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Реч приређивача 

 

Црна Трава нестаје.  
Ова неумољива чињеница ме је натерала да приредим овај 

репринт књиге из 1928. године. У њој су  осликане све особине 

Црнотраваца тог доба, које и дан данас красе Црнотравце. 

Црнотравци су вредни, скромни и поштени људи, а надасве 

словодољубиви и приважени отаџбини. У осталом, у ова наша 

брда доселили су се наши преци бежећи од ропства и зулума. 

Црнотравци су знали да цене и поштују сваку жртву принету 

на олтар слободе, међу првима су после првог светског рата 

подигли овај прелеп споменик својој изгинулој сабраћи у 

ослободилачким и  I светском  рату. 

У II  светском рату 1943.год.  Бугари су скинули орла са врха 

споменика. По некома је он завршио у Бугарској у Трну али. 

Његова тачна судбина је непозната. 

 

Ове године захваљујући ангажовању челника месне заједнице 

Црна Трава, г.Мише Најдановића и г.Владана Николића и 

великодушне новчане донације г.Милована Милошевића, на 

споменик се враћа орао, копија некадашњег. 

  

Уместо предговора, нека послужи ово писмо Јосифа Димића 

из Козарнице, јунака чије је име једно од имена уклесаних на 

овом споменику. Оно на прави начин осликава сву трегедију 

Црнотраваца у том времену. Његова искреност, доброта и 

страшна слутња у грудима, неостављају равнодушним. 

 А ово је само једна  од многих трагичних судбина 

Црнотраваца који су храбро положили своје животе на олтар 

отаџбине. 

 

Драган Николић 



ПИСМО СРПСКОГ РАТНИКА ЦРНОТРАВЦА 

Писмо српског ратника Јосива Димића из Црне Траве, писано 

1915. Године у Пећи пред повлачење српске војске преко 

Албаније. 

 

Здраво мале, 

 Ево дојде време да ви се јавим да сам здрав и жив, 

иако се гине сваки час ко да смо се ородили сас смрт. Мене 

неје ич стра од смрт, ти знаш мале да ми је ово четврти рат 

како ратујем за ову мучену Србију. Али право да ти кажем 

мале, понекад ме стра увати од смрт кад помислим на вас,  

на дечицу, а ја сам мале син јединац, па ако се жив не 

врнем нема куј да ви рани иако знам да и ви саг трпите 

паклене муке, па не знам коме је потешко. Ко да смо се ми 

Срби у бога сас камење гађали. 

  

Ми смо саг на наше Косово, викају ће се повлачимо 

преко некакву пусту Албанију, па се саг малко одмарамо 

пред град Пећ, збирамо душу па да појдемо преко тај 

пустињак. Мале води рачун од дечицу, слушајте Стојанчу 

мојега, он је мушко. Симку моју моје прво радовање да 

одариш, а Јаков је још малечак. Ако се жив не врнем 

казујте му куде сам оставил коске. Неје ми много жал за 

мене, осветил сам се на ове швапске але малко им све и 

њина земља па оће и нашу да ни узму. 

 Да знаш мале  кад смо ги почели брзимо из нашу 

земљу  било је крви до колена, гинули су ко врапци од 

орлови, а бегали ко зечеви. Али швапске але су але биле и 

остале па се поврнуше. Ко пцета су, колко ги тепамо а они 

ко да извиру из земљу. Ама мале поново ми нешто гори 

испод груди овој докле ви пишем чини ми се нећу жив да 

дојдем. Ма неје мене стра за живот него стра ме што ћу 

оставим онај пилишта сама, још су нејака за живот. Кад 

дојде јесен које од рану приберите, ископајте рупу па 



крите, немој  на онија бугарски зликовци да давате. Мале 

тебе ли да учим, ти знаш како се тој работи, овој нам је 

четврти рат, научили смо да се повртамо у рат ко куче на 

корито. 

  

Писал би још пуно али све викају из команду да се 

спремамо да појдемо преко онај пустињак, ама неје мене 

стра од њега него стално мислим на вас мале и на дечицу. 

Како помислим на моја пилишта почне да ми гори нешто 

испод груди и предсказује ми неку голему несрећу, 

поголему за мене и од овуј несрећу. Саг мале да ви 

поздравим, тебе, жену, мојег Стојанчу, моју Симкицу и 

нејаког Јакова који побеже од мене кад појдо у рат. Ти ми 

мале  таг даде благослов кад појдо у рат који ме је чувал од 

метак ама нешто ми гори испод груди ко да је живи жар 

расипан у груди. Мене неје жал за мене доста сам се 

наратувал, сто и једанпут сам оставил мене и вас. Па и 

нека гори још под груди, али жал ме за дечицу. 

 

 

(Када је Јосиф Димић писао ово писмо није знао да му је мајка 

већ умрла од дифтерије. Ускоро ће и он умрети од исте 

болести на острву Видо (пошто је прешао „пусту“ Албанију, 

гробница му је постала модра вода Јадрана) ... када је писмо 

стигло бог зна како, после три и по године, у Црну Траву, 

дифтерија је завршила свој смртни поход у његовој породици. 

Умрли су му и син Стојанча (у осамнаестој години) и кћер 

Симка (у двадесетој години). Ратне голготе једино су 

преживели Јосифова жена Перка, и осмогодишњи син Јаков, 

којима је најчешће корен слатке папрати била једина храна). 
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 Штампарија “Св. Ђорђе” Бранковиа ул.2. 

 

 

 

 



О ЦРНОЈ ТРАВИ 

(нешто и по црквеном летопису) 

 

 Црна Трава је висока планинска котлина, коју на две 

половине дели чиста и  брза речица Чемерчица, састављена од 

више хладних извора источног високог Чемерника, која се у 

центру котлине улива у већу, као кристал бистру Власину. 

Недалеко од ове котлине извире Власина из језера „Власинско 

блато“. Река Власина са југа пролази кроз ову котлину на север 

поред стрме обале са севера испреченог Острозуба, који својом 

висином заклања котлину од северних ветрова. Са Црног Врха  

(или Плоча) и Орловац  од српско-бугарске границе, која је 

сада од границе атара црнотравског удаљена 15 километара. 

Ова котлина има надморску 

висину 900-1.700 метара.  

 По црквеном летопису и   

могим предањима  о самом имену 

Црна Трава различито се прича, 

али свакако, да је то име остало 

од турског назива „Кара-Кас“ или 

„Балак-Кара Дервен“. Зашто је, 

када, како и ко овако крстио ово 

село, непознато је. Летопис каже: 

Кара-Кас (т.ј. Црна Трава) је 

Турцима у Цариграду плаћала на 

име данка (арача) годишње по 70 

ока пастрмки. 

 Центар котлине је ушће 

Чемерчице у Власину. Ту је сада 

варошица, у којој је: црква, 

општина, основна школа, пошта, 

телеграф и телефон, грађанска школа, стан среског лекара, 

амбуланта, комесеријат и жандармеријска станица и радио(код 

лекара). Од овог центра на 15 минута по два часа на све четири 



стране уз долину или уз брда налазе се махале од десетак и 

више лепих белих кућица. Таквих махала има двадесет и оне 

укупно чине Црну Траву од 500 домова и 3840 становника.*) 

 

Поред цркве Св.Николе, која је из осамнаестог века, налазе се 

и надгробни  камени споменици византијског стила над 

гробовима свештеника, виђених досељеника-усташа, четника и 

ктитора ове мале и као град од камена озидане богомоље, која 

подсећа на мрачно ропство под Турцима. 

 

 
 

*) Зидарски мајстори из околних села, због потпуно једнаке 

ношње и познатог имена Црна Трава на страни свуда називају 

Црнотравцима.  



Држи се да се у Црну Траву због њене пошумљености 

давно досељавали наши стари са Косова, Метохије а доцније и 

из Шумадије, одакле су бежали од турске најезде и големог 

зулума. Верује се да је досељавање највише било за време 

сеобе под Чарнојевићем. У Црну Траву су се бегунци 

склањали због тога, што је и удаљена од главног пута у 

планини, где их немогу Турци узнемиравати, пошто је било 

тешко без пута, касна жалост и данас, до њих доћи. Махале у 

Црној Трави и сада се називају по именима првих насељеника. 

На пример: Обрадовци (по Обраду), Степановци (по Степану), 

Вељковци (по Вељку), Ивићевци (по Ивану), Златанци (по 

Златану) и.т.д. 

О савременим потомцима насељеног места о Црној 

Трави најлепше се изражавају наши књижевници: Зарија 

Поповић, Сретен Динић, д-р Јова Хаџи Васиљевић а највише 

Риста Николић у својим академским расправама. 

Много раније Црна Трава је била сточарско, ковачко, 

дунђерско и рударско место (испирана је из земље у води 

гвоздена руда), а сада је Црна Трава место већином одличних 

зидарских мајстора и предузимача. Црна Трава је имала у свом 

географском крају Шоплука прву православну цркву и 

свештеника, који је у исто време био и учитељ. Она је у та 

стара времена за овај крај била центар светлости и вере, 

просвете, српства и културе као што је то и данас. 

Војна врањска окружна команда забележила је, да су 

Црнотравци као војници: храбри, поуздани, исправни, учтиви 

и пуни пожртвовања. У великом рату за ослобођење и 

уједињење положила је у темељ државе 172 живота а са 

Солунског фронта вратило се 140 јунака, који се поносе 

одличјем и Краљевим признањем „Ратном другу.“ 

У цркваном летопису читају се имена црнотравских 

хероја, који су на Чегру поред Синђелића пали, као: Јова 

Белкић и др. А доцније у четама: Коле Рашића, Николе 

Скобаљића, пуковника Јове Поповића, Станка Барнодолца, 



Стреље и др. Спомињу се имена Црнотраваца: Милетије 

Станојевић (Поповић) и Стеван Поповић свештеници, па Таза 

Ђокић, Станко Ивић. Радоило Ракић и др. 

И ако су Црнотравци удаљени од  железнице  и вароши 

40 километара, ипак они нису изостали у културном погледу 

од других већих места. Они и данас преносе на коњском 

самару (јер немају пута за кола!) потребне точкове и машинске 

делове за своје: стругаре, влачаре, чешљаре, ваљавице, 

вејалице, млинове, бојаџинице, плугове и друге потребе. 

Црна Трева са најближом околином од ослобођења под 

Турцима, стицајем прилика неприродно припада још срезу 

власотиначком (нишка област), који обухвата 26 општина из 

два различита краја по географском положају и по свом 

фолклору. Једне су општине пољске (у равници), у пољу, и 

њих је више, а друге су планинске – седам општина: 

Црнотравска, Бродска, Дарковачка, Добропољска и Рупска, 

које својим планинским територијама чине половину 

именованог среза, а по свом заједничком склопу једну засебну 

планинску заједницу, која је апсолутно у сваком погледу 

једноставна и хомогена – перфектна етничка целина и јако се 

разликује од пољске половине среза. Када би се овим 

планинским општинама додале општине Босиљског среза: 

Клисурска и Кострешевска, (којима је овде трипута ближе него 

у Босиљград), а из Масуричког среза општина Власинска, које 

су општине по свему једнаки и саставни део овога планинског 

краја, онда би од ових десет општина био један ретко хомоген 

и правилно организован срез у краљевини Срба, Хрвата и 

Словенаца. За овакву групацију планинских села, која су до 

сада аргатовала пољским селима за све државне и културне 

благодети, које су ови добијали а планинци нису, подижу се у 

велико гласови на све стране у планини, кој неће више да 

аргајтује за друге него тражи за себе. 

Црнотравска се деца налазе на свим занатима и свим 

школама. Странци никада неће да се настани у њу због 



сибирске седмомесечне зиме. Али зато Црна Трава има своје 

одшколоване синове за своје потребе и установе: свештенике, 

учитеље, професоре, полицајце, поштаре, писаре, инжињере и 

др. 

Услед висине и оштрине климе сем буковог дрвета, 

нема другог никаквог. Успева: јечам, овас, раж, сено и у 

изобиљу кромпир добре врсте. Врлина је Црнотраваца: рад, 

поштење, вредноћа, гостопримство и узајамно помагање. Пре 

ће се кроз ову планинску котлину наићи на курјака но на лена 

и блудна  грађанина. Због тога који год посети Црну Траву 

поред сећања на рђав и тежак пут, понесе са собом најлепше 

симпатије за исту. Опија га горски ваздух и планинска ладна 

вода, очарају га на све стране урвине и шарене и мирисне 

зелене ливаде и заслади по која слатка шарена пастрмка из 

бистре Власине или планинско јагње на ражњу. Неће дуго 

потрајати, па ће, надајмо се, Црна Трава са  својим природним 

и оригналним лепотама постати ваздушна бања за варошане. 

Неуморно се ради на искоришћавању водених снага за 

производњу електрике. Поред свих тешкоћа планинског 

живота, редак је случај да се когод за последњих тридесет 

година одселио из Црне Траве. Многи су Црнотравци својим 

грађевинарском радом стекли завидну имовину у другим 

местима, али ипак они се не селе, остају у њој. Сваком је мио 

свој завичај а Црнотравцу највише Црна Трава. Све је ово 

доказ њене лепе будућности. 

 

1.јул 1927.год.                             БОЖ. ПОПОВИЋ, 

Црна Трава                                  свештеник                                    

  

    __________ 

 

 

 

 



             ЗАПИСНИК 

             Збора грађана општине варошице ЦРНЕ ТРАВЕ 

       Одржаног 2.јануара 1926.год. 

 

На збору је председавао Божидар Поповић свештеник,  

који је у име „Друштва за унепређење и улепшавање 

варошице“ сазвао овај збор. 

Божидар Поповић је изложио циљ сазива збора и 

потребу за подизање видног споменика палим Црнотравцима у 

ратовима 1912-1918 год. Са Турцима, Бугарима, 

Аустријанцима, Немцима и Арнаутима. И религиозни и 

морални наши осећаји изискују да се на видан начин  одужимо 

нашој браћи. Тај ће споменик наша поколења учити како се за  

Краља и Отаџбину гине и умире, а савременицима биће доказ, 

да смо достојни и  заслужни да уживамо стечену слободу и 

народно јединство, понављајући Његоша: 

„Благо гробу и у тами што сија 

  Где кандило припаљују нараштаји“     

Светозар Ђорђевић је у свом говору, а из својих записа 

из рата са изгинулим друговима споменуо пуно дирљивих 

момената и лепих епизода, па је свој говор завршио о 

културном раду „Библиотеке и Народне читаонице у Црној 

Трави“ пре 1912.г., о организацији установа и напредка 

црнотравском у сваком погледу, за који су се залагали покојни 

ратници, који су заслужили видан споменик. 

Драгољуб Стојковић учитељ домородац, истакао је да 

су јуначка дела палих Црнотраваца плод доброг васпитања 

деце у основној школи, који су ударили добар темељ и развили 

код деце националну свест до врхунаца б.учитељи вредни 

спомена: Танасије Митровић, Војин Љешевић и Бошко 

Пилетић са стране, као домородци Јован М. Поповић сада 

свештеник и Јован С. Поповић сада професор. За културне 

установе у нашој варошици као: Техничку школу за 

унапређење зидарства, Пошту и телеграф, Полицијски 



комесеријат, Амбуланту и среског лекара, као и за Грађанску 

школу, поред ових највише заслуга има наш земљак Мика 

Поповић, парох београдски. Овакво место са свесним 

грађанима мора се одужити споменико својим погинулим 

ратницима. 

Виден Момчиловић резервни наредник и трговац 

предложио је, да се купе прилози од грађана, и да се од тих 

прилога подигне једна општинска кућа, која ће бити 

„Споменик изгинулим ратницима“. 

Душан Миладиновић деловођа, предложио је, да се од 

прикупљеног новца подигне једна зграда на видном месту у 

селу, која  ће служити за читаоницу и у њој да буде мермерна 

плоча са урезаним именима погинулих ратника. 

Тренча Бошковић резервни наредник, грађевинар, 

предложио је, да се подигне у црквеној порти звонара, на којој 

ће бити мермерна плоча са исписаним именима палих ратника, 

којима ће вечно звонити звона. 

Милић Поповић резервни наредник, грађевинар, 

предложио је, да се на видном месту у варошици подигне 

споменик у виду пирамиде и на тој пирамиди да се уклешу 

имена свих погинулих ратника. 

Тодор Цветановић резервни капетан, грађевинар, 

предложио је, да се од прилога подигне „Дом за ратничку 

сирочад.“ На дому би била плоча, и на њој сва имена 

изгинулих ратника. 

Стеван Михаиловић-Пархаменко, Рус, срески лекар, 

предложио је, да се од прилога подигне сенаторијум и 

амбулнта, у чијем би вестибулу била исписана сва имена 

ратника. 

Збору је објашњено да су за остварење овако лепих 

предлога потребне огромне суме новца, које је немогуће 

добити од прилога. Зато је, са обзиром не брзо остварење 

циља, предложено, да се од истакнутих предлога изабере онај, 

који је најпогоднији за брзо остварење. 



После потребне дискусије о овом питању збор грађана 

једногласно је 

 

     Р Е Ш И О   

 

да се прими предлог Милића Поповића, то јест, да се 

погинулим Црнотравцима подигне споменик у виду пирамиде 

и да се за тај споменик купе добровољни прилози. 

 Зарија Радосављевић грађевинар, каже да је овакав 

предлог био примљен и 1913.г. и да је за тај циљ било 

прикупљено нешто новца и споменик поручен у Венчацу код 

Аранђеловца. Али су Аустријанци то уништили. 

 После овога на збору је изабран „Одбор за прикупљање 

прилога и подизање споменика“ који се конституисао овако: 

    

I.Управни одбор: 

 Председник Божидар Поповић свештеник 

 Потпреседник Тодор Цветановић грађевинар 

 Благајник Тодор Момчиловић грађевинар 

 Секретар Тренча Бошковић грђевинар 

Чланови: Јован Ивић трговац 

    Јован Љубић грађевинар 

    Зарија Радосављевић грађевинар 

    Михаило Ракић грађевинар 

    Иван Ивановић грађевинар 

II. Надзорни одбор 

              Владимир Јовић грађевинар 

              Витко Рајковић грађевинар 

              Јован Аранђеловић грађевинар 

 

 

Одбору је стављено у дужност да одмах приступи 

прикупљању добровољних прилога и учини све што треба око 



изграђивања споменика, тако, да се он у 1927. години освети и 

преда општини. 

За овим је збор закључен у највећем реду и 

задовољству. 

                                        (следује потпис многобројних  

присутних грађана на збору) 

                                             

                                        СПИСАК 

ЦРНОТРАВАЦА – РАТНИКА 

ПОГИНУЛИХ И ПОМРЛИХ У РАТУ 1912 – 1918 Г. 

 

У рату са Турцима и Арнаутима 1912.год. 

 

Зарија Л. Љубић редов погинуо приликом првог јуриша на 

Мердаре. 

Јеремије Ђокић редов погинуо при заузећу првог турског 

шанца. 

Рајица Милчић редов погинуо испред Митровице. 

Спаса Ракић редов погинуо од бомбе на Куманову. 

Милета Младеновић редов погинуо код Ристовца. 

Марјан Стаменковић редов погинуо на Косову. 

Светозар Бранковић редов погинуо код Прилепа. 

Светозар Недељковић редов умро на Бакарном Гувну. 

Михајло Стевановић редов погинуо при заузећу Битоља. 

Коста Бошковић редов погинуо на Облакову. 

Драгутин Лепојевић редов погинуо на КОсову. 

Никола Бошковић редов погинуо код Водена. 

 

   

 

У рату са Турцима и Бугарима 1913 год. 

 

Спира Цветановић поднаредник умро од колере. 

Никодије Вучковић редов умро од колере на Овчем Пољу. 



Сима Николић погинуо на Црном Врху. 

Милча Богдановић редов умро од колере. 

Стратије К. Војиновић редов погинуо при опсади Једрена. 

Добросав М.Стојановић редов погинуо код Радовишта. 

Васко КОстић редов умро од колере. 

Мика Крстић редов умро од колере и у бунару затрпан. 

Милић Т. Миладиновић редов погинуо на предстражи на 

Брегалници. 

Прока Анђелковић редов умро од колере. 

Милан Петковић редов умро од колере. 

Спаса Миленковић редов умро од колере. 

Влада Николић удавио се у Брегалници. 

Михајло М. Стевановић  редов умро од колере. 

Глиша Љубенковић редов умро од тифуса у Македонији. 

Лука Ђокић редов погинуо од Арнаута. 

Ђура Ристић редов погинуо код Кочана. 

Јосиф Д. Вучковић редов погинуо код Св.Николе. 

Светозар Стојковић редов умро код Једрена. 

Михајло Стефановић редов умро од тифуса. 

Пантелија Г.Рајковић редов погинуо на Брегалници. 

Лука Т.Бошковић редов погинуо код Зајечара. 

Стојадин Бранковић редов погинуо у Аустрији. 

Цветко Цекић редов умро од колере. 

Наћа Стојановић редов погинуо на Овчем Пољу – препад 

Бугара. 

 

 

У рату са Аустријанцима, Немцима, Бугарима и 

Арнаутима 1914.г. 

 

Милентије Дојчиновић поднаредник погинуо 6.Х, одликован 

за храброст. 

Јован Крстић поднаредник погинуо на Гучеву при јуришу, 

одликован за храброст. 



Јосиф Милосављевић погинуо при заузећу Цера, одликован за 

храброст. 

Радул Ивић поднаредник умро од запаљења плућа. 

Стојанча Р.Дојчиновић каплар погинуо на Руднику. 

Јован Синадиновић каплар погинуо код Пецке. 

Милан Стојковић поднаредник погинуо 17-Х- на Планици код 

Зајечара, разнела га граната хаубице.. 

Светозар Ранђеловић редов погинуо на Дрини. 

Драгутин Љубић редов погинуо на Дрини на мртвој стражи. 

Ставра Т.Кузмановић редов умро од тифуса. 

Иван Радисављевић редов разнела га граната на Гучеву. 

Аврам Митровић редов погинуо на Пиротској тврђави. 

Јован Јовичић поднаредник умро у Маџарској. 

Божило Дојчинович редов умро у ропству у А-Угарској. 

Јован Јаковљевић редов умро у Бугарској. 

Михајло Милосављевић редов погинуо на Церу. 

Мика Стојановић редов умро  на Овчем Пољу. 

Никола Дојчиновић редов погинуо код Пирота. 

Сима Стевановић редов погинуо на Церу. 

Стојан Радисављевић редов умро од колере. 

Рајица Динић редов умро од колере у Македонији. 

Лазар Лепојевић редов погинуо под Београдом. 

 

1915. 

 

Јован Вукашиновић редов III позива погинуо на Кусој Врани. 

Дејан Митровић  редов III позива погинуо – стрељан без 

пресуде. 

Драгутин Радојловић редов погинуо на Колубари. 

Ранђел Митровић редов погинуо на Дрини. 

Дејан Ђокић редов, удавио се при прелазу Саве. 

Стојадин Цветановић редов умро у ропству у Аустро –

Угарској. 

Јован Ракић редов погинуо на Дрини.. 



Радојко Данковић редов погинуо на Кривој Феји. 

Петар Данковић редов умро од глади кроз Албанију. 

Влада Станојевић редов нестао не путу преко Албаније. 

Драгутин Митровић редов нестао из Бугарске. 

Јаћим и Марјан Момчиловић умрли на Крфу. 

Тоза Р. Ђокић умро од тифуса у Бугарској. 

Спаса Стојковић редов нестао на путу кроз Албанију. 

Никола Стојмировић III позив редов погинуо на Кусој Врани. 

Љубисав Миленковић редов умро у ропству у Аустро-

Угарској. 

Станко Бошковић редов умро у ропству у А-Угарској. 

Стојадин Митровић редов умро на острву Виду. 

Јосиф Димић редов умро на острву Виду. 

Јевта К. Љубић III позив редов погинуо на Кусој Врани. 

Коста Станковић III позив редов погинуо при одбрани Врања. 

Младен Стојановић III позив редов погинуо при одбрани 

Врања. 

Мија Петровић редов умро од тифуса. 

Радован Динчић редов нестао у Драчу. 

Симеон Стојковић редов погинуо на лађи. 

Сима Јаковљевић  редов умро у ропству у А-Угарској. 

Тодор Аранђеловић редов умро у ропству у Маџарској. 

Јосиф З. Стојановић редов нестао на путу преко Албаније. 

Владимир Аризановић нестао. 

Тома Крстић редов умро од глади у Бугарској. 

Сотир Станковић III позив редов као рањеник заклан у 

Лесковцу. 

Ранђел Ристић редов погинуо од аеропланске бомбе код 

Београда. 

Милан Момчиловић редов умро у Маџарској. 

Коста Синадиновић стрељан у Бугарској. 

Јован Стојановић редов обешен у Бугарској. 

Живојин и Добрић Стефановић редови нестали при одступању. 

Влада Рајковић редов умро у Немачкој. 



Митко Илијић редов умро на острву Виду. 

Милан М.Јовић редов потопио се у Дриму. 

Сибин Радисављевић редов умро од тифуса. 

Божило Славковић редов нестао на Карп. Русији. 

Крста и Стратије Китановић редови умрли од зиме преко  

Албаније. 

Стојан Цекић редов заклан на путу преко Албаније. 

Ставра Кузмановић редов умро од тифуса. 

Копча Стевановић редов умро од глади у Бугарској. 

Стојадин Димић редов погинуо. 

Браца стевановић редов умро, пао у провалију у Албанији. 

Марјан М. Стевановић умро у Деде Агачу. 

Дејан Богдановић редов удавио се у реку. 

Прона Јовић редов умро на острву Виду. 

Стратија Војиновић удавио се у мору. 

Стојан и Сима Илијићи нестали у рату. 

Стојанча С. Радисављевић редов умро код Кукса. 

Јосиф Радисављевић редов умро од контузије. 

Стратије М.Војиновић реов умро у ропству у Бугарској. 

Влада Стојичић редов погинуо. 

Мика Митровић редов погинуо. 

Јанча Динчић редов погинуо. 

 

1916. у ропству и на Солунском фронту. 

 

Тодор Ивановић поднаредник умро од глади код Драча. 

Радован Ивановић редов умро. 

Данило Јовић редов исечен од Арнаута. 

Лука Данковић редов погинуо код Зеленика. 

Радул Ђокић редов умро у ропству у  Аустрији. 

Илија Славковић редов погинуо код Битоља. 

Тома Станковић редов умро у ропству у Аустрији. 

Јован Китановић редов умро у ропству у Бугарској. 

Синадин Звездановић редов погинуо у Албанији. 



Крста Китановић редов умро од уједа змије на Крфу. 

Влада К.Аризановић редов погинуо на Соколцу. 

Влада Искреновић редов погинуо на Солунском фронту. 

Таса Китановић редов нестао при  наступању. 

Гаврило Китановић редов умро у Маџарској. 

Данило Јовић редов умро од глади у Аустрији. 

Влада Аризановић редов нестао. 

Милић Стојковић редов умро у ропству у Бугарској. 

 

 

1917. у ропству и на Солунском Фронту. 

 

Светозар Крстић редов умро у Француској. 

Стојадин Ђ. Радисављевић редов умро у Неђмеђеру. 

Милић Стојимировић редов погинуо у Водену. 

Пејчин Данковић редов умро у Браунаму. 

Зарије Љубеновић редов умро у Штајерској. 

Светозар Миловановић редов умро у Маџарској на раду. 

Стојадин ЈОвић редов умро у Лиле Бургасу. 

Таса Рајковић редов умро у Немачкој. 

Гопа Стевановић редов погинуо на Добром Пољу. 

Риста Цветковић редов умро у Шумену. 

Стојан Ј. Рајковић редов заклан у шуми. 

Јосиф Јовановић редов умро у Варни. 

Мирко Ђикић редов умро од глади у Бугарској. 

Стојадин Анђелковић редов умро у Бугарској. 

Божило Р. Димић редов стрељан у Пловдиву као комита. 

Милетије З. Златановић редов непознато где. 

Сотир Китановић редов непознато где. 

Владимир Рајковић редов непознато где. 

Дејан Станковић редов непознато где. 

 

  

 



У 1918. до свршетка рата – демобилизације. 

 

Ђура Богдановић потпоручник пешад. Умро 6-Х у Маџарској. 

Гмитар Бошковић редов нестао испред Арада. 

Милан Ђикић поднаредник стрељан у Бугарској. 

Гопа Ивановић редов нестао. 

Светислав Д. Цветковић редов умро у Сиади Абдалаху – 

Бизерта – Африка. 

Дејан М. Будић редов умро у Сиади Абдалаху – Бизерта – 

Африка. 

Ђорђе Ђикић редов умро при повратку из Бугарске. 

Ђорђе Миленковић редов погинуо на Кајмакчалану. 

Коста Стевановић редов умро при повратку из ропства. 

Јован В.Станковић редов умро у М.Азији у ропству. 

Ранђел Ђокић добровољац из Америке погинуо код Алексинца 

од Немаца при наступању са Солунског фронта. 

Милева жена Светозара Ђорђевића, Сипка жена Јована 

Стојановића и Султана жена Косте Станојевића издахнуле су у 

великим мукама под ударцима Бугара, да прокажу оружје 

својих мужева, те да би Црну Траву спалили или потпуно 

опљачкали. Оне су знале за скривене пушке али понос им није 

допустио да осрамоте своје мужеве и своје село. Дале су своје 

животе, а оружје нису проказале. 

Поред ових мученика и јунака из Црне Траве вредно је 

забележити, да на територији стар општине Црнотравске 

постоје, поред 60 гробова смрзнутих Шумадинаца на Црквеној 

Плани из рата 1885. године, још 13 гробова на Црквеној Плани 

наших незнаних четника и 13 гробова  на Чемернику из одреда 

Војводе Вука који су пали у одбрани овог положаја од напада 

Бугара. 

  

                               

 

 



 

 С П И С А К 

 

ДАРОДАВАЦА ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА ПАЛИМ 

ЦРНОТРАВЦИМА У РАТУ ОД 1912-1918.Г. 

 

ПО 1600 ДИНАРА 

Горча и Милић Браћа Поповићи грађевинари 

 

ПО 1400 ДИНАРА 

Владимир Јовић грађевинар. 

 

ПО 1300 ДИНАРА 

Зарија Радисављевић грађевинар. 

 

ПО 1200 ДИНАРА 

Риста Аранђеловић грађевинар. 

 

ПО 1000 ДИНАРА 

Димитрије Станчуловић индустријалац, Јован Вучковић, Јован 

Љубичић, Станислав Станковић, Милутин Синадиновић и 

Таса Кузмановић грађевинари. 

 

ПО 600 ДИНАРА 

Божидар Поповић свештеник, Јованча Ђокић грађевинар, 

Михајило Радисављевић и Иван Ивановић грађевинари. 

 

ПО 500 ДИНАРА 

Васа М. Крстић, Симадија В. Јовић, Драга Р. Аранђеловић, 

Мица М.Синадиновић; - Михајло Ракић, Јонча Митровић, 

Милан Богдановић, Тодор Цветановић и Тренча Бошковић 

грађевинари. 

 

 



ПО 400 ДИНАРА 

 

Сима Јовић, Костадин Аризановић, Божило Стефановић и 

Милча Синадиновић грађевинари. 

 

ПО 350 ДИНАРА 

Јован и Сима Станковић грађевинари. 

 

ПО 200 ДИНАРА 

Душан Ристић трговац, Васа М. Стојковић, Ћирка 

Милосављевић; Таса Ристић столар, Виден Момчиловић 

трговац, Ставра Дојчиновић, Миле Рајковић, Мика 

Аризановић, Стојан Бошковић, Дина Ђикић трговац, Витомир 

Бранковић, Стоименка Ј. Станковић, Јован Љубић, Алекса 

Милчић, механџија, Стојан Аризановић, Сима Миладиновић и 

Дукадин Младеновић зидарски мајстор. 

 

ПО 150 ДИНАРА 

Руска В.Костић, Султана Радисављевић, Влајко Коцић, Јован 

Јовић, Димитрије Поповић, Гаврило Станојевић, Браћа Ђокић, 

Цинови Цвеје Радисављевића, Дукадин Радисављевић. 

 

ПО 100 ДИНАРА 

Данилo Ивић, председник општине, Душан Миладиновић 

деловођа општине, Јосиф Момчиловић, Стоимен Игњатовић, 

Светозар Пејић, Стратије Тасић, Илија Ивић, Светозар Ристић, 

Цветко Стевановић, Милетије Златановић, Сима Златановић, 

Маргита Петковић, Младен Петковић, Радован Кузмановић, 

Милан Кузмановић, Милић Аранђеловић, Стојадин 

Аранђеловић, Синадин Момчиловић, Лепосава Дојчиновић, 

Божика Дојчиновић, Султана Митровић, Бора Митровић, 

Јосиф Митровић, Драгољуб Митровић, Вукадин 

Радисављевић, Душан Јовић, Цветко Митровић, Петар 

Митровић, Најден Стевановић, Михајло Стојановић, Гаврило 



Војиновић, Ранђел Ивановић, Јован Стаменковић, Владимир 

Ђокоћ,  Данило Вучковић, Јордан Вучковић, Драгомир 

Петковић,  Руменлика Стојимировић, Ђора Ракић, Станко 

Јовановић, василије Ђорђевић, Влада Б.Стојановић, Стојан 

синадиновић, Ранђел Бранковић, Ставра  Миленовић, Ђорђе 

Здравковић, Михајло Момчиловић, Милорад Милчић, Јосиф 

Крстић, Стојанча Аризановић, Алекса Виденовић, Божило 

Искреновић, Милорад Дојчиновић, Јован Миладиновић, 

Радосав Бошковић, Васа С.Цветановић, Милева Ранђеловић, 

Давид Станковић, Божило Николић, Божура Стојановић, Васко 

Вукашиновић, Јанко Милчић, Марика Дојчиновић, Станика 

Радисављевић, Бојана Митровић, Страхиња Ристић, Ђорђе 

Радисављевић, Милтен Анђелковић, Стана Вучковић, Велика 

Стевановић, Донча динчић, Љубика Крстић, Крста Данковић, 

Никола Данковић, Јосиф Шпаковски свешт, Јован 

Т.Радојловић, Прока З.Ивановић, Лука Стевановић, Тодор 

Момчиловић, Јован Стојковић, Драгутин Димић, Боца Илијић, 

Тома Николић, Тала Радисављевић, Драгутин Петруновић, 

Данило Николић, Милић Младеновић, Стеван Младеновић, 

Денча Стојановић, Прокопије Радисављевић, Милић 

Цветановић, Јаков Димић, Стојадин Ђокић, Ристо Анђелковић, 

Стојанча Станојевић, Влада Љубић, Јованча Р. Димић, Славко 

Радојловић, Аница Радисављевић, Станојло Стојимировић, 

Марија Миленковић , Винка цветковић, Јован Ивић и Михаило 

Аризановић сви из Црне Трава.  

                     

ПО 50 ДИНАРА 

Ружа Петковић – Ђокић, Александар Грујић, Пеја Јовић, Јосиф 

Радивојевић, Драгољуб Миловановић, Браћа Најдановић, 

Милан Ивић, Браца Стојмировић, Милић Данковић, Јанаћко 

Синадиновић, Данили Димитријевић, Настас Љубић, Кона 

Јовић, Русија Љубеновић, Сибла Стојановић, Стојанка 

Стојановић, Васа Стојановић, Савета Стојановић, Јосиф 

Ђокић, Стана Анђелковић, Алтана Јовић, Драгиња 



Синадиновић, Јосиф Митровић, Виден Јовановић, Радоица 

Голубовић, Милетије Стоичић, Сотир Момчиловић, Влада 

Ђикић, Јосиф Михајловић, Китан Ракић, Ђура Станковић, 

Вељко Синадиновић, Радован Рајковић, Сотир Синадиновић, 

Драгиња Смаиловић, Станомир Станојевић, Тренча 

Стојимировић, Виден Димић, Драгутин Димић, Душан 

Стојковић, Лика Ђикић, Јованча Анђелковић, Ранђел 

Синадиновић, Василије Стоичић, Милић Ђикић, Стојадин 

Крстић, Јован Ђорђевић, Арса Синадиновић, Василије 

Радисављевић, сви из Црне Траве среза власотиначког области 

Нишке. Мали број испод 50 динара забележени су у књиге 

примања за споменик. Све су прилози у књизи заведени и од 

Одбора оверени. 

Црнотравски Општински Одбор дао је за споменик помоћ 

10.000 динара што је предвиђено буџетом за 1928.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЧУН 

ПРИХОДА И РАСХОДА НА ИЗРАДИ СПОМЕНКА У ЦРНОЈ 

ТРАВИ ПАЛИМ РАТНИЦИМА ОД 1912-1918.Г. 

 

Р
ед

.б
р
о
ј 

ПРИХОДИ 
ОД ЧЕГА? 

КОЛИКО  РАСХОДИ 

ЗА ШТА? 
КОЛИКО 

Дин. п 

Р
ед

.б
р
о
ј 

Дин. п 

1. 

 

 

 

 

2. 

Од народа 

прикупљено 

добровољног 

прилога у току 

1926. и 1927. г. 

по књизи 

 

 

 

Од општине 

Црнотравске нa 

име помоћи за 

споменик из 

буџета 1928.г.  

43.745 

 
- 1. Матији Петровићу за 

пирамиду, крст, рељеф, 

плочу и натписа  

26.000 - 

2. Јосифу Момчиловићу за 

ручни рад на изради 

фундамента  

10.673 - 

3. За лик Краља Петра у 

полурељефу – порсје 

1.000 - 

10.000 4. За симс (венац) испод 

пирамиде  

1.500 - 

 

5. За орла од камена 2.000 - 

6. За ограду од гвожђа  3.000 - 

7. За џакове цемента 4.750 - 

- 8. За превоз споменика од 

Предејана до Црне 

Траве 

2.054 - 

9. Сви остали расходи са 

освећењем споменика 

2.768 - 

Свега 53.745 - Свега 53.745 - 

 

Педесет и три хиљаде седам стотина четрдесет динара.  

Председ. Одбора за подизање споменика 

Божидар Г. Поповић, свештеник с.р. 

Секретар   Благајник 

Тренча Бошковић,                   Тодор Момчиловић,  

грађевинар с.р.                              грађевинар с.р. 

 



Чланови: Тодор Цветановић грађевинар с.р., Јован Љубић 

грађевинар с.р., Јован Ивић трговац с.р., Иван Ивановић 

грађевинар с.р., Зарије Радисављевић грађевинар с.р., 

Михајло Ракић грађевинар с.р. 

Надзорни Одбор: Владимир Јовић с.р., Риста Аранђеловић 

с.р. и Витко Рајковић грађевинар из Црне Траве 

БОЖИДАР ПОПОВИЋ 

Свештеник 

Председник Одбора 

За подизање споменика 

 

 

ПИСМА, ПОЗИВИ, ОБЈАВЕ 

П.Г. 

 

Одбор за подизање споменика у Црној Трави изгинулим 

борцима у ратовима 1912-1918.год. свршио је свој задатак и 

подигао  

   С П О М Е Н И К 

 

На каменом постаменту, велика  пирамида од белог мермера, 

коју завршава крст и орао, на којој око рељефног лика Краља 

Петра Ослободиоца у ловоровом венцу, изрезано и позлаћено 

172 имена изгинулих Црнотраваца, која ће нараштајима вечито 

говорити како се јуначки умире за Краља и народ свој. 

 

Овим одбор има част да Вас позове на 

 

      ОСВЕЋЕЊЕ И ОТКРИВАЊЕ ОВОГА СПОМЕНИКА 

 

Који ће се извршити на други дан Горешњака – 14. (27.) јула 

т.г. са овим  

 

 



ПРОГРАМОМ:   

 

                          Први дан 13. (26.) јула. 

 

1. Дочек и поздрав гостију на Предејанској станици 

Нишке области, на брзом возу у 8 часова, и 

путничком у 10 часова. 

2. Доручак и полазак коњима за Црну Траву у 11 

часова. 

3. Председник општине Црно-Травске са одбором 

дочекује госте на граници општине код 

Џеврљанке на Ћеремиџиници у 4 часа. 

4. Свештенство на улазу у варошицу са литијом 

дочекује Госп.Епископа Доситеја и госте и прати 

их у цркву, где ће се одржати поздравни говор и 

прописна молитва. 

5. Вечера код Председника Одбора г. Бож. Поповића 

свештеника и распоред гостију за преноћиште. 

 

                         Други дан 14.(27.) јула. 

 

1 .  Архијерејска Литургија у цркви Св. Николе у 8 

часова. 

2.   После службе парастос палим борцима у 10 ч. 

3. Поворка из Цркве са Епископом, свештенством, 

корпорацијама и гостима иде кроз варошицу и 

зауставља се код споменика, који Господин Епископ у 

11 часова освећује, са свим почастима почасне чете 

војске. По свршетку освећења беседи Господин 

Епископ и други говорници. 

4.    Ручак за госте у Црквеној Порти или у школи, који 

приређује Одбор. 

5.    Вечера у Хотелу “Круна” коју приређује општински 

Одбор. 



  

 Трећи дан 15.(28.) јула 

 

1. Полазак из Црне Траве у 5 часова изјутра за 

освећење цркве у селу Броду. 

 

Потпреседник    Председник         

Одбора 

ЈОВАН Р. ИВИЋ                   БОЖ.ПОПОВИЋ 

      свештеник          

 

ЧЛАНОВИ: Зарија Радисављевић, предузимач, Јован Л. 

Љубић предузимач, Тренча Бошковић предузимач, 

Иван Ивановић предузимач, Тодор Цветановић 

предузимач, Михајло Ракић и Тодор Момчиловић. 

НАДЗОРНИ ОДБОР: Влада Јовић грађевинар, Риста 

Аранђеловић грађевинар, Витко Рајковић грађевинар. 

НА ЗНАЊЕ: За долазак потребна је пријава за недељу 

дана раније, ради припремање стане и хране. 

______________________ 

 

На 2-3 дана пре откривање споменика, раздат је у 

варошици и по махалама овакав плакат: 

 

               НА ЗНАЊЕ 

 

На други дан Горешњака (14.-27.јула) ове године ЦРНА 

ТРАВА ће на најсвечанији начин  

 

ОСВЕТИТИ И ОТКРИТИ 

СПОМЕНИК 
Својом милима и драгим борцима изгинулим у 

ратовима 1912-1918. године. Ово ће се извршити у 



присуству Владике Доситеја, разних изасланства и 

народа. 

Објављујемо ово грађанству с позивом, да не изостане 

не овом ратком  заједничком и тужном састанку. 

      ОДБОР. 

 ___________________________ 

 

ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА 

у Црној Трави изгинулим ратницима 

 

 Када је “Одбор за подизање Споменика” известио 

општински суд да је спомен готов, председник суда г.Данило 

Ивић сазвао је конференцију грађана варошице Црне Траве на  

 

 
 

дан 1.јуна 1927.г. Том приликом грађани су извештени да ће 

свечано освећење бити овога лета, те због тога да је потребно 

да узму лично учешћа у избору нарочитог “Одбора за 

припрему и извођење свечаности”. 

 

 Конференција је једногласно изабрала за чланове 

одбора г.г. : Божидара Поповића свештеника, председника 



Одбора за подизање споменика, Данила Ивића председника 

општине, др.Стеван Михаиловића – Пархоменка лекара, 

Добривоја Митровића београдског инжињера, Светозара 

Ђорђевића трговца, Видена Момчиловића трговца, Душана 

Миладиновића деловођу, Симу Илића богослова, Драгомира 

Тасића учитељам Љубомира Ристића кафеџију, Душана Ивића 

кројача, Ставру Стефановића обућара, Стојана Миладиновића 

гимназисту, Јосифа Радивојевића опанчара и Ћиру 

Миладиновића трговца – све из Црне Траве. 

 

Одбору је стављено у дужност да припреми и изведе 

свечаност. За тим су се чланови поделили на секције: Прва 

секција  имала је дужност да пропише програме свечаности, да 

нађе новчана средства за њено извођење, да саопшти  личне и 

разашље писмене позивнице. Друга – да нађе и припреми за 

госте станове и банкете. Трећа – да организује коњанике и 

грађанство за дочек; да се за време извођења програма 

свечаности стара о примерном реду.  

 Свечаност да се изводи тачно по програму. 

 Осамдесет окићених коњаника дочекало је Господина 

Владику и све госте 13/26. јула 1927.г. на железничкој 

станици, у Предејане. После доручка код хотелијера Браце 

Ристића црнотраваца, гости су у 11 часова кренули сви у 

поворци за Црну Траву. У 4 часа по подне председник 

општине г.Данило Ивић са одбором и грађанством дочекали су 

и поздравили Владику и госте на граници општинског атара, 

на месту званом Ћеремиџиница, код Џеврљанке. Одавде су 

продужили новим путем за варошицу. Црква је била свечано 

окићена цвећем и зеленилом а у порти, по мекој зеленој трави, 

прострто је било ланено платно, које су удовице ратника, као 

своју рукотворину, поклониле да по њему Владика, који 

долази да освети споменик њихових милих и драгих, уђе са 

гостима у цркву на молитву. Порта је била искићена венцима и 

заставама. На украшеној капији при улазу у порту истакнут је 



натпис на грчком: “Испола-ети-деспота”. Једна велика група 

грађана из Козарничке махале носила је таблу са 

натписом:”добро нам дошли, драги гости”. Црквена звона уз 

пуцањ прангија објављивала су долазак Владике, Господина 

Доситеја. Народ је испред њега, нарочито уз пут и при улазу у 

црквену порту, бацао цвеће. Г.Божидар Поповић свештеник, 

као старешина цркве, у присуству среског намесника 

г.Христивора Поповића и г.Јована Поповића умировљеног 

црнотравског пароха и масе народа, поздравио је у лепој речи 

долазак свога Епископа и увео га са гостима у цркву уз песму 

тропара храма. По свршеном молепствију Господин Епископ 

се топло захвалио на срдачном дочеку. 

 За све госте вечеру је овог дана дао сам г.Божидар 

Поповић свештеник, у чијој кући Господин Епископ одсео са 

својим пратиоцима. 



 Сутра дан, 14/27.јула, под пријатним јутарњим 

сунчаним зрацима народ је журио с разних страна, с брда и из 

долина у варошицу на тужну свечаност. Приређивачки Одбор 

је успешно  изводио што је предвиђао програм. Од приспелог 

грађанства направљен је шпалир од цркве до места споменика 

на сред варошице. Варошица, искићена у шаренилу као каква 

млада невеста. На сваком дому истакнуто пуно цвећа, 

ћилимова, шареница и тробојки. На првом славолуку, на самој 

ћуприји на реци Власини писало је словенски: “Благослован 

грјади ви имја Господње”. Недалеко од ћуприје, на другом 

славолуку   писало је “Добро нам дошли” а  на  трећем, на 

крају улице, била су исписана места:”Мердаре, 

Косово,Куманово,Битоља,Брегалница Грундиште, Цер, Дрина, 

Рудник, , Добро Поље, Соколац,Ветерник и Кајмакчалан”  а с 

друге стране:”Слобода је никла из крви мученика. Слава им!” 

 Укусно зидане зграде око споменика правиле су један 

пространи круг, као стадион, у чијем је центру подигнута 



висока од 8 метара пирамида од белог мермера. На врху је 

црни орао а под њим четворострани крст испод кога је златним 

словима урезано “Ратницима за ослобођење и уједињење 

1912-1918г.”. испод овога натписа на пирамиди је лик са 

попрсљем Краља Ослободиоца Петра Великог у рељефу. Мало 

ниже, на све четири стране доњег дела пирамиде урезана су 

златним словима имена 172-ојице палих у рату Црнотраваца. У 

сокли, која представља грубу стену, на којој почива пирамида, 

урезана је бела мраморна плоча са рељефним венцем преко 

пушке и сабље са натписом: “Благодарни грађани општине 

црнотравске својој браћи -1926 г.”. Споменик је ограђен 

гвозденом оградом из усправљена копља повезаним 

решеткама.  

 Скицу за споменик израдио је архитекта г.Зоран 

Васиљевић, коју је Уметничко Одељење Министарства 

Просвете одобрило под Бр. 2616/26.г. Све ручне радове и 

украсе израдио је млади вајар г.Милан Танкосић а споменик је 

по повољној цени излиферовала Прва српска каменорезачка 

радња Матије Петровића (Београд, Гробљанска улица). 

 Високо изнад платном заогрнутог споменика лепршао 

се у ваздуху екран са дугачким заставама са обе стране, на 

којима је писало: “Виле ће се грабит у вјекове, да вам вјенце 

достојне саплету” а с друге стране: “Благо оном ко до вјека 

живи, имао се рашта и родити.” 

Испред споменика подигнута је била трибина, са које је 

Господин Епископ са двадесет свештеника извршио освећење 

споменика. 

 Свечаност освећења објављена је пуцњавом прангија 

звонењем у црквена звона. После св.Литургије Господин 

Епископ је са свештенством отпочео парастос погинулим 

ратницима у црквеној порти, која је била дупке пуна народа. 

По свршетку парастоса обратио се сакупљеном народу 

београдски прота г.Мика Поповић, црнотравац овим говором 

(по стенограму):                   



        Браћо, 

 Уз наше садашње опште молитве за покој душа 

изгинулих ратника Црнотраваца, варошица им данас, са 

представницима државних и црквених власти на свечан начин 

открива и видљиви споменик захвалности за њихова велика 

дела у којима су положили своје животе, да би могли у 

слободи живети сада ми. 

 Рођени у овом кршу и голотињи, одгајени и васпитани у 

хришћанском закону, вредноћи, честитости и патњи, 

Црнотравци су се таквим драгоценим врлинама пошли у рат за 

одбрану свог огњишта и своје миле отаџбине Србије, и тамо 

су, на наш понос и дику, одлично послужили. 

 Њихове јуначке кости расејане су по пољима и 

гудурама и морима наше Европе и далеке Африке. Али душе 

њихове, на овом свечано парастосу, лебде ту, над нама и над 

Црном Травом, пливајући у радости од излива захвалности, 

која им приносе њихови мили и драги, држава и црква. 

 Наше су жеље и молитве данас у томе да њихова вера, 

пожртвовање и јунаштва буду свагда одлични примери за 

углед младим покољењима, а душе њихове, за стечене заслуге 

да се вечно наслађују у Царству Небеском. 

 Нека је слава Црнотравским јунацима! 

 Бог душе да им прости. 

 

После говора кренула се поворка из црквене порте овим 

редом: крст, кољиво, венци, коњичка музика Моравске 

Дивизије, чета војника, ђаци основне школе, рипиде, Господин 

Епископ са свештенством, изасланици државних власти, гости, 

удовице (у црнини), ратни другови (под шајкачама са 

одликовањима) и грађанство. Наши вредни новинари сликали 

су и бележили појединости за своје листове.  

  

Кад је на трибини завршен црквени обред освећења 

споменика, Господин Епископ Доситеј, у свечаном орнату са 



петерицом у руци, изговорио је сакупљеном народу ову реч 

(по белешкама):   

 

Драга моја духовна Децо! 

 Божјим благосовом осветио сам и окропио светом 

водом овај ваш диван споменик нашој браћи. 

 У вашу лепу Црну Траву дошао је после толико година 

ваш Владика, да вам ода признање и захвалност са свим 

представницима наше државе и војске, да ода пошту вашим 

палим ратницима а нашим синовима и браћи. Принели смо 

молитву Свевишњем Богу за спас душа њихових. 

 Ја се дивим вашем пожртвовању и благодарности. То је 

једна врлина спасоносних, које наша црква проповеда. У духу 

вере у Бога и љубави учите вашу децу да љубе непријатеље 

своје. Тиме сте одали  Богу пошту и он ће вама дати оно што 

вам је потребно. 

 Не заборавите љубав и наук Светога Саве, нити пак 

дела палих великана. Поштујте и не  вређајте ове жене у  

црнини. Оне су мајке, сестре и љубе ових јунака, оне су 

очувале ваше ослободиоце ове слободе и велике домовине 

наше. Хвала свима вама! Хвала Одбору на труду око подизања 

споменика. Нека је вечита слава палим Црнотравцима.  

Нек је Божји благослов на дому нашег узвишеног и витешког 

Краља Александра. Амин!   

 

 По том је Господин Владика повукао за канап, те је 

застор пао, а споменик се показао у својој лепоти и величини. 

На то је музика интонирала државну химну, чета војника 

почасном паљбом поздравља а црквено звоно и 180 пуцња 

прангија оглашавају откривање споменика. 

  

Одмах затим председник Одбора г.Божидар Поповић 

свештеник поздравља госте и сакупљени народ овим говором: 

       



Ваше Правосвештенство. Поштовани Гости и  

Драга Браћо! 

 Почаствован сам да Вас као председник Одбора за 

подизање споменика 

изгинулим ратницима, са 

највећом захвалношћу 

поздравим добродошлицом. 

   Жалосна је душа моја, 

што немам моћ да у име свих 

палих јунака уцвељеним 

њиховим мајкама материјалну 

утеху дадем, браћи и сестрама 

њиховим, у црно завијеним 

радост пренесем и сиротиј 

дечици њиховој родитељску и 

материјалну помоћ пружим. 

 Али зато наша света 

црква нас учи о бесмртности 

душе а народна историја о 

трајној успомени заслужних за 

отаџбину оваквих њених 

синова. 
Божидар Поповић, свештеник, 

 Председник Одбора за подизање споменика 

Браћо, по нашој вери и васпитању нема благоугоднијег дела, 

него положити душу за своју веру, нема веће славе и 

пожртвовања него ли дати свој млађени живот за своју милу 

домовину. Тако су урадили и дали животе ови наши јунаци, 

који нас данас овде окупише. Ми им благодаримо а поколења 

нек их славе и на њих се угледају. 

За велике идеје морају бити огромна пожртвовања а да 

се остваре велика дела морају се дати огромне жртве. За 

остварење наше националне идеје, ослобођење и уједињење 



које је стотинама година кроз јаворове гусле опевано, дато је 

небројено драгоцених жртава па и ово место у последњим 

великим борбама дало је 172 својих најбољих синова. Они 

нису жалили своје животе, храбро су их ставили као малтер и 

циглу на темељ наше велике Отаџбине. Јер су тако васпитани 

још кад су их ове у црно завијене мајке на грудима дојиле и у 

љуљке успављивале. 

Зато се дубоко клањамо сенима наших витезова, јер су 

достојно изгинули и Косово  осветили. Ми данашњу слободу 

уживамо због њихове смрти те заслужују да их кроз векове 

славимо. 

 Овај споменик представља незнане хумке наших  јунака 

расејаник по целом свету, које су остале ненатопљене сузама 

своје деце, незасађене цвећем и без упаљене свеће. Ово свето 

место од данас нека Вам послужи у место тих незапамћених и 

незабележених места наших мученика. На њему тражите 



утехе, цвеће садите, свеће палите и јунацима венце плетите. Да 

Вам на ономе свету не кажу: - Ви слободу уживасте у моћи 

бејасте, - наш аманет не испунисте. 

 

Одбор за подизање споменика. 

(С лева на десно) Владимир Јовић, Иван Ивановић, Тодор Цветановић, Таса 

Кузмановић, Божидар Поповић, свештеник (председник), Зарија 

Радисављевић, Јован Л. Љубић, Јован Ивић, Витко Рајковић, Тодор 

Момчиловић. 

Ми славимо сада ускрслога Бога што нас је Његовом помоћу 

ослободио тешкога ропства и претрпљене страшне голготе. 

Сећајмо се свагда наших витезова, наших тешких мучних дана, 



који су нас довели до ове славе а са бесмртним Вођом Краљем 

Петром – Ослободиоцем. 

 Наш народ је доказао да љуби своју веру, јер га је 

научила да за њу и слободу све да. 

 Ми неможемо изумрети, када већ нисмо за петвековно 

ропство; нити разделити се кад нисмо до сада, а још мање 

заборавити наше хероје. Тек се сад имамо духовно развијати и 

у Цар Душановој слави цветати. 

 Повратимо се истоку одакле је живот поникао, где се 

сунце рађа, где је христос васкрсао. Не заборавимо наш славни 

Југ, колевку и славу Српства еда би у слози и братској љубави 

проживели као срећна деца наших славних прађедова. 

 Ово камење од свих наших голих брда, овај споменик, 

нек буде поколењима видан сведок наше захвалности за 

велика и бесмртна дела наших јунака. 

 У име Одбора, који се свесрдно старао о подизању овог 

споменика, ја га данас пред Вама свечано предајем 

надлежнима да га чувају и оставе нараштајима и поколењима 

да у њему гледај: како се мре за Краља и Отаџбину и како је: 

слатко и славно умрети за: веру, слободу и род свој. 

 Нека је вечита слава нашим јунацима! 

После овога г.Вељко Димитријевић пуковник, пун узбуђења до 

суза, изговорио је војничким гласом (по белешкама): 

                         Јунаци! 

 Као ваш командир чете првог пука, дошао сам на ваш 

позив, да вас све поздравим, а мојим хрбрим палим војницима 

на бојном пољу за наше ослобођење и уједињење, положим на 

овом вашем лепом споменику скроман венац црнотравске 

заједнице у знак захвалности. 

  Браћо ! 

 Моменат је да вам најсвечаније на овом месту изјавим, 

да сте ви у овом крају носиоци културе, да сте у војсци такви 

били па ево и овде. Зато што сте свуда показивали храброст, 



самопрегорење и жртвовање за краља и Отаџбину, ви сте први 

стајали на челу I пука. Тако сте данас први и чувени у вашем 

тешком занату у нашој престоници и Отаџбини. 

 Када се говорило и одређивало у пуку, који су храбри, 

верни, поуздани, свесни и смели војници да на старашном 

месту постоје, то су били војници из Црне Траве.   

 Споменик и ова имена на њему говориће сваком госту 

овога места: ко су и шта су Црнотравци и свако вас за ово мора 

више него друге ценити и дубље поштовати. 

 Ви не само да сте у борби били први, него ево, и у миру, 

после десет година ви сте са спомеником први између Ниша и 

Врање. 

 О, ви млада поколења и децо, угледајте се на ваше 

родитеље и дедове и прадедове и очувајте стечену муком и 

крвљу слободу. 

 Вама живима хвала а палим Црнотравцима: Слава!    

 У име ратних другова  са венцем од горског цвећа у 

руци попео се на трибину г.Светозар Ђорђевић  трговац и 

одржао је говор: 

   Што  с´  разлажу брда и долине? 

   Зашто кликну вила са планине? 

   Јутрос рано кад зора заруди; 

   Кад се живот са одмора буди ... 

  Вила кличе те дозива друге, 

  Да долете на Споменик туге; 

  На споменик поноса и славе – 

  Соколова одрубљене главе. 

   И узберу цвеће са свих страна, 

   За јунаке наших тешких дана. 

   Да им венце достојне саплету; 

   Славу њину пронесу по свету. 

  А кад славе Споменик открију, 

  Сузама ће виле да залију. 



  Сва имена славних витезова: 

  Свете жртве Србинових синова. 

   И мирисом са цветних пољана 

   Да прекаде слова Великана. 

   Златна слова на мерме-камену – 

   Вечан помен њихову имену! 

 

 Мила наша дружино бојна! 

 Ни величанственијег дана од данашњег, ни тужније 

свечаности од ове, Завичај наш досад имао није. 

 На тај ваш и наш Великдан ево и нас ратника и браће 

ваше, да се са вашим светим сенама и светлим именима на 

белом камену исписани заједнички опростимо. И да та ваша 

светла и мила нам другарска имена овим венцем загрлимо, са 

особитим пијететом и љубављу још већом од оне, са каквом се 

некад на бојишту, чинећи здраво-живо грлили и у јуначко лице 

љубили. 

 Завичај наш, Црна Трава данас слави велики празник 

172 мученика. Велики празник, велики дан, велико славље, - 

али не са игром, песмом и весељем, већ са тугом и болом, што 

удружено са поносом баш и чини да овај дан буде изванредно 

величанствен. 

 Захвални Завичај подиже вам овај скроман свети 

спомен, који ће  „ за далека покољења“ бити сведок о томе: да 

је из ваше крви поникла слобода. Прво: слобода браће са 

Косова и Јужне Србије, која пет стотина година „трпи муке 

свакојаке и пропишта у окове тешке“, робујући под азијатом. 

Затим: слобода наших и ваших огњишта; наших и ваших 

породица и целе Србије, која за три године, као три века 

робовања не имаше „нигде станка нит’ весела данка.“ 

 Но, „кад је душа у подгрлац дошла“ и врисак чељади 

оде до Бога милога, Ви, Соколови дивни – дотле мека и 

племенита срца – планусте као ватра жива, те обузети 

осветничким гњевом кликнусте:  



  „ С’ огњишта милог бјежи ми куго; 

  Зајам ти морам вратити већ ...“ 

па у том витешком покличу налетесте на душмана клета и 

животима својим платисте данашњу слатку слободу. 

 За такве Обилиће другарски венац овај јако скроман. 

Али, ту скромност у материјалу нека надокнади наша неувела 

братска љубав према светим сенима милих нам другова. 

 Венац овај, којима китимо ваш свети спомен јесте од 

цвећа узбираног из наших и ваших цветних градина, из наших 

и ваших цветних ливада и дубрава милога Завичаја, за чију   

сте слободу расејали мученичке кости, од Алжира до Северног 

леденог мора. Мирисом из овога цвећа прекађујемо златна 

слова честитих имена верних слугу честитога Краља. 

 Ваши светли гробови нису били цвећем окићени, а 

ретко који тамњаном прекађен. Још мање пак сузом заливени, 

уз тужну песму мајке или сестре, љубе или кћери, да „пусти 

глас милости утроструче“. И баш зато општа туга је 

непроболива; јер сузе нису оросиле ваше гробове, да би се 

болноме срцу одушка дало. Непреболива је туга исто тако, као 

што и ваше љуте ране беху без пребола. Истина, по где-где  

милосрдна Енглескиња сестра која у место мајке, љубе или 

сеје нежно се трућаше да ваше љуте ране опере и превије, као 

оно косовка Девојка, заливајући Орловића Павла, коме беху 

ребра поломљена. Али већина вас на бојишту умре без тога, 

док укочене очи без успеха тражаху да виде ова брда и 

дубраве, која данас подарише ово цвеће за венац  ваше славе. 

 Породице вас жале кроз потоке суза, које још усахнуле 

нису. Ми жалимо и са болом и са поносом. Са поносом зато 

што је чета нашега Завичаја дала за Отаџбину тако велики број 

жртави, све бољи од бољега. Ви сте слава и понос „чете мале, 

али одабране“; ви сте понос целе Отаџбине, целе Армије, која 

преко својих представника данас ево такође учествује у 

тужном слављу. Истина и нас боли за изгубљеним друговима, 



али, код јунака „ ... несме да засузи око; жалост мора да с' 

крива дубоко.“ 

 У колико пак ми нисмо моћни и достојни да вам, 

дружино мила, Споменик окитимо таквим венцем који би 

одговарао вашој части, слави и величини 

   „Виле ће се  грабити о вјекове 

   Да Вам венце достојне саплету“. 

 И са овог венца милог увенут’ ће цвеће; само наша 

љубав братска никад неће. 

Н.З. 
 За време овога говора Ђорђевић и још два ратника, на 

трибини код Споменика држе велики венац, чија је средина од 

метала –вештачког цвећа- а унаоколо разнобојно  и много природно 

цвеће. 

 Ратници пак, окићени ордењем, у корпорацији стоје испод 

Споменика, и у мислима им излазе многобројне успомене из 

друговања са светим жртвама – милом „дружином бојном...“ 

  

 

 За овим је свештеник г. Јован Поповић прочитао за ову 

прилику припремљен и у књижици оштампани говор, који је 

после раздават народу. 

 Одборник Јосиф Момчиловић положио је на споменик 

венац, на чијим је тракама писало: ›› Својим палим грађанима 

од 1912-1918 г. Општина Црнотравска‹‹. Међу положеним 

венцима били су и венци: г.Жике Рафајиловића народног 

посланика и б. Министра Црнотравска заједница из Ниша. 

 Од споменика гости су отишли у салу основне школе 

где им је Одбор за подизање споменика приредио свечан 

ручак. За време ручка Господин Епископ Доситеј подигао је 

здравицу за здравље, напредак и дуг живот Његовог 

Величанства Краља Александра и Његовог Дома, на што се 

народ одазвао са многобројним ,,живео!“ а војна музика 

одсвирала је химну. 



 Прота г.Мика Поповић у име приређивачког Одбора и 

свих Црнотраваца подигао је здравицу Господину Епископу 

Доситеју, на што су присутни одговорили са „Многаја љета“. 

 После је устао одушевљени љубитељ планинаца и 

народни просветитељ и књижевник Господин Сретен Динић и 

Црнотравацима овако наздравио: 

  Браћо Црнотравци! 

 Допустите и мени да се и ја одужим са неколико речи за 

ово гостопримство, које сте ми указали данас. 

 Ви мене добро познајете а и ја вас. Срећа, те је наше 

познанство засновано на пословима просветним, који су нас 

зближили и спријатељили још од пре петнаест година. За то ми 

је и чинио част ваш позив да дођем на ову прославу. 

 Многи су ме питали када сам пошао, да ли нећу да се 

кандидујем за посланика. Ја сам им одговорио: не, ја немам 

потребе да се кандидујем, пошто сам изабран за посланика још 

пре тридесет година и то акламацијом! Без опозиције! Избором 

за народног просветитеља ја сматрам себе исто што и за 

народног посланика. И мој је партијски принцип Св.Сава. 

 Ето, само зато што сам ја био такав посланик, ви сте ме 

позвали за ову свечаност. Зар то није почаст? Хвала вам браћо! 

 Ја нарочиту љубав гајим према вама а специјално према 

вама као планинцима. Ви сте то добро запамтили још док сам 

био ваш надзорник школски. Јер сам запазио да између 

планине и Бога има велике близине. Све религије постале су у 

планини. Све прве богомоље подигнуте су у планини. Нигде се 

човек тако близак Богу не осећа као у планини. Кад се попне 

на брдо као да се отресе свију грехова људских. И осећа нешто 

узвишено у себи. Зато су планинци сви побожни и сви жарки 

љубитељи Отаџбине своје. То је најзад и статистика показала, 

да приликом расељавања планинци су били најмањи број, који 

су пристали да напусте своје огњиште. Нико ревносније није 

чувао своје огњиште од планинаца. И нико ватреније није 

волео своју Отаџбину од планинаца. Ми то знамо из наше 



историје. Сви устанци и покрети народни показани су из 

планине. Наша прва држава заснована је у Рашким планинама. 

Наша прва религија формирала се у планини. 

 Ето зато ја волим вас. А ви сте то доказали и оправдали, 

да сте такви, овим спомеником који сте подигли, јер сте 

урадили оно, што ни многе вароши још нису урадиле. 

 Ви сте уз то још и необично гостољубиви људи, што је 

такође одлика планинаца. Јер ви сте нас не само позвали у 

госте, него сте нас још и својим коњима изнели 40 километара 

уз брдо. Такво поштовање за своје госте ја високо ценим. 

 Ми смо видели шта сте ви до сада урадили за напредак 

вашег места. То је за свако дивљење. Под тешким 

околностима, толико се културно подићи, то је заиста за 

поштовање. А шта има теже од тога немати пута за своју кућу. 

 Ви знате колике смо ми муке видели само док смо ову 

школу подигли. Шта је остало за друге тековине. Па ипак 

истрајност ваша ће најзад победити. И ви ћете бити једно 

место, које ће увек служити за пример другима. 

 Нека вам буде само једна порука од мене: кад стекнете 

добре свештенике, учитеље, добру општинску управу, чувајте 

је као очи у глави. Јер то се не добија сваки пут лако. 

Благодарећи само таквим људима ви сте постигли ово до сада 

што вам служи на част. 

 У то име кличем из дна срца мога: живели Црнотравци ! 

 За овим се подигао стари и уважени прота лесковачки г. 

Милутин Стојадиновић  и у свом патриотском одушевљењу 

одржао ову здравицу : 

 

   Ваше Преосвештенство, 

   Господо и браћо ! 

 После предходних  сада изговорених и чувених 

здравица нека ми је дозвољено да и ја као гост и саучесник ове 

свечаности једну наздравим. Да је наздравиму у име своје, у 

име лесковачког свештенства и у име града Лесковца, чијих 



грађана овде има присутних. Да је наздравим у нади, да ће то 

бити у духу данашње прославе и у допуну већ изнесених 

мисли. Чујте дакле! 

 Један научар рекао је : дајте ми ослонац  па да преврнем 

целу земљу ! А то значи : дајте ми добре услове па да 

постигнем велике успехе у свему што је добро. И нама дакле 

требају ослонци требају нам услови за жељене успехе. Ако 

замислимо нашу државу као један нови организам, као једно 

биће, несумљиво да то биће за своје кретање и постигнуће 

циља мора имати своје ослонце. Јер како би изгледао човек без 

ногу, - без својих ослонаца? То би била једна наказа, једна 

непомична трупина, осуђена на пропаст и смрт. Јер ноге су 

организму ослонац, а руке дају махове а памет одабира циљ и 

руководи правцем, 

 Ја ћу овом приликом у знаку ове слике указати на два 

главна ослонца за успех у нашем напредовању, успеху и 

прогресу. То су духовно-морална и физико материјална сила. 

 Духовну силу оличава црква са просветом, а физичку 

силу оличава војска. Ако су та два ослонца на висини свога 

позива – држава је зајемчена, напредна и слобода обезбеђена. 

 Господо и браћо ! Голготско искуство које преживесмо 

учи нас: да за сад црква и касарна једино гарантују свету 

слободу. Како ће бити у будуће - да ли ће ове две установе 

бити у заједници или ће једна другој место уступити –  решиће 

будућност. 

 Зато ја у овом свечаном тренутку истичем важност ова 

два чиниоца, ова два фактора у животу народа и молитвено 

кличем : Господе, благослови српску цркву да кроз векове 

успешно крепи веру и морал у народу ради среће на земљи и 

спасења на небу. И живео бранич наше слоге и независности, 

наша славом овенчана војска ! ‹‹ 

 После свих ових здравица, поново је устао Господин 

Епископ Доситеј и ганут свиме оним што је видео и чуо у 

црној Трави, подигао је здравицу црнотравским мајкама, које 



су одгајиле добре јунаке, којима се Отаџбина и њихов завичај 

поносе. Том приликом је Господин Епископ одао признање 

Приређивачком Одбору за учињене напоре, и његовог 

председника младог свештеника г. Божидара Поповића 

одликовао пред свима црвеним појасом  за ревновање око 

уређења старе цркве подизање нове  цркве у Броду и 

прикупљање прилога за хуманитарне установе, на шта се 

млади г. Божидар скромно захвалио. 

 Војна музика у школском дворишту свирала је до 

мрака. 

 Другог дана, 15/28. Јула, Господина Епископа 

отпратило је тридесет коњаника у село Брод, где је извршио 

освећење нове подигнуте цркве Св. Пантелејмона. 

 

                       ТЕЛЕГРАМСКЕ ЧЕСТИТКЕ 

     приликом откривања споменика. 

Његовом Величанству Краљу Срба, Хрвата и 

Словенаца 

   АЛЕКСАНДРУ ПРВОМ  

       Блед 

Одбор грађана Црнотравских за подизање споменика 

Великом Краљу Ослободиоцун Петру Првом и палим 

ратницима црнотравским за слободу отаџбине своје приликом 

данашњег освећења споменика изјавњују своју најдубљу 

оданост и верност своме љубазном Краљу кличући Му:  

Живео ! 

      

Председник одбора за                 

подизање споменика 

     Божидар Поповић                      

свештеник 

 

 

 



Одговор : 

Господине, 

 Пријатно дирнут изразима оданости и верности 

поднесеним приликом освећења споменика Великом Краљу 

Ослободиоцу Петру I и палим ратницима у Црној Трави Њ.В. 

Краљ благоволео је  наредити да се изјави срдачност на томе. 

     По овлашћењу 

     Министра Двора, Секретар 

     К.П. Крстић 

 

Господину Божидару Поповићу свештенику: председнику 

одбора за подизање споменика Краљу Петру Великом 

Ослободиоцу.   

       Црна Трава 

 

 Господину МИНИСТРУ ВЕРА 

 На дан освећења споменика Његовом Величанству 

Краљу Петру и црнотравским погинулим ратницима, Одбор за 

подизање споменика сматра своју дужност, да Вам се захвали 

што сте приликом ове прославе послали свог изасланика. 

    

 Председник одбора за 

подизање споменика 

     Божидар Поповић 

свештеник 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 
Честитамо освећење споменика и храма. 

Битољ    Владика Ј о с и ф 

 

 

 

 

 



ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Поздрављамо откривање споменика узвиком слава 

храбро палима и у рату помрлим Црнотравцима. Светлим 

црнотравским грађанима и гостима срдачан поздрав. 

Београд       Жика Рафајиловић министар на 

расположењу 

ОДБОР СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Слава Црнотравцима, који животе дадоше за отаџбину 

хвала Црнотравцима који поштују заслуге за отаџбину. 

Београд    Зарије Поповић књижевник 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Откривање споменика у рату јуначки палим и помрлим 

Црнотравцима поздравља са: слава им ! Гостима и 

Црнотравцима шаље срдачан поздрав. 

Врање    Јован Стојковић – Ћумурџија 

 

Божи Поповићу председнику одбора за подизање 

споменика – Црна Трава 

 Хвала на позиву. Услед болести не могу доћи. Клањам 

се сенима мојим храбрим војницима палим Црнотравцима за 

наше уједињење и ослобођење. Слава им. Поздрављајући 

госте, кличем живели моји напредни и благородни 

Црнотравци. 

Београд   Ваш народни посланик, Јово Јовић 

резерв. Капетан 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Сматрајући значај откривање споменика сенима 

погиинуле браће дужност ми је као и сваком Србину дубоко се 

поклонити и рећи им. Слава им ! 

Београд   Матија Петровић први срп. 

Каменорезац и  М. Танкосић 

   Вајар 



 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Нека је слава погинулим ратницима, који у рату за 

ослобођење и величине наше домовине падоше. 

Лесковац   Васа Поповић свештеник, бивши 

нар. Посланик 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Слава погинулим Црнотравцима у рату 

Врање      Христа Прикић 

            бив. народ. посланик 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Погинулим Црнотравцима нека је слава а живима 

хвала. 

Соко Бања   Душан Стојилковић адвокат 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Са дубоким пијатетом и захвалношћу клањамо се палим 

Црнотравцима у борби за ослобођење и уједињење са узвиком: 

хвала им ! 

Врања    Пуковник Радоичић и Максимовић 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Данашњу свечаност – откривање споменика јуначким 

Црнотравцима у минулим ратовима за уједињење грађани 

града Врања честитају Вам кличући: Слава погинулим и 

умрлим Црнотравцима! 

Врањe               Димитрије Стојковић             

председ. Општ. Врањске 

 

 

 

 



ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Палим Црнотравцима слава а трудбеницима око 

подизања споменика који ће покољењима показивати како се 

брани Краљ и Отаџбина : Хвала! 

Предејане                  Александар Ивић поштар 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

 Искрено се дивим вашем напорном труду и бризи око 

подизања споменика. Палим борцима за ослобођење и 

уједињење, који ће покољењима вечито говорити како се гине 

за Краља и Отаџбину : нека је Слава! 

Чајниче            Бранко Гргуревић  

                                                                   чинов. Банке 

 

ОДБОРУ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА – ЦРНА ТРАВА 

  

Честитамо откривање споменика изгинулим ратницима. 

Предејане                   Алекса Милчић и Брат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ ЛИСТОВИ 

 

О СВЕЧАНОСТИ ОСВЕЋЕЊА СПОМЕНИКА 

РАТНИЦИМА У ЦРНОЈ ТРАВИ. 

  

„ ВРАЊСКИ ГЛАСНИК“ 

СПОМЕНИК ИЗГИНУЛИМ БОРЦИМА У ЦРНОЈ ТРАВИ 

 

-Освећење и откривање споменика извршиће се 27. Овог 

месеца.- 

 Одбор за подизање споменика борцима, изгинулим у 

ратовима од 1912. до 1918. Године, извршио је своје дело. 

Споменик је подигнут на лепом каменом постаменту и 

представља велику пирамиду од белог мермера, завршену 

одозго крстом и орлом. Око рељефног лика Краља Петра у 

ловоровом венцу, изрезано је и позлаћено сто седамдесет и два 

имена изгинулих Црнотраваца, који ће нараштајима вечито 

говорити како се јуначки умире за Краља и свој народ. 

 Освећење ће се извршити 27. овог месеца. Програм 

свечаности обухвата три дана, 26. ће бити дочек и поздрав 

гостију на предејанској станици нишке области : на брзом возу 

у 8 а на путничком у 10 часова. После доручка ће се ићи на 

коњима у Црну Траву, где ће у четири часа после подне бити 

дочек. 

 Другог дана, 27. овог месеца, после архијерејске 

литургије ће се одржати парастос палим борцима. Затим ће се 

поворка гостију, на челу са епископом нишким г. Доситејем 

кренути према споменику, који ће г. епископ осветити у 11 

сати. Трећег дана, 28. у 5 сати изјутра, полазе гости на 

освећење нове цркве у селу Броду. 

 Учесници на овој свечаности треба да се на недељу 

дана раније пријаве г.Божи Поповићу, свештенику у Црној 

Трави ради осигурања стана и хране. 

 



 

          „ПРАВДА“          

СПОМЕНИК ИЗГИНУЛИМ БОРЦИМА У ЦРНОЈ ТРАВИ 

 

      -Освећење и откривање споменика извршиће се 27. о.в. м.-        

 Одбор за подизање споменика борцима изгинулим у 

ратовима 1912. до 1918. Завршио је своје дело. Споменик је 

подигнут на лепом каменом постаменту и представља велику 

пирамиду од белог мермера, завршену одозго крстом и орлом. 

Око рељефног лика Краља Петра у ловоровом венцу, изрезано 

је и позлаћено сто седамдесет и два имена изгинулих 

Црнотраваца, који ће нараштајима вечито говорити како се 

јуначки умире за Краља и свој народ. 

 Освећење ће се извршити 27. овог месеца. Програм 

свечаности обухвата три дана. 26. ће  бити дочек и поздрав 

гостију на Предејанској станици Нишке области: на брзом возу 

у 8 а на путничком у 10 часова. После доручка ће се ићи на 

коњима у Црну Траву, где ће у четири часа после подне бити 

дочек. 

 Другог дана, 27. овог месеца, после архијерејске 

литургије ће се одржати парастос палим борцима. Затим ће 

поворка гостију, на челу са епископом нишким г. Доситејем, 

кренути према споменику, који ће г.епископ осветити у 11 

сати. Трећег дана, 28. У 5 сати изјутра, полазе гости на 

освећење нове цркве у селу Броду. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  „ВЕСНИК“ 

                 ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА У ЦРНОЈ ТРАВИ  

 

Изгинулим ратницима 1912-1918. године. 

 

 У центру  планинског дела среза власотиначког испод 

Чемерника је малена и забачена од скора проглашена 



варошица Црна Трава, позната са својих способних 

предузимача и вредних мајстора зидара, у којој је 14 (27) јула 

на врло свечан начин освећен и откриван мермерни споменик 

– пирамида ( у вредности од 40 хиљада динара), на којој 

златним словима урезано 172 палих бораца Црнотраваца за 

Отаџбину, Краља и народ свој. 

 Освећење је извршио Нишки Епископ Господин 

Доситеј, уз асистенцију шеснаест свештеника и свога ђакона. 

Присуствовали су представници војске, најближе грађанске 

власти, све становништво и много позваних гостију и 

представници околних села. 

 За ову свечаност чињене су и изведене многе припреме, 

које чак премашују моћ једне мале варошице. За дочек Г. 

Епископа Доситеја и позваних гостију, послато је осамдесет 

коњаника на железничку станицу у Предејане. Одавде је ова 

група путовала до Џеврљанке пет часова. Ту, на граници 

општине Црнотравске дочекао је Г. Епископа и госте 

Председник општине са народом и повео их у варошицу где 

их, после једног сата путовања , пред црквеном портом, која је 

била дупке пуна народом, дочекао свештеник г. Божидар 

Поповић, поздравио г. Епископа добродошлицом и увео га у 

своју цркву. Господин Епископ са владичинског трона је топло 

и искрено захвалио народу на дочеку, па се повукао у стан код 

свештеника. На улаз у порту, био је укусно намештен и окићен 

натпис:»Испола-ети-деспота«. 

Варошица је за ову свеченост имала врло свечан изглед. 

Црнотравски мајстори направили су славолука искићени 

зеленилом, цвећем пољским и заставама. На првом је био 

натпис: »Благосовен грјади ви имја Господње«;  на другом:      

» Добро нам дошли« а на трећем: с једне стране: »Мердаре, 

Куманово, Горничево, Битољ, Брегалница, Рудник, Груниште, 

Цер, Кајмакчалан« а с друге стране: ,,Слобода је никла из крви 

мученика, Слава им “. А над самим спомеником лепршао се у  



ваздуху екран вешто утврђен жицом на околним зградама са 

натписом на једној страни: „Виле ће се грабити у вјекове, да 

вам вјенце достојне саплету“  а на другој страни: 

 

» Благо ономнко до века живи! Имао се рашта и родити«. 

Сем тога цела је варош била искићена цвећем, зеленилом и 

заставама. 

       Свечаност је отпочела парастосом у црквеној порти, на 

коме је пригодну реч изговорио г. Михаило Поповић, 

Црнотравац, прота из Београда. После парастоса тужна 

поворка кренула је ка споменику, који је на пијаци усред 

варошице, овим редом: жито, рипиде, барјаци, приложени 

венци, вод војника у походном оделу, војна музика, Епископ 

г.Доситеј са свештенством, представници власти, гости, 

ратници, удовице – инвалидкиње и маса народа. Кад је свршен 

црквени обред освећења на нарочитом подијуму и г.Епископ 

повукао канап и открио споменик, загрмео је почасни плотун 

пушака а после тога молитва војне музике. За тим је Г. 



Епископ Доситеј у дугом и дирљивом говору величао пале 

јунаке, хвалио њихову веру и преданост Отаџбини и Краљу, 

храбрио живе Црнотравце и предао им своју поуку вере и 

љубави. После су говорили од стране Одбора за подизање 

споменика његов председник Г. Божидар Поповић свештеник 

износећи заслуге и јунаштва погинулих, за тим Јован Поповић 

свештеник, који је своју одштампану беседу бесплатно, иза 

говора раздао народу; од стране другова изгинулих ратника г. 

Светозар Ђорђевић трговац, који је у ратничком заносу славио 

своје другове и г. Вељко Миловановић пуковник који је 

величао јунаштво Црнотраваца и целог првог пука  пешадије и 

његову славно одиграну улогу у бив. ратовима. 

 На откривен споменик приложили су дивне венце: 

Општина варошице Црне Траве, ратници Црнотравски, 

Црнотравска заједница и г.Жика Рафајловић, народни 

посланик. 

 Када је освећење у 12 часова завршено, позвати су 

г.Епископ и гости у основну школу на ручак, који је за педесет 

званица приредио Одбор за подизање споменика. Госте су 

служили сами ратници. Подигнуте су здравице Њ.В. Краљу 

Александру и Краљевском Дому, Господину Епископу 

Доситеју, Одбору за подизање споменика, Приређивачком 

Одбору и грађанству уз песму „многаја љета“ и свирку војне 

музике. А прави урнебес од удешевљења и усхићења 

произвела је здравица Господина Владике Доситеја, коју је 

подигао за здравље Црнотравских матера, које дају овакве 

јунаке, мајсторе и честите грађане. Са оваквог званичног ручка 

поздрављени су телеграмом Њ.В. Краљ и Министар Вера. 

 За исте госте увече је био банкет у хотелу „Круна“ који 

им је општина приредила. И Г. Епископ и сви гости као и све 

становништво разишло се после ове свечаности, која је имала 

прави народно-религиозни карактер у највећем душевном 

задовољству, што је извршен један видљив знак захвалности 

заслужним црнотравским јунацима. 



 

“ПОЛИТИКА” 

СПОМЕНИК ИЗГИНУЛИМ ЦРНОТРАВЦИМА 

- Свечано откривање и освећење споменика у рату изгинулим 

Црнотравцима извршено је прекјуче – 

 

                                                                         Црна Трава, 28.јула 

 На обали бистре Власине, између високих планина које 

са свих страна затварају видик и не чијим врховима небо 

изгледа разапето као парче плаве чоје, јуче је одржана једна 

ретко дирљива свечаност. Откривен је споменик 

Црнотравцима погинулим у три последња рата. Њима и 

покојном Краљу Ослободитељу. 

 Иако се  у ово доба већи део Црнотраваца налази по 

варошима на печалби, многи од њих су пожурили својим 

кућама, својим домовима који ни мало не личе на домове 

какви се могу видети у осталим варошицама и селима. Зидани 

од камена, покривени циглом и намештени са пуно укуса они 

личе на мале светле виле у којима дуга, бескрајна зима прође 

брже него у чађавивим и тамним кућама по другим крајевима. 

Многе су палате подигли марљиви Црнотравци по целој 

Србији, многе су године провели у печалби док су од једног 

забаченог села сиротињског начинили прекрасну варошицу, са 

којом се мало које место може такмичити. 

 Јуче су своје родно место Црнотравци улепшали 

мермерним стубом на коме су златним словима исписали сто 

седамдесет два имена своје браће и синова који животе своје 

положише за слободу и величину родног краја. На челној 

страни обелиска, у истом блоку белог мермера урезан лик 

Краља Петра, а испод лика речи посвете: 

“Ратницима за ослобођење и уједињење од 1912 до 1918 

године” 



 Свуд унаоколо руковети цвећа, шареног мирисног 

горског биља и лепи, богати венци које су Црнотравци чак из 

Ниша и Београда добавили. 

 Сам владика нишки г.Доситеј  превалио је дуг пут 

преко планина и увала, стазама мучним и опасним, да открије 

и благослови споменик изгинулих Црнотраваца. Дошао је и 

председник “Црнотравске Заједнице” из Ниша, пуковник у 

пензији г.Вељко Димитријевић и поглавар среза власотиначког 

г. Протић. И нико други осим мештана. Ни један Београђанин 

који би на слави представљао било грађанску било војну власт, 

осим једног вода пешака са једним потпоручником нишког 

гарнизона. 

 Ипак је свечаност била лепа. Говорио је епископ 

г.Доситеј, и пуковник г.Димитријевић и црнотравски 

свештеник г.Јован Поповић. Људи у закопчаним гуњевима од  

 
Његово Преосвештенство епископ Нишки Господин ДОСИТЕЈ 

Са свештеницима који су били на освећењу споменика у Црној Трави: ( с 

лева на десно) свеђтеници: Јован Поповић, сотир Поповић; протојереји: 

Жика Станковић (председ. Дух.Суда), Милун Стојадиновић, Мика 

Поповић, Христифор Поповић (намесник) свештеници: Божидар Поповић, 

Ћирило Љубичевић: ђакон Лазар Живадиновић: прота- намесник Михаило 

Тасић: свештеници: Михаило Цветковић, Милоје Радисављевић, Синиша 

Тошевић и Харалампије Цветковић 



белог домаћег сукна, жене и девојке у дивној народној ношњи, 

црној златом украшеној, стојали су око споменика и побожно 

се сећали својих покојника. Јер нема у Црној Трави ни једног 

дома који није дао домовини свој прилог у крви. 

 Председник одбора млади свештеник г.Божа Поповић 

старао се и уложио сав свој труд да свечаност буде у сваком 

погледу лепа. После ручка у основној школи почело је народно 

весеље. Али ни то весеље није као у осталим крајевима. Нема 

ту ништа усиљено, ништа одређено програмом и у напред 

прописано. Црна Трава се веселила са свим својим сокацима, 

са свим кафанама и дебелим ладовима гранатих букви. Грмеле 

су музике и војне и циганске, окретало се коло у бескрај док 

девојке и младићи не изгубе дах. Једни су замењивали друге 

све док малаксали свирачи нису опуштали за час руке. 

 Две младе гошће, гђа  поглавара Протића, и гђа 

адвоката Петра Милосављевића, која је са својом мајком чак из 

Тетова дошла да посети Црну Траву и њено славље, замениле 

су своја одела народном ношњом црнотравском. Деца у истим 

оделима као и одрасли. Свуда свежине у погледу, у опхођењу, 

у срдачности. Трезваност и бистрина својствена планинцима и 

граничарима. А уз то и дубок смисао за стварност, искуство 

темељито  које су Црнотравци с колена на колено прибирали у 

печалби и доносили са уштеђеним дукатима у родни крај. 

 

“ПОЛИТИКА” 

                            

ЈЕДАН ДАН У ЦРНОЈ ТРАВИ 

 

-Родни крај наши вредних зидара предузимача нема никакве 

саобраћајне везе са другим местима –  

 

 Један наш угледни природњак назвао је недавно 

санџачке висоравни југословенским Тибетом. Назив тај, мало 

похвалан за Југославију, могао би се применити и на оне 



прекрасне крајеве око Црне Траве. Природа их је обдарила 

раскошним богаством планинског биља, изобиљем дивљачи. 

Планионске речице пуне су ситне пегаве пастрмке, 

пространим пашњацима пландују напредна стада, а у далеким 

честарима господари сура мечка и горски вук. Све што је Бог 

могао дати имају Црнотравци. То је све, али је то ипак врло 

мало. Јер и поред лепоте своје Црна Трава представља једну 

заиста црну срамоту за целу државу. Иако посланици тога 

краја постају министри, иако чобани црнотравски доживљују 

да се имена њихових синова уводе у спискове београдских 

милионера, Црна Трава је одсечена од осталог света високом 

планином као кинеским зидом. 

 На тридесетак километара, истина пролазе сваки дан 

брзи возови међународни и локални, али неће бити претерано 

утврдити да је лакше доћи из  Париза у Солун, него из 

Предејана у Црну Траву. 

 Ако имате среће, у Предејану нађете какво коњче и на 

расклиматаном самару полазите на пут. Иначе што је 

најчешће, а ваљда и најпријатније идете пешке. Три часа хода, 

момачког хода, идете уз гору. Купинским рилом, Мрковицом и 

Помочаницом. Свуда стара букова шума и пашњаци на висини 

од шест стотина до хиљаду и по метара над морем. 

 Гора богата шумом и водом. Поред хладног извора 

наиђете пред зору на отиске курјачких шапа и сељачких 

опанака. 

 На целом путу само једно село: Пронине механе и 

Млачиште чувено са својих механа. Над њима се две стране 

Јерич и Чемерник, који граничи са Власином. Зими су ти 

крајеви непроходни. Поравна, кажу, снег врхове младих буква. 

 До Црне Траве, рекли су нам, да има скоро три часа. 

Дође Вам на ум да сте залутали јер скоро толико пешачите и 

узалудно тражите очима торањ црнотравске богомоље. Тек кад 

дођете над само село, знате да сте стигли. Место је у дубокој 

једној ували притишљено планинама са свих страна. Знали сте 



већ при поласку да броји око 3000 становника и очекивали сте 

једно село, сиромашно, напола напуштено, чији се људи по 

свету муче тражећи зараде. 

 Није мало изненађење пред чудним изгледом ове 

варошице, којој више приличи то име наго многим другим 

већим и ближим србијанским паланкама. 

 Помислите да сте у неком крају где су жене домаћини. 

Јер у Црној Трави, на улици, у пољу и за столом видите 

већином жене домаћини. Отресите, госпоствена држања и врло 

слободне. Оне су заиста домаћини у Црној Трави. За време 

дугих месеци док су мужеви на печалби Црнотравке држе 

њихове домове, подижу им децу и уче их да буду као и очеви 

што су : вредни, штедљиви и честити. 

 То су особине свих Црнотраваца ма где они били, ма у 

каквом се имовном стању налазили. А избор заната су им 

стари њихови учинили. Пре тридесет година прве црнотравске 

мајсторе Гопу Љубића и Горчу Поповића довео је у Београд у 

печалбу њихов земљак поп Мика Поповић (сада прота). 

Предузимали су грађевинарске послове и стекли лепу зараду. 

Отада Црнотравци су зидари, предузимачи, касније инжињери 

и архитекте. У путу сам се сусрео и спријатељио са једним 

старцем из Млачишта. И поред својих седамдесет година 

пешачи као младић. Све је на њему домаће производње и 

опанак и гуњ и шубара на глави. Живи скоро испоснички иако 

је његов унук, београдски предузимач и кућевласник, 

вишеструки милионер. 

 Нису одувек Црнотравци зидари. Раније док су Турци 

испирали у Власини гвоздену руду коју су вадили код Скеле, 

више саме Црне Траве, сви су они на руднику били запослени. 

Тек када су се у Србији откриле друге руде, јефтиније и лакше 

за рад, Црнотравци су се нашли у страшном положају. Остали 

су људи без хлеба. И невоља их је горка натерала да у далеким 

крајевима потраже зараде. Још под краљем Миланом 

покушавано је да се црнотравско гвожђе и даље ради, али без 



успеха. Неки старци уверавају да су у свом селу разговарали са 

Драгом Машин, док још није била постала српска краљица, 

када је са својим мужем долазила да обиђе руду. 

 Црна Трава, живећи у изузетним околностима, створила 

је и нарочити облик свог живота, пун особености, већином 

корисних и лепих. Тако, само једну да споменем, у Црној 

Трави нема политичких зборова. Не толико због рђавих 

путева, посланички кандидати пролазе и тежим стазама, већ 

што Црнотравци не желе да их слушају. Нека гласа ко како 

хоће, кажу они, то су њихове ствари, али само не ћемо да нам 

по селу проповедају којешта. Знамо ми да су то празне речи. 

Немамо за то времена. А гласамо сви, јер треба нако да буде 

посланик!  

      Вук Драговић 

 

  ,,ВРЕМЕ” 

                    СПОМЕНИК РАТНИЦИМА У ЦРНОЈ ТРАВИ 

 

 Грађани општине црнотравске, у области нишкој, из 

својих добровољних прилога подигли су својој браћи 

достојанствен споменик од белог мермера, из радње Матеје 

Петровића каменоресца. Лик Краља Петра, ловоров венац и 

крст у рељефу са орлом на врху израдио је Милан Танкосић, 

вајар. Споменик ће на дан 27.јула осветити Епископ Доситеј уз 

учешће великог броја гостију. Одбор са Божом Поповићем, 

свештеником, пропрема велику свечаност. Сви позвани гости 

имају раније обавестити одбор о доласку. 

 

 

„ЛЕСКОВАЧКИ ГЛАСНИК“ 

 СА ОТКРИВАЊА СПОМЕНИКА У ЦРНОЈ ТРАВИ 

 

 Црна трава спада у ред оних типичних села и 

планинских (од после рата је проглашена за варошицу) која 



увек изазива дивљење кад се оде тамо. Размештена на 

огранцима Чемерника с обе стране реке Власине и неких скоро 

20 махала, на висини преко 1500 метара, она представља 

читаву једну област. Само главно „село“ или чаршија, 

смештена је у дубодолини на Власини, где су школа, црква, 

општина, дућани и кафане. Све збијено једно уз друго 

притешњено огромним бреговима. Све су остале махале по 

бреговима, по читав сахат удаљене једна од друге, са којих 

гледана чаршија доле, као са аероплана даје утисак панораме. 

И таква су вам сва села у тој области. Таква је и Клисура. 

 Поп Јован Црнотравски парох домородац и љубитељ 

свог родног места, пише у својој књизи „Црна Трава“ (стр.' 4-

7) да је Црна Трава била првобитно један манастир који је 

припадао под Цариградску Патријашију и давали цркви Светој 

Софији 70 ока рибе пастрмке годишње. Кад је султан Мехмед 

II заузео Цариград она је продужила давати ту рибу Аја 

Софији, као и џамији. И то је био једини порез. 

 Доцније  Турци пронашли су ту мајдане гвожђа и 

почели доводити раднике да ваде руду. И како су се који 

населили због тих рудника, тако су и остали. Поред тога 

велика Црнотравска котлина била је прибежиште Срба из 

свију крајева Српства, које је као виђене Србе Турска гонила. 

Тако се зна тачно да су неке фамилије насељене из Шумадије, 

Косова, Рогозна, Рашке, Риле планине и т.д. А лаж је и грубо 

незнање појединих писаца, вели поп Јован, да су шопови 

национално несвесни и глупи, као што они у опште пишу о 

Шоплуку. Треба доћи на „шопске“ саборе па видети њихову 

културу и бистрину. Године 1912. Црна Трава имала је близу 

3000 душа који себе називају: Србин Црнотравац источне 

православне вере. И када је Црна Трава још пре 100 година већ 

служила као центар просветно-културни, тада је данашња 

Сурдулица имал на свега десетак циганских кућа. 

 Oд данашње свештеничке фамилије Поповића (прота 

Мика, поп Јован и поп Божидар) која датира од преко 200 



година запамћен је њихов предак поп Анђелко, који је у 

црквеном јеванђељу оставио један запис: Сија писмо да се 

знаје на 1820. Годину, кад искочи лажа да иду девојке у 

Маскова. И се изженише девојке. Писа поп Анђелко од Црну 

Траву из Самчекину махалу. 

 Тај поп Анђелко за своје време био је једини 

Уневерзитет ,,теолошки факултет“ за охдашње учитеље и 

свештенике од Власотинца до Трна. Људи су са свију  страна 

доводили своју децу на школовање код попа Анђелка. 

 Као таква од вајкада Црна Трава и данас предњачи у 

писмености међу  осталим селима. Свима суседним 

општинама су деловође Црнотравци. Данас су Црнотравци 

правници, академици, учитељи, професори, свештеници, 

официри, трговци, грађевинари. Има их школованих на 

занатским школама чак у Бечу, Пешти, у Немачкој, 

Француској и Русији. 

 Па како у Црној Трави не може да роди сваки усев због 

хладноће, нарочито кукуруз и грожђе, то није чудо што је се 

одавно дошло на мисао да се иде у печалбу. Први је одве 

Црнотравце у печалнике Риста Струмићевски. Данас за 

Црнотравце као зидаре зна цео Балкан. Највеће и 

највељелепније грађевине у Београду и другим варошима 

њихова су дела. Једини крај кога печалба није раселила. Они 

иду у печалбу али се враћају својим кућама и чувају свој родни 

крај. 

 Убрзо на њих се угледала и околна села и пошла у 

печалбу, али толико цене  попоуларни црнотравски глас, да се 

друкчије и не представљају у „страним свету“ него 

Црнотравци и ако су из Брода, Рупља, Дарковаца   итд. Њима 

је рентабилно да се прикажу као Црнотравци. Толику је 

репутацију Црна Трава стекла. 

 Од тог доба од како се пошло у печалбу почиње зидање 

нових кућа, на месту старих кровињара. Јер повратак из 

културнијих крајева није остао без последица. Зато ћете данас 



видети по тим махалама, где нема ни једног квадратног метра 

равног, читаве палате са најмодернијим намештајем, за које се 

цреп вукао чак из Лесковца. 

 Путеви су за њих највећа невоља. Мученички је то 

народ кад оно мора свако парче хлеба на самару да вуче 50-60 

км. по најтежем терену. То је висина, крш, врлет. Три пута су 

до сада грађени за Црну Траву и ниједан није довршен: Од 

Власотинаца преко планине, од Предејана на Рупље и од 

Предејана преко Млачишта, као најкраћи. Овим последњим 

успели су црнотравци да дотерају један аутомобил у Црну 

Траву и возе се на њему до Врха Чемерника. Али ће и њега 

прве воде да пролокају, нарочито онај део ближе Предејану јер 

је најстрменији и најровитији. Међутим Црнотравци 

ослањајући се натај пут почели су да преносе своје богаство у 

Предејане и од њега подижу варош, која је у ствари једно 

предграђе Црне Траве. 

 Иначе маса се и даље мучи уз те брегове посведневно 

да се човек чуди откуд оволиког духа код тих људи. Али и то 

је разумљиво. Човек пењући се уз планину и нехотице осећа да 

се приближава Богу и да се све више отреса земаљских грехова 

и грамзљивости, да у њему остаје само идеализам, родољубље 

и побожност. То нам је и статистика насеља показала да су 

планинци најревносније чували своје огњиште и да прва мисао 

о слободи човековој увек долазила из планине, која је код свих 

народа важила као симбол слободе и патриотизма. 

 Ето, ти планинци, родољубиви Црнотравци, осветили 

су 28.прошлог месеца споменик својим палим ратницима и 

дали један узоран пример свога родољубља и пијетета према 

према својим синовима који су дали живот за отаџбину. 

 На два месеца раније објавили су Црнотравци 

откривање споменика. Штампали су нарочите позивнице и 

постарали се на време за све појединости. 

 На дан 27. Јула (на Горешњак) црква Предејанска слави 

Светог архангела Гаврила, где се слегло света из целе околине, 



а нарочито Лесковац. Мала варошица Предејане личила је тог 

дана на неки велики вашар. Свет ври као мравињак на све 

стране. По хладовима се расуле гомиле света и распрострле 

ручак. Кола играју на све стране. Владика одслужио службу и 

полази на пут за Црну Траву. А Виден Момчиловић члан 

приређивачког одбора из Црне Траве окићен ратним орденима 

лети на све стране као вихор и распоређује коње за госте. 

Дошла је и војна музика и један вод војника из Ниша. 

 Тачно у подне по ручку који је спремио био 

приређивачки одбор, пошла је поворка на коњима. На челу 

поворке је владика Господин Доситеј, чији коњ далеко одмиче. 

Прота и намесници труде се да га стигну на својим рагама, али 

не могу. Он сачекава с времена на време. Пешаци коњоводци 

ударају пречицама и стижу поворку на време. 

 После непуна 3 сата стигло се у Млачиште, где је први 

славолук од природног цвећа сусрео поворку. Ту један мали 

одмор, ратлуци и кафе, па одмах у зенгије. 

 На месту званом „Џеврљанка“ испод самог Чемерника, 

на граници атара црнотравског, велика маса света из Црне 

Траве сачекала је госте. Пред владику излази председник 

општине г.Данило Ивић и узбудљивим гласом поздравља 

Епископа и госте и жели им добродошлицу и пријатан провод 

у Црној Трави. После великих овација прилазе Црнотравке и 

са исплетеним венцима цвећа ките свим гостима коње. На мах 

се ту створи један сликар да сними ту целу поворку. 

 Одатле се пошло заједнички где је пут трајао још један 

сат и по. И тачно у сунчани смирај загрмео је пуцањ из 

прангије и звона са цркве дала знак да долази владика. 

 Пред црквом три свештеника у одеждама сачекала су 

владику од којих је месни млади парох г. Божидар Поповић, 

језгровито поздравио Епископа и уз песму тропара храма 

увели га у цркву. 

 По савршеном молбествију, владика је одржао кратак 

говор присутном народу. Па одатле сви пошли у варош. 



 Пошто су гости распоређени за преноћиште, отишло се 

на вечеру код пароха г.Божидара и после на преноћиште. 

 Сутра дан рано по свршеној служби приређен је у 

црквеној порти парастос палим жртвама, где први говор држи 

прота Мика Поповић, парох београдски Црнотравац. 

 Одатле поворка са владиком и свештеницима у 

одеждама уз песму и војну музику иде споменику. Варошица 

сва окићена заставама и цвећем. Три славолука подигнута су 

један пред црквом, други на мосту на Власини, а трећи пред 

споменик. Над спомеником стоји крупним словима исписано: 

  „ Виле ће се грабит о вјекове 

   Да вам венце достојне саплету“. 

 На споменику су исписана 172 имена Црнотаваца. Међу 

њима нема имена оних трију жена убијених од Бугара. На врх 

споменика је са раширеним крилима двоглави орао од бронзе. 

 Први се пење на подигнути трон Епископ, па за њим 

свештеници. С једне стране су ожалошћене породице, с друге 

приређивачи, а спреда гости. 

 По свршеном освећењу и откривању споменика уз 

плотун из пушака, владика говори о херојству палих јунака и 

диви се Црнотравцима за овако лепо испуњену дужност према 

својим палим жртвама и лепом схватању дужности према 

Отаџбини. 

 Затим говори председник одбора г.Божа Поповић, 

свештеник и врло дирљивим речима опомиње савременике на 

заслуге палих ратника. 

 Свештеник г.Јован Поповић у свом говору износи 

историјат наше борбе за ослобођење и уједињење. Врло леп 

говор држао је пуковник г.Вељко Димитријевић, Црнотравац, 

о великој културној вредности Црнотраваца и приложио је 

венац од Црнотравске Заједнице из Ниша. 

 Г. Виден Момчиловић приказао је венац који је послао 

г. Жика Рафајиловић нар. Посланик. 



 Најзад излази скроман мештанин и председник ратника 

г. Светозар Ђорђевић чита свој говор у стиховима: 

 

 

Што  с´  разлажу брда и долине? 

   Зашто кликну вила са планине? 

   Јутрос рано кад зора заруди; 

   Кад се живот са одмора буди ... 

  Вила кличе те дозива друге, 

  Да долете на Споменик туге; 

  На споменик поноса и славе – 

  Соколова одрубљене главе. 

   И узберу цвеће са свих страна, 

   За јунаке наших тешких дана. 

   Да им венце достојне саплету; 

   Славу њину пронесу по свету. 

  А кад славе Споменик открију, 

  Сузама ће виле да залију. 

  Сва имена славних витезова: 

  Свете жртве Србинових синова. 

   И мирисом са цветних пољана 

   Да прекаде слова Великана. 

   Златна слова на мерме-камену – 

   Вечан помен њихову имену. 

 

 

Док је он читао свој говор ожалошћене црнотравке плачу и 

јецају, као да су им синови и браћа јуче изгинули. 

 У подне приређен је банкет гостима, где је пало 

неколико лепих здравица и где разуме се није изостала 

пастрмка из Власине. Цело после подне било је весеље 

народно, где су црнотравке у свом живиписном оделу биле 

предмет највеће пажње од стране гостију. 



 Увече је општина приредила банкет у хотел „Круни“. А 

у јутру рано владика је испраћен уз пуцањ прангија и звона низ 

Власину за Брод, где је имао да освети нову цркву. Велики 

број коњаника из брода дошао је из Брода у сусрет епископу. 

 Владика је овом приликом одликовао вредног пароха 

црнотравског г. Божидара Поповића црквеним појасом за 

ревносну службу и заслуге око подизања споменика. 

 Црнотравци су испратили и остатак својих гостију. И 

тиме се завршила ова лепа свечаност. 

 Од лесковчана билу су г. г. Милун Стојадиновић и Мих. 

Тасић, протојереји, Сотир Поповић и Харалампије Цветковић, 

свештеници, Ср. Динић уредник „Леск.Гл.“ од стране трговца 

Душана Шабинче и Душан Димитријевић. Од Врањанаца 

прота Душан Поповић, а од Власотинчана поглавар и срески 

намесник поп Христа Поповић. Од посланика ни један није 

био. 

 Црна Трава има пошту, телеграф, телефон и среског 

лекара Dr. Парохменка врло симпатичног Руса, који нам је 

показао врло лепо уређену амбуланту, а која не може да ради 

јер држава у интересу штедње не може да плаћа служитеља од 

8000 динара! Али није само тај један случај где држава штеди 

на народном здрављу! Овде би најмање требало да штеди. Јер 

ако су сви задовољни Црном Травом са других особина, 

доктор није задовољан с њеним здрављем. Он каже: 

Црнотравци доносе културу из печалбе, али доносе и 

туберкулозу. Читава половина омладине је туберкулозна. 

Треба о томе мало мислити. Мада прота Мика његов 

санаторијум у Црној Трави не би никад заменио с другим 

санаторијумом.  

       Ср.Динић. 

   _____________________ 
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Милића Поповића, Тодора Цветановића, Ивана Ивановића, 

Ристе Аранђеловића, Симе Јовановића, Јованче Ђокића, 

Јованче Љубића, Милана Богдановића, Михаила 

Радосављевића, Владимира Јовића, Јованче Најдановића, 

Радована Стојановића, Тасе Кузмановића, Јосифа Крстића, 

Тренче Бошковића, Михаила Ракића, Станислава Станковића 

грађевинара Г-ђе Драге Рист. Аранђеловића грађевинара, 
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Поповића, свештеника, - сви из Црне Траве. 
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