просторима практично од праисторије, 
па се сведочи и наше доба. Ни један значајнији догађај није 
остао нерасветљен, ни једна судбина познатијих људи није 
мимоиђен: ни мирнодопски, ни ратни. Истичу се вековни 
напори људи да своја села обликују по мери сопствених 
потреба и да потомцима оставе завет: да буду радни и 
честити, да се богате новим знањима. Исписујући биографије 
знаменитих мештана, аутори су доказали да су Милатовићи, 
Вича, Кривача, Пухово и Лис били њихова колевка, коју нису, 
одлазећи из завичаја, заборављали.
 
Све у свему, све три хронике добро ће доћи и ђаку и учењаку, 
не само као сведочнице прошлости и нашег доба, већ и као 
племените поучнице потомцима.

ДВОЗАВИЧАЈНОСТ
(Радован М. Маринковић, „Чачанице, опет“, Завичајно 
друштво „Чачани“, Чачак, 2019)

Рођењем Чачанин, стваралаштвом Драгачевац, песник Радован 
М. Маринковић новом песничком књигом, насловљеном са 
„Чачанице, опет“, само потврђује да је надрагачевскији Чачанин 
и најчачанскији Драгачевац. Од Мораве, са Авлаџинице и 
Прћиловице, једним оком гледа у родну Придворицу, другом 
у Горачиће, где је одрастао и где се замомчио. На чачанском 
Вашаришту дочекује драгачевске трубаче. Испод Растовог 
брега снева драгачевске гробљаше и крајпуташе. Крсти се и 
љуби камене Савине стопе изнад Атенице и Трнаве, али и у 
Губеревцима. Ишчитава каменик Марка Пуповца из Виче, који је 
војевао у Кочиној крајини, робовао под Турцима, а Маринковић 
његову судбину пренео једном пољском романописцу. У овој 
песничкој духовници, тамо се грле Бјелица и Морава – до 
незаборава.

Из ове обимне поетске збирке лако се уочава двозавичајност, 
која поприма свевременска значења.

Д.Т.
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САБОР У СРПСКОМ 
СВЕЗНАЊУ
(Матица српска, Српска академија наука и уметности и Завод 
за уџбенике Србије, Српска енциклопедија, Нови Сад – 
Београд, 2018)

Матица српска и Српска академија наука и уметности , зајед-
но са Заводом за уџбенике као извршним издавачем, објави-
ли су 2018. године прву књигу трећег тома Српске енцикло-
педије (замишљена у десет томова). Са богато илустрованим 
текстовима књига (од слова Г до Д), на 936 страница, садржи 
1.918 одредница. 

У њој је објављен текст о Драгачевском сабору трубача, чији 
је аутор књижевник Јовиша М. Славковић.

У енциклопедији се налазе и подаци о Гучи, посебно о 
археолошким налазима - праисторијским културама на 
простору Гуче и околине (Гротница, Рајића брдо, Главичорак, 
Орница, Брег, Ошљевац...) и најстаријим траговима живота, 
нарочито бронзаног доба. Текст потписује др Катарина 
Дмитровић, археолог у Народном музеју у Чачку.

У СЛАВУ ВИТЕЗА СЛОБОДЕ
(„Храбри ратници чачанског краја“, приредио Слободан 
Чворовић, Удружење потомака ратника Србије, Чачак, 
2018)

Дајући свој допринос обележавању стогодишњице завршетка 
Великог рата, Удружење потомака ратника Србије у Чачку, 
објавило је, невелико по обиму, књигу „Храбри ратници 
чачанског краја“. Приређивач је Слободан Чворовић. Међу 
биографским причама слободара су и о четворици Драгачеваца, 
носилаца Карађорђеве звезде: Будимиру Давидовићу из 
Горачића, Радојици Страњанчевићу из Губереваца и браћи 
Цвијовић из Дучаловића – Светомиру и Радомиру. Поред њих, и 
о Миљку Танасијевићу из Заблаћа, који је и пре и после Великог 
рата учитељевао у Горачићима.

РАТНИЧКА СПОМЕНИЦА
( Драган Николић, „У ратним вихорима“, Лис –Пухово, 2018)

У Лису је 11. новембра прошле године откривен споменик у 
који су уписана имена мештана погинулих у ослободилачким 
ратовима српског народа од 1912. до 1918. године. Истовремено 
је објављена и приказана књига Драгана Николића „У  ратним 
вихорима“. Те две свечаности у једној, биле су допринос 
обележавању стогодишњице завршетка Великог рата, који је 
окончан победом српског оружја. У своју књигу Николић је 
уписао и друге слободаре Лиса и Пухова, који су јуначили и 
губили у устанцима и свим ратовима. Аутор, дакле, потписује, 
упечатљиву споменицу слободарства.

У ЧАСТ РАТНИКА
(Гвозден Љ. Оташевић, „Поздравите Отаџбину – у част рат-
ника за спас рода и Србије 1912-1918“, Народни музеј Чачак 
и Удружење медија и медијских радника Србије, Чачак, 
2018)

Као малено уздарје свим ратницима који су положили животе 
за слободу и Отаџбину, уз благослов владике жичког Јустина, 
штампана је споменица „Поздравите Отаџбину“ из пера 
Гвоздена Љ. Оташевића.
 
Повесница, која је сведочанство сећања на чачанске и 
драгачевске јунаке који су се борили за спас рода и Србије 
1912 – 1918. године, састоји се из три поглавља. У једном од 
њих Милица Баковић подсећа како је Бранислав Нушић 
доживео ноћ у Гучи, 17. октобра 1915. године. Посебан (трећи) 
део ове повеснице (је)су приповести о јунацима и догађајима 
из ратова за ослобођење.

Од Драгачеваца о Радомиру Цвијовићу, Крстомиру Сретеновићу, 
Велимиру Васовићу, Илији Ракићевићу и Будимиру Давидовићу. 

ДАРОВНИЦА МАЈСТОРА 
ФРУЛЕ
(Владе Баралић, „Божји дар – осећања, искуства, дарови-
тост, снага воље“, „Прометеј“, Нови Сад, 2019)

Владе Баралић (1959), пореклом из Горње Краварице, уметник на 
фрули, професионалац и мајстор фруле, своје почетке, сазнања и 
искуства, преточио је у своју биографију и у посвећеницу фрули, 
насловљену са „Божји дар“, без кога се не би остварио као ни без  
велике жеље, талента и љубави.
 
Знатижеља за фрулом је настала у његовој дванаестој години. 
Постао је члан оркестра КУД –а Индустријског комбината „Гуча“. 
Са шеснаест година сели се у Београд (где завршава средњу 
економску школу) и као талентован и надајући фудбалер игра 
у подмлатку Црвене звезде. Стицајем околности прекинуо је 
бављење фудбалом и вратио се фрули. Године 1991. оснива групу 
„Сањари“ и од тада почиње његово професионално бављење 
музиком. Његова каријера крунисана је на Сабору фрулаша 
у Прислоници, где је као вишеструки победник проглашен за 
Мајстора фруле.
 
Високе оцене његовог музицирања дали су познати етномузи-
колози: др Данка Лајић – Михајловић, др Димитрије Големовић, 
др Мирјана Закић, затим познати фрулаш Бора Дугић, музички 
стручњак Дејан Томић и низ других.

Ј.М.С
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ДРАМАТИЧНО СВЕДОЧАНСТВО

(Гвозден Љ. Оташевић, Чачак и Лучани – тешки дани, још 
теже ноћи, „Глас западне Србије“, Чачак, 2019.)

Злочиначка авијација НАТО-а, у пролеће 1999. године, 
дејствовала је бездушно 79 дана, не само на компанију 
„Слобода“ у Чачку и ХИ „Милан Благојевић“ у Лучанима, 
као значајне производне и војне објекте, већ и на друге 
привредне објекте правних и физичких лица. По територији 
општине Лучани, из дана у ноћ, дејствовано је са 78 
пројектила. Процењује се да је у Лучанима на објектима 
нанета материјална штета од око 70 милиона америчких 
долара, а на пољопривредним поседима у лучанској општини 
процењена је на 31.420 долара. Уз помоћ Владе Републике 
Србије и Министарства одбране, углавном су штете саниране.
Књига садржи три дела: први – дејства НАТО-а на подручју 
Чачка, други део – бомбардовање Лучана и трећи део – ратни 
дневник аутора Гвоздена Оташевића, новинара редакције 
„Политика“ .

Ј. М. С.

ДУХОВНИ ВЕНАЦ
(Српски народни календар за просту 2019. годину, прире-
дили Радован М. Маринковић и Слободан Чворовић, Аген-
ција „Чворак“, Чачак, 2018)

По традицији, нова свеска Српског народног календара, овом 
приликом за просту 2019. годину, својим садржајем и српска је, 
и чачанска и драгачевска. За то су се побринули приређивачи 
Радован М. Мартинковић и Слободан Чворовић. Садржајно 
богат, и овај календар је истинска народна читанка. Доноси 
уобичајене рубрике: православни календар, молитве, 
православни речник, подсећа на знамените српске 
манастире и светитеље, на годишњице и датуме српске 
повеснице, све до бисера народне српске духовности. Поред 
приређивача, аутори текстова о Драгачеву су Ника- Никола 
Стојић, Гроздана Комадинић, Јовиша М. Славковић и Зоран 
Маринковић, дакле – осведочени мајстори пера. Они су, са 
осталим ауторима, исплели духовни венац мајчици Србији, 
њеним прецима и савременицима.

ПРЕГЛЕДАН РОДОСЛОВ
(Слободан Вујовић, „Вујовићи у Котражи“, Чачак, 2019)

Чачанин Слободан Вујовић објавио је, после свестраних 
проучавања, родослов Вујовића из Котраже. Презименом 
овај род чува успомену на знаменитог учесника српске 
револуције од 1804. до 1815. године Вукосава Милинковића 
– Вуја Бјелокаменца. Невелик по обиму, породичног ка- 
рактера, овај родослов је прегледан и може да послужи као 
основа за свеобухватнију родословну монографију.
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МОЛИТВЕНИЦЕ
(Даница Радосављев Савић, „Светионик душе“, Библиотека 
општине Лучани, Гуча, 2019)

Даница Радосављев Савић (Иланџа, 1938), наставница 
из Гуче, објавила је 2010. године прву песничку збирку, 
насловљену са „Кћи уморне земље“. Новом се недавно 
поново огласила исписујући свој лирски дневник, саздан 
од 84 песме. Хришћански и јеванђелски молитвено 
сведочи своје немире и надања. Посвећена хришћанским 
вредностима, песникиња кроз свој животопис, саткан од 
много немилица, показује како се њена људска топла душа 
посвећује човечности, а божанске дарове прима хришћански 
мудро и понесено и тако савладава, не само физичке немире.
 
Светионик њене душе читаоцима оплемењује њихову душу.

КУДА, РОДЕ?
/ Србија, по Драгачеву, биљем с миља орадошћена/

Војимир - Војо СРЕТЕНОВИЋ
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ЧУВАР 
ДУХОВНОСТИ
У присуству сродника, прија-
теља, колега, њених ђака и 
бројних културних посленика, 
12. фебруара 2019. године, на 
Чачанском гробљу, сахрањена 
је Гроздана Комадинић.

Рођена је у Пшанику 1940. го-
дине. У Котражи је завршила основну школу, у Вршцу учи-
тељску, а у Ужицу Вишу педагошку школу. После окончања 
студија српскохрватског језика и књижевности, магистрира-
ла је на Филолошком факултету у Београду. Учитељовала је у 
Вичи, Ртима и најдуже у Гучи (1963-1974), а потом у Економској 
школи у Чачку.

Гроздана Комадинић била је писац, сакупљач и чувар народ-
ног блага и следбеник дела Вука Караџића. Сарађивала је са 
Српском академијом наука и уметности и Руском академијом 
наука. Добитница је Вукове награде.

Била је члан Удружења књижевника Србије и оснивач и 
председник Огранка Вукове задужбине у Чачку. 

Потписује десетак књига. Прва је била „Ткачка лексика 
Драгачева“.

Ј.М.С.

СЕКРЕТАР  ШУШИЋ
У  четвртак, 17. јануара  2019. го-
дине, изненада нас је напустио  
Драган Шушић, професор гео-
графије, дугогодишњи секретар 
Дома културе у Гучи.

         
Рођен 1946. године у Гучи. Шко-
ловао се у Гучи, потом наставља 
школовање у Гимназији у Чачку, 
а студије географије завршио је у 
Београду на Природно-матема-
тичком факултету. По завршетку 

студија, 1970. почиње да ради у Гимназији у Ивањици. Године 
1979. враћа се у Гучу и запошљава у Дому културе на пословима 
секретара установе, где је провео остатак радног века, до одласка 
у инвалидску пензију 2002. године.
         
Био је и активан друштвено – политички радник. Од 2012. до 2014. 
године обављао је функцију председника Скупштине општине 
Лучани. Колеге и сарадници памтиће га као вредног, радног, 
прецизног човека, доброг организатора посла и врло концизног 
у раду.

Т.Б

НОСИЛАЦ ПУТИНОВОГ ОРДЕНА
Јован Радовановић, пуковник ЈНА у пензији, новинар и књи-
жевник, рођен је 1922. године у драгачевској Трешњевици. 
Завршио је Учитељску школу у Ужицу и Војно – политичку 
школу у Београду. Као борац Драгачевског батаљона 1941. го-
дине и Друге пролетерске бригаде, са совјетским војницима 
учествовао је 1944. године у ослобођењу Београда.

Међу бројним признањима којима је овенчан, најзначајнији 
је Орден председника Русије, Владимира Владимировича 

Путина, поводом 70 година од 
победе над фашизмом.

Уочи 95. рођендана примљен 
је у Удружење књижевника 
Србије. Написао је близу 40 
књига – махом с тематиком 
Народноослободилачког рата 
( 1914-1945), као и три романа: 
„Дванаест грешника“, „Одање-
но небо“ и „Радован четврти“. 

Није дочекао промоцију своје последње књиге „Дописни ме-
моари једног Јована“, која је постхумно представљена јавности.

Ј.М.С.

ОСВЕДОЧЕНИ ПРИЈАТЕЉ 
ДРАГАЧЕВА
Крајем фебруара 2019. године престало је да куца племенито 
срце великог, осведоченог, пријатеља Драгачева и Сабора 
трубача, Милована Миша Вуловића, бившег директора 
Народног музеја у Чачку. За 35 година, колико је руководио 
Музејом, и он и Музеј овенчани су бројним признањима и 
високим одликовањима. Са стручњацима Музеја годинама 
је истраживао историју, традицију и народно градитељство, 
цркве и манастире, ликовну клесарску и сликарску уметност 
Драгачева.Вуловић се посебно истакао радећи на изложбама 
Музеја о Сабору трубача и Драгачеву. Изложбе су биле 
веома запажене и високо оцењиване. Посебно се истакао 
на обнављању зграде и поставке Музеја Горачићке буне у 
Горачићима и оснивању и отварању Историјског музеја у 
Гучи, који више не постоји јер су га политичари општине 

„привремено“ затворили.

Саборском одбору је годинама 
помагао у организовању Сабо-
ра.  Залагао се за високе  ведно-
сти Сабора и његову изворност.

Драгачево и Сабора му се на 
томе захваљују, чувајући успо-
мену на њега.

Ника – Никола СТОЈИЋ
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