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време кнеза Лазара и деспота Ђурђа седиште митрополије Лим било је 

у манастиру Милешеви.  

Ово подручје југозападне Србије дуго је било под турском влашћу. 

Од стицања слободе и присаједињења Србији направило је велики на-

предак. У новије време познато је по лимским хидроцентралама, број-

ним манастирима, текстилној и другој индустрији. Међутим, мало се 

зна да је оно у XIX веку било и постојбина мнобројних Ваљеваца. Број-

на сведочанства о томе могу се наћи у капиталном делу антропогографа 

Љубомира Павловића „Колубара и Подгорина“. Једни су овамо долази-

ли ради бољег живота, други ради личне сигурности, трећи ради шко-

ловања, четврти ради запослења, итд. Наравно било је кретања и у су-

протном смеру али су она била скоро занемарљива. 

У том делу југозападне Србије која је дуго била под турском упра-

вом живело се тешко и несигурно. Осећала се велика немаштина, поред 

присутних тешкоћа и нагомиланих проблема у обезбеђењу елементар-

них услова за живот, народ није могао да измири све веће намете осио-

не турске власти. Другим речима владало је безакоње и велики зулум. 

Народ је чезнуо за ослобођењем од вишевековног ропства под Турцима 

и сопственом слободом. 

Кад је у јуну 1875. године планула Невесињска пушка, односно кад 

је избио устанак у Босни и Херцеговини, образован је национални 

фронт који је имао снажан економски, политички, а највише етнограф-

ски карактер. Полазећи од тога српска влада посећивала је изузетну па-

жњу војно-политичкој ситуацији у том делу западне Србије. Званични 

државни органи још неко време нису били спремни да помогну тај на-

ционални револуционарни програм. После доласка либерала на власт, 

предвођених Стевчом Михаиловићем и Јованом Ристићем, ситуација се 

битније променила. За главног команданта свих војних снага на просто-

ру према Новопазарском санџаку и дринској граници постављен је Ран-

ко Алимпић (Накучани, Шабац, 1820 – Београд, 1882), који ће касније 

постати генерал, професор и управитељ Војне академије, министар гра-

ђевина и члан Државног савета. Он је добио задатак, да користећи ши-

рока овлашћења, уведе редовнију војну обуку народне војске, да чува 

границу, да организује добровољачке чете и да „устаницима у помоћ 

притекне“. Већ 1875. године, формирао је добровољачке чете од Рашке, 

до ушћа Дрине за помоћ босанско-херцеговачким устаницима. 

На прве вести о почетку устанка у Босни и Херцеговини, августа 

1875. године, у околини Пријепоља, Нове Вароши и Прибоја почело је 

организовање више локалних ослободилачког покрета за борбу против 

власти турске царевине, који су за непуну годину дана обухватили ве-

лику већину крајева и области настањених јужнословенским становни-

штва на Балканском полуострву... Неки од тих покрета кренули су у са-

мосталне ослободилачке акције. Једна таква буна почела је августу 
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1875. године у Бабинама, планинском селу на левој обали Лима, удаље-

ном 10 до 15 километара, од Пријепоља а обухватала је и становништво 

већег броја околних села. На челу те буне, познате под именом Бабин-

ска разура, били су: Јевто Поповић Кувеља из Бабина, Јевто Ђуровић из 

Бјелог Брда, Зарија Поповића из Штрпца, Алекса Борисављевић, Дам-

њан Кубуровић, Прокопије Бујишић, архимандрит манастира Бање и 

још неки. Тако се у средини устаничких збивања нашла територија за-

падног дела Старе Србије између Увца и Таре, Дрине и Ибра, која је 

убрзо постала поприште великог народног устанка. 

На ток и размере тог устанка значајно је утицао и проглас, који је 

на побуњену територију убацио Жарко Љешовић из Ужица, у коме је 

поред осталог писало: „Српском народу у Босни, Херцеговини и старој 

Србији! Нека знају сви људи, да је створен српски народ да живи у сло-

боди... Чуј народе све три вјере! Устај на оружје, рат је ово за слободу 

читавога народа. Свака вјера, свачије право, образ и имање биће нам 

светиња. Ко овоме рату за слободу буде, крстио се, или клањао, гла-

вом ће као издајица свога народа платити. Зато устајте славни сино-

ви Босне, Херцеговине и старе Србије. Зулумћарском крвљу прелијте 

огњишта прадедова. Земља је ова старина наша, право је наше...“ 

Поносни, горди, храбри, одважни и смели планинци Бабина и окол-

них села негујући своје обичаје и националну свест, уз гусле и усмено 

предање, бранили су своју слободу и достојанство, давали отпор свако-

ме ко је покушао да удари на њихове велике породичне задруге, њихов 

образ и иметак. Вођени сеоским првацима и паметарима, оружјем су 

бранили а гуслама челичили јунаштво и храброст. Тако су и пушке Ву-

ка Плескоњића и Ђерасима Лојанице, у освит зоре 12. августа 1875. го-

дине, огласиле су почетак „Бабинске разуре“, палећи хан на Јабуци и 

прогонећи турске заптије... 

Поповићи из Бабина 

Једна о бројнијих, разгранатијих и најимућнијих породичних за-

друга у то време не само у Бабинама, селу на средокраћи између Прије-

поља и Пљеваља, већ и много шире, били су Поповићи. Уз то из њихо-

ве куће изашао је већи број свештеника и других угледних људи.  

Према доступним подацима Поповићи су, око 1707. године, дошли 

из Вранешке долине, из села Барица код Бијелог Поља. Како је Вране-

шка долина, тих година све више постајала транзитна миграциона 

зона, која је пуна два века представљала својеврстан вентил кроз ко-

ји је отицао демографски вишак са простора Старе Црне Горе, Брда, 

Херцеговине, Потарја и Полимља, то су и они одлучили да је напу-

сте. Захваљујући тим миграционим процесима доста је места и краје-

ва у Србији у којима живе породице које своје порекло изводе од 

Вранеша и Доњег Колашина. Дакле, Вранеш је био не само постојби-
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на многих расељених породица већ и успутна станица многобројних 

сеоба према Србији, Херцеговини, Босни, Далмацији и другим обла-

стима.  

До прве веће сеобе српског становништва из Вранеша дошло је 

приликом турског похода на Далмацију 1537. године, када је на Вра-

неш ударила велика војска суровог султана Селима F, који је дошао 

на место Бајазита II 1512. године. После стравичног и трагичног об-

рачуна са мушким члановима овдашњих породица, наредио је Пири-

паши ,,да све цркве претвори у џамије, да се забрани хришћанима јав-

но вршење верских обреда по богомољама и да се побију сви који не 

пређу у ислам“. Султан је дознао да цркве и манастири у Вранешу не 

поштују ту његову наредбу већ сијају свом својом свјетлошћу, да су 

украшене златом и покривене оловом али да тамо нема много раје. 

Наредио је да се у Вранеш пошаље казнена експедиција. Тада је до 

темеља срушена велика црква у Павином Пољу, позната и по имену 

црква Љубовиђа. Извршени су велики зулуми над српским становни-

штвом, а ко је претекао, масовно се иселио. Предање каже да је коло-

на избеглица била дугачка пет до шест километара. Од тада је у Вра-

нешу почела исламизација, која је вршена све интензивније током на-

редна три века. Знајући за наилазак казнене експедиције, јеромонах 

Мардарије Јоксимовић је са манастирском братијом натоварио шест 

коња црквених ствари и ноћу побегао. Тако је почело масовније исе-

љавање према северу у правцу Подриња, Шумадије и Колубаре. Неки 

су остајали у околини Пријепоља, Прибоја и Нове Вароши, с надом 

да ће се вратити у завичај. 

За нас је значајно да сви аутори који су писали о манастиру Бого-

вађи код Лајковца тврдили да је нову цркву Боговађу на старим теме-

љима подигао поменути Мардарије. Мада је та његова црква била ма-

ла и тескобна, па се у њој једва могло служити богослужење, у то 

време, одвијао се веома интензиван верски живот. Тако је од прве по-

ловине XVI до друге половине XVIII века у њој текао миран живот. 

Међутим, овај манастир је значајно проширио свој шумски комплекс 

и стекао многа друга богатства па је Хаџи Рувим, архимандрит мана-

стира Боговађа, са својом братијом и народом крајем XVIII века по-

дигао нову и знатно већу цркву.1 

Ипак, највећа сеоба српског становништва из Вранеша у Војво-

дину збила се под Арсенијем III Чарнојевићем 1690. године. Ова сео-

ба била је условљена поразом аустро-угарске војске у бици са Тур-

цима код Качаника, почетком јануара 1690. године. Врхунац тешког 

стања представљало је тотално истребљење српског народа јер је био 

на страни Аустро-Угарске. Самог патријарха Арсенија Турци су ухва-

                                                      
1 Живојиновић, 1971, 7, 8, 13 и 47. 
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тили и хтели га погубити да није откупљен златом. То претешко ста-

ње натерало је патријарха Чарнојевића да Србе дигне на устанак, а 

делом и Арбанасе, који се брзо ширио. Тражена је помоћ од Русије, 

али су Турци дошли до писма из Русије Арсенију Чарнојевићу и по-

руке су пропале. Наступио је брзи преокрет ситуације на фронту, јер 

се аустроугарска војска морала брзо повући према Београду, а са 

њом и српски устаници и народ. Око 100.000 Срба и неколико хиља-

да Арбанаса напустило је своја огњишта и прешло преко Саве и Ду-

нава у Војводину и Мађарску. Део Срба из Вранеша и Полимља пред-

вођен Арсенијем III Чарнојевићем одселио се према Војводини.  

Још у Вранешима Поповићи су постали имућна и угледна свеште-

ничка породица, позната по старом породичном презимену Кувељићи – 

Кувеље. Славили су, а и данас њихови потомци славе, Ђурђевдан. Ода-

тле су дошли у засеок Буђановце у Бабинама и ту се стално настанили. 

Некако у то време овај засеок променио је име и прозван је Крајеви, па 

се тако и сада зове. У новој средини су добро примљени, вредно су ра-

дили и постали још угледнија и поштованија породица.  

У то време Поповићи су имали велико имање и огромно стадо. Та-

кође, настојали су да и њихови суседи и други сунродници живе боље. 

Редовно су их обавештавали о својим акцијама, размењивали искуства, 

узајамно се испомагали и настојали да удруженим снагама решавају за-

једничке проблеме које су имали. Посебно су трудили да брже и рацио-

налније решавају нагомилане комуналне проблеме у свом и околним 

селима, као што је поправка путева, изградња верских и школских обје-

ката, довођење воде за пиће и слично. Нарочито је био значајан њихов 

допринос изградњи и развоју српских православних цркава и подизању 

националне свести.2 То је и разумљиво ако се има у виду да су припад-

ници ове велике и угледне свештеничке породице деценијама опслужи-

вали цркве у Сељанима, Тоцима, Пријепољу и још неким местима при-

бојског краја. Истовремено одржавали су везе са српским кнезом, Руси-

јом и Црном Гором.  

Дуго је на челу ове угледне породице био свештеник – прота Фи-

лип С. Поповић, велики добротвор и истакнути народни првак. И његов 

отац Симо, такође је био свештеник бабински, док је Симин отац 

Аврам био свештеник вранешки. Кувељићи су се по поп Аврамовом 

занимању и звању прозвали Поповићи.  

У дужем временском периоду Филип Поповић био је виђена лич-

ност у Пријепољу, Пљевљима и околини, па и у Србији. За њега су чу-

ли а познавали су га и неки виђени људи у Русији, коју је посетио у 

младости. Доста је радио на националном пољу и економској стабили-

зацији прилика у свом завичају. Са својим народом подигао је поруше-

                                                      
2 Брашанац, 1980а. 
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ну цркву у Сељанима. Поред цркве подигли су и конак код цркве у том 

месту, у коме је 1832. године отворена и прва школа, која је постојала и 

радила све до коначног ослобођења (1912), када је премештена у ново-

саграђену зграду у Сељашници.
3
  

Прота Филип у браку са Ружицом имао је четири сина: Николу, Но-

вака Новка4, Јевту и Јосифа. Заједно са другом децом прота Филип их у 

свом конаку научио првим основама писмености. Кад више није могао 

њима да се бави довео им је учитеља из Србије, који их је учио и нау-

чио другим потребним знањима.
5
 Ни са тим се није задовољио већ им 

јена разне начине помогао да дођу до свог „парчета хлеба“ и тако их 

успешно изводио на сопствени пут. 
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Свога првенца Николу послао је на даље школовање у Русију. 

Новкo је остао код куће, на имању, а Јевту и Јосифа је упутио у Београд 

у такозвану „страначку“ Богословију. Пошто су након две године завр-

шили Богословију, 1842. године, Јевта и Јосиф се враћају кући. Ускоро 

је дошао и Никола из Русије, па их је отац све поженио и запопио. Сви 

Филипови синови су били ожењени из првих сеоских кућа и варошких 

домова, па су се прочули по добром. Као вредни, поштени и угледни 

људи, свештеници Поповићи служили су у Пријепољу и још неким пра-

вославним селима милешевског и нешто прибојског среза.  

По Николином повратку из Русије отац му је предао и управу над 
кућом. Никола је њом вешто и мудро управљао па је у кући владао ред, 
рад и слога. Захваљујући томе, али и њиховој иницијативи и прегнућу, 

                                                      
3 Савић, 2003, 151-155.  
4 У неким документима он се помиње као Новак, па је вероватно да му је једно 

било име, а друго надимак. 
5 Павловић, 1928б, 211-220. 
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она се нагло уздизала и задобијала све бољи углед у околини, па и у Ср-
бији. Била је на читлуку аге Селимовића из Пљеваља, али у то доба и 
они су смогли снаге да купе нова имања у Буђановцима, Горњој и До-
њој Брезовици, Плужанима и Чемерници. Њени укућани су превасход-
но живели од зарада од стоке и свештеничких прихода.  

Од стоке су држали овце, козе, говеда, коње и нешто свиња. Најви-
ше су држали овце, па је бивало и преко 1.000 музних брава и преко 300 
јагњића и овнова. Сваке године се од свога домазлука товило и по 250 
овнова и куповало по сто од својих сељака. Све се то касније извозило 
у Скопље и Солун. Лично су браћа Новак и Јевта гонили и продавали 
овнове, па би отуда набављали све што им је било потребно за тако ве-
лико газдинство у наредних годину дана. Никада нису имали мање од 
25 до 30 музних крава познате полимске расе, која је још дуго била на 
добром гласу у Ужицу и по Санџаку. Сир, масло, кајмак, а у раније до-
ба и качкаваљ, такође су продавали у Скопљу, Пљевљима и Сарајеву. 
Остало је записано да су имали и доста коња. Биле су то праве ергеле 
брдских коња, добрих за јахање али за разне товаре. Још тада је кућа 
Поповића бивало по најмање 5-6 седланика, стално држаних у шталама, 
а бар два пута толико товарних грла. 

Временом домаћинство Поповића постало је права мала чаршија. 
Имали су четири куће, све једна лепша од друге. Све су биле грађене од 
дрвета и покривене шиндром (дрвене плочице). Намештај је био исти 
као у агинским кућама. Око њих су биле бројне зграде за жито, смок, 
стоку, спрему и слично. Куће су биле толико угодне и угледне да су мо-
гле угостити и владике, виђене чиновнике, трговце и друге госте о чему 
се причало често и надалеко. 

Због њиховог преданог рада на њиви Господњој и великог утицаја 
на српски народ, владика је 1852. године два брата Поповића – Николу 
и Јевту, произвео у протојереје. Две године касније мостарски владика 
Глигорије произвео је и Јосифа у протојереја.6 То као да им је дало нову 
снагу и елан па су почели још више и упорније да раде на религијском 
и националном плану. 

Никола је два пута ишао у Русију и преко својих некадашњих про-
фесора и познаника прикупљао помоћ за опустошене српске цркве у 
Пријепољу, Милешеву, Тоцима и Сељанима и потлачену српску рају. 
Други пут кад је ишао у Русији остао је пуне две године и донео много 
црквених реликвија и других вредних поклона. Сви ти поклони углав-
ном су подељени црквама у околини.  

Боравак проте Николе у Русији и помоћ која је добијена нису били 

по вољи Турцима у Пријепољу. Они ангажују неке својих сународника 

да сачекају у заседи оца Филипа и сина Николу по повратку из цркве у 

Сељанима и да их побију 1852. године. Потом је Прота Јевта, пронала-

                                                      
6 Брашанац, 2008г, 256. 
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зи њихове лешеве и сахрањује их поред улаза у сељанску цркву – оца с 

десне, а брата с леве стране. Одмах потом Јевта Поповић Кувеља по-

стао је и старешина ове велике, имућне и изван свега угледне породич-

не задруге. 

Ко је био Прота Јевта Поповић Кувеља? 

Јевта Поповић, по негде пише и Јефта, рођен 

је 13. новембра 1823. године у Бабинама код При-

јепоља, од оца Филипа, свештеника и мајке Ружи-

це, домаћице. Око године његовог рођења постоје 

различити подаци. На његовом надгробном спо-

менику пише да је рођен 1809. и да је умро 1911. 

године, што није тачно. Тај исти податак о њего-

вом рођењу може се прочитати у часопису „Ве-

сник“, органу Удружења православног свештен-

ства Федеративне Народне Републике Југослави-

је.7 Антропогеограф Љубомир Павловић
8
 пише да 

је рођен у почетком марта 1820. године, итд. У 

Биографском лексикону Златиборског округа сто-

ји да је рођен 1823. године. Ми смо установили да 

је то било 13. новембра 1823. године, а исто пише и часопису „Босанска 

вила“.
9
  

По Јевтином казивању отац га је 1831. године дао у школу у Прије-

поље, где је провео годину дана. Потом га је одвео у Пљевља,
10

 где је 

требао да настави школовање па је остао следеће две године учећи се 

писмености код тамошњих учитеља Захарија Бојаџије, Јована Рајовића 

и Николе Новаковића из Далмације. У младости Јевта Поповић Кувеља 

био је живахан и несталан па се тешко задржавао на једном месту. Го-

дине 1842. године отац га одведи у манастир Свете Тројице, где постаје 

„чтец“, спремајући се за свештеника. Међутим, ни ту не остаје дуго, па 

се поново враћа кући. Током 1846. године отац га поново одводи у 

Пљевљу али овог пута да изучава терзијски занат. Међутим, њему се то 

не свиди а није могао ни да поднесе шиканирање од стране мајстора и 

његових укућана, па се након 45 дана, опет врати кући. 

Већ, следеће године брат, поп Никола, са старијим братом Јосифом, 

одведе га у Ужице, где их упише у неку школу. После годину дана од-

веде их у Београд с намером да их упише у тамошњу Богословију. Та-

                                                      
7 Рајаковић, 1955.  
8 Павловић, 1928б, 211-220. 
9 „Босанска вила“, 1905.  
10 Јевтин зет Михаило Живковић у свом тексту „Јевта Поповић у устанку 1875. 

године“ пише да је основну школу учио у Ужицу а терзијски занат у Пљевљима. 
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дашње власти по препоруци кнеза Александра Карађорђевића, приме 

их за питомце, одредивши им по три талира месечно за благодејање 

(стипендију) и храну у богословском семинару.
11

 

Пошто је успешно завршио школовање Јевта Поповић се вратио у 

родни крај и оцу почео помагати у обављању верских послова. Оженио 

се девојком из угледне породице и ускоро постао месни свештеник. По-

чео је радити 1850. године у Дреновцу и ту остао наредне четири годи-

не. Са оцем Филипом, браћом Николом и Јосифом, а касније и синов-

цем Михаилом, Новаковим сином, опслуживао је и цркве у Сељанима, 

Тоцима, Пријепољу и Пљевљима. Био је истински верник и неуморни 

радник на верском пољу. Тај његов рад није остао незапажен па је, још 

1852. године, произведен је у чин протојереја, а потом и постављен за 

проту пријепољског. 

Поред свакодневног бављења свештеничким позивом Јевта је доста 

радио на националном, привредном, комуналном и сваком другом пре-

породу свога завичаја. Не само да је радио за своју породицу већ је 

упорно покушавао да окупи, организује и мобилише бројне своје паро-

хијане и да их приволи да брже и ефикасније решавају сопствене про-

блеме и стварају услове за лакши и удобнији живот. То му није било те-

шко јер су људи осећали да се није задовољавао да само њему буде ле-

по јер је желео да и други људи буду задовољни и срећни. Радећи вред-

но и предано временом стекао је велику имовину не само у Бабинама 

већ и у Пљевљима и Пријепољу, али и велики углед у народу. Зато је у 

свом народу остао упамћен као истински борац за слободу, правду и на-

предак.12  

Старешина породичне задруге 

Погибија Јевтиног оца и брата, Филипа и Николе Поповића, изазва-

ла је велики потрес, не само у њиховој кући него и читавом Полимљу. 

Мада га је све то тешко погодило тек прокламовани старешина поро-

дичне задруге Поповића, прота Јевта, пажљиво је пратио актуелне дога-

ђаје и расположење народа свога краја, анализирао новонасталу ситуа-

цију и трудио се да је узрујане сроднике и друге сународнике смири и 

све држи под контролом да би могао да живот наставе као и раније. Љу-

ди су му се жалили на турски зулум и тражили да нешто предузме. Вре-

меном, почели су га походити и поједини гласницима који су долазили 

из Србије, Црне Горе и Херцеговине и доносили му бројне и разновр-

сне поруке. Контакте је могао да успоставља и одржава са њима јер су 

у то време многе везе ишле преко Бабина, манастира Бање и Златибора 

до Ужица, где се налазио емигрантски одбор. И сам је тајно слао повер-

                                                      
11 „Босанска вила“, 1905. 
12 Радојчић, 1991а, 4. 
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љиве људе на договорена места на граници према Србији, ради преузи-

мања оружја и муниције.
13

 

Тешио је и смиривао чељад, али његов мало млађи брат Јосиф, ро-

ђен 1824. године, носио је дубок бол за оцем и братом, па се није дао 

умирити. Са неколико слуга из своје куће нашао је злочинце и побио их 

1858. године. Осветивши оца и брата, петнаестак дана се крио у Баби-

нама а онда се придружио хајдучкој
14

 чети Ристе Шаренца, Миће и Ду-

шана Глушчевића и учествовао у Лукановића буни. Само после неколи-

ко дана дође до њиховог пушкарања с Турцима у коме погину четири 

Турчина а више њих буде рањено. Тим поводом Турци ухвате проту 

Јевту и ставе у тешке окове у којима је провео шест месеци.
15

 Према 

писању проте Миленка Рајаковића
16

 тада је у тамници под оковима про-

вео шест месеци а према писању „Гласа Ваљева“
17

 две године да би уз 

велико јемство првих Срба и Турака једва био ослобођен и ако му је це-

ла имовина за то време била уништена. Овде је највероватније реч о ве-

ликом претеривању.  

Након тога Јосиф се придружи Луки Вукајловићу, вођи херцеговач-

ког устанка.
18

 Са Луком је остао све до 1862. године, а кад је устанак 

угушен отишао је с њим у Београд. Из Београда упућен је код владике 

жичког у Карановац (данас Краљево), који га је поставио за пароха у 

дубској парохији у тадашњем Срезу рачанског Округа ужичког, а сада 

на подручју општине Бајине Баште. Нешто касније, прота Јевта му је 

пребацио супругу и децу у Ужице, где се породица поново састала и 

наставила заједнички живот. Према писању Михаила Живковића, Јо-

сиф Поповић је имао сина Мику и кћери Анку, Кату, Јелену и још једну 

коју помиње као Милову мајку. 

Прота Јевта, са братом Новком наставио је да живи у кући пуној 

чељади и да се поред свештеничког позива стара о породичном дома-

ћинству. Настојао је да се сво имање са којим су располагали обради, 

како би могли да обезбеде довољне количине хране за укућане и стоку. 

Поред мноштва породичних и црквених дужности, ништа није препу-

штао случају настојао је да укућане школује и даље унапређује поро-

дичну задругу. Тако је послао Михаила, Новковог сина, у Београд да и он 

заврши тамошњу Богословију. По завршеном шестогодишњем школовању 

у Београду и Михаило се враћа у завичај, где се оженио и запопио. 

                                                      
13 Брашанац, 2006в, 576-577. 
14 По писању Михаила Живковића ускочкој чети. 
15 Историјски архив Ужице, Лични фонд Михаила Живковића 1862-1944, кутија 

VII. 
16 Рајаковић, 1955.  
17 „Глас Ваљева“, 1931, 2. 
18 Брашанац, 2006в, 577.  
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Као старешина породице прота Јевта упорно настоји да кућу узди-
же, да нова имања прибавља, да што боље организује земљорадњу и 
сточарство, да уводи бројне и разноврсне новине како би им живот био 
лепши и лакши. Пошто су Бабине стациониране на кречњачком и без-
водном терену, а њихов засеок Крајеви, стално у вртачама и без воде, 
он реши 1864. године да пронађе воду и да је доведе у село. По препо-
рукама и писаним описима свога брата Јосифа подигне чатрњу испред 
куће, онакву какву је поп Јосиф виђао у приморју, да би у њу хватао ки-
шницу и снежницу. Ипак, закључио да и даље немају довољно воде ни 
за пиће а камоли за друге потребе многобројне породичне задруге. Зато 
већ следеће године решио да похвата јабучке изворе, који пониру у је-
дан содом под Јастребовцем и кроз избушене борове цеви ту воду спро-
веде у свој засеок. Што је намерио то је и учинио. Помоћу градитеља 
Примораца пронађених у Пљевљима, за новац, похвата јабучке изворе 
и лучевим цевима кроз кланац Бразду доведе их у Крајеве, уведе у куће, 
зграде, баре и баште. И после седам деценија од изградње чатрља је би-
ла у животу али је водовод био уништен.  

Захваљујући свему што је предузимао, свом систематском раду, 
принципијелном држању, а изван свега оствареним резултатима Прота 
Јевта не само да је био на добром гласу не само у Санџаку него у целој 
турској царевини на Балкану и обе српске кнежевине – Србији и Црној 
Гори. Чувен је био не само по богатству, мада је вероватно био најбога-
тији човек у Санџаку, који је имао по 1.000 брава оваца и по 100 коња и 
говеди. Осим великог богатства имао је и велику породичну задругу у 
којој су поред њега увек била још бар два свештеника.19 

Припрема Бабинске разуре 

Кад је избио велики устанак у Херцеговини и Босни, 1875. године, 
у Ужицу су живеле тада већ добро познате санџачке војводе – поп Жар-
ко Љешевић, Јован Глушчевић и Маринко Леовац, који су раније диза-
ли устанке по Санџаку и после неуспеха бежали у Србију и живели од 
мале помоћи коју им је влада Србије давала. Они су нису хтели и могли 
да се помире да српски народ у Полимљу и даље живи под турском ти-
ранијом. Зато су стално радили на буђењу и развијању националне све-
сти, припремама мештана за борбу и слично. Добро су знали да поред 
игумана Прокопија Бујше (Бујшића), старешине манастира Бања код 
Прибоја, који је већ био придобијен за овај устанак, само прота Јевта 
Поповић Кувеља може подићи народ на устанак, па су настојали да га 
придобију за то.  

И духовни покретач устанка, архимандрит Нићифор Дучић, који је 
тада био у Србији и који је био у непосредној вези са Јевтиним братом 
Јосифом, много је настојао да приволи проту Јевту и његовог синовца 

                                                      
19 „Глас Ваљева“, 1931, 2. 
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попа Михаила да се и они одлуче на устанак. Истовремено, прота Јевта је 
добијао многа писма и поруке од познаника и пријатеља из Србије и Цр-
не Горе да се припрема и диже устанак али се он још неко време колебао 
и оклевао јер као школован и искусан човек знао је шта им све треба за 
устанак и какве им последице евентуални неуспех може донети. 

 Уочи Петровдана 1875. године, архимандрит Дучић му је послао 
два сељака с писмом и препорукама „да устаје“, јер су Србија и Црна 
Гора за устанак, који је већ почео у Херцеговини и Босни. Временом 
прота Јевта је преломио и почео да се интензивно припрема за устанак. 
Она оба сељака задржао је у својој колиби у Буђановцима и почео још 
упорније да ради на припремама и дизању оружаног устанка. Преко 
брата Јосифа одржавао је везе са херцеговачким Србима у Ужицу, као и 
виђеним људима из Србије као што су пуковници Перо Борисављевић и 
Илија Чолак Антић.20 

На дан Св. Прокопија, 8. јула 1875. године, у протиној кући, окупи-
ла су се четрдесеторица сеоских старешина из Бабина, Звезда, Јабуке, 
Сељана, Чадиња, Душманића, Крњаче, Тоца, Кучина, Ђурашића, Џуро-
ва, Мемића и других села прибојског и пријепољског краја. Пошто су 
ручали и међу собом дуго разговарали о актуелној политичкој ситуаци-
ји у њиховом крају, прота Јевта је пред њих извео ону двојицу гласоно-
ша, које је претходно сакрио у колиби, и прочитао им писма архиман-
дрита Нићифора Дучића, војводе Љешевића и попа Јосифа Поповића. 
Затим им је описао ситуацију у којој већ деценијама и вековима живе, 
испричао све што је он знао о циљу побуне и досадашњим њеним при-
премама, а затим дао реч свом синовцу, млађем и још борбенијем попу 
Михаилу, који им је на свој начин говорио о буни и њеним циљевима.  

Окупљени народни прваци већали су цео тај дан до вечере, целу 

ноћ и сутрадан до подне и на крају једногласно одлучили да се устаје 

на устанак. Сви су се међусобно изљубили и заверили се да дигну уста-

нак, али да о томе до његовог почетка никоме не казују. Прота Јевта их 

је све на Јеванђељу заклео да ће држати дату реч. После заклетве рази-

шли су се својим кућама да сваки у своме селу ради на припремама за 

дизање пружаног устанка.21 

Прота Јевта и поп Михаило одмах сутрадан известили попа Јосифа 

у писму које су предали његовим повереницима и тражили да их орга-

низовано и систематски снабдевају храном и новцем и да то преко поу-

зданих људи пребаце.  

У Историјском архиву у Ужицу налази се Лични фонд протиног зе-

та Михаила Р. Живковића, директора гимназије у Ужицу, који је доби-

јен 1954. године на поклон од његових наследника. Међу више десети-

на докумената налази се и рукопис „Прота Јевта Поповић у устанку 

                                                      
20 Рајаковић, 1955. 
21 Савић, 2003, 152-153.  
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1875. године“, чије аутор поменути Михаило Живковић. У њему, поред 

осталог, пише: 

„Месеца априла дође непозната жена кући проте Јевте и донесе 

му писмо упућено на њега, анонимно (без потписа). У њему се пита 

прота, били се тукао на Турке.... 

.... Прота добије одговор од виђених људи да би се радо дигли про-

тив Турака али немају са чиме и да се он прота стави на ЧЕЛО ПО-

КРЕТА. По добијејеном одговору прота напише писмо без потписа и по 

истој жени упути незнано коме јавивши у писму да је потребно само 

оружје и муниција... У писму се каже да се пошаље комора за пријем 

оружја на место Баре до Златибора... У том времену док још оружје 

није стигло једнога дана стиже гласник из планине Виса и извести 

проту: да су стигли Црногорци устаници и то Божа Томић и Лука Ђу-

ровић учитељ.“22             

Из других доступних докумената види се да је прота Јевта Поповић 

слао Милисава Мартиновића
23

 и Антонија Калајџију у Камену Гору, а 

Вују Деспића у Обарду, да по питању дизања устанка затраже мишље-

ње виђенијих људи. Међутим, они не успеју да пробију на договорена 

одредишта пошто их спазе турски сејмени (полицајци) и побију, а по-

шту заплене. Тако сазнају да се устанак припрема а Срби се почињу 

окупљати, наоружавати и образовати чете.  

Увидевши да је враг однео шалу виђенији Турци позову проту Јев-

ту на састанак у Пријепоље, уз обећање да ми се ништа ружно неће до-

годити. Имајући негативна искуства са Турцима прота Јевта није при-

хватио тај позив већ је наредио да се заробљени Турци разоружају и 

окују у коњске букагије и то – једног у леву а другог у десну ногу. 

На самом почетку устанка у Бабинама, чувени ужички прота Ми-

лан Ђурић, написао је писмо министру спољних послова Србије Анти 

Богићевићу из кога произилази да један број избеглица из Босне и Хер-

цеговине, на челу са Жарком Љешевићем, тражи дозволу српске владе 

за прелаз преко границе „како би притекли у помоћ својој браћи“.24 По-

сле извесног колебања кнез Милан Обреновић одлучи да прими њихову 

                                                      
22 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаило Живковић, кутија VII. 
23 Исић и Јовановић, Ваљево, 2003, 21-23. Према писању Момчила Исића и 

Мирољуба Јовановића, а на основу записа пароха ћелијског Василија Попо-
вића, сина проте Јевте Поповића Кувеље, од 30. јуна 1904. у Ћелијама, Мили-

сав Мартиновић, рођен у Бабинама, стар 30 година, био је појац у цркви код 
проте Јевте. У време буне 1875. године Јевта га пошаље са писмима у Под-
горицу, Камену Гору, Црну Гору и тад Турци, на Јабуци, код Ана-механе, на 
друму погоде га и убију – главу му одсеку и у Пријепоље однесу. После три 
дана мајка му је украде и сахрани код цркве Сељанске. Милисав је носио 
писма да раздаје бунтовницима. 

24 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 2. 
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делегацију у аудијенцију и да им пристанак на ову акцију. Има индици-

ја да су прота Љешевић и његови сарадници били примљени и код ми-

трополита српског Михаила, који је својим саветима помагао устанике, 

па су се њихове чете стално све више множиле и јуначки бориле. 
25

  

Војвода Жарко Љешевић још у Београду прикупи 300 добровоља-

ца, већином Херцеговаца, Босанаца и Црногораца, који се преко Ваље-

ва врате у Ужице, да би одатле са још 500 нових добровољаца кренули 

у помоћ својој неослобођеној браћи у Полимљу. Пошто су из војног ма-

гацина у Ужицу примили оружје и храну, добровољци су 12. августа 

1875. године прешли реку Ђетињу, кренули из Ужица преко Забучја, 

Цареве воде, Чајетине и Златибора ка Новој Вароши.  

Пошто је прота Јевта добио одговор од виђенијих људи да су рас-

положени да се дижу на устанак и чуо да немају довољно оружја и му-

ниције са којим се борили а траже и да он буде на челу покрета, напише 

писмо оном ко му је послао претходно помињано анонимно писмо. У 

њему затражи помоћ у снабдевању оружјем, муницијом, храном и дру-

гом војном опремом. Три дана касније стиже му наређење да одмах по-

шаље људе и коње за преузимање оружја и муниције у комори која се 

налази на локалитету Баре до Златибора. Тим поводом он организује 

поворку од 35 коња са спроводницима а предвођену својим синовцем 

свештеником Михаилом. Путовали су и дању и ноћу пошто је пут био 

слободан јер су се Турци већ били повукли из села у градове. 

У Барама их сачекају пуковници регуларне српске војске Петар Бори-

сављевић и Илија Чолак - Антић, који су били у сељачком оделу у гуњеви-

ма и чакширама. Они не само да су их добро примили и снабдели потреб-

ним оружјем и муницијом, већ су им дали више корисних и значајних са-

вета и упуства. У тим тренуцима спроводници из Бабина нису ни знали да 

имају комуникацију са командантима регуларне српске војске већ су то са-

знали тек кад је буна почела. Без дужег задржавања и проблема преузели 

су оружје и муницију, пренели и склонили на договорено место.  

Паралелно са тим Ранко Алимпић је уз помоћ агената српске наци-

оналне пропаганде у Новопазарски санџак убацивао оружје и муницију. 

Тих дана и поп Јосиф Поповић се прихватио да пребаци део оружја и 

муниције својим каналима и да га склони у манастир Бању код Прибоја, 

код игумана Бујише и његовог сабрата одваженог Геодена Марића. Та-

ко је већ пред крај јула 1875. године било пребачено оружје са џебаном 

и осталим ратним потребама.26 

После одласка добровољаца у Полимље у Србији започела је још 

живља и интензивнија акција на припреми устанка у Полимљу. Најпре 

је у Ужицу образован одбор од четрдсетак виђенијих људи и пристали-

                                                      
25 Рајаковић, 1955. 
26 Павловић, 1928б, 211-220. 
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ца покрета за сједињење Босне и Херцеговине на челу са већ помиња-

ним свештеником Миланом Ђурићем. Овај одбор имао је задатак да 

прикупља добровољце и шаље на фронту, да набавља и шаље оружје, 

муницију и храну за устанике и добровољце, да се стара о устаничким 

породицама, да припремају смештај евентуалних нових избеглица и 

прихватају и лече рањенике ради чега су у Ужицу на Царини имали 

своју болницу.27  

 Убрзо су устаницима почели да пристижу и добровољци из Србије 

и Црне Горе. Црногорци су се пробијали преко Санџака до Бабина под 

руководством Саве Шаулића, Алексе Полексића, Луке Ђуровића, Боже 

Томића и Петра Јовића. Број добровољаца из Србије, нарочито из по-

граничних крајева, из дана у дан бивао је знатно већи. Имао се утисак 

да ће бити довољно да протерају мрског окупатора и извојују дуго оче-

кивану слободу.  

Још пре него што је стигло оружје из Србије прота Јевта Поповић 

Кувеља добио је обавештење са планине Вис, да су стигли црногорски 

устаници са Божом Томићем и Луком Ђуровић, учитељем, на челу. Па 

је потом прота Јевта, са још неколико виђенијих људи, написао мали 

проглас и позвао народ Санџака обе вере – и Србе и Муслимане – да 

устану на устанак против турске бахате власти. Тај проглас је прихва-

ћен на Илиндан у манастиру Бања код Прибоја а упућен је у вишеград-

ску, пријепољску, нововарошку и сјеничку нахију, након чега су при-

преме за устанак још више интензивиране. 

На чело устаничких одреда ставили су се поп Жарко Љешевић и 

поп Јосиф Поповић, који је довео сто добровољаца. Скоро истовремено, 

прота Јевта Поповић Кувеља поведе људе из Бабина и околине које је 

довео са собом у чети и закуне их на верност једног друга према другом 

другу. Тек након тога и они су се придружили осталим устаницима код 

манастира Бање. Командири чета су се нашли у Бањи, где их је мана-

стир снабдевао својом и примљеном храном из Србије. 

Док су прота Јевта и поп Михаило били међу устаницима, неки ага 

Шећерагић из Пријепоља, добар пријатељ куће Поповића, нарочито 

проте Јевте, једно јутро бане пред њихову кућу и повиче: „О домаћи-

не!“. Изађе протиница Јека, а он је упита „А где је стари прото?“. 

 – Отишао је у нурију да свети водицу – одговори протиница. 

– Ја, ја – рече ага – знам ја ... свети водицу. Он је на Јабуци. Но по-

падијо је ли беса да ти кажем нешто. 

– Јесте, аго, беса! 

– Јави му одмах да дође и сав миљет (чељад) одавде склони куд 

зна. Ови наши прете да ће све да претворе у жар и вас покољу. Био 

сам вам пријатељ и остајем... Никоме не казуј да сам долазио. Алах не-

                                                      
27 Рајаковић, 1955. 
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ка вам помогне... – Ободе коња и оде. Протиница је јавила проти. Он је 

дошао и сву чељад склонио.
28

 

Тако је прота Јевта Поповић постао покретач и душа новообразова-

ног слободарског покрета.  

Најжешће борбе 

Због тешког положаја сељаштва у склопу феудалног система Турске, 

дошло је 10. августа 1875. године до побуне под именом Бабинска разура, 

која је захватила простор од Таре до Сјенице, Вишеграда и око Нове Варо-

ши. Названа је Бабинска разура (буна) по средишту где је настала, а прота 

Јевта Поповић постао је устанички војвода.29 Оскудни писани извори не 

дају довољно података о организацији и току Бабинске буне. Зна се само 

да је прота Јевта Поповић послао писмо и Ђоки Влајковићу у Београд, где 

поред осталог пише: „Сав народ се дигао, али пушака немамо, шаљи их 

што пре.“. И из једног писма Жарка Љешевића, послатог из Радоиње у Бе-

оград, на самом почетку буне види се да „да се сав народ дигао, али пуша-

ка немамо“, па Љешевић тражи да се пошаљу. Овакве и сличне захтева из-

гледа да су слали још неких виђенији људи из Полимља а било их је и у 

појединим листовима и службеним документима. 

Бабинска разура није дуго трајала али за то време било је више же-

стоких окршаја са Турцима. Чак су скоро истовремено вођене борбе на 

више локација. Све то било је тешко пратити а камоли синхронизовано и 

успешно водити. Поготову када се има у виду да устаници нису имали 

довољно војно обучених кадрова а да нису располагали ни са бројним 

људством а камоли наоружањем и опремом. Њихова жеља и тежња ка 

слободу били су значајни али и недовољни да се оствари жељени циљ. 

У устанички логор на В. Вису први су стигли Црногорци Божа То-

мић и учитељ Лука Ђуровић са 26 устаника. Ту устаници изврше закле-

тву па крену да запале хан и караулу на Јабуци, посеку телеграфске ли-

није, растерају турске полицајце који су ту били стационирани и створе 

услове за слободно кретање на путу Пријепоље – Пљевља. Поп Стево 

Јањуш(евић) оде кроз село Ограде, Врбово, Ожаљ и друга да диже на-

род на оружје. На Стоцу више Пријепоља српски устаници предвођени 

Миланом Јањушевић, Стеваном и Милојицом Бронце из Бабина су из-

вршили напад на Турке. У том нападу смртно је рањен један од уста-

ничких вођа Милан Мићо Јањушевић, који је потом пренет и сахрањен 

на гробљу „Суво поље“ у Бабинама.30 

                                                      
28 Савић, 2003, 153. 
29 Брашанац, 1998б, 12.  
30 Његов син Риста Јањушевић, био је познати учитељ у пожаревачком, ужич-

ком и ваљевском крају (Рајковићу и Поћути) и Београду, где је умро 27. 
марта 1932. године. 
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Добровољци под командом Жарка Љешевића, 15. августа, пређу 

реку Увац, изврше јуначки јуриш, заузму караулу Повикале, Шаћиров 

хан код Кратова и пребаце се преко реке Лима. Снаге под командом 

старешина Глушћевића, Гојковића и Јоловића притекну у помоћ уста-

ницима проте Јевте који су водили оштру борбу са Турцима. Након пе-

точасовне борбе приморају их на повлачење ка Новој Вароши, оставив-

ши на бојном пољу преко 80 мртвих.31  

Касније црногорски добровољци са српским устаницима ударе на 

Турке на Рогуши и Барицама. Када се под планином Китоњом, у близини 

Црног врха, 16. и 17. августа 1875. године развила огорчена борба са 

Турцима чија беше бројнија и надмоћнија војска, а којој стиже помоћ од 

Турака са Јабуке и Пљеваља и од Арнаута из Колашина, протини устани-

ци одступише у унутрашњост села Бабина. Након тога почело је и осипа-

ње устаника који су се почели плашили опкољавања и сечења. Међутим, 

охрабри их прота Јевта Поповић Кувеља тражећи да се жене и деца изве-

ду пред њих у убеђењу да Турци неће нападати невине жртве.32 

Ова протина одлучност и херојство охрабри многе устанике и они 

ступише у нови бој на Шербатовцу, где прота Јевта умало не „изгуби 

главу“. У тој борби учествоваше Божа Томић и Лука Ђуровић са својих 

30 другова. Видевиши како се одвија борба Ђуровић повика „Чувај се 

прото! Боље је да погине нас сто него ти сам.“ Следеће ноћи устаници 

се повуку на планину Побијеник, где их Турци нападну и задају им те-

шке ударце. Потом пређу реку Лим и стану пред манастиром Бања код 

Прибоја. 

Сутрадан кад Турци примете повлачење Срба крену у потеру за 

њима, те дође до новог сукоба. У новој борби под Црним врхом, 23. ав-

густа, Турци буду страховито потучени, где од Срба нико није погинуо 

а Турци су имали доста мртвих и рањених. У ратничком расположењу, 

одушевљени победом и успесима постигнутим до тада устаничке вође 

поп Жарко Љешевић, капетан Окица Кањевић, архимандрит Прокопије 

Бујишић, прота Јевта Поповић, прота Јевта Ђуровић, Мићо Ковачевић и 

Вук Јоловић са 1.500 људи ударише у јутро рано на Прибој и на јуриш 

га освојише. Устаници после тога победоносно развише на Лиму срп-

ске заставе.
33

  

Након тога у манастиру Бања крај Прибоја устаничке вође састану се 

са Жарком Љешевићем, Јованом Глушчевићем, Маринком Леовцем, ар-

химандритом Бујишићем и попом Ђорђем Ђоковићем. Том приликом 

утврдили су следећи распоред: војвода Жарко Љешевић иде ка Новој Ва-

роши да дигне народ у селима Бистрица, Челице, Вранеши и другим; 

                                                      
31 Рајаковић, 1955. 
32 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаило Живковић, кутија VII. 
33 Рајаковић, 1955. 
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прота Јевта Поповић са својима иде преко Лима у села изнад Прибоја да 

растера Турке, попали њихове куће и да се врати на планину Побијеник.  

Са Побијеника једна група устаника оде у село Тоце. Ту дођу и поп 

Саво Шаулић и Алекса Полексић из Штатовца. Прво заузму то село а 

потом поврате и изгубљене Бабине. Тих дана заузму и Камену Гору, 

Тоце, Врбовово, Врањак, Сељанце, Слатину и више других места. Ратна 

срећа није била још дуго на страни устаника. За то време Турци заузму 

висове села Кучине и стари град Кучи. Следећа два дана обе војске 

остану на својим положајима. Како је Турцима у току ноћи стигао и 

Дервиш-паша са својом војском пође им за руком да заузму села Би-

стрица и Челице.  

Пошто устаници установе да је у борбу против њих укључена и ре-

гуларна турска војска, а видевши да немају снаге и средстава да им се 

одупру одлуче да одустану од даље борбе. Сматрали су да је неодговор-

но жртвовати људе и своје најближе излагати новом шиканирању и зло-

стављању. Најпре се војвода Жарко Љешевић са својима повуче у Ср-

бију. За њима у Србију крену и поп Саво Шаулић и Полексић са својих 

150 људи. Потом и прота Јевта Поповић Кувеља одлучи да са својима 

крене кроз кланац Мангура у Србију. Но Турци их опазе и још пре њи-

ховог преласка преко реке Увца отворе жестоку битку. На то и устани-

ци жестоко одговоре. Том приликом погине Ристо Брашанац а рањен је 

Јова Кубура, док су Турци имали доста рањених. Тек тада устаници са-

знају да се међу њима налазе Пера Борисављевић и Илија Чолак - Ан-

тић, пуковници регуларне српске војске, који су ту дошли да им помог-

ну у освајању слободе.34 

Још нека виђења тих догађаја 

Вести које су, почетком лета 1875. године стизале у Србију о стра-

дању српског живља и устаничким акцијама у Босни и Херцеговини 

изазивале су узнемиреност и ратоборно расположење српских родољу-

ба. По Србији су оснивани одбори за прикупљање помоћи, окупљани су 

добровољци и образоване чете за одлазак у побуњене крајеве. У Бео-

граду је формиран Главни одбор за помагање устанку састављен пре 

свега од лица избеглих из Босне и Херцеговине и истакнутих национал-

них радника. Његов задатак био је да шири подршку устанку, а пре све-

га да обезбеђује оружје, муницију и друге потрепштине која ће бити по-

слата добровољцима преко границе.  

По избијању Бабинске буне поп Јосиф Поповић, брат проте Јевте 

Поповића Кувеље, са више од сто добровољаца дошао је у родни крај и 

учествовао у ослобођењу Прибоја. Борио се и на Побијенику штитећи 

од турске навале бабинску нејач а потом се повлачио према Прибојској 
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Бањи, Увцу и даље ка Златибору и Ужицу. Када је буна угашена вратио 

се у своју дубску парохију код Бајине Баште и наставио да обавља све-

штеничку дужност. Слично су поступила још нека лица пореклом из 

тог краја која су се такође дуже времена налазила у избеглиштву. 

Половином августа 1875. године лист „Исток“ јавља да се око Но-

ве Вароши „дигла раја“ и да су устаници ударили на Турке, па ова каса-

ба букти у пламену. Према истом извору, готово у исто време, устаници 

јачине око 1000 људи, извршили су напад на Прибој и запалили га. Не-

колико дана касније, са границе из Мокре Горе према Вишеграду, сти-

гла је вест да су турске касарне у пламену, о запаљеним хановима у 

Штрпцима, и да Турци из Прибоја предају оружје. Јављено је и да на-

род масовно ступа у борбу, но нема довољно оружја и муниције те се 

тражи помоћ.  

И други извори потврђују да су добровољци запалили Прибој, да су 

борбе вођене и у манастиру Бања, а да су Турци потучени код Кратова, 

Рутоша и Вранеша. У исто време устаници са попом Јевтом Ђурови-

ћем напредовали су ка Вишеграду. И српски обавештајац, који се за 

време Бабинске буне налазио на граници, потврдио је да су чете Жар-

ка Љешевића, Вука Јоловића, Јована Глушчевића и Риста Михајлови-

ћа прешле Увац код Сјеништа и после неколико дана водиле тешке 

борбе око Нове Вароши и Пријепоља. У тим борбама посебно се иста-

као велики број Ужичана и бораца из Доброселице, Штиткова, Ојко-

вице и других места. 35 

Према писању часописа „Босанска вила“, у броју 7, из 1905. године, 

прота Јевта Поповић Кувеља је, са архимандритом Бујишићем, био 

главни организатор устанка против Турака 1875. године, познатог под 

именом „Бабинске разуре“. Пошто је своју нејач па и породицу, која се 

крила по збеговима, послао у Србију, кренуо је са својим устаницима 

низ турска села, палећи њихове куће и друге објекте, пљачкајући стоку, 

храну и друго. Потом је ударио и на Пријепоље али се пред многоброј-

нијим и надмоћнијим противничким снагама морао повући натраг. Му-

ниције, па и оружја није имао довољно, а временом и бораца било је све 

мање. Ипак, прота Јевта са својом војском успева да се пробије и кроз 

тај турски обруч, проводећи и осталу нејач која беше у збеговима зао-

стала и пође пут Србије. Пошто пређу реку Лим на Брезама поново се 

сукоби с Турцима, али и ту проби њихове редове и сву нејач заштити 

од покоља. На Малишиној караули прешао је Увац и ушао у Србију. 

Војску је распустио, а он се упутио да тражи своју породицу и осталу 

нејач. 

Зашто не нагласити да је Бабинска буна настала из ослободилачких 

тежњи српског народа и потребе за уједињењем са матицом Србијом. 

                                                      
35 Марковић, 2005, 5.  



Милорад Радојчић 

24 

Тим поводом они су истицали своје разумне циљеве утемељене на 

историјским, етичким и политичким упориштима. Пошто те циљеве ни-

су успевали да остваре легитимним политичким захтевима прибегли су 

оружаној побуни и борби за њих.  

Буна у крви угушена 

Чим су Турци чули и сазнали за српске намере и овај покрет Срба 

брже боље позову Турке Пљевљаке, прикупе одреде своје војске и гото-

во пре српског поласка из Бање нађу се у близини Нове Вароши. Тамо 

су похитали да спрече њихов упад долином Лима и Бистрице, као и ста-

ром џадом којом се ишло из Босне за Сјеницу и даље.  

Схвативши устанак најозбиљније, турска регуларна војска, у првој 

половини септембра, под командом Мехмед Али-паше са 8000 војника, 

поново нападне устаничке чете под Црним Врхом. Уз то су Турци ма-

совно надирали уз Рогатицу, Вишеград и Рудо и нападали устаничке 

шанчеве. Битка је трајала од раног јутра до поднева и устаници су били 

приморани да одступе преко реке Увца на Дубљу у Србију, да бих ова 

коначно извршила обрачун са Турском у рату од 1876. године. Турци 

потом успоставе старе границе од пре 1875. године, а заробљеним уста-

ницима посекоше главе и изложише их на вишеградском мосту страха 

ради и угледа раји.36 

Од самог почетка Бабинске буне у команди над устаницима није 

било јединствене команде, ни унапред утврђеног плана борбених деј-

става, па чак ни конкретно разрађених идеја за даље поступање. Све се 

завршавало на дуготрајним разговорима, којима се кад-кад није могао 

предвидети ни крај а камоли да се има неко друго решење у случају не 

остваривања планираних циљева. О томе доста говори и подаци да се 

поред проте Јевте Поповића Кувеље, као вође ове буне, помињу још не-

ке народне вође. Поготово није било праве кординације између Љеше-

вићевих добровољаца и устаника у Бабинама под командом проте Јевте 

Поповића Кувеље.  

Како се конкретно поступало доста говори и овај случај. Кад је, на-

кон три дана задржавања у манастиру, надвладало мишљење попа Жар-

ка Љешевића да се преко Кратова, старом џадом иде на Нову Варош, 

где уз пут треба да растерају Турке, одлучено је да тако и буде. Једва се 

пошло и ударило на Кратово, где су их Турци Кратовци добро спре-

мљени напали. Срећом, ипак Кратовци су били савладани, куће им 

опљачкане и попаљене а чељад послана унапред за Нову Варош. 

Опијени овом ситном победом устаници уместо да иду напред јед-

ног дана застану и провеселе се, док за то време Турци заузму Мангуру 

и поседну све кланце. Једва у зло доба после једнодневног весеља поно-
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во крену напред без патрола и опрезног осматрања те западну у заседе 

и унакрсну ватру, где их много погинуло. Према неким подацима у пр-

вим борбеним редовима пао је поп Михаило Поповић, синовац проте 

Јевте, који је од првог дана са својом четом учествовао у скоро свим 

борбама храбрећи устанике. После повлачења устанка у нововарошки 

крај учествовао је у борбама и на Кратову, Рутошима и Мангури. Њега 

су Турци Пријепољци открили тешко рањеног. Видевши да му нема 

спаса убио је још двојицу Турака а једног тешко ранио. После тога од-

секли су му главу, однели у Пријепоље и натакли на колац и поставили 

на ћуприју преко Лима у Пријепољу.37 Тек после три месеца пријатељи 

проте Јевте наводно су нашли његово беживотно тело, а Јоко Брашано-

вић је уз велики откуп узео његову главу и сахранио је у порти цркве у 

Сељанима.
38

 Уз поп Михаила пало је још много устаника, а много их 

беше теже и лакше рањених, који су били спроведени преко Увца у Ср-

бију на лечење и опоравак. 

Пошто су дубоко продрли у територију Босне, добровољачке акци-

је и устаничке борбе почеле су да малаксавају. На планини Мољевини, 

„која је до Вишеграда“ зауставила их је регуларна турска војска.  

Велики утицај на даљи развој буне имале су борбе са Турцима на 

планини Побијенику и Мангури код Нове Вароши, вођене крајем авгу-

ста 1875. године. Турцима су тих дана непрестано стизала појачања из 

Сјенице, Новог Пазара и Сарајева. На Побијенику је дошло до жестоког 

обрачуна између турске војске и устаника. Турске јединице Дервиш-па-

ше, успеле су да заузму устанички шанац а устанике да принуде на по-

влачење. Бројнија и надмоћнија турска војска и на другим бојиштима 

задобијала је превагу. 

Хроничар и учесник тих збивања поред осталог забележио је и ово: 

„На Госпојин дан, 15. августа, усташе у планини Мангури из заседе 

убише једног јузбашу и четовођу... Истог дана дође Али-паша, врло на-

                                                      
37 Брашанац, 2006г, 584.  
38 Према писању Момчила Исића и Мирољуба Јовановића (Погинули у рато-

вима Србије у 19. веку – Шабачко-ваљевска епархија, Ваљево, 2003, 21. и 22) 
а на основу записа пароха ћелијског Василија Поповића, сина проте Јевте 
Поповића Кувеље, од 30. јуна 1904. у Ћелијама, Михаило Поповић, рођен у 
Бабинама, свештеник, стар 35. година погинуо је у Косатици 1877. године. 
Код свог стрица Јевте –команданта 1 батаљона а тада пароха грачаничког, 
био је четовођа. По наредби архимандрита Дучића послат је у предстражу 
пред Дервиш-пашу, а наређено му је и да од Радоине пређе и манастиру 
Милешеви, где су се нашли Турци на вису косатици и ту се потуку. Поп 
Михаило погине – главу му Турци одсеку и однесу у варош Пријепоље. 
После три дана његова сестра са ћуприје украде и сахрани у цркви 
Сељанима, где је пре рата служио као свештеник. О овоме наводно је и 
архимандрит Дучић писао у војном часопису „Ратник“.  
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учен и отмен са својом бригадом; на планини Мангури шанац устанич-

ки брзо освоји. Иза тога на неколико дана, исти паша са својом вој-

ском и башибозлуком растера усташе, које побегоше у Србију“.
39

  

Истине ради треба истаћи да се на Мангури водила четвородневна 

битка, али и поред подршке из Србије све је било узалуд. Турци не само 

да су имали појачања у људству из Сјенице и Сарајева, већ су били до-

бро обавештени о покретима и намерама устаника, а редовно им стиза-

ла и помоћ у муницији и наоружању. У тим околностима устаници су 

били приморани да се врате натраг и преко Рутоша сиђу на Увац. По-

што се није могло оделети многобројнијој и боље опремљеној турској 

сили буна је скоро завршена. 

Почетком септембра 1875. године Бабинска буна и ослободилачки 

покрети у осталим деловима Новопазарског санџака су доста ослабили. 

Турска војска је наступала ка устаничким Бабинама, из три правца: од 

Пљеваља, преко Михаилова и Јабуке; од Савина Лакта и Сељана и од 

Пријепоља преко Столца. Бабински устаници су зауставили неприја-

тељску колону која је долазила од Пријепоља у борбама на Столцу. Ту 

су регуларне јединице разбијене. Међутим, покушај устаника да непри-

јатеља зауставе на Јабуци, није успео. Групе бораца под руководством 

Ђерасима Лојанице и Вука Плескоње зауставиле су Турке на Јаблани-

ци, али је турска колона која је ишла од Сељана и Савиног Лакта ушла 

у Бабине. Уследиле су одлучујуће битке устаничких јединица и добро-

вољаца са турском регуларном војском која је наступала према Бабина-

ма. Вођа бабинског устанка прота Јевта Поповић Кувеља, иако без по-

требних војно-стручних знања, успевао је да се неко време супроставља 

турској армади, а онда се одлучио на повлачење од Столца па су преко 

Бабина, Вијорога, прешли границу Србије на Малишиној караули и 

ушли у ужички крај.40 За то време турске чете „почеле су да бесне дуж 

Лима и Дрине над бунтовном рајом, а која је остављена сама себи... 

Ватра непријатеља сагорела је сва српска села од Сјенице до ниже Ви-

шеграда. Стоку је уграбио Турчин, а њиве и ливаде предао паљењу 

освете...“ 

Све што је имао у имању, грађевинама, малу и капиталу прота Јев-

та Поповић дао је за слободу свога краја. Бабинска разура однела је ње-

гово велико имање у Бабинама, Пљевљима и Пријепољу, а од људских 

жртава дао је два брата и три синовца. „Са голом душом и много својих 

Усташа прешао је у Србију...“
41

  

                                                      
39 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 3. 
40 Марковић, 2005, 5-6. 
41 Поповић, 1940, 178.  
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Прихват и збрињавање избеглица 

Кад су Турци протерали устанике у Србију нејач, старци и жене са 

нешто мала (имовине) пребачено је преко Увца и Лима на златиборске 

сувати у Ужице и Севојно. Турци се врате натраг, дођу у Бабине и цело 

село, нарочито протину кућу запале и до темеља поруше.
42

 Кућа и цело 

Бабине били су спаљени од Турака као одмазда „Ћаурском папазу“.
43

 

Тако је Бабинска разура у крви угушена, села попаљена а већина пре-

живелог становништва се нашла у избеглиштву. После догађаја из 

1975. године Поповића у Бабинама нема.
44

  

Пошто су српски добровољци, разбијени од турских јединица, под 

командом Жарка Љешевића вратише се у Србију, прикупише се у Бра-

нешком пољу, на Златибору. Уз помоћ локалних власти у Ужицу срп-

ска влада влада прихватила је устанике из Санџака и пружила им мате-

ријалну помоћ. Штавише, устаницима су одређене месечне принадле-

жности: „редовима један динар, водницима 1,60, четовођама 2,40, ус-

ташким старешинама 4 динара“.  

У прихватању и збрињавању око 15.000 избеглица био је посебно 

ангажован већ помињани Устанички одбор у Ужицу, на челу са протом 

Миланом Ђурићем, који је прикупљао помоћ преко разних национал-

них, хуманитарних, женских и других организација на територији целе 

Србије. У једном извештају о раду тог одбора прота Ђурић је писао Ди-

митрију Слављанском, члану Словенског комитета: “Теби је познато 

да је се 1875. године саставио Одбор у Ужицу за дизање народа на 

оружје против Турака у Босни и Херцеговини и нахији сјеничкој, но ка-

ко одбор није имао средстава, а особито оружје... резултат је био 

упропашћивање многих села и фамилија“.45  

 Мада су се многи добровољци одмах по пропасти вратили својим 

породицама, а неки се ангажовали у сталној српској војсци, од њих је 

организовано 10 добровољачких чета. У њих су ступиле и поједине из-

беглице из Босне и Херцеговине и Црне Горе. У Ужицу од учесника Ба-

бинске буне образован Добровољачки кор Јаворске и Ибарске војске. 

Прота Јевта је постао четовођа прве чете првог батаљона тог кора. Ко-

мандант његовог батаљона био је архимандрит Нићифор Дучић а његов 

заменик Михаило Новаковић, војни капетан,46 док је поп Жарко Љеше-

вић добио улогу саветника.  

Припремајући се за нове борбе и окршаје избеглице су редовно ве-

жбале у Бранешцима на Златибору и Крчагову код Ужица. Расположе-

                                                      
42 Павловић, 1928б, 211-220. 
43 Јевтић. 1985, 59.  
44 Брашанац, 1980а, 9. 
45 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 4. 
46 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаило Живковић, кутија VII. 
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ње је било да поново пређу границу и наставе активности за ослобође-

ње тог краја од турског зулума. На ту активност избеглице је највише 

подстицао Вук Јоловић. Међутим, у Босни и Херцеговини се ситуација 

погоршавала, па је српска влада Љубомира Каљевића процењивала ско-

ри слом и херцеговачког устанка, те није хтела да се замера Турској ве-

ћим пружањем помоћи устаницима из Новопазарског санџака па је при-

ступила расформирању добровољачких јединица. Након тога њени при-

падници су се разишли – неки су отишли својим раније одбеглим поро-

дицама, други су примљени у сталну војну службу у српској војсци.47 

Прота Јевта Поповић Кувеља још неко време задржао се у Ужицу и 

околним селима. За то време држава је донела одлуку да их прихвати, 

дала им одела, хране и склоништа. Тако су они остали у Србији не само 

те зиме већ и касније. Турске власти су га у одсуству осудиле на смрт, а 

његово имање конфисковали у корист државе. Остао је у Србији, добио 

је државну помоћ а издржавао се опслужујући наше цркве.48 

И поред упорног настојања власти, Устаничког одбора и других ко-

ји су били ангажовани на прикупљању помоћи сви учесници Бабинске 

буне нису добили за себе и своје породице ни основно материјално 

обезбеђење. Зато су се многи трудили да им на разне начине помогну. 

Тако су на пример надлежне власти у ужичком крају током зиме 

1875/1876. године избеглица дозволиле да у недостатку огрева могу се-

ћи дрвеће око града: крушке, јабуке, трешње, шљиве. Милан Радовић, 

савременик тих догађаја тим поводом је записао: „Баште и воћњаци 

су страдали за време босанско-херцеговачког устанка. Те године било 

је доста народа који је добегао к нама у ужички крај. За три године 

су исекли све крушике и јабуке, употребили их за гориво. Нико их није 

бранио”. 

Учесник Јаворског рата 

Све до 1876. године Србија је била вазална земља и зависна кнеже-

вина па је Турској плаћала годишњи данак. Догађаји у Босни и Херце-

говини још више су појачали ратоборно расположење српског народа. 

У жељи да изборе сопствену независност Србија и Црна Гора, 18. јуна 

1876. године, објавиле су рат Турској. Пошто су најжешће борбе у ње-

му вођене на планини Јавору он је назван Јаворски рат. 

У складу са том намером убрзане су војне, политичке и економске 

припреме. Крајем априла 1876. године, по директивама владе, у Ужице 

долази архимандрит Нићифор Дучић. Донео је наређење о стварању до-

бровољачког батаљона, чије језгро треба да сачињавају избеглице из 

Босне и Херцеговине. Поступајући по том наређењу њихова мобилиза-

                                                      
47 Марковић, 2005, 6. 
48 Брашанац, 2006в, 576-577. 
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ција извршена је на брзину, без довољно материјалних припрема. Мно-

ги од њих долазили су у ужички логор без одеће, војне опреме и довољ-

но хране.  

До почетка јуна 1876. године у Ужицу се прикупило око 2000 до-

бровољца. Међу првима је стигао бабински прота Јевта Поповић, са 

многим својим саборцима из претходне буне. Имали су логор у Крчаго-

ву и били су организовани у војне формације: добровољачки одред, ба-

таљоне, чете и водове. За команданта одреда постављен је Нићифор Ду-

чић, а у састав његовог командног кадра ушли су поред осталих: Жарко 

Љешевић из Пиве, Јован Глушчевић из Камене Горе, Окица Каљевић из 

Тепаца, Маринко Леовац из Крћа, Вук Јоловић и други.49 Прота Јевта 

Поповић – Кувеља је командир I (бабинске) чете I батаљона Доброво-

љачког одреда. 

Српске војске на Јавору било је око 35 хиљада, са 50 топова. Тур-

ска војска била је бројчано већа и боље наоружана. Турском војском 

командовали су Омер-паша и Мехмед Али-паша, а српском војском у 

почетку командовао је генерал Фрањо Зах. У јуначким борбама на Ти-

кви код Нове Вароши борбене чете устаника беху пред успехом да не 

би пораза српске војске на Калипољу, Нова Варош би сигурно пала у 

њихове руке.50 Битка је почела на Калипољу, недалеко од Јавора и тра-

јала је око седам часова. Погинуло је око седам хиљада војника а много 

више од тог броја је рањено. Већ првог дана рањен је и генерал Зах па 

је пренет у Београд, где му је нога ампутирана. 

За то време добровољци су највеће борбе водили у Радоињи. Јунач-

ким отпором извојевали су победу над Турцима. Разбијене су две не-

пријатељске колоне, које су наступале од Нове Вароши и с вишеград-

ског правца, под командом Мустај-паше. „Обе стране имале су велике 

губитке код Радоиње кад су Турци пробили центар и наши приморани 

турском силом, хтели прећи на нашу земљу многи добровољци су на-

страдали у набујалом Увцу.“ 

Средином јула 1876. године Добровољачки одред је, по налогу срп-

ске владе и врховне команде пребачен са Сјеништа на Кадину стену, 

између Мучња, Чемернице и Тисовине, а одавде нешто касније на Ја-

вор. Иако слабо наоружани, добровољци су у јаворским борбама испо-

љили велику храброст. Међутим, временом Добровољачки одред се 

смањивао, пошто власти нису испуњавале обавезе према њима, како у 

погледу њихових принадлежности, тако и у вези са збрињавањем њихо-

вих породица. Део њих је напустио фронт и добровољачка војска је ко-

начно расформирана 14. августа 1876. године. Остатак Првог батаљона 

Добровољачког одреда прикључен је Другој ужичкој бригади. 

                                                      
49 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 1. 
50 Рајаковић, 1955. 
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 Како je преко Калипоља секао пут ка Сјеници, а оно било доми-

нантна тачка у тактичком и стратегијском погледу, Турци су на том 

правцу саградили читав систем одбрамбених утврђења. Истовремено, 

Калипоље је брањено значајним противничким снагама, па је 24. јуна 

дошло до жестоког боја. Јуриши су се понављали у таласима а српска 

војска се осипала. Гинули су и војници и старешине. Скоро је нестало 

муниције али и снаге да се заузму калипољска утврђења. Иако је стигла 

у помоћ коњици а Турци нису одустајали, проређена и малаксала срп-

ска војска морала је да се повлачи са првобитних положаја, па је кали-

пољска битка изгубљена. Калипољска битка имала је значајне последи-

це за даљи ток борби на Јавору. Непосредно је допринела тријумфу 

Дервиш-паше и губитку борбених положаја српске војске.51 

Прота Јевта Поповић Кувеља учествовао је у више борби Јаворског 

рата али је био посебно запажен у борбама на Јавору и Нишу. Истицао 

се као борац, јунак и свештеник са крстом и пушком у руци. Наступао 

је са геслом „Туђе нећемо, а своје узећемо. Доста његових бораца из 

родног краја остало је на Калипољу и под Јавором. У својим рапортима 

са ратиштима командант Добровољачког кора архимандрит Нићифор 

Дучић често спомиње „одважног проту бабинског Јевту Поповића“. У 

борби на Јавору када је тешко рањен у груди куршумом из велике пу-

шке „берданке“ морао је отићи да потражи лека. Одатле је преко Куши-

ћа, Ивањице и Ариља пребачен у Ужице, где је на лечењу провео на-

редна три месеца. Али и након тога још дуго је носио куршум у себи па 

му је то до смрти причињавало проблеме те је говорио испрекидано и с 

предахом. 

Кад је Србија 1. децембра 1877. године опет објавила рат за ослобо-

ђење и независност, прота Јевта је поново међу добровољцима. Најпре 

се ангажује као четни старешина, а потом и као полубатаљонски старе-

шина. Са својим војницима учествовао у свим значајнијим борбама и 

другим акцијама. Уз проту је био његов брат Новак који је остао у рату 

све до 1878. године када се по објављеној амнестији вратио у Бабине на 

своје згариште. Са њим се тада вратио већи број Бабинаца који су амне-

стирани. 

Његово јуначко држање није могло остати незапажено, па га је још 

по завршетку Првог српско-турског рата командант Добровољачког од-

реда у свом рапорту од 5. септембра 1876. године предлаже за одлико-

вање. У том предлогу поред осталог пише: „Прота Јевта Поповић из 

Бабина у Херцеговини, који је неуморно радио у устанку за народно 

ослобођење и у свим бојевима први храбро ишао на непријатеља и који 

је 26. јула на Доловима на Јавору, у боју био рањен...“ Познато је да је за 

заслуге из тих ратова добио следећа војна одличја: споменице за ратове 

                                                      
51 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 9.  
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1876, 1877. и 1878. године, Сребрну медаљу за храброст, Таковски крст 

и Медаљу за војничке врлине. Од црквених одличја добио је црвени по-

јас и протску камилавку.
52

 

Како са завршетком тих ратова нису испуњене жеље проте Јевте и 
пошто до краја живота није био амнестиран није се могао вратити у 
родни крај. По изласку из болнице поново се обрео у Ужицу, где су већ 
биле породице његових погинулих – брата Николе и синовца попа Ми-
хаила. За све њих требало је обезбедити најнужнија средства за издржа-
вање што није било ни мало лако. Пријатељи видећи га још не излечена 
молили су га да још остане у Ужицу и живи од помоћи коју је држава 
њима доделила а и њему ће ако је затражи. Међутим, он је ту помоћ за 
себе одбио али је тражио да је добијају породице његовог брата и си-
новца који су у буни погинули. Такође, тражио је да се она додели и по-
родицама других његових сабораца који су страдали у тим акцијама за 
ослобођење од вишевековног турског јарма. 

Кад је сакупио избегле људе, жену и децу из завичаја прота Јевта 
оде у Београд и најпре се обрати митрополиту Михаилу и министру Јо-
вану Ристићу, који га лепо примише и саветоваше да се обрати и кнезу 
Милану Обреновићу.53 Поступајући по том савету затражи и пријем код 
кнеза Милана Обреновића, који га такође лепо прими а кад му овај по-
нуди парохију, прота му рече: „Ја не тражим парохију, но тражим да 
ратимо с Турцима. Ако нећемо ратити, идем оној сиротињи којој сам 
раскућио куће, те се сада злопате по златиборским колибама, па како 
буде њој нека буде и мени, кад већ друге помоћи није...“

54
  

Краће време опслуживао је Белу Цркву у Карану код Ужица, посве-

ћену Благовештању. Цркву је подигао и фрескама украсио жупан Петар 

(Брајан) са женом и децом на месту некадашњег римског насеља, изме-

ђу 1340. и 1342. године, у време владавине Душана. Упечатљиве и до-

бро очуване фреске ове цркве представљају монументално сликарство 

северозападног дела државе краља Душана. У њој су службовали број-

ни познати свештеници међу којима је био и прота Милан Ђурић. 

Како све дотле жену – протиницу није био превео у Србију, пошто 

ју је јула 1875. године с малим тек рођеним детом оставио код пријате-

ља у Тоцима, успео је да издејствује да му је пријатељи пребаце у Ужи-

це. После тога затражио и добије службу на парохији у околини Ваље-

ва. Након Бабинске буне у ваљевски крај са протом Јевтом, или нешто 

након њега, дошле су још неке устаничке породице из Бабине и околи-

не попут: Јањушевића у Бујачић и Градац, Цвијовића и Стељића у Гра-

дац, Плескоњића у Живковце код Белановице. 

                                                      
52 Радојчић, 1991а, 4. 
53 Савић, 2003, 151-155. 
54 Радојчић, 1991а, 4.  
54 Јевтић, 1985, 61. 
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Као свештеник драчићки и ћелијски опслуживао 

је цркву у Ћелијама а радио је у цркви Грачаници 

По препоруци митрополита Михаила 1880. године добио је службу 

у цркви Св. Архангела у Ћелијама, која се налази на левој обали реке 

Градац, на атару села Лелић, у близини Ваљево (5 км). Данашњи мате-

ријални остаци манастирског комплекса су настали у XIX веку и касни-

је. Као манастир у току Првог српског устанка био је војна болница. 

Турци су га запалили 1810. године. Обновљен је одмах следеће године 

и дозидана је припрата и кубе. Звоник је 1926. постављен на северној 

страни цркве. Најпре је чинодејствовао на драчићској парохији, па се и 

привремено настанио у Драчићу. Иначе, све до 1901. године када је у 

Драчићу саграђена црква, тој парохији припадала су села: Бачевци, Бе-

лић, Бранговић, Драчић, Зарубе, Ковачице, Пријездић и Равње.  

 Већ 1883. године прелази на грачаничку парохију. Нема поузданих 

података о градњи храма Светог Архангела Гаврила у селу Тубравићу, 

у кањону реке Сушице, подно Повлена, у народу познатог као мана-

стирска црква Ваљевска Грачаница. По народном предању, које се пре-

носи са генерације на генерацију она се доводи у везу са Немањићима. 

Најстарији сачувани запис о том храму сачинио је Јоаким Вујић 1826. 

године. У њему пише да је то „парохијска црква села Тубравић, Стубо, 

Кунице, Брезовице, Сушице, Ровни..., да је манастирска црква зидана 

од ломљеног камена, заливеног живим кречом, дебелих зидова, под по-

кривен облим каменом“. У апсиди испод малтера, својевремено је от-

кривен бледуњав траг старих фрески, што је један од доказа старости 

цркве. О могућем периоду настанка ове цркве говоре и археолошки на-

лази из XV и XVI века пронађени током археолошких ископавања. У 

близини цркве налазило се средњовековно гробље које је народ називао 

„мађарско“, док се уз оближњи поток налазио „Виган“ чије име указује 

на некадашњу рударску и ковачку активност у овом крају. Републички 

завод за заштиту споменика културе Србије био је прогласио овај храм 

спомеником културе од друштвеног значаја али ће пуњењем хидроаку-

мулације он бити потопљен, док је црква подигнута на другом месту. 

Две године касније у селу Стубо код Ваљева, у засеоку Јабланица, 

прота Јевта Поповић Кувеља купио је нешто имања и на брдашцу с ле-

ве стране пута Ваљево – Поћута – Бајина Башта, између поточића Рези-

на и Репић саградио породичну кућу. У међувремену овамо је дошла и 

Николина супруга Јела са својом децом и осталим укућанима, која је 

касније прешла у Србију и настанила у селу Стубо код Ваљева, где је и 

умрла. Са њима су била и остала деца његове браће и других сродника. 

Временом овде је засновао и створио веома имућно и угледно сео-

ско домаћинство. Куповао је земљу, углавном у долини речице Јабла-

нице, тзв. луке и имао 16 хектара добре земље. Подигао је велики, ра-
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зноврстан и квалитетан воћњак у коме је било доста веома квалитетних 

садница шљива, крушака, јабука, ораха, па и винове лозе. Његов воћ-

њак био је узор многим људима овог краја. 

 
Манастир Ћелије 

Тек 1893. године прешао је у цркву Ћелије и ћелијску парохију која 

је захватала села: Богатић, Горње Лесковице, Доње Лесковице, Лелић, 

Сушицу и Стрмну Гору. Током 1903. године поново се враћа на грача-

ничку парохију, заменивши се са сином Василијом – Васом који је оти-

шао у Ћелије. Уствари, прота Јевта је својим ауторитетом сређивао по-

слове у обе парохије, и у својој и у синовљевој.55 Поред свештеничког 

позива бавио се и пољопривредом. 

Био је то крупан и стамен човек, прави горштак. Претерано скро-

ман који је нерадо говорио о себи и свом националном раду. Ка би га 

саговорници приволели да прича говорио је са очима пуних суза и с је-

цајем, доста живо, верно и аргументовано. Обично је ту причу заврша-

вао констатацијом да су то биле велике жртве а ништа нису добили.56  

Као свештеник живео је примерним животом, а био је одан својој 

вери и народу. У вршењу богослужења био је уредан. Са великом љуба-

вљу обилазио је народ и вршио своју пастирску дужност. Још дуго је 

било људи који су га се радо сећали и ословљавали га са „оцо“ и 

„аџо“57, мада су мало знали о његовом националном раду и претходном 

ратовању, па и немерљивим заслугама. Другим речима као свештеник 

служио је Богу, Српској православној цркви и сопственом народу, па је 

као такав био изузетно поштован и уважаван. 

                                                      
55 Јевтић, 1985, 59. 
56 Павловић, 1928б, 211-220 
57 Јевтић, 1985, 61. 
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Још из Драчића почео је слати своју децу по школама, а по прела-

ску у Стубо 1880. године
58

 то још више појачава. Добро је знао да сино-

ве мора школовати, кћерке удавати, а сину Николи коме је наменио да 

буде земљорадник земљу куповати. Сву своју децу одлично је извео на 

пут и спремио за живот. За чуђење је како је овај скромни човек и скоро 

заборављени свештеник све то успевао постићи у веома тешким окол-

ностима у којима се стицајем ратних прилика нашао. 

Јевтини потомци 

У браку са Јеком имао је три кћери и четири 

сина. Сви они су били радни, вредни, честити и 

угледни грађани. По настањивању у Стубо, жена 

Јека му је умрла. Зато је извесно време живео са-

мачким животом у манастиру Ћелије, са два верна 

момка доведена из Бабина. 

Најстарији му син Гаврило – Гаврил, Гавра и 

Гаја, рођен око 1855. године у Бабинама. Вероватно 

прота Јевта поносан на своје рано стечено звање 

проте, најстаријег сина Гаврила пријавио је на пре-

зиме Протић, па се сви Гаврини потомци презивају Протићи, док су сви 

остали Јевтини потомци задржали презиме Поповић.59  

Гаврило  је 13. новембра 1883. године у Ваљеву склопио је брак са 

Јулијаном Текић, рођеном 17. августа 1861. године у Ваљеву, од мајке 

Јелене и оца Николе, трговаца. Кум на том венчању био им је Јован Ни-

кић, члан Суда округа ваљевског. Други брак склопио је 17. фебруара 

1902. године са Јулом, женом поч. Милутина Филиповића из Ваљева, а 

кћерком Косаре и Јакова Поповића, абаџије из Београда, а овог пута 

кум је био Раде Радосављевић, чувени адвокат из Ваљева. Обављао је 

више значајних дужности; практиканта, среског писара и благајника, 

поштанског чиновника, а бивао је и срески начелник, па и начелник 

врачарског кварта.60 Није могао својим радом стећи богатство да деци 

остави у наслеђе али им је оставио поштено име наслеђено од предака 

својих.
61

 Умро је 18. фебруара, односно 3 марта 1931. године у Ваљеву 

а иза себе је оставио шесторо деце.  

Према казивању Борислава Боре Вујића, хроничара старог Ваљева, 

у првом браку је имао кћи Емилију и синове: Јевту, чиновника; Нема-

                                                      
58 Павловић, 1907а, 965. 
59 Наредбом кнеза Александра Карађорђевића стална презимена у Србији се 

уводе 1842, док у крајевима која су била под турском окупацијом презимена 
су могла још увек да се мењају. 

60 Што би сада одговарало функцији председника општине. 
61 „Глас Ваљева“, 1931, 2. 
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њу, чиновника и Јосифа, официра. У другом браку имао је сина Нико-

лу, дугогодишњег судију и председника Среског суда у Ваљеву и по-

знатог глумца „Абрашевића“ и Градског народног позоришта у Ваље-

ву. Међутим, из разговора са Николином кћерком Јелисаветом Протић, 

адвокатицом из Београда, сазнали смо да њен отац потиче из познате 

свештеничке породице Протића из Субјела код Косјерића и да нема ни-

каквих родбинских веза са овом породицом. Отуда нам је остало непо-

знато ко су још била Гаврилова деца.  

По писању „Гласа Ваљева“
62

 Немања Протић, писар Окружног суда 

у Сплиту почетком 1930. године постављен је за судију Среског суда у 

Макарској. Пред завршетак Другог светског рата Немања Протић само 

неколико месеци живео је у Ваљеву и радио као в. д. јавног тужиоца. 

Имао је неутрално држање а по ослобођењу је настојао да се докаже ра-

дом и стручношћу.
63

 Познато је да је био веома ангажован у позори-

шном животу нашег града. Поред тога што је глумио у више представа, 

многе је и режирао. У другом наставку свог текста „Ваљевски глумци“ 

Борислав Вујић представља најпознатије ваљевске глумце, па пише и 

ово: „Немања Протић, такође судија и до краја своје каријере председ-

ник Среског суда у Ваљеву. Диван човек, доброћудан, али поред одлич-

ног обављања службе у суду, био је одличан глумац. Просто да човек не 

верује да је то исто лице.“  

И новинар Бранко Вићентијевић
64

 писао је да је Немања Протић 

био председник Среског суда у Ваљеву и да је у браку са Инес, Далма-

тинком италијанког порекла из Шибеника, имао двоје деце. Кћи му Ју-

лијана, годинама живи у САД, а била је удата за покојног Слобу Петро-

вића, једног од пионира кошарке у Ваљеву, са којим има сина Предрага 

и кћи Даницу. Син Гаврило – Гавра (1948-2012) још као ученик Тех-

ничке школе 1960-тих година био је талентовани бициклиста а у јуни-

орској конкуренцији био је међу водећим такмичарима у Србији, па је 

бивао и на Напредовој ранг-листи најуспешнијих спортиста ваљевског 

краја. У браку са Снежаном, млађом кћерком Маре и Драге Марчетића, 

има синове Немању и Драгомира – Драгу.  

Други Јевтин син Василије – Васо, рођен 12. априла 1868. године у 

Бабинама, основну школу завршио је у Ужицу, пет разреда гимназије 

учио је у Ваљеву и Ужицу а богословију у Београду 1890. године. За ђа-

кона произведен је од стране митрополита Михаила у Ваљеву 21. јула 

1891, а сутрадан на Убу за презвитера.
65

 Био је „висок, крупан, стасит и 

                                                      
62 „Глас Ваљева“, 1930, 3. 
63 Историјски архив Ваљево, Фонд: Окружни народни одбор Ваљево – Персо-

нално одељење (1944-1947). 
64 Вићентијевић Б., 2012, 27. 
65 Костић, 1924, 26-27. 
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леп као Његош“
66

 па га је отац одмах оженио и запопио. Најпре је био 

парох у Грачаници, а потом у Ћелијама од 1. јануара 1903, до 1923. ка-

да је, због убиства у самоодбрани, уклоњен са ове парохије. Иако је 

ослобођен оптужбе пошто је пролио братску хришћанску крв, а као та-

кав по хришћански канонима морао је бити рашчињен што је и учиње-

но. После тога се закалуђерио и до смрти остао калуђер у ћелијском ма-

настиру.67 Умро је као удовац у болници у Ваљеву, 16. марта 1927. го-

дине, и сахрањен је код ћелијске цркве поред свог оца Јевте. Занимљи-

во је да Ранко Вићентијевић
68

 пише да је Васа као велики родољуб и па-

триота учествовао је у балканским и Првом светском рату. Прешао је 

Албанију и био носилац више одликовања па и Албанске споменице. 

Међутим из других извора69 произилази да је током Првог светског ра-

та вршио свештеничку дужност у Ћелијама и да је од стране тајне поли-

ције био разврстан у прву групу као потпуно поуздан, мада је раније 

био војник због чега произилази да је чак требао бити удаљен из слу-

жбе. Ово наводи на закључак да је изгледа учествовао у балканским ра-

товима а познато је да је имао црвени појас. 

Василије у браку са Алексијом 12. јуна 1894. године добио је прво, 

изгледа и једино дете – сина Милорада Поповића. Као студент технике 

Милорад је 1914. године ступио у комите. Касније је прешао у авијати-

ку и код Париза се усавршавао, па је произведен у официра српске вој-

ске. Неко време током Првог светског рата био је и у Риму на усаврша-

вању технике, а онда ступио у српску авијатику и борио се на Солун-

ском фронту. По окончању ратних дејстава отишао је у Монпеље, у 

Француску, да студира медицину. Тамо се разболео и умро 28. марта 

1922. године.70 Због жалости за изгубљеним сином јединцем био је сав 

утучен али своју тугу и жалост није желео да испољава пред другима, 

па му је то још теже падало. 

Јевтин син Филип завршио је гимназију и војну академију а умро 

као пешадијски капетан.71 Док је био у животу радо се дао видети на ра-

зним манифестацијама ваљевског гарнизона у војводском оделу с про-

тојерејским златним крстом, који му је остао од његовог претка.
72

 До 

других података о њему нисмо могли доћи. 

Сина Николу, рођеног 1873. године у Бабинама, који је завршио 

два разреда гимназије задржао је у Стубу и определио да се бави пољо-

                                                      
66 Вићентијевић Р., 1976, 24.  
67 Исто, 1976, 28. 
68 Исто, 1976, 24. 
69 Костић, 1924, 33, 34 и 77. 
70 Црквена матична књига умрлих ћелијске цркве за 1912. годину. 
71 По писању његовог биографа Недељка Савића, Филип је умро као потпуков-

ник. 
72 Павловић, 1928б, 211-220 
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привредом. Удруженим снагама успели су да дођу до 18 хектара земље, 

да му кућа буде пуна и да буде права домаћинска кућа. Никола је као 

ордонанс II позива, умро у Војној болници у Ужицу 2. марта 1915. го-

дине. У браку са Крстином Селаковић из Сушице имао је кћи Драгу и 

синове Симеона – Симу и Стевана – Стеву. Драга се удала за Велимира 

Марковића, рођеног 17. фебруара 1882. године у Златарићу код Ваљева, 

учитеља у Стубу и Јовањи, који је као резервни коњички потпоручник 

учествовао у балканским и Првом светском рату а погинуо је, 16. сеп-

тембра 1914. године, у Црној Бари у Мачви. Њихов син Бранислав Мар-

ковић, рођен 1914. године у Јовањи, такође учитељ, умро je 13. јула 

1945. године у месту рођења од последица рањавања које је задобио као 

припадник јединица НОВ и ПО Југославије.73  

Иза Симе (1896-1974) и Вукосаве (1904-1985) остало је бројно по-

томство. Милица, удата за Миломира Аџића у Совач; Јевта, земљорад-

ник, са својом породицом одселио се у Пауне, општина Ваљево; Јосип 

(1935-1955), трговински радник, погинуо у војсци; Гаврило – Гавра, ко-

ји је радио у ваљевском „Елинду“ а са својима живео у Белошевцу; Ни-

кола, земљорадник, са својима се одселио у Доњу Буковицу, и Душан-

ка, била је удата у Голосковиће у Златарић а живела у Ваљеву74
.  

Стеван у браку са Миленијом имао је сина Филипа, и две кћери Је-

лену, која је умрла као девојчица и Настасију – Насту, удату за Радиво-

ја Јанковића из Тубравића, засеок Грачаница, са којим је живела у Ва-

љеву.75 Стеванов син Филип, рођен 28. априла 1932. године у Стубу, 

ожењен Станијом, рођ. Спасојевић, такође из Стуба, настањеном у Ва-

љеву, у старој градској чаршији Тешњару, био је свештеник у Рибници 

код Мионице, Великом Пољу и Стублинама код Обреновца. Имао је 

кћи Ружицу, службеницу и сина Стојадина, дипломираног инжењера 

агрономије. Као прота у пензији умро је у Ваљеву 23. новембра 2005. 

године. 

Најстарију кћи Ружицу Јевта је удао за Петронић (Младена) Аксен-

тија (1866-1936), земљорадника из имућне и угледне сеоске породице 

из Осладића код Ваљева, који је у два мандата биран за председника 

осладићске општине. Имали су 14-оро деце – два сина (Милорада, зе-

мљорадника и првог председника земљорадничке задруге у селу и 

Аврама, познатог учитеља у Ваљеву) дванаест кћерки (Драгу, учитељи-

цу удату за колегу Недељка Савића76; Милицу, такође учитељицу удата 

за Сергија Секловацки; Кристину за Сретена Андрића, земљорадника у 

Осладићу; Зорку за Душана Макевића, земљорадника у Осладићу; Ста-

                                                      
73 Група аутора, 1986, 311 и 331.  
74 Казивање Драгана Маричића, дипломираног економисте у пензији из Стуба 

у Ваљеву. 
75 Казивање Станије Поповић, попадије из Ваљева 25. октобра 2012. године. 
76 Радојчић, 1998б, 13. 
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ну за Светомира Пантелића, земљорадника из Сирдије код Осечине; 

Цвету за Станка Ранковића из Лознице; Славку за Тихомира Крстића из 

села Осечине; Јелку – Јелицу, удату за Александра – Леку Радојичића, 

чиновника из Осладића у Ваљеву, док су Станка, Драгиња, Милева и 

Косара помрле младе).77 Иза њих је остало веома бројно и доста успе-

шно потомство. 

 

Капела Поповића у Стубу 

Јевтина кћи Јела, рођена 1875. године у Бабинама, која је завршила 

два разреда гимназије, 21. јануара 1896. године у Ваљеву склопила је 

брак са Милорадом – Милом Војтехом, рођеним 12. априла 1868. годи-

не у Ваљеву, од оца Адолфа, клонфера – лимара и гвожђара и мајке Са-

вете, домаћице. Милорадов отац Адолф, по рођењу Чех и један од пр-

вих странаца занатлија који су се 60-тих година XIX века трајно наста-

нили у овом граду на Колубари, у улици Кнеза Милоша, где је имао ма-

лу двоспратну кућу са лимарским дућаном.78 Обављао је занатске радо-

ве на многим познатим градским објектима па и на старој ваљевској 

болници. И Адолфов брат Едуард, обућар био је стално настањен у Ва-

љеву, где је и преминуо 5. јуна 1906. године у 55 години.  

Милорадов брат је др Павле Војтех (Ваљево, 17. маја 1876 – Ваље-

во, 23. јануара 1915) који је медицину завршио у Бечу, а радио као сре-

ски лекар у Горњем Милановцу, Параћину и Убу, а од 1907. године у 

Ваљеву, где га затичу балкански ратови. У Првом светском рату као ре-

ферент санитета Дринске дивизије у чину мајора разболео се у Коцеље-

ви од пегавог тифуса и умро 23. јануара 1915. године.79 Иза себе оста-

вио је супругу Наталију, током Првог светског рата добровољну болни-

                                                      
77 Живковић, 2008, 11, 13, 15-17.  
78 Драшковић, 1969.  
79 Ранковић, 1996/97, 186-187. 
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чарку, са троје малолетне деце – сина Мирка и две кћери Милицу и Љу-

бицу. 

Знамо да су Јела и Милорад имали синове: Боривоја, (18. новембра 

1896 – 14. августа 1965), трговца у Мионици и Ваљеву, Љубомира (26. 

маја 1904), бившег официра и четничког команданта, који је умро на 

Новом Зеланду 25. априла 1977. године, кћери Десанку, Босиљку, Ста-

ну, Јулијану, Станиславу и Видосаву... Боривоје је завршио Трговачку 

академију у Бечу а потом се вратио у Србију. Између два светска рата у 

Мионици, у Улици војводе Мишића бр. 13, имао је трговинску радњу 

али је 1932. године банкротирао и одселио се за Ваљево. После Другог 

светског рата био је службеник у Комуналном предузећу у Ваљеву. У 

браку са Надом имао је Љубицу, Веру и Мила.80 Милорад – Миле Вој-

тех у младости био је веома добар фудбалер, а радио је као управник 

једног погона у ваљевском „Елинду“ и био секретар Самоуправне инте-

ресне заједнице за запошљавање у Ваљеву. И сада у Ваљеву живи њи-

хово бројно и успешно потомство. 

И трећа Јевтина кћи Милева имала је два за-

вршена разреда гимназије а 6. фебруара 1900. го-

дине у Ваљеву склопила је брак са Михаилом Р. 

Живковићем (Страгари, Крагујевац, 1862 – Ужи-

це, 25. јуна 1944), професором у Ваљеву и више 

других места, потом директором Гимназије у 

Ужицу, иницијатором оснивања Педагошког оде-

љења, претече Учитељске школе, Педагошке ака-

демије и Учитељског факултета у Ужицу, позна-

тим геологом и сарадником више   угледних науч-

них радника, народним послаником.81 И сам се ба-

вио научно-истраживачким радом чије је резултате објављивао по ра-

зним часописима и сличним публикацијама, а неки од њих налази се у 

његовом личном фонду, који се чува у Историјском архиву у Ужицу.
82

 

Имали су кћи Зорку. 

Временом су и њихова деца стасала и заузимала значајне положаје. 

Неки од мушких потомака су задржали породично презиме, а други су 

се по проти Јевти прозвали Протићима.  

Витез Карађорђеве звезде 

Посебно је занимљив један од Гаврилових синова – Јосиф Протић, 

рођен 1884. године у Ваљеву, а одрастао је у Ваљеву, Београду и дру-

гим местима у којима је службовао његов отац. У младости је био не-

                                                      
80 Недељковић , 2006, 30-31.  
81 Радојчић, 2007в, 782-783.  
82 Лазовић, 1991, 279-287.  
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сташан па је правио и ситније испаде. Бежао је од куће али су га жан-

дарми враћали на општу саблазан комшилука и срамоту оца, високог 

државног чиновника. 

Изгледа по казни отац га уписује у Коњичку 

подофицирску школу, коју успешно завршава и 

постаје коњички поднаредник. Међутим, још 

1903. године одлази у комите да се бори против 

турске власти на југу Србије и Македоније. Био 

је познат под псеудонимом „Смаилага“. Од 

1906. до 1908. године био је најближи сарадник 

комитског војводе Војина Поповића Вука. Као 

искусан, храбар, сналажљив и поуздан коњички 

поручник у балканским ратовима био је прати-

лац више познатих личности и ађутант принца 

Ђорђа Карађорђевића. 

У јесен 1914. године ангажован је као оба-

вештајац на обали Дрине, где је имао задатак да 

хвата „живе језике“ из противничког табора. 

Једне ноћи његова патрола се срела са аустроу-

граском патролом и дошло је до крвавог обрачу-

на. После кратке али оштре борбе поручник Протић и двојица искусних 

комита савладали су отпор Шваба. Том приликом успевају да заробе и 

на своју територију пребаце противничку патролу. Међу заробљенима 

био је и Еберхард фон Клајцен, поручник аустроугарске војске који је 

потом размењен за једног заробљеног српског војника. Учествовао је у 

више борби Првог светског рата а на Солунском фронту био апсанџија 

Драгутину Димитријевићу Апису и друговима. За ратне заслуге добио 

је више одликовања, међу којима и орден Карађорђеве звезде IV реда 

са мачевима, о чему је објављен указ ФАО бр. 13893.83 Почетком 

1986. године пронађене су његове успомене са Солунског процеса 

1917. године. 

Активна војна служба Јосифа Протића престала је 1939. године у 

чину потпуковника и на положају команданта гардијског пука у Зему-

ну. Средином априла 1941. године заробљен је и упућен у немачки ло-

гор у Нинбергу. Наводно је одбио понуду Милана Недића и бившег 

ратног заробљеника Еберхарда фон Клајцена да буде ослобођен верују-

ћи да је као пензионер погрешно ухапшен и да ће бити ослобођен када 

то буде установљено. 

Кад су Американци ослободили логор у коме је боравио он је као и 

већина његових ратних другова кренуо за Југославију. Међутим, по на-

говору неких другова који су му говорили да ће као бивши обавештајац 

                                                      
83 Влаховић, 1990, 439. 

Јосиф Протић са 
ћерком 
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у земљи бити сигурно стрељан вратио се у Немачку, одакле је упућен у 

Белгију. Као носилац белгијског ордена Витеза краља Леопарда сме-

штен је у једну луксузну вилу, односно Дом за старце – војне ветеране 

из Првог светског рата. Ту га је 1952. године пронашао зет Радивоје Ра-

ћа Марковић, чувени спортски радио репортер, који је био ожењен ње-

говом кћерком Анђелијом и са њом имао сина Родољуба. Убрзо потом, 

у договору са родбином, вратио се у земљу. 

Јосиф Протић умро у Београду 1962. године.84 

Суђење попу Васи Поповићу 

Своје ангажовање у Бабинској разури Јевта Поповић Кувеља скупо 

је платио. Ни по преласку у тадашњу Србију он и његови најближи ни-

су имали миран и спокојан живот. Као истакнути народни прваци били 

су повремено на удару разуларених и необузданих појединаца. Један 

догађај посебно је остао у сећању потомака пошто је имао кобне после-

дице и епилог добио на суду. 

Као што смо већ написали Јевтин син поп Василије Васа Поповић, 

парох ћелијски, био јуначина и велики родољуб, увек спреман све да да 

за отаџбину. Редовно је носио чизме и каму, завучену у десну сару од 

чизме. На глави је имао свештеничку, војну капу, сличну оној што су је 

имали тадашњи српски четници. 

Једног дана, највероватније почетком треће деценије XX века, у 

Ћелијама у манастирској порти, био је црквени сабор на коме се окупи-

ло мноштво света из околних села, Ваљева и других места. После слу-

жбе божје, у порти је играло коло и народ се веселио и пио, па је било 

доста оних у алкохолисаном стању. На том народном слављу био је и 

поп Васа разговарајући са виђенијим парохијанима, познаницима и 

пријатељима.  

У неко доба дана, један од напитих сељака нешто се окомио на поп 

Васу, задиркивао га, па и вређао. Присутни грађани су га одвраћали од 

тога али је он био све упорнији и безобзирнији. У једном тренутку пљу-

но је на поп Васину браду и замахнуо једним дрветом да га удари по 

глави. То је страшно револтирало поп Васу па је извадио каму из чизме 

и ударио га, после чега је тај сељак почео да бежи али га је поп Васа 

стигао код капије и задао му још једанаест удараца. Након чега је он 

пао и издахнуо. 

Због овог убиства поведен је кривични поступак против поп Васе и 

одређен му притвор. Потом је подигнута оптужница и почело суђење 

пред Првостепеним судом у Ваљеву. Суђење је било јавно и веома ин-

тересантно са становишта права и морала, а посебно по личности опту-

женог и његовом свештеничком позиву, па је на њега дошло много гра-
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ђана, те је судница била препуна. Судским већем председавао је судија 

Милисав Вуковић, из познате судијске породице из Комирића код Осе-

чине, која је у то време дала више познатих правника и судија, од којих 

је један био и председник Апелационог суда. Поп Васа седео је скруше-

но на оптуженичкој клупи а бранили су га ваљевски адвокати Михајло 

Јевтић Кајле и Света Протић, познати кривичари и добри беседници а 

уз то и Васини добри пријатељи. Записник је водио Ранко А. Вићенти-

јевић, дипломирани правник из Пауна код Ваљева, касније и сам позна-

ти судија и адвокат у више места.  

Оптужени поп Васа је у целости признао све како се збило, што су 

и сведоци потврдили. Са својим браниоцима истицао је да је то дело 

учинио у нужној одбрани части, телесног интегритета и нужној одбра-

ни живота. Претрес је завршен истог дана и изречена је пресуда којом 

се поп Васа ослобађа од оптужбе за ово дело, будући да је исто учинио 

у праведној одбрани живота и части, па се ослобађа и плаћања трошко-

ва кривичног поступка и одмах се пушта на слободу. У току изрицања 

пресуде поп Васа је стајао и све то слушао, скрушено и тужног лица, 

низ које су му падале велике капи суза, уз по неки тешки јецај.  

Као што смо већ написали без обзира што је поп Васа ослобођен од 

оптужбе он више није могао бити свештеник јер је пролио братску хри-

шћанску крв. Према црквеним канонима морао је бити рашчињен што 

је и у његовом случају учињено. После тога се закалуђерио и до смрти 

остао калуђер у манастиру Ћелије.85  

Последњи дани проте Јевте 

Пред крај живота прота Јевта Ф. Поповић је опет био добро стојећи 

домаћин. У Стубу имао је двадесетак хектара земље и велико домаћин-

ство – две лепе велике куће и око њих све потребне помоћне зграде. То је 

навело једну групу одметника, разбојника, који су пљачкали имућније 

домаћине да и његову кућу, усамљену и на крај села, једне ноћи нападну. 

Он их је дочекао са пушком брзометком што је цело село разбудило. 

Пљачкаши су се разбежали али су се сутрадан видели трагови крви.86 

 У његовој кући увек су владали примеран ред и чистоћа. Имао је 

свега, па и кошнице са пчелама. Јевтина кућа увек је била отворена за 

госте и све добронамернике. Један његов биограф87
 забележио је и ово: 

„Било нас је доста на ручку код проте Јевте јула 1911. године. Међу 

осталима и пок. Јован Цвијић, који се много беше интересовао за про-

                                                      
85 Поглавље „Суђење попу Васи Поповићу“ скоро у целини је написано према 

писању Ранка А. Вићентијевића у трећој књизи „Незаборављени“, Ваљево, 
1976, 24-29. 

86 Савић, 2003, 151-155. 
87 Павловић, 1928б, 211-220.  
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ту, пошто је био старац његовог доброг друга Михаила Р. Живковића, 

директора гимназије из Ужица. Усред ручка после дужих причања за-

питаће Цвијић проту: Шта би највише желео у овим старим дани-

ма?“. Прота му одједанпут одговори овим речима: „Дијете, најволео 

бих доживети да моје Бабине дођу у Србију, да одем да их видим и да у 

оном камену оставим кости.“  

Не само што је прота испунио све родитељске дужности већ је и 

доживео да се одужи оним пријатељима у Пријепољу, Пљевљима и 

Ужицу од којих је узео „ратне камате“ 1.200 дуката за ратне потребе и 

издржавање својих чета.88 Очевици тврде да је био необично радостан 

кад је успео да врати своја дуговања.  

Погађале су га преране смрти синова, унучади и снаха због чега 

овај скоро столетни храст није дочекао судбоносне догађаје 1912. годи-

не. Београдски лист „Самоуправа“, у свом броју од 21. јуна 1912. годи-

не под насловом “Оболео“ писао је ово: 

„Стари, стољетни храст, кога ни секира ни ветрови кроз читавих 

100 година не савладаше и оборише , сам од себе почиње се сушити... 

Тако исто један стари свештеник кога за његових мало непуних 100 го-

дина нису могле оборити ни турске „букагије“, њихови кундаци ни кур-

шуми. Кога су мимоишле турске сабље и хајдучка танад – пао је у по-

стељу... 

Војвода усташки из Херцеговине, прота бабински, свештеник цр-

кве грачаничке код Ваљева Јефто Поповић, тешко је оболео. 

Ми му желимо да још коју годину поживи, те да види остварене 

идеале своје: ослобођено српско племе, о чему је целог века идеалисао.“  

Прота Јевта Ф. Поповић Кувеља умро је средином јула 1912. годи-

не, на три и по месеца пре ослобођења „његових милих Бабина“. Није 

дочекао да види ослобођење Срба од Турака и присаједињење свог род-

ног краја са Србијом, али је то за живота осећао да мора доћи. Његови 

парохијани и грађани града Ваљева пренели су га на рукама из његове 

куће у Стублу и сахранили на јужној страни  ћелијске цркве. Значи на 

другој страни од гроба великог војводе и чувеног обор кнеза Илије Бир-

чанина из Суводања испод Медведника, коме је био сличан. Ожаљен је 

и испраћен са почастима вишег официра са много говора и хвалоспева, 

које није подносио за живота. Пола Ваљева му је изашло на гроб. 

Поводом његове смрти београдски лист „Самоуправа“89 под насло-

вом „Прота Јевто Поповић – Аџо“ је написао: „У селу Ћелије, среза и 

округа ваљевског, умро је 3. овог месеца код свог сина попа Васе, у сво-

јој стотој години, велики јунак и Србин, прота Јефта Поповић. Трећи 

дан је сахрањен уз велико учешће народа. Из свију оближњих крајева 

                                                      
88 Брашанац, 1980а. 
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скупио се тога дана народ да испрати и укаже последњу почаст вели-

ком и заслужном покојнику. Лака му била земља, коју је свим срцем 

својим љубио, и светао му спомен у српском народу“. 

На мермерној надгробној плочи, испод уклесаног крста, стоји сле-

дећи запис: „Прота Јефта Ф. Поповић, рођ. 1809-1911. г. Споменик по-

дижу: унук Стеван Поповић и праунук Филип, свештеник из Стубла“.90 

Пошто је овај споменик подигнут знатно касније а нису провераване 

његове генералије на њему су погрешно уписане и године његовог ро-

ђења и смрти. 
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Summary 

The article presents Jefta Kuvelja Popović, a well-known priest and one of the 
national leaders for national liberation of parts of Serbia in the second half of the 
nineteenth century. 

Jevta Popović (in some places noted Jefta) was born on 13th of November in 
1823 in village of Babine, near Prijepolje.  He was a son of Filip, the priest and 
mother Ružica who was a housewife. He grew up in a big old, wealthy and promi-
nent family cooperative that has provided a large number of priests and national 
benefactors. 

For years he was a pastor in several churches in Polimlje region, tireless worker 
for the improvement of agriculture, driving force for creating better life conditions 
of his compatriots, the initiator and one of the organizers of Turkish mistreatment 
resistance. His attitude and hard work gained him esteemed reputation, known not 
only to his parishioners, but also more broadly. 

He was one of the organizers and a leader of well known Babine mutiny. After 
its failure, he fled to Serbia. Although he has done enough on preparation and 
organization of this rebellion, he did not have enough knowledge and experience, 
manpower and weaponry to stand against far more numerous, better-organized and 
technically superior Turkish army. When the uprising broke out in Bosnia and 
Herzegovina in 1875, Serbian government paid special attention to the military-
political situation in that part of Western Serbia, and decided to “help" the rebels, 
but even that was not enough. 
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Recognizing that their liberation movement has no chance of success, and in 
order to avoid the suffering of innocent men, women and children, sacrificing 
enormous wealth, he left his homeland and with the surviving rebels and other 
people, he fled to Serbia. He participated in the Serbian-Turkish wars from 1876 to 
1878, and was especially noticeable in the famous Javor war.  

Turkish authorities sentenced him to death in his absence and confiscated all 
his property. He was never pardoned, so he permanently settled in Serbia. After 
spending five years in Užice region, he settled in the village near Valjevo. He 
devoted himself to the church and performed clerical duties in churches Ćelije and 
Gračanica, near Valjevo. He bought his own farm and founded his own household in 
Stubo, a village near Valjevo. He died on 3rd of July 1912, as a very old man, year-
ning and not living to see his hometown freed.  He was buried in the monastery 
Ćelije, where his tombstone still stands. 

He left behind numerous and successful offspring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




