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ДР ЖАВ НА НА РОД НА ШКО ЛА „КА РА ЂОР ЂЕ“
У КО ЛО НИ СТИЧ КОМ СЕ ЛУ КА РА ЂОР ЂЕ ВАЦ,
1922–1941.
Дру ги део

ДРА ГИ ША И. КЕ ЦО ЈЕ ВИЋ

УВОД

Ово је на ста вак члан ка „Др жав на на род на шко ла Ка ра ђор ђе у ко ло-
ни стич ком се лу Ка ра ђор ђе вац 1922–1941“.

Дат је пре глед упи са ђа ка у пр ви раз ред шко ле по чев од 1922. до 
1940. го ди не. По ред то га, опи сан је до при нос ђа ка по ро дич ном до-
ма ћин ству у сло бод ном вре ме ну. Иако де ца, сва ки ђак је био ко ри-
стан јер је би ло по сло ва ко је су де ца оба вља ла са успе хом и на оп ште 
за до вољ ство.

За ста нов ни ке но вог се ла, за сно ва ног на го лој по ља ни, са вр ло те-
шким усло ви ма за жи вот и оп ста нак, пи та ње обра зо ва ња је би ло по-
себ но те шко. Пре све га, у по чет ку ни је по сто ја ла ни ка ква згра да ко ја 
би би ла по вољ на за шко лу, па су ђа ци од ла зи ли у шко лу у су сед на 
се ла Пи ра ву и Гра дац.

Ме ђу до се ље ни ци ма је би ло и обра зо ва них љу ди. Ме ђу њи ма је био 
и је дан учи тељ у пен зи ји. Звао се Ми ло ван Ка тић, ро дом из Кор ду на. 
Био је бо рац за ћи ри ли цу у чи сто хр ват ској сре ди ни, па је за ка зну 
пен зи о ни сан и у Ка ра ђор ђе вац се до се лио као пен зи о нер. То, да је он 
био учи тељ ни шта ни је зна чи ло кад се ло ни је има ло школ ску згра ду 
у ко јој би се одр жа ва ла на ста ва.

Ми ле Ка тић се до се лио из Кор ду на. За вре ме Пр вог свет ског ра та је 
био аустриј ски вој ник. За јед но са ве ли ком гру пом Ср ба пре бе гао је 
Ру си ма 1916. го ди не и до кра ја ра та остао у Ру си ји. Био је уче сник 
Ок то бар ске ре во лу ци је и њен ве ли ки про па га тор, на гла ша ва ју ћи да 
су рад ни ци и се ља ци по сле ре во лу ци је по ста ли вла сни ци фа бри ка и 
сво јих по љо при вред них има ња. И за вре ме не мач ке оку па ци је у Дру-
гом свет ском ра ту твр дио је да ће Ру си по бе ди ти. Ма ње је аги то вао 
за Ру се кад су чет ни ци по че ли да ко љу. Сво је кћер ке Је ку и Ла тин ку 
је шко ло вао. Обе су за вр ши ле учи тељ ску шко лу и би ле учи те љи це у 
Ју жној Ср би ји. Је ка је и по сле ра та не ко ли ко го ди на би ла учи те љи ца 
у Ка ра ђор ђев цу, у сре ди ни где је би ло ви ше Ма ке до на ца не го Ср ба. 
Пр вих го ди на, док ни је би ло шко ло ва них ма ке дон ских учи те ља, Је ка 
је на ста ву одр жа ва ла на срп ском је зи ку. Ни је дан Ма ке до нац ни кад 
ни је по ста вио пи та ње за што она пре да је њи хо вој де ци на срп ском. 
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Ужи ва ла је ве ли ко по што ва ње ђач ких ро ди те ља и оста лих ста нов ни-
ка Ка ра ђор ђев ца. Оти шла је у пен зи ју са пу ним рад ним ста жом, пре-
да ју ћи до кра ја на срп ском је зи ку. Ње ном угле ду до при нео је и њен 
отац Ми ле, ко ји је био вр ло уз о ран зе мљо рад ник и ужи вао по што ва-
ње це лог се ла. 

Ми лев син Ра де је до Пр вог свет ског ра та за вр шио че ти ри раз ре да 
гим на зи је у Слу њу. По сле ра та ни је хтео да на ста ви гим на зи ју и по-
све тио се зе мљо рад њи. Био је вр ло успе шан зе мљо рад ник и бо гат до-
ма ћин.

Ђу ро Тр бо је вић је за вр шио че ти ри раз ре да гим на зи је у Слу њу пре 
Пр вог свет ског ра та. Ни он ни је хтео да на ста ви шко ло ва ње, већ се 
по све тио зе мљо рад њи. Са вла дао је, без шко ле, не ко ли ко за на та и био 
је по зна ва лац мно гих ма ши на. Ба вио се ло вом и то вр ло успе шно. 
Од лич но је по зна вао ло вач ке пу шке и ва жио за нај бо љег мај сто ра 
за оправ ке ло вач ких пу ша ка, мо то ци кла, мо то ра и ра зних по љо при-
вред них ма ши на.

Та кви су би ли он да шњи љу ди. 

ЖИ ВОТ ПРЕД ШКОЛ СКЕ ДЕ ЦЕ

Да на шњи љу ди не зна ју да су се о ска де ца у пред школ ском пе ри о ду 
би ла, од ма лих но гу, вр ло ко ри сна за по ро ди цу, по ма жу ћи ро ди те љи-
ма у гра ни ца ма сво јих деч јих мо гућ но сти.

Се о ске по ро ди це су у оно вре ме има ле по пе то ро, де се то ро и ви ше 
де це. Де ца од три го ди не су по ма га ла мај ка ма у не го ва њу де це. Док 
је мај ка оба вља ла кућ не по сло ве, тро го ди шње де те је љу ља ло и успа-
вљи ва ло сво га бра ти ћа или се стри цу у ко лев ци. Не кад је то би ло вр ло 
на пор но јер је одој че по не кад мно го пла ка ло и, као за инат, ни је му 
се спа ва ло. Де те за ду же но за одој че, је при бе га ва ло ра зним лу кав-
стви ма, при ча ма и успа ван кама да успа ва не по слу шни ка. По не кад 
је мо ра ло да одој че узме из ко лев ке у на руч је и ше та са њим по ку ћи 
или ис пред ку ће док га не успа ва.

Де ца ста ри ја од три го ди не су по ма га ла мај ци у кућ ним по сло ви ма и 
ста ри јој бра ћи и се стра ма код чу ва ња сто ке. 

Де ца од пет и ви ше го ди на су би ла озбиљ ни по ма га чи од ра слим чу-
ва ри ма сто ке. Би ла су то ста да ова ца или го ве да, ко јих је у не ким 
до ма ћин стви ма би ло по при лич но, по се дам де сет и ви ше ова ца и по 
ви ше од шест го ве да. Сто ка се че сто за ле та ла у воћ ња ке и плод не 
њи ве, пше ни цу, ку ку руз, де те ли ну, ра зно по вр ће и оста ли зе ле ниш и 
пра ви ла ве ли ке ште те. 

Та иста де ца су из ју тра по ма га ла мај ка ма при му жи сто ке, др же ћи 
ов це док их је мај ка му зла. Исто су то чи ни ла и уве че кад се сто ка 
вра ћа ла са па ше. 

Ку ћа мо га оца је би ла уда ље на 900 ме та ра од се ла и на ла зи ла се 
ис под бр да зва ног „Ор лов крш“. Из над на ше ку ће на ла зи ла се про-
стра на по ља на, у ства ри се о ска утри на на ко јој су се на па са ла се о ска 
ста да. На кра ју утри не се из ди за ло бр до зва но „Бан де ра“ об ра сло 
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пр на ром и ра сти њем по год ним за сточ ну хра ну. У „Бан де ри“ је би ло 
и не ко ли ко ли ва да са обил ном тра вом ко ју је сто ка ра до је ла.

Мо ја ду жност, као ђа ка основ не шко ле, је би ла да из ју тра по мог нем 
мај ци да по му зе ов це и кра ве. По сле то га сам мо рао да оте рам ов це 
и го ве да у „Бан де ру“ и оста вим их на нај ни жој „Ма лој ли ва ди“. Ода-
тле се сто ка, у то ку да на, по ла ко пре ме шта ла на ви ше кроз шу му до 
„Сред ње“ и „Ве ли ке ли ва де“. Ја сам се за тим, тр че ћим ко ра ком, вра-
ћао ку ћи, до руч ко вао, узи мао ђач ку тор бу и, опет тр че ћим ко ра ком, 
од ла зио у шко лу.    

Кад сам ја сти зао, сви ђа ци су уве ли ко би ли у школ ском дво ри шту и 
игра ли се.

НА СТА ВА

У пет ми ну та пре осам ча со ва школ ски по слу жи тељ је зво нио и сви 
су се ђа ци по стро ја ва ли у два ре да пред ула зом у шко лу. Де жур ни 
учи тељ је ста јао пред ула зним вра ти ма и пра тио ка ко се по стро ја ва-
мо. Кад би смо се уред но по стро ји ли да вао нам је знак да уђе мо. Ула-
зи ли смо два по два и од ла зи ли у сво је учи о ни це. Сва ки ђак је се дао 
на сво је ме сто.

У шко ли су би ле две учи о ни це са по два ре да клу па. У сва кој клу пи је 
би ло ме ста за два уче ни ка. У сва кој учи о ни ци су слу ша ла на ста ву по 
два раз ре да код истог учи те ља.

Школ ски час је тра јао 45 ми ну та, а па у за из ме ђу ча со ва је би ла 15 
ми ну та. 

Днев на на ста ва је би ла по де ље на на два де ла, пре по днев ну и по сле-
по днев ну. Пре по днев на на ста ва је по чи ња ла у 8 ча со ва и за вр ша ва ла 
се у 11:45 ча со ва. По по днев на је по чи ња ла у 14 а за вр ша ва ла се у 
16:45. 

Учи тељ је ула зио у учи о ни цу тач но на вре ме. Чим би се он по ја вио 
на вра ти ма, сви ђа ци су уста ја ли и оста ја ли сто је ћи све док он не да 
знак да сед ну. Учи тељ је се дао за свој сто, отва рао днев ник и по зи вао 
ре да ра да под не се из ве штај. Ре дар је уста јао и са оп шта вао име на од-
сут них ђа ка за оба раз ре да. Учи тељ је за пи си вао у днев ник њи хо ва 
име на и раз лог из о стан ка, ако је ре да ру био по знат. 

У то ку јед но га ча са учи тељ је ра дио са јед ним раз ре дом. Онај дру ги 
раз ред би до био не ки за да так из ра чу на или да про чи та не ку лек ци ју 
из дру гог пред ме та. 

Учи тељ је по чи њао са но вим гра ди вом и то је обич но тра ја ло це лог 
ча са. Ако ни је би ло но вог гра ди ва он да је вр ше на про ве ра зна ња про-
пи ти ва њем. Учи тељ про зи ва јед ног ђа ка. Про зва ни уста је, учи тељ му 
по ста вља пи та ње и он од го ва ра. Ако ђак не зна или да је по гре шан 
од го вор, учи тељ се обра ћа оста лим уче ни ци ма пи та њем:

– Ко зна од го вор?

Сви ко ји зна ју од го вор по ди жу де сну ру ку. Учи тељ пи та јед но га од 
њих. Ако он да по гре шан од го вор учи тељ пи та дру го га, и та ко ре дом 
док не до би је та чан од го вор. 
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Сле де ћег ча са на ре ду је био онај дру ги раз ред. Но во гра ди во или 
про ве ра ста рог про пи ти ва њем.

 Ако је не ки ђак же лео да иза ђе у то ку ча са он је по ди зао де сну ру ку 
и на знак учи те ља уста јао и ре као от при ли ке:

– Мо лим го спо ди не, же лим да иза ђем!

Учи тељ му је да вао знак одо бра ва ња и уче ник је из ла зио.

За вре ме од мо ра ђа ци су се игра ли у школ ском дво ри шту. Ни ко ни је 
смео да се уда ља ва из дво ри шта за вре ме од мо ра. 

Улаз на сле де ћи час од ви јао се по истом по ступ ку као и за пр ви час.

И та ко да ље до 11:45 ча со ва, до кра ја че твр тог ча са. По днев ни од мор 
је тра јао од 11:45 до 14 ча со ва. 

Учи те љи су сва ког по не дељ ка вр ши ли кон тро лу чи сто ће ђа ка. По слу-
жи тељ је то га да на зво нио 15 ми ну та ра ни је, у при су ству оба учи те-
ља. Сва ки учи тељ је пре гле дао сво је ђа ке.

Нај пре смо мо ра ли да ис пру жи мо ру ке са нок ти ма на го ре. Нок ти су 
мо ра ли би ти оре за ни и за то су се по ста ра ле на ше мај ке, ко је су има-
ле ма ка зе и њи ма нам се кле нок те сва ке не де ље.

По сле нок ти ју на ред су до ла зи ли ко са, врат и уши. Мај ке су нас ку-
па ле сва ке су бо те уве че и по себ но обра ћа ле па жњу на пра ње гла ве.

У свим слу ча је ви ма не чи сто ће вра та и уши ју учи тељ је ка жња вао ђа-
ка удар ци ма пру та по дла но ви ма. За не чи сте нок те уда рао га је по 
нок ти ма. По сле то га је сва ки та кав ђак мо рао да оде ку ћи и на дру ги 
час да се вра ти нов нов ци јат.  

ОБА ВЕ ЗЕ ПО СЛЕ ШКО ЛЕ

По сле за вр шет ка по по днев не на ста ве од ла зио сам ку ћи. Оста вио бих 
ђач ку тор би цу у со би, по јео не што на бр зи ну и од ла зио да при хва тим 
сто ку у под нож ју „Бан де ре“. Сто ка је би ла на у че на да се це ло га да на 
кре ће по „Бан де ри“ и пред мрак се спу сти на „Ма лу ли ва ду“ где сам 
је оста вио ују тру. 

Зна ло се да у шу ми има ву ко ва, али се ни је де ша ва ло да у то ку да на 
на пад ну ста да. Обич но су но ћу упа да ли у то ро ве и кла ли ов це. Из у зе-
так је био са мо је дан дан, и то баш ка да се сто ка пред мрак спу сти ла 
на дру ги крај под нож ја „Бан де ре“. Ишао сам пре ма ов ца ма и го ве-
ди ма уз ма ње бр да шце, иза ко га сам у јед ној удо љи ци ви део сто ку 
из да ле ка са стра не. У под нож ју бр да шце та се на ла зи ла ку ћа Ни ко ле 
Мар ко ви ћа. Кад сам из био на бр да шце угле дао сам у до ли ни ву ка 
ко ји је че ру пао јед ну ов цу. Око ло су па сла го ве да а ов це су се би ле 
зби ле у го ми лу на су прот ној стра ни до ли не. По ви као сам не ко ли ко 
пу та, нај гла сни је што сам мо гао: „Вук!... Вук!“. Ода звао се Ни ко ла 
и са си ном Љу бо ми ром по тр чао ка ме ни. Је дан во је при шао ву ку и 
оте рао га са за кла не ов це. Вук се од ма као и по шао да се при ву че во лу 
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иза ле ђа. Во је био опре зан. Окре нуо се и по ле тео на ву ка. Вук је по-
бе гао. Ни ко ла и Љу бо мир су убр зо до шли, али ов ци ни је би ло спа са, 
би ла је рас ко ма да на и цре ва су јој се би ла ра су ла по по ља ни. Та кав 
слу чај се ни кад ка сни је ни је по но вио.

Ме ђу на ма, де цом, при ча ло се да, чим угле да мо ву ка тре ба да гла сно 
ви че мо „Вук!“ ви ше пу та. Ако се де си да он нас ра ни је ви ди уста ће 
нам се за ве за ти и не ће мо мо ћи да ви че мо. Зна чи, тре ба ло је угле да-
ти ву ка пре не го он нас ви ди и ви ка ти. За то сам ја ви као та ко гла сно.

До те рао бих сто ку ку ћи. Го ве да су ишла у шта лу, а ов це у тор. Од мах 
је по чи ња ла му жа кра ва и ова ца. Кра ве су му же не пред шта лом и 
њих је тре ба ло др жа ти, али не увек. Ов це су му же не на ула зу у тор. 
Мај ка је се де ла пред ула зом у тор са лон цем ис пред се бе. Ја сам хва-
тао ов цу, до во дио је до мај ке и му жа би по че ла. За вре ме му же др жао 
сам ов цу. По сле му же ов ца је ула зи ла у тор, а ја сам до во дио сле де ћу. 

По сле сми ри ва ња сто ке опра ли би смо ру ке и ула зи ли у ку ћу. 

По сле ве че ре отац, брат и се стре су од ла зи ли на спа ва ње, а ја и мај-
ка смо по чи ња ли уче ње. Пре ма сла бој све тло сти пе тро леј ске лам пе 
са вла ђи ва ли смо но во гра ди во од то га да на и до ма ће за дат ке за сле-
де ћи дан. Мај ка је би ла не ве ро ват но упор на и, за мо је он да шње схва-
та ње, би ла је пи сме ни ја од оста лих же на у се лу. По не кад смо учи ли 
до ду бо ко у ноћ, па сам су тра дан био по спан. Ни јед ном од мо јих 
дру га ра мај ка ни је по ма га ла у са вла ђи ва њу гра ди ва. Са вла ђи ва ли су 
га ка ко су са ми зна ли и уме ли. 

Ето, та ко је про ти цао мој ђач ки дан, а слич но су про ла зи ли и да ни 
оста лих он да шњих се о ских ђа ка.

Мно ги од нас су по ма га ли ро ди те љи ма у са ђе њу про лећ них усе ва: 
кром пи ра, па су ља и оста лог по вр ћа. Рад са ашо вом, ло па том и мо ти-
ком ни је нам био не по знат и би ли смо од ве ли ке ко ри сти ро ди те љи-
ма код тих ра до ва. 

И при ли ком ора ња смо би ли ко ри сни. Вр ло че сто сам, као ђак, во дио 
во ло ве при ли ком ора ња и по ма гао при уто ва ру се на или сла ме на ко-
ла. По што ни смо има ли бу нар, ми де ца смо до но си ли во ду са бу на ра 
Бо шка Јо во ви ћа, уда ље ног од на ше ку ће пет сто ме та ра. 

Кад је тре ба ло ку пи ти ше ћер, ка фу, зеј тин, ду ван и ци га ре ме не су 
сла ли у ба кал ни цу у Удо во да ку пим све што тре ба и до не сем. У Удо-
во сам од но сио и пре да вао на по шту пи сма, ко ја је мој отац пи сао 
ро ђа ци ма у род ном ме сту и при ја те љи ма у Ју го сла ви ји. Из Удо ва сам 
до но сио оцу ко вер те, по штан ске мар ке и па пир за пи са ње. За па зио 
сам да је имао вр ло леп ру ко пис. Од на шег се ла Удо во је уда ље но 
че ти ри ки ло ме тра. Има ло је ба кал ни цу, по шту, же ле знич ку ста ни цу 
„Стру ми цу“, шпе ди ци ју и жан дар ме риј ску ста ни цу.

Кад у на шој си ро тињ ској ку ћи ни је би ло но ва ца ја сам од но сио ко-
ко ши ја ја ја и сир и пре да вао ба ка ли ну. Он је от ку пљи вао ја ја и сир и 
про да вао их ста нов ни ци ма Удо ва или их је слао тр гов ци ма у Ско пље. 
Ба ка лин је био Је вре јин и звао се Со бо том Ме на хем. Су пру га му се 
зва ла Вил хел ми на. Нем ци су их умо ри ли за вре ме ра та у ло го ру код 
Бе ча. Би ли су ди ван брач ни пар и да ва ли су на ро ду ро бу на ве ре си ју 
и ду жи по чек. 
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БРОЈ ЂА КА

Не по сто је са чу ва ни по да ци о бро ју ђа ка у шко ли у Ка ра ђор ђев цу за 
пр вих не ко ли ко го ди на.

Из рас по ло жи вих по да та ка из ка сни јих го ди на ви ди мо да се број ђа-
ка по ве ћа вао из го ди не у го ди ну. Та ко је 1933. го ди не уку пан број 
ђа ка био 67, од че га му шких 49 а жен ских 18. А 1940. го ди не уку пан 
број ђа ка је био 108, од че га 59 му шких и 49 жен ских. 

ИЗ ВЕ ШТА ЈИ ШКОЛ СКИХ НАД ЗОР НИ КА 

Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца је би ла по де ље на на обла сти 
а обла сти на по ли тич ке сре зо ве. Школ ске вла сти су сво ју де лат ност 
оства ри ва ле пре ко школ ских сре зо ва. Над ле жност јед ног школ ског 
сре за је мо гла да се про сти ре и на два по ли тич ка сре за. У Ђев ђе ли ји 
је би ло се ди ште школ ског сре за чи ји је зва ни чан на зив био Школ ски 
срез ђев ђе лиј ско-дој ран ски. Из са мог на зи ва се ви ди да се над ле жност 
то га школ ског сре за про сти ра ла на два по ли тич ка сре за – на ђев ђе-
лиј ски и дој ран ски. На че лу то га школ ског сре за био је школ ски над-
зор ник, чи је је се ди ште би ло у Ђев ђе ли ји. 

Оба ве за школ ског над зор ни ка је би ла да за сва ко тро ме сеч је до ста-
вља Ми ни стар ству про све те, Оде ље њу за основ ну на ста ву у Бе о гра ду, 
Спи ско ве за школ ски срез ђев ђе лиј ски (по ли тич ки сре зо ви ђев ђе лиј-
ски и дој ран ски). У тим спи ско ви ма је да ван та бе лар ни пре глед име-
на на став ни ка, њи хо вих зва ња, ме ста слу жбо ва ња, ка те го ри ја, по ло-
жај них гру па и сте пе на, број чла но ва по ро ди це и ви си не ме сеч них 
при на дле жно сти.

У про прат ном ак ту над зор ник је до ста вљао ре ка пи ту ла ци ју тре бо-
ва ња за шко ле, као и ре ка пи ту ла ци ју тре бо ва ња кре ди та за над зор-
ни штво и на став ни ке. У истом ак ту, над зор ник је оба ве шта вао Ми-
ни стар ство у ко јим ме сти ма не ма до вољ но на став ног осо бља или га 
не ма уоп ште.

Над зор ни ци за ђев ђе лиј ски школ ски срез су би ли: Ко ста Аран ђе ло-
вић до кра ја школ ске 1926/27. го ди не и Сте ван Та но вић од по чет ка 
1927/28. го ди не до 6. апри ла 1941. го ди не.

Школ ски над зор ник Ко ста Аран ђе ло вић до ста вио је Ми ни стар ству 
про све те акт бр. 1163 од 8. сеп тем бра 1926. го ди не. У при ло гу то га 
ак та над зор ник је до ста вио Ми ни стар ству Спи сак на став ни ка и ре-
ка пи ту ла ци ју пре гле да тре бо ва ња за тро ме сеч је ок то бар – де цем бар 
1926. го ди не. У Оде ље њу за основ ну на ста ву овај акт је за ве ден 10. 
сеп тем бра под бро јем 2926.

Из Спи ска се ви ди да је та да у ад ми ни стра тив ном сре зу ђев ђе лиј-
ском би ло: 7 основ них шко ла, 22 стал на учи те ља, 1 вр ши лац ду жно-
сти учи те ља и 1 ве ро у чи тељ. У ад ми ни стра тив ном сре зу дој ран ском 
је та да би ло: 14 основ них шко ла, 16 стал них учи те ља, 3 вр ши о ца ду-
жно сти учи те ља, 5 ве ро у чи те ља и 1 слу жи тељ.
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У при ло гу ак та бр. 282 од 5. мар та 1927. го ди не, школ ски над зор-
ник Ко ста Аран ђе ло вић до ста вио је Ми ни стар ству Спи сак на став-
ни ка и ре ка пи ту ла ци ју пре гле да тре бо ва ња за ме се це: април, мај и 
ју ни 1927. го ди не. У Оде ље њу за Основ ну на ста ву овај акт је за ве ден
8. мар та под Е.Ф.Бр. 2585.

Р
ед

.
бр

.

Име и презиме Звање Место
Број

чла но ва
по ро ди це

  1

  2

  3
...
13
14
...
20
...
23
...
37
38

39
40

41
42

43
44
..

49

Ко ста Аран ђе ло вић

Пан та Се ља но вић

Сте ван Та но вић

Ра ди во је На но вић
Хри сти на Се ку лић ка

Ву ко са ва Леш ја нин

Вук ман Стан ко вић

Ан дра Јо ва но вић
Је ле на Бу ћан

Ми ло сав Јо во вић
Ол га Ла зић-
-Ма ној ло вић ка
Ан ђе ли ја На но вић ка
Ма ри ја Аче вац-
-Са вић ка
Или ја Ми ју шко вић
Шпи ро Ка ле зић

Блажо Бошковић

Шк. 
надзорн.
Стал. 
учи тељ

‘’   ‘’

 ‘’   ‘’
 ‘’   ‘’

 ‘’   ‘’

 ‘’   ‘’

 ‘’   ‘’
 ‘’   ‘’
 
 ‘’   ‘’

 ‘’   ‘’
 ‘’   ‘’
 
 ‘’   ‘’
 ‘’   ‘’
 ‘’   ‘’

 ‘’   ‘’

Ђев ђе ли ја

Дој ран
Ђев ђе ли ја

Ва лан до во

 ‘’

Гра дец

Пе тро во

Ка ра ђор ђе вац
 ‘’

Пи ра ва
 

‘’
Ва лан до во

 ‘’
Ка зан дол
Гра дец

Бај рам бос

4

1
3

4
-

-

-

-
-

-
-
-
-

-
3
-

 

Та да је у ад ми ни стра тив ном сре зу ђев ђе лиј ском би ло: 13 основ них 
шко ла, 29 стал них учи те ља, 2 вр ши о ца ду жно сти учи те ља, 1 ве ро -
у чи тељ и 1 слу жи тељ над зор ни штва. У сре зу дој ран ском је та да би ло: 
14 основ них шко ла, 19 стал них учи те ља, 1 вр ши лац ду жно сти учи те-
ља и 3 ве ро у чи те ља.

Ред.
бр.
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Школ ски над зор ник
Сре за Ђев ђе лиј ско-Дој ран ског
 КБр. 1424
 4 ју ла 1929 год
– Ђев ђе ли ја –

Срез ђев ђе лиј ски, Област Би тољ ска

Го ди шњи плат ни спи сак учи те ља-ца сре за Ђев ђе лиј ско-Дој ран ског,
обл. би тољ ска

Ред-
ни

број
 Име и презиме Место 

службовања  Звање

  1
 ... 
 13
 ...
 18
 ...
 20
 ...
 25
 ...
 31
 32
 ...
 34
 ...
 36
 37
 38
 ...
 41
 42
 ...
 44
 ...
 46

Тановић Стеван

Калезић Шпира

Митровићева Ружица

Томић Милан

Спасић Војислав

Нановић Радивоје
Златић Боривоје

Бућан Јелена

Нановићка Анђелија
Станковић Вукман
Љумовић Ђорђе

Пешић Божидар
Марковић Милан

Миленковић Боривоје

Симић Никола

Ђевђелија

Негорци

Богданци

 ‘’

Петрово

Валандово
Пирава

Карађорђевац

Валандово
Карађорђевац
Фурка

Бајрамбос
Пирава

Баракли

Градац

школ. надз.

Учитељ

‘’
 
‘’
 
‘’
 
‘’
‘’
 
‘’

‘’
‘’
‘’

‘’
‘’

‘’

‘’

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ

О раду школе управитељи школа су подносили редовне извештаје 
школском надзорнику у Ђевђелији. Сви извештаји су писани 
на штампаним обрасцима формата А.3 које је прописивало 
Министарство просвете. За свако полугође управитељ је састављао 
опширан извештај, који је садржавао све потребне податке о школској 
згради, броју одељења, броју уписаних ђака, мушких и женских, 
броју учитеља и вероучитеља.

О школској згради извештај је обавезно садржавао следеће податке: 
колико школа има учионица, које године је грађена зграда школе, у 
каквом је стању зграда и да ли је потребна њена оправка или треба 
градити нову зграду.
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За ученике су давани подаци о броју уписаних, мушких и женских, и о 
насталим променама у току полугођа. Постојала је посебна рубрика 
у коју је уписиван национални састав ученика. Било је набројано 
више од двадесет народа и народности Краљевине Југославије. 

За учитеље је обавезно уписивана нацинална припадност и веро-
исповест.

Следи „Статистика народних школа“ за државну народну школу 
у Карађорђевцу, на почетку и на крају школских година за које су 
сачувани подаци у архивима. 

Бановина вардарска            Општина валандовска
Школски срез             Пол. срез. Дојрански 
ђевђелијско-дојрански           Место у коме је школа –Карађорђевац
Место школ. среза Ђевђелија          Улица и број школе

СТАТИСТИКА НАРОДНИХ ШКОЛА 
( § 7 Закона о народним школама од 1929 године)

Потпун назив школе: Државна народна школа „Карађорђе“

Школска
година

Датум
 писања

 извештаја
Управитељ 

 Школе

У ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
ШКОЛА ЈЕ ИМАЛА

 Р
аз

р
ед

а

 О
де

ле
њ

а

 Ученика Наставника Вероуч.

М. Ж.  
С

ве
га М. Ж.

 С
ве

га

 П
р

ав
.

 К
ат

.

1932/33
----

08.09.1933.
---
----

4
4

2

2

-
49 18 67

-

1933/34
------

08.08.1934.
-----
-----

4
4

2
2 56 32 88

-

1934/35
11.09.1934.
01.07.1935.

Филимон 
Ђорђевић

4
4

2
2

47
49

32
29

79
78

1
1

1
1

2
2

1
-
-

1935/36
 1935.

28.06.1936.
Филимон 
Ђорђевић

4
4

2
2

 -
49

 -
37

-
86

1
1

1
1

2
2

1
1

-

-

1936/37
19.09.1936.
28.06.1937.

Филимон 
Ђорђевић

4
4

2
2

53
53

45
44

98
97

1
1

1
1

2
2

1
1

-

-

1937/38
08.09.1937.
27.06.1938.

Филимон Ђ..
Радуша Ив.

4

4

2
2

48
47

38
39

86
86

1
-

1
1

2
1

1
1

-
-

1938/39
05.09.1938.
25.06.1938.

Радуша 
Ивановић

4
4

2
2

53
53

46
43

99
96

-
-

2
2

2
2

1
1

-
-

1939/40 09.09.1939.
19.07.1940.

Радуша 
Ивановић

4
4

2
2

58
58

53
51

111
109

-
-

2

2

2
2

1

1

 -
 -

1940/41 15.09.1940.
06.04.1941.
Почео рат.

Радуша 
Ивановић

4 2 59 49 108 - 2 2 1  -
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СПИСКОВИ УПИСИВАЊА ЂАКА У ПРВИ РАЗРЕД

Не постоје сачувани спискови уписивања ђака у основну школу 
„Карађорђе“. 

Такви спискови су постојали до априлског рата 1941. године. 
Постојала је и чувана сва документација од почетка рада школе па 
све до почетка рата. 

Према сећању учитељице Радуше Ивановић, сва документација је 
чувана у канцеларији управитеља школе. Првих дана рата у школу 
су се уселили Немци, а око школе су се улогорили тенкови, камиони 
и остала ратна механизација. Радуша је морала да напусти свој стан 
у школи и прешла је код Машана Кецојевића, са чијом кћерком 
Даринком је била нераздвојна другарица. Према њеном сећању 
Немци нису уништили ништа од школске документације.

Немци су ускоро отишли, а после њих су дошли Бугари. Они су 
уништили сву школску документацију. Најпре су поскидали са зидова 
слике краља Александра и Петра, краљице Марије и цара Душана.

Слика цара Душана је била необично лепа. Приказивала је Душана 
на коњу у пуној ратној опреми. При дну слике је писало: „Душан 
Силни. Цар Срба, Бугара, Грка, Арбанаса и Приморских Страна,“ 
Све слике су побацали на под, изгазили их, а потом изнели у двориште 
и запалили их.

Сву школску документацију су изнели у двориште, полили бензином 
и запалили. Није остао ни један папирић од великог броја аката и 
разних школских докумената.

Ето, то је разлог што не можемо да се ослонимо на школску архиву, 
јер су је уништили бугарски окупатори.

Да бих дошао барем и до оскудних података ишао сам од човека до 
човека и у разговору са сваким записивао шта је ко рекао. 

Као што видимо, спискови уписивања ђака у први разред основне 
школе састављени су на основу сећања некадашњих ђака школе 
„Карађорђе“. 

Многи су избрисали из сећања многа имена, а многи су исте ђаке 
уписивали у први разред по две, три године.

Најтеже је било сакупити податке за првих десет година школе, јер 
је већина тих ђака одавно помрла, а они ретки, који су остали живи, 
нису могли да се сете својих вршњака са којима су ишли у школу. 

У поређењу са сачуваним годишњим извештајима управника школе1 
појављују се разлике које нисам могао да избегнем, јер су понекад 
људи толико упорни у својим тврдњама да сам морао да уважим 
њихове тврдње, иако се понекад много разликују од званичних 
извештаја. 

Нисам престао са истраживањем. Настављам даље, јер сад бар знам 
где постоји сумња у људска сећања. Упоређивањем сећања више лица 
доћи ће се до ближе истине.

1 Ар хив Ју го сла ви је. Фонд 66. Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не Ју го сла ви је.
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Село Карађорђевац
Основна школа “Карађорђе”

ПРЕГЛЕД УПИСИВАЊА ЂАКА ПО ШКОЛСКИМ ГОДИНАМА
Стање на дан 1. септембра сваке године

 Школска година је почињала 1. септембра и завршавала се 
28. јуна (на Видовдан) следеће године. Школовање је било обавезно. 
Уписивана су деца која су напунила (или су пунила) седам година 
одговарајуће школске године.

 Првих година су уписивана и деца старија од седам година, 
која су била ратом ометена да се упишу на време.

Школска година 1921/22.                        Учитељ ...................................

Редни
број

Презиме
и име ђака Име оца

Датум
рођења

Датум
смрти

 1
 2 
 3

Булатовић Бошко 
Јововић Атанасије
Јововић Спасоје

Јововић Јован

Милован
Бошко
Радуле

Голуб

20.05.1911.

20.01.1913.

29.02.1980.

20.01.20--.

Прва тројица су ишли у школу у суседно село Пираву.
Јован Јововић је ишао у школу у суседно село Градац јер му је било 
ближе од Пираве.
Податке дао Милан Мијов Кнежевић.
Према његовом казивању горња тројица су били једну школску 
годину старији од њега.

Школска година 1922/23.                                Учитељ Катић Милован

Редни
број

Презиме
и име ђака Име оца

Датум
рођења

Датум
смрти

1
2

3

4
5

6

Катић Латинка
Кнежевић Блажо 
                       Брацука
Кнежевић 
Димитрије
Кнежевић Милка 
Кнежевић 
Љубомир
Пилиповић Бојана

Милован
Никола Брко

Никола Брко

Дмитар
 ‘’ 

1915.
1913.

1915.
1913.
1915.

1943.
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Школска година 1923/24.                              Учитељ Миљковић Александар

Редни
број

Презиме
и име ђака Име оца

Датум
рођења

Датум
смрти

1
2
3
4
5
6
7
8

Божић Станко
Карановић Бранко
Катић Латинка
Кнежевић Милан
Трбојевић Петар
Цицмиловић Војин
Цицмиловић Блажо - Геџо
Цицмиловић Даринка

Марко
Миле
Милош
Симо
Илија
Илија
Илија

 
1916.

03.06.1913.
1914.
1912.
1914.
1916.

 
1945.

1979.
1945.
1945.

 
Податке дао Милан Мијов Кнежевић.
Према његовом казивању у првом разреду сви су два до три месеца 
ишли у школу у Пираву. Затим су прешли у Карађорђевац.
Последња два месеца четвртог разреда учили су у старој школи 
иза куће Јована Пауновића. Ту су, 28. јуна 1926. године, добили 
сведочанства о свршеном четвртом разреду.
У првом и другом разреду учитељ му је био Александар Миљковић.
У трећем и четвртом разреду учитељ му је био Јово Бошковић.

 
Школска година 1924/25.                    Мушко:  Учитељ Бошковић Јово
                                                                  Женско: Учитељица Јововић Милена

Редни
број

Презиме
и име ђака

Име оца Датум
рођења

Датум
смрти

 1
 2 
 3

Булатовић Ратомир 
Булатовић Стоја
Булатовић Милутин

Мираш
Мираш
Мираш

1917.
1919.
1921.

1945.

1945.

 

Школска година 1925/26.                   Мушко: Учитељ Бошковић Јово
                                                                  Женско: Учитељица Јововић Милена

Р
ед

н
и

 б
р

ој Презиме
и име ђака

Име оца Датум
рођења

Датум
смрти

1

2

3

4

Кнежевић Мирко

Кнежевић Михаило
                       „Мајор“
Раичевић Михаило - 
                         Мило
Цицмиловић Анђа

Никола 
Брко
Божица

Спасоје

Илија

1918.

1918.
 

1918.
 

01.01.1918.

10.06.1988.

04.05.1983.
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 Школска година 1926/27.                                             Учитељица Чајак Нада 

Р
ед

н
и

 б
р

ој Презиме
и име ђака Име оца

Датум
рођења

Датум
смрти

1
2
3
4
5
6
7
8

Бокан Марица
Катић Душан
Кнежевић Никола – „Рус“
Кнежевић Петар
Кнежевић Раде
Павковић Даринка
Пилиповић Никола
Поповић Боро

Миле
Божица
Обрад
Никола Брко

Перо
Јевто

1919.
1919.
1919.

19.10.1919.
1919.

 Настава је одржавана у старој згради школе, идући од куће Јована 
 Пауновића ка засеоку „Под брдо“. Била је позната под именом 
 „Стара школа“.
 Податке је дао Никола Перов Пилиповић.

 
 Школска година 1927/28.                                             Учитељица Бућан Јелена

Редни
број

Презиме
и име ђака

Име оца  Датум
 рођења

 Датум
 смрти

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10

Јововић Анђелија
Калезић Анђелија
Кецојевић Даринка
Кнежевић Душан
Кнежевић Радован
Марковић Војин
Недић Љубица
Поповић Боро
Раичевић Мило
Цицмиловић Јелена

Голуб
Јагош
Машан
Јово Шарић
Никола - Брко
Никола
Никодин
Јевто
Спасоје
Илија

 
1921.

07.1921.
1920.
1920.

17.01.1921.
1921.

1918.
08.01.1920.

02.02.1991.
28.09.1985.

25.11.1999.
06.10.1971.
12.11.2010.

02.01.2006.

 Податке дала Јелена Цицмиловић.
 Вукман Станковић се помиње као учитељ.

Школска година 1928/29.                                      Учитељ Станковић Вукман

Редни
број

Презиме
и име ђака Име оца

 Датум
 рођења

 Датум
 смрти

 1
 2

Момић Стеван
Протић Мица

Јанко
Милош

27.12.1920. 16.06.1983.
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Школска година 1930/31.                                                   Учитељ Станковић Вукман

 Р
ед
ни

 б
ро
ј

Презиме
и име ђака

Име оца
 

 Датум
 рођења

 Датум
 смрти

 1
 2
 3 
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18

Булатовић Радован – Рајо
Булатовић Сретен
Вешковић Марта
Зељковић Мирко
Зорић Стана
Јованић Ђорђо
Јововић Момчило
Катић Јово – Кебо
Кецојевић Драгиша
Кнежевић Бранко – Лисица
Кнежевић Бранко – Кила качамака 
Миљановић Душан
Пилиповић Гојко
Поповић Злата
Протић Миленко
Радовић Растомир
Рађеновић Перо
Трбојевић Милица – Мика

Мираш
Мато
Божо
Милош
Илија
Миле
Марко
Миле
Илија
Никола
Обрад
Митар
Перо
Јевто
Милош
Вукота
Васо
Симо

18.10.1922.
01.11.1923.
14.03.1924.
18.11.1923.
22.02.1924.

1922.
1924.

21.02.1923.
15.10.1924.
15.02.1924.
14.02.1922.
20.09.1922.

1923.
03.02.1923.

18.03.1924.

19.07.1924.

 1945.
06.06.2004.

 

1945.
 1969.

13.02.1967.
 199 .
 1943.

19 .
20.03.1997.

 194 .

 Податке дали: Зорић Стана и Кецојевић Драгиша.

 Школска година 1929/30.                                                 Учитељ Бућан Јелена

Р
ед

н
и

 б
р

ој Презиме
и име ђака

Име оца
 

 Датум
 рођења

 Датум
 смрти

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  8
  9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Булатовић Даринка
Бунчић Радмила
Зорић Мара
Калезић Зарија
Катић Ђорђе – Ђурица
Кецојевић Данило
Кнежевић Бранко - 
                 Кила качамака
Кнежевић Вида
Кнежевић Јован - Јошо
Кнежевић Никола Мартин
Кнежевић Стево – Баџо
                          Божичин
Марковић Љубо
Марковић Славка
Марковић Зарија
Пилиповић Јован
Пилиповић Јовица
Пилиповић Неђељко – Нега
Протић Мица
Рађеновић Перо
Раичевић Косара

Мушика
Јанко
Илија
Радован
Никола
Машан
Обрад

Стево
Миле
Стеван
Брат Русов

Никола
Миле
Код Благоте
Пајо
Милош
Перо
Милош
Васо
Спасоје

22.05.1922.
11.05.1922.
04.08.1922.

 1922.
25.03.1922.
23.12.1922.
14.02.1922.

17.06.1922.
07.11.1922.

17.07.1922.
08.01.1921.

 

1922.
1922.

20.05.1922.

 

2002.
 194--.
 1945.

25.03.1988.

05.12.1984.
 

1943/45.
 1945.

Податке дали:  Мара Зорић, Данило Кецојевић, Јован–Јошо Кнежевић
    m                   и Љубо Марковић. 
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Школска година 1931/32.                                                Учитељ Бућан Јелена

Ре
дн

и
 б

ро
ј Презиме

и име ђака
Име оца   Датум

 рођења
 Датум
 смрти

  1
  2
  3
  4

  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15

Јованић Смиља
Калезић Новак
Кнежевић Никола
Кнежевић Петар – 
                      Пепо Мартин
 Кнежевић Петар
 Кнежевић Раде – Божичин
 Кнежевић Сока – Сокица
 Марковић Гојко ?
 Марковић Перица
 Пилиповић Никола ?
 Пилиповић Радован
 Пилиповић Стеван
 Пилиповић Стево – Ћево 
 Раичевић Стана
 Родић Даница

Миле
Радован
Миле високи

Стево

Лазар - Лакић
Видак
Миле
Пајо
Миле
Милош
Перо
Спасоје
Тома

1924.
1924.
1924.

22.07.1924.

30.08.1924.
23.04.1928.

 1924.

18.06.1924.
 1926.

14.05.1925.
19.10.1924.

 
05.1945.

Школска година 1932/33.                                           Учитељ Калезић Шпиро 

Р
ед

н
и

 б
р

ој

Презиме
и име ђака

Име
оца

 Датум
 рођења

 Датум
 смрти

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 
 7
 8
 9 
10
 

13
14

Бунчић Милан – Миле
Зорић Петар – Оштрић
Јованић Смиља
Кнежевић Мика
Кнежевић Никола Ђукин
Кнежевић Раде – Шебов, 
                             брат Русов
Кнежевић Сока ? 
Момић Славољуб ?
Петровић Милица
Пилиповић Јово – 
       пасторак Мила Јованића
Родић Даница
Цимешић Славољуб

Јанко
Јован
Миле
Душан

Лазар – Лакић 
Јанко
Глигор

Тома
Милић

29.03.1925.
20.08.1920.

 1924.
 1924.

 

1924.

25.11.1924.

 1943.
 

1945.

 Податке дали: Бошко Кнежевић и Бојана Вешковић.

Податке дали: Петар Стевов Кнежевић и Радован Милев Пилиповић.
Учитељ Шпиро Калезић је дошао после земљотреса, у јесен 1931. године.
Заменио је учитеља Вукмана Станковића.
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Школска година 1933/34.                                  Учитељица Павловић Милева 

Ре
дн

и
 б

ро
ј Презиме

и име ђака
Име
оца

  Датум
рођења

 Датум
 смрти

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

 
19

20
 21
 22
 23

 
24
 25
  26

 
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39

 
  40
  41

Бокан Милева
Бркић Данило
Булатовић Верица
Булатовић Станојка
Вешковић Милорад
Дракулић Ангелина
Емиш Адолф – Аљош
Зељковић Душан – Дујо
         ‘’                Ђуро
Зорић Милка
Јовановић Божидар
Јововић Милица – Мика
Калезић Јанко
Катић Милка
Кецојевић Зорка – Маца
Кецојевић Милутин – Мито
Кнежевић Аранђел – Анђела
Кнежевић Бошко – Боњо
 
Кнежевић Даница

Кнежевић Димитрије – Мита
Кнежевић Илија 
Кнежевић Марко
Кнежевић Милан – Миљука

Кнежевић Милка 
Кнежевић Митра
Кнежевић Никола – 
                   Никица, посмрче
Крстић Милојка – Миља
Марковић Гојко
Милутиновић Наталија
Недић Милован
Пауновић Милена
Пауновић Нада
Пилиповић Михајло
Пилиповоћ Никола „М’’
Пилиповић Никола „П’’
Рађеновић Вида
Рађеновић Доста
Раичевић Стојанка
Тепавац Данило
Види Бркић Данило
Цицмиловић Милан – Шоро
Цицмиловић Милева

Стеван
Петар
Мато
Илија
Божо
Максим
Адолф
Милош
Раде
Милош
Станко
Лазар
Радован 
Никола
Машан
Илија
Пајо
Никола 
Барабић
Марко 
Шарић
Стево
Миле Јекин
Дмитар
Миле 
‘’Високи’’
Никола Брко
Јово Шарић
Никола

Живко
Видак
Митрашин
Никодин
Јован
Јован
Марко
Миле
Пајо
Никола
Васо
Ристо
Раде-Софија
 ‘’            ‘’
Обрен
Илија

23.07.1925.
05.02.1927.

12.1926.
1926.

27.05.1926.
25.11.1926.
14.07.1926.

1926.
10.01.1925.
07.01.1927.

1926.
01.07.1926.?

14.02.1926.
15.01.1927.

1926.
15.02.1926.

1926.
26.10.1926.
02.02.1926.
15.12.1926.

30.03.1925.

19.08.1925.
 

1926.
 1925.

14.09.1927.
 1926.

14.08.1925.
14.08.1925.
12.11.1925.

 1926.
15.05.1925.

11.07.1925.
 1927.

23.07.1925.
‘’

25.10.1925.
02.10.1925.

1945.

17.02.1994.

1945.
13.02.1985.
21.12.1999.

1995.

03.12.1986.

26.02.1996.

08.02.2001.
 

1944.

28.06.1987.
 

1996.
27.10.1988.

 

19--.
 194-.

 
1944.

18.05.2010.

Податке дали: Бошко Кнежевић, Миља Крстић и Милева Цицмиловић
Крстић Милојка - Миља, похађала:
 1. разред  1933/34. у Карађорђевцу
 2.      ‘’       1934/35. у Удову
 3.      ‘’       1935/36. у Удову
 4.      ‘’       1936/37. у Удову.



ДР ЖАВ НА НА РОД НА 
ШКО ЛА „КА РА ЂОР ЂЕ“
У КО ЛО НИ СТИЧ КОМ
СЕ ЛУ КА РА ЂОР ЂЕ ВАЦ, 
1922 –1941.

243

Школска година 1934/35.                                     Учитељ Ђорђевић Филимон

Ре
дн

и
 б

ро
ј Презиме

и име ђака
Име
оца

 
 
Датум

 рођења  
Датум
 смрти

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Булатовић Милорад
Бунчић Роса
Зељковић Јован – Јаблан
Јованић Јела
Кнежевић Аранђел – Анђела
Кнежевић Госпава 
Кнежевић Данило
                         Дане мачкица
Кнежевић Дева – Девука
Кнежевић Милка – Милица
Лондровић Нада
Оштрић Славко
Пауновић Раде
Пилиповић Љубомир
Пилиповић Михаило
Пилиповић Светозар – Светко
Продановић Ђуро – Ђурица
Протић Катарина
Раичевић Анђа
Раичевић Душан
Раичевић Стојанка

Бајо
Јанко
Раде
Миле
Пајо
Јово Шарић
Никола
Ковачев
Никола Брко
Вицо Шарић
Радоје
Јован
Јован
Перо
Марко
Милош
Мане
Милош
Спасоје
Радисав
Ристо

06.06.1927.

25.08.1927.
1926.
1926.

05.12.1927.

31.05.1927.
27.01.1927.

1927.
1927.
1927.
1928.

23.11.1926.
14.10.1927.

 
1927.

07.07.1927.
 1927.

24.01.2009.
1934/1935.
23.12.1999.

03.12.1986.

10.04.1984.

19.12.1994.
1991.
1996.

      
 Податке дали: Бошко Кнежевић, Данило Кнежевић Ковачев
                     и Милорад Булатовић

 Школска година 1935/36.                               Учитељица Павловић Милева

 Р
ед

н
и

 б
р

ој Презиме
и име ђака

Име оца  
 
Датум

 рођења  
Датум
 смрти

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Булатовић Вељко
Булатовић Радивоје
Жаркушић Раде
Јовановић Мирко
Јовановић Љубомир
Јовановић Перса
Јововић Велизар
Јововић Светислав
Калезић Милан
Карановић Ђорђе
Кецојевић Даница – 
                         Дана ?
Кљајић Драган
Кнежевић Милка – Миља
Кнежевић Станко ? 
             Син удовице Ђуке
Кнежевић Стеванија ?
Кнежевић Цвета
Мрваљевић Бранко
Недић Катарина
Недић Стана ?
Пеурача Раде
Пилиповић Милева
Пилиповић Сока
Рађеновић Цвета
Цимешић Чедомир

Мираш
Илија
Миодраг
Љубо
Станко 
Раде
Марко
Лазар
Јагош
Раде
Јагош

Вукосав
Марко Шарић

Михаило Црни
Обрад
Андрија – Шако
Радоје
Никодин
Цвијан
Перо
Душан
Никола
Милић

19.12.1928.
01.10.1928.
23.10.1928.
18.08.1928.

 1929.
07.02.1929.
14.08.1929.

 1928.
11.06.1928.

 1928.
07.07.1928.

 
1928.

14.09.1928.

01.01.1930.
08.06.1928.
20.06.1928.

23.10.1928
01.03.1928.
14.08.1928.
03.10.1928.

20.08.1928.

13.07.1990.
 

19--.

22.02.1986.
 

09.1948.

07.07.2008.

02.05.19--.
20.10.1989.

15.12.2002.
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  Школска година 1936/37.                                    Учитељ Ђорђевић Филимон

Ре
дн

и
 б

ро
ј Презиме

и име ђака
Име оца

 
 
Датум

 рођења
 
Датум
 смрти

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Булатовић Радован
Булатовић Славка
Вешковић Војислав
Вешковић Нада
Жаркушић Десанка
Јованић Илија
Јовановић Љубомир
Јовановић Мирко
Јововић Велизар
Јововић Светислав 
Калезић Дојчило
Калезић Милан
Катић Станка
Кљајић Милка
Кнежевић Владимир
Кнежевић Десанка
Кнежевић Јованка
Кнежевић Милка
Кнежевић Радован
Марковић Ђорђе – Ђока
Миљановић Милица
Момић Александар
Оштрић Миле
Павковић Љубиша
Пеурача Мара
Пилиповић Дева
Пилиповић Драган
Пилиповић Милица
Поповић Олга
Радовић Владимир – Рако
Трбојевић Босиљка

Бајо
Мато
Радош ?
Веко
Миодраг
Миле
Станко
Љубо
Марко
Лазар
Радован
Јагош
Никола
Вукосав
Никола Брко
Раде
Душан
Никола Мијов
Стево
Видак
Митар
Јанко
Јован
Милан
Цвијан
Ђукан
Пајо
Милош
Владимир
Вукота
Ђуро

07.04.1929.
18.04.1929.
12.01.1930.

 1929.
23.11.1930.
15.03.1928.
23.02.1929.
18.08.1928.

 1929.
25.05.1929.

 1929.
11.06.1928.
08.05.1929.

 1930.
28.08.1929.
18.07.1929.

 1929.
 17.08.1929.
04.03.1929.
23.04.1928.

 03.1929.
23.08.1929.
17.06.1928.
24.08.1929.

 1929.
14.08.1929.

 1929.
03.03.1929.
01.10,1927.

 1927.
 1929.

18.11.1997.
 19-- .

13.07.1990. 
 1990.

22.02.1986.

03.06.1984.

13.01.1997.

Податке дали: Бошко Кнежевић, Десанка Кнежевић и Дојчило Калезић.
Према казивању Дојчила Калезића у први разред су уписана 33 ђака. 

Школска година 1937/38.                                               Учитељ Ђорђевић Филимон

 Р
ед
ни

 б
ро
ј Презиме

и име ђака Име оца
  Датум
 рођења

 Датум
 смрти

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Банда Ружа ?
Вешковић Бојана
Вешковић Живка ?
Вукобратовић Лука
Зељковић Сретен
Калезић Томислав
Кецојевић Драгица
Кнежевић Анка
Кнежевић Бојана
Кнежевић Вукосава
Кнежевић Михаило

Кнежевић Стевка
Кнежевић Стоја
Лондровић Бранко

Душан
Илија
Видак
Васо
Лазар
Јагош
Илија
Миле Јекин
Васа Петрићев
Мајка Ђука
Стевица
        Петрићев
Михаило Црни
Душан Ковачев
Радоје

16.02.1930.
26.11.1930.
06.05.1930.
31.10.1930.
14.11.1930.
21.09.1929.
28.06.1929.
10.06.1930.

 

1930.

1930.
17.09.1930.

†
16.01.1996.
09.08.1999.

11.06.1994.
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10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25

Кнежевић Вукосава
Кнежевић Михаило

Кнежевић Стевка
Кнежевић Стоја
Лондровић Бранко
Марковић Драгица
Милутиновић Надежда
Недић Александар
Недић Мара
Павковић Светозар
                     – Свето
Пилиповић Крсто
Пилиповић Раде
Продановић Милан 
                      Рибица
Рађеновић Здравко
Раичевић Милосава
Цимешић Илија

 Мајка Ђука
Стевица
        Петрићев
Михаило Црни
Душан Ковачев
Радоје
Миле
Митрашин
Радоје
Никодин
Михаило

Марко
Душан
Мане

Никола
Радисав
Милић

1930.

1930.
17.09.1930.

 1930.
24.02.1930.

 1930.
 1930.

 

1930.
17.11.1930.

 

1930.
23.08.1930.

11.06.1994.
 

1945.

05.03.2002.

Податке дали: Бошко Кнежевић, Бранко Лондровић и Анка М. Кнежевић.

 Школска година 1938/39.                                Учитељица Радуша Ивановић

 Р
ед

н
и

 б
р

ој Презиме
и име ђака Име оца

 
 
Датум

 рођења  
Датум
 смрти

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

  15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

Булатовић Драгица
Булатовић Гојко
Бунчић Ката
Вешковић Љубинка 
Зељковић Ружица
Јејар Недељко
Јовановић Живота
Кнежевић Душан – Дуле
Кнежевић Јован – Јово

Кнежевић Миле
Марковић Јован – Јовица 
Милошевић Митар
Миљановић Ђуро – Тачка
Оштрић Анка
Оштрић Никола – Никица
Павковић Бојана – Цујка
Пауновић Душан
Пилиповић Јован
Пилиповић Станиша – 
                                Јана
Поповић Вукосава – 
                 Дула – Вукица
Поповић Милојка – Мица
Радовић Александар
Раичевић Мара
Родић Саја
Трбојевић Томислав
Усурац Стево

Илија
Мираш
Јанко
Божо
Раде
Анте
Драги
Никола Мијов 
Павле – Пајо
                Лукин
Симота
Видак
Милан
Митар
Јован
Јован 
Милан
Јован
Ђукан
Милош

Владимир

Јевто
Вукота
Ристо
Тома
Ђуро
Ђуро 

11.05.1931.
28.08.1931.

 1931.
 1931.

31.12.1931.
 1931.
 1931.

02.02.1931.
 1931.

19.12.1931.
20.01.1931.

 1929.
06.05.1931.

 1931.
1929.
 1931.
1931.

08.10.1931.
 1933.

 
1931.

 
1931.

14.10.1930.
 1931.

16.02.1931.
15.01.1931.

 

07.1994.

14.07.1944.

     Податке дали: Душан Н. Кнежевић, Раде Пилиповић и Томислав Трбојевић.
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Школска година 1939/40.                                            Учитељица Нада Јововић

Ре
дн

и
 б

ро
ј Презиме 

и име ђака Име оца
 

 
Датум

 рођења  
Датум
 смрти

   1
   2
   3
   4 
   5
   6
   7
   8
 
   9
 10
 11

 12
 13
 14 
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26

Вешковић Јован – Јово
Вешковић Станица
Жаркушић Десанка
Зорић Богољуб
Зорић Божидар – Ћоћка
Јововић Даница – Даша
Калезић Добривоје
Кецојевић Богољуба
                     Љуба
Кецојевић Душан
Кнежевић Бојана
Кнежевић     ...... Кћер
      Лакићева или Милева
Кнежевић Миле
Кнежевић Тодор – Тошо
Лондровић Ангелина
Маликовић Мирко
Марковић Васо
Милутиновић Латинка
Недић Оливера – Вера
Пеурача Мила
Пилиповић Драган
Пилиповић Душан
Пилиповић Латинка
Поповић Душан
Раичевић Драгутин
Трбојевић Зора
Цимешић Александар

Видак
Радош
Миодраг
Милош
Михаило
Лазар
Јагош
Илија

Јагош
Јово Мијов

Симота
Миле високи
Радоје
Бошко
Никола
Митрашин
Радоје
Цвијан
Душан
Марко
Данило – Дака
Владимир
Радисав
Ђуро
Милић

 10.1932.
 1932.
 1932.
 1932.

19.06.1932.
 1932.
 1932.

27.04.1932.

20.09.1932.
 1932.

19.12.1931.
 

1933.
10.05.1932.
16.05.1932.
24.06.1932.

 1932.
 1932.

15.10.1932.
 1932.

06.02.1932. 
 1932.

17.08.1932.
 1932.

19.08.1932.

 1995.
 

1989.
20.10.1997
01.07.1995.

26.10.1991.

04.10.1990.
 

1942.

Податке дали: Душан Н. Кнежевић и Богољуба Кецојевић.

Школска година 1940/41.                                    Учитељица Ивановић Радуша

Ре
дн

и
 б

ро
ј Презиме

и име ђака Име оца
Датум

 рођења
 Датум
 смрти

 1
 2
 3
 4
 5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Вешковић Станица
Вукобратовић Нада
Јованић Ђука
Јовановић Никола
Јововић Ружица
Кнежевић Ђорђе
Кнежевић Звонимир
Кнежевић Никола
Кнежевић Тадија
Кнежевић Шпиро
Лондровић Анка
Марковић Недељко
Миљановић Данило
Оштрић Ђуро
Пеурача Милка
Пилиповић Јелка
Радовић Благоје–Багиња

Радош
Васо
Миле
Љубо
Марко
Јован Душанов
Душан
Марко Шарић
Илија – Швабо
Никола Брко
Радоје 
Никола
Митар
Јован
Цвијан
Марко
Вуксан

 1932.
 13.07.1933.

 1933.
 10.01.1933.
15.01.1933.
05.09.1933.
02.10.1933.

 1933.
 10.1933.

04.04.1933.
 1933.

06.09.1933.
10.10.1933.
02.05.1933.

 1933.
 1933.
 1933.

13.04.2010.
 

19--.

14.11.1986.

22.10.1976.

Према Радушином извештају од 25. септембра 1940. године у 1. разред је 
уписано 29 ученика, од којих: 19 дечака и 10 девојчица. 
Податке дали: Јововић Ружица и Јовановић Никола.
Јовановић Никола потврдио да је учитељица била Радуша Ивановић. 
Никола – Нине је стварно рођен 19. 12. 1932. године. Рођен је 6.12.1932. по 
православном календару, на Светог Николу. Зато је и добио име Никола.
У матичну књигу рођених је заведен датум: 10. 01. 1933.
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УЧЕ ШЋЕ ЂА КА ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ „КА РА ЂОР ЂЕ“
У ВА ЖНИМ ИСТО РИЈ СКИМ ЗБИ ВА ЊИ МА

Ђа ци у Ка ра ђор ђев цу су би ли де ца бив ших рат ни ка и вас пи та ва на су 
на тра ди ци ја ма ве ков не бор бе за на род но осло бо ђе ње и не по ко ра ва-
ње не при ја те љу сва ке вр сте. За вре ме ра зних све ча но сти гу сла ри су 
пе ва ли ју нач ке на род не пе сме, сла ве ћи ју на штва Мар ка Кра ље ви ћа, 
Ми ло ша Оби ли ћа, Ба ја Пи вља ни на, Сто ја на Јан ко ви ћа и оста лих на-
род них ју на ка, бо ра ца про тив Ту ра ка и оста лих не при ја те ља. За вре-
ме кр сне сла ве де ца су у сво јој вла сти тој ку ћи слу ша ла гу сла ре ко ји 
су ве ли ча ли бор бу на ро да и на род них ју на ка про тив Ту ра ка, цр них 
Ара пи на, Му се Ке се џи је и оста лих не при ја те ља и оку па то ра. 

Гу сле су та да би ле је ди ни на род ни му зич ки ин стру ме нат пре ко ко га 
се у на ро ду ши ри ла на ци о нал на свест, учи ла исто риј ска про шлост и 
спа са ва ла од за бо ра ва слав на исто ри ја срп ског на ро да. У сва кој срп-
ској ку ћи гу сле су за у зи ма ле по ча сно ме сто. Ви си ле су на зи ду по ред 
слав ске ико не. И до ма ћи ни ко ји ни су зна ли да гу сла ју има ли су у 
ку ћи гу сле на ко ји ма су по се ти о ци гу сла ри пе ва ли ју нач ке пе сме. У 
на ро ду је би ла до бро по зна та из ре ка: „Где се гу сле у ку ћи не чу ју ту је 
мр тва и ку ћа и љу ди!“

По је ди ни про сла вље ни гу сла ри су ишли из ме ста у ме сто и при ре ђи-
ва ли гу слар ске ве че ри. Те ве че ри су би ле до бро по се ће не, а одр жа-
ва не су у ве ли ким са ла ма. На гу слар ско ве че су оба ве зно до ла зи ли 
до ма ћи ни са су пру га ма и де цом. По не кад је ин те ре со ва ње би ло та ко 
ве ли ко да је исти гу слар мо рао да одр жи по две три ве че ри уза стоп-
но. Остао ми је у се ћа њу гу слар Ра де Ива но вић, ко ји је у то ку ви ше 
зи ма одр жа вао гу слар ске ве че ри у ђев ђе лиј ском и дој ран ском сре зу 
и про да вао сво је пе сма ри це, са сво јом сли ком на на слов ној стра ни. 
Све ње го ве ве че ри су би ле до бро по се ће не, ка ко у гра до ви ма та ко и 
у се ли ма. 

Сви ти пу ту ју ћи гу сла ри су, у сва ком се лу и гра ду, ор га ни зо ва ли по-
себ не при ред бе за ђа ке и то у учи о ни ца ма. Те при ред бе за ђа ке су 
би ле бес плат не, а на њих је по не кад до шла и по не ка мај ка или отац. 
За ђа ке је то би ла по себ на част, нај пре раз го вор са гу сла рем а за тим 
слу ша ње ју нач ких пе са ма, од ко јих су не ке та да пр ви пут чу ли.

Учи те љи су у то ку ре дов них пре да ва ња из исто ри је раз ви ја ли у ђа-
ци ма на ци о нал ну свест и, на при ме ри ма ју на ка из на род них пе са ма, 
по ка зи ва ли им ка ко се тре ба бо ри ти за отаџ би ну и сло бо ду. У гла ви це 
те де це су се уре зи ва ла име на про сла вље них срп ских на род них ју на-
ка из бо га те и слав не исто риј ске про шло сти, по чев од Не ма њи ћа, па 
пре ко Чар но је ви ћа, Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, Ку ма но ва, Бре-
гал ни це и Пр вог свет ског ра та до осло бо ђе ња и ује ди ње ња. 

Тре ћа де це ни ја два де се тог ве ка оби ло ва ла је зби ва њи ма ко ја су за-
бри ну ла све па мет не љу де, па и бив ше ђа ке, та да већ зре ле љу де, ко ји 
су осе ти ли да се не што те шко „иза бр да ва ља“. 

Де ве тог ок то бра 1934. го ди не у Мар се љу је уби јен Алек сан дар I Ка-
ра ђор ђе вић, краљ Ју го сла ви је. Он је био пр ва жр тва Дру гог свет-
ског ра та. Са њим је уби јен и Луј Бар ту, ми ни стар спољ них по сло-
ва Фран цу ске. За Кра љем је про ли ве но до ста на род них су за. На род 
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је на слу тио сво ју те шку суд би ну јер је из гу био сво га осло бо ди о ца. 
Зна ло се да је са Кра љем уби је на и Ју го сла ви ја. Што је нај жа ло сни-
је, са Кра љем је уби је на и Ср би ја. Од Април ског ра та 1941. го ди не, 
са осни ва њем Не за ви сне др жа ве Хр ват ске и ула ском оку па тор ских 
тру па у Ср би ју, по че ло је рас пар ча ва ње срп ске зе мље и оти ма ње де-
ла по де ла. Нај све жи је је нај срам ни је оти ма ње и оку па ци ја Ко со ва и 
Ме то хи је 1999. го ди не. 

На пад Му со ли ни ја на Аби си ни ју, ње но осва ја ње и бек ство ца ра Ха и-
ле Се ла си ја из вла сти те зе мље, био је но ви раз лог за за бри ну тост. На 
да ле ком ис то ку бе снео је рат. Ја пан ци су осва ја ли део по део Ки не. 
Би ло је то да ле ко од нас, али је и то би ло за бри ња ва ју ће. Хи тлер је 
оку пи рао Аустри ју и до шао на гра ни цу на ше др жа ве. Се ћам се ре чи 
про фе со ра Алек сан дра Ко ва че ви ћа, ди рек то ра гим на зи је у Ђев ђе ли-
ји: „Хи тлер је на гра ни ци! Учи те, де цо, не мач ки би ће вам по тре бан да 
се бо ри те про тив Не ма ца, јер пре те да нас осво је и по ко ре. Мо ра ће те 
да се бо ри те про тив њих а лак ше ће вам би ти ако по зна је те њи хов 
је зик“. Про фе сор је пре да вао не мач ки је зик, а гор њи ње гов са вет је 
би ла по сле ди ца из ја ве јед ног уче ни ка да не во ли да учи не при ја тељ-
ски је зик. Као уче сник бал кан ских и Пр вог свет ског ра та про фе сор је 
знао ка кав опа сан не при ја тељ је до шао си лом на на шу гра ни цу. 

Хи тлер је за по чео на пад на Че хо сло вач ку. За пре тио је Дан ци гом и 
от по чео Дру ги свет ски рат на па дом на Пољ ску. Ен гле ска и Фран цу-
ска су му об ја ви ле рат, а ни су би ле спрем не за ра то ва ње. За крат ко 
вре ме Хи тлер је за вр шио рат на За па ду и пре шао на Ма ђар ску, Ру-
му ни ју и Бу гар ску. 

За то вре ме Му со ли ни је во дио у Ал ба ни ји рат про тив Грч ке и до шао 
у вр ло те жак по ло жај. У је сен 1940. го ди не Ита ли ја ни су бом бар до-
ва ли Би тољ ис пи ту ју ћи (не)спрем ност Ју го сла ви је за ра то ва ње. Гр ци 
су угро зи ли Ита ли ја не на пре ду ју ћи у Ал ба ни ји, а Ен гле зи су по че ли 
из Егип та ис кр ца ва ње у Грч кој. 

За све ово вре ме Ју го сла ви ја је на сто ја ла да оста не по стра ни од рат-
них зби ва ња. Мно ги Ка ра ђор ђев ча ни, бив ши ђа ци, по зи ва ни су на 
дво ме сеч не вој не ве жбе и то ви ше пу та. Они ма ко ји ни су по зи ва ни 
на ве жбу по де ље не су пу шке да их има ју за слу чај из не над ног ра та. 
На род је био за бри нут јер ни ко ни је ви део ра зу ман из лаз из вр ло те-
шке си ту а ци је.

Зна мо ка ко је по чео рат 6. апри ла 1941. го ди не. Нем ци су са ме ха-
ни за ци јом упа ли из Бу гар ске и 7. апри ла уве че би ли у Ка ра ђор ђев цу. 
Већ пр вог да на ра та пу ца ли смо на не мач ке из ви ђач ке ави о не али 
они то ни су осе ћа ли. Пр вог да на ра та, ми бив ши и та да шњи ђа ци, 
при кљу чи ли смо се ју го сло вен ској вој сци и из ра зи ли спрем ност да 
уче ству је мо у бор ба ма. При мље ни смо као до бро вољ ци. За јед но са 
вој ском од сту пи ли смо у Грч ку и при кљу чи ли се Гр ци ма и Ен гле-
зи ма. У од сту па њу Ен гле зи су пру жи ли Нем ци ма јак от пор и ус по-
ри ли на пре до ва ње њи хо ве ме ха ни за ци је кроз Грч ку. Бе гун ци ма из 
Ју го сла ви је омо гу ћа ва ли су да сва ко днев но од сту па ју др же ћи фронт 
це лог да на и од сту па ју ћи то ком но ћи до ме ста где би сти гли из бе гли-
це. На то ме ме сту би обра зо ва ли но ву од брам бе ну ли ни ју и оста ја ли 
на по ло жа ју це лог на ред ног да на. И та ко све до нај ју жни је тач ке на 
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Пе ло по не зу, до при ста ни шта Ка ла ма ти, ода кле су пла ни ра ли да од-
сту пе у Еги пат. Нем ци су их оме ли у тој на ме ри, за ро би ли и њих, и 
Гр ке и Ју го сло ве не. Вој на ли ца су одво ји ли од ци ви ла и спро ве ли у 
вој ни са бир ни ло гор. Ка сни је су их бро до ви ма пре ве зли до Со лу на. 
Из Со лу на су их же ле зни цом од ве зли у за ро бље ни штво у Не мач ку. 
Ци ви ле су пу сти ли. 

Из Грч ке смо се вра ћа ли по гру па ма и ка ко је ко мо гао. Они Ка ра-
ђор ђев ча ни ко ји су би ли вој ни об ве зни ци и мо би ли са ни има ли су 
раз не суд би не. 

У те шким рат ним усло ви ма та де ца, већ од ра сли љу ди, ста ли су на 
бра ник отаџ би не не жа ле ћи ни сво је жи во те. 

Пр вог да на ра та Ра де Бо кан се на ла зио на стру мич ком фрон ту.
Ју ри шао је на не мач ки тенк и пре се чен ми тра ље ским ра фа лом.
Са хра њен је на гро бљу у Но вом Се лу код Стру ми це. По сле ра та ње-
го ви по смрт ни оста ци су пре не ти и са хра ње ни у гро бљу у Ка ра ђор-
ђев цу. 

Ре зер вни пот по руч ник Спа со је Јо во вић је, 7. апри ла 1941. го ди не, 
на че лу че те ре зер ви ста из око ли не Ве ле са, до че као не мач ку мо то-
ри зо ва ну ко ло ну у ро во ви ма код се ла Ра ди че ва бли зу Стру ми це. У 
не рав но прав ној бор би са над моћ ном не мач ком тен ков ском ко ло ном 
Јо во вић је ра њен у ру ку, гла ву и но гу. Као за ро бље ник ле чен је у бол-
ни ца ма у Стру ми ци и Ско пљу. Ле чио га је за ро бље ни док тор Ми сир-
лић, по сле рат ни управ ник Же ле знич ке бол ни це у Бе о гра ду. Уз Ми-
сир ли ћа је био и је дан ле кар Је вре јин. Они су у Ско пљу ор га ни зо ва ли 
бек ства из бол ни це Јо во ви ћа и мно гих дру гих ра ње ни ка. По сле ра та 
Јо во вић је жи вео у Бе о гра ду. Био је на чел ник фи нан сиј ског оде ље ња 
у оп шти ни Вра чар. Умро је у Же ле знич кој бол ни ци у Бе о гра ду и са-
хра њен са кур шу мом у че лу.

Бо ро По по вић је био на од слу же њу вој ног ро ка кад је по чео Април-
ски рат. За ро бљен је и од ве ден у за ро бље ни штво. По сле ра та је остао 
у еми гра ци ји. Са да жи ви у Чи ка гу.

Јо ван Јо во вић је за ро бљен као мо би ли са ни ре зер ви ста и од ве ден у 
ло гор у Џу ма ји у Бу гар ској. Ус пео је да по бег не из ло го ра и вра ти се 
ку ћи. 

Де се тог апри ла јед на не мач ка па тро ла је до шла из не на да пред ку-
ћу Ни ко ле Кне же ви ћа Бр ка и за те кла пред ку ћом 10 мла дих љу ди. 
Је дан од њих је био ре зер вни офи цир, ко ји је дан ра ни је до бе жао са 
стру мич ког фрон та. Оста ла де ве то ри ца су би ли мла ди ћи, бив ши ђа-
ци шко ле. Од њих је са мо је дан био слу жио вој ску. Оста ла осмо ри ца 
још ни су би ли ста са ли за вој ску. Нем ци су по ку пи ли сву де се то ри цу 
и спро ве ли у су сед но Удо во. Одат ке су их вр ло бр зо од ве ли у за ро-
бље ни штво у Не мач ку.

Ми ли во је Ко са но вић је био на се љен из се ла Гор ња Мо чи ла, оп шти на 
Ра ко ви ца, срез Слуњ. Ње гов син Бог дан је био мла дић и још ни је био 
ста сао за вој ску. Пр во га да на ра та Бог дан се при дру жио гру пи офи-
ци ра као до бро во љац. Са њи ма је од сту пао кроз Грч ку до Ка ла ма ти ја 
на Пе ло по не зу. Нем ци су офи ци ре одво ји ли од ци ви ла и спро ве ли 
у вој ни са бир ни ло гор, а ка сни је су их од ве зли у за ро бље ни штво у
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Не мач ку. Бог дан је остао са ци ви ли ма. Кад се ста ње сми ри ло ци ви ли 
су по че ли да се вра ћа ју сво јим ку ћа ма, па и Бог дан. У Ђев ђе ли ји га 
Бу га ри ски ну са во за и од ве ду у сре ски за твор. Он по бег не из за тво ра, 
до бе жи на же ле знич ку ста ни цу и уз по моћ јед ног же ле зни ча ра уто-
ва ри се у воз за Ско пље. Ни је се усу дио да из во за иза ђе у Удо ву, јер 
ни је био си гу ран да му је по ро ди ца жи ва. У Ско пљу га Бу га ри по но во 
ухап се, а он по но во по бег не. По сле мно гих те шко ћа не ка ко стиг не 
у Бе о град. Нем ци га ухап се и пре да ју жан дар ми ма да га спро ве ду у 
не ки ло гор. Жан дар ми му омо гу ће да пре ђе у Зе мун. На кро ву пре-
пу ног ва го на је пу то вао до За гре ба. По сле пра вих вра то ло ми ја стиг не 
у сво је род но Гор ње Мо чи ло и при дру жи се уста ни ци ма, ко ји су већ у 
апри лу ор га ни зо ва ли от пор про тив уста ша и са њи ма остао до кра ја 
ра та. Бог дан је је ди ни но си лац Пар ти зан ске спо ме ни це 1941. из Ка-
ра ђор ђев ца. 

На се ље ник Пе ро Пи ли по вић је био до бро во љац на Со лун ском фрон-
ту и вас пи та вао је сво ју де цу да во ле отаџ би ну и да у сва ко вре ме 
бу ду спрем ни да и жи вот да ју за њу. Ње гов син Ни ко ла је био у ка-
дру кад је по чео рат. Из бе гао је за ро бља ва ње и до шао ку ћи. Бу га ри 
су Пе ра и мно ге дру ге Ка ра ђор ђев ча не про те ра ли у Ср би ју кра јем 
1941. го ди не. У про ле ће 1942. го ди не су као из бе гли це до шли у се ло 
Ве ли ка Ја си ко ва у сре зу кра јин ском.

За до јен сло бо дар ским иде ја ма Ни ко ла је од лу чио да се бо ри про тив 
истог не при ја те ља про тив ко јег се бо рио и ње гов отац Пе ро. Од ма ја 
1942. го ди не Ни ко ла је био у Жа гу би ци у од ре ду у ко ме је би ло 40 
љу ди. Дру гог ок то бра 1942. го ди не Нем ци су, из не над ним пре па дом, 
за ро би ли цео Ни ко лин од ред. У пи та њу је би ла из да ја јед ног Не ди-
ће вог офи ци ра. Од ве ли су их у По жа ре вац где су пре но ћи ли а су-
тра дан их је Фелд жан дар ме ри ја спро ве ла до ло го ра на Сај ми шту. На 
Сај ми шту су 28. но вем бра уто ва ре ни у же ле знич ке ва го не и, пре ко 
Зи да ног Мо ста, од ве де ни у зло гла сни ло гор Ма ут ха у зен у Аустри ји. 
У то ме ло го ру је Ни ко ла пре жи вео све стра хо те ко је су уни шти ле 
мно ге ло го ра ше. Ло гор је осло бо ђен 5. ма ја 1945. го ди не. Ни ко ла је 
је ди ни Ка ра ђор ђев ча нин ко ји је био у Ма ут ха у зе ну и пре жи вео ње-
го ве стра хо те.  

Мно ги мла ди Ка ра ђор ђев ча ни, бив ши ђа ци, нај и скре ни ји ро до љу би, 
по шли су да се бо ре про тив истих не при ја те ља и оку па то ра про тив 
ко јих су се бо ри ли и њи хо ви оче ви. Мно ги су и из ги ну ли бо ре ћи се 
про тив не при ја те ља. На жа лост, би ло је и ме ђу соб них жр та ва, не по-
треб них и не ра зум них. 



ДР ЖАВ НА НА РОД НА 
ШКО ЛА „КА РА ЂОР ЂЕ“
У КО ЛО НИ СТИЧ КОМ
СЕ ЛУ КА РА ЂОР ЂЕ ВАЦ, 
1922 –1941.
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STATE NATIONAL SCHOOL “KARADJORDJE“ IN THE COLONIZED
VILLAGE OF KARADJORDJEVAC 1922–1941, PART II

This is the story about children who had been attending the primary 
national school called “Karadjordje” in their colonist village of 
Karadjordjevac. Settled from the different Serbian territories, the 
inhabitants of Karadjordjevac soon became friendly with each other 
and begun a successful joint life in the new surroundings. Very soon 
they established good connections of cooperation with the inhabitants 
of the surrounding villages and the county place, small provincial place 
of Valandovo.

For the first two years, Karadjordjevac did not have its school so the 
pupils went on foot to then neighboring villages of Gradec and Pirava.

Parents, mostly of robust Dinar type, raised their children in the spirit 
of love towards the school, telling them always that “the man without 
school is a blind man” and that the time had come when a peasant too 
had to be educated in order that he could secure for himself a decent 
life. Parents would respect the teachers and their advice on how to 
raise their children. Mothers followed the advice of the schoolteachers, 
male and female, regarding the orderliness and hygiene of the pupils. 
A mother would inspect each of her schoolchildren, sometimes two or 
three at the same time to see if they were washed properly, whether 
their necks were clean, whether they had washed their ears and legs and 
whether they had trimmed the fingernails.

The children were taking their obligations seriously and were fulfilling 
them completely. Little did they know that this was just an introduction 
into a serious world in which they would come across many difficulties, 
and often meet with insurmountable obstacles. In the first days of their 
education not even their teachers knew how high some of the pupils 
would reach, how much the pupils would surpass the teachers in their 
education and social position.

The school welcomed naïve peasant children, brought up in the spirit 
of patriarchate to obey the elders, to love each other and listen to their 
parents’ advice. Their initial goal was to finish the primary school 
because they did not know of any other or higher school. They did not 
know then what kind of education a teacher, priest or a doctor should 
have and they did not even come across other professions.

These children were future teachers, professors, doctors, engineers and 
other experts and not one of them on the first day of their school could 
even imagine that he would become an important figure. Their parents 
knew this, so they advised them to be excellent pupils, promising them 
that they would send them to higher education. Some of the children 
succeeded in being excellent pupils and some of them did succeed in 
finishing the highest of schools.

In the difficult war times these children, now grown-ups, defended their 
country not sparing themselves. The mortal remains of the young men 
from Karadjordjevo who sacrificed themselves so unselfishly for the 
freedom of those who remained alive lie in different parts of Yugoslavia. 
Let their ashes lie in peace.

DRAGIŠA
I. KECOJEVIĆ




