929.52

(497.11

)”19”(093.2)

Гордана Петковић

Један документ породице Дачић
из Друговца – прилог проучавању
новије историје Смедеревског
краја
A с рак : У раду је представљен један документ (уговор
о усвојењу), у власништву породице Дачић из Друговца,
као вредно и занимљиво сведочанство времена, настао
непосредно након Другог светског рата. Документ садржи детаље корисне за проучавање различитих аспеката
друштвеног живота, посебно значајне за проучавање породичних односа, али и оне који нам указују на односе
новостворене државе и цркве. Приказани документ прати
занимљива животна прича Јане Дачић, једне од личности
чији се потпис налази на њему.
Кључне речи: Јана Дачић, Стеван Дачић, Властимир Станисављевић, Друговац, усвојење, усињеник.

Д

окумент који је пред нама чува се у породичној заоставштини Дачића из Друговца. Иако на први поглед делује сасвим обично, за њега
смо се одлучили из два разлога – јер садржи детаље занимљиве за време
у којем је настао и зато што га прати необична прича једне од личности
која је документ потписала.
Прича почиње у Хрватској, негде у јесен 1918. године, на самом крају
Првог светског рата.1 Њен главни актер је млада девојка, Јана Црквенац,
рођена у селу Капелица код Гарешнице.2 Иако је њена породица била
1 Ова прича настала је из разговора ауторке текста са Јаном Дачић, прабаком, који
су вођени током осме и девете деценије
века.
2 Гарешница се налази на половини пута Дарувар-Вировитица и данас припада
Бјеловарско-билогорској жупанији.
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бројна, Јана је рано остала без родитеља, али и без браће и сестара. Бригу о њој преузео је стриц који је држао кафану. Без обзира на то што је
била још девојчица, она је обављала разноврсне физичке послове у вези
с кафаном, чистила је, прала, кувала... Напоран и мукотрпан рад, а вероватно и недолично понашање гостију, натерало је Јану да мисао о удаји,
која је била можда једини излаз у тој ситуацији, оствари првом приликом. Њен изабраник био је Светозар Ристић из Друговца, војник српске
војске, која је после пробоја Солунског фронта кренула у ослобођење
Србије, али и других крајева, од којих ће убрзо потом бити формирана
прва југословенска држава – Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Како
се тачно Светозар нашао у крају око Гарешнице, не знамо поуздано, али
знамо да је младу девојку од осамнаест година освојио лепим причама
и повео је у родно место код Смедерева.3 Јанино прво разочарање одмах
је уследило – Светозар није био богат као што јој је говорио. Живели су
у скромном сеоском домаћинству које се, осим од пољопривреде, издржавало од домаћинове шумарске плате. Међутим, разочарања су тек
следила – осим што нису имали деце, догодила се и несрећа у којој је
Светозар Ристић страдао (усмртио је себе случајним пуцњем из сопствене ловачке пушке), а Јана је остала као млада удовица.4 Она се после
извесног времена преудала и у томе нема ничег необичног.
Оно што посебно привлачи пажњу јесте нова породица у коју је Јана
својим другим браком доспела. Наиме, она се удала за Стевана Дачића,5
такође из Друговца, човека који је живео под истим кровом са Павлијом и Милутином Јовановићем, таштом и тастом, односно родитељима
његове прве супруге Данице. Немамо података колико је трајао брак
Данице и Стевана, али поуздано знамо да су живели у заједници са њеним родитељима и да нису имали деце.6 Даница се разболела и умрла
3 Друговац је у то време, према попису из 1921, имао 333 куће и 2.059 становника.
Пауновић Р, Непокорни Друговац, Нови Сад 1967, 6. О Дуговцу видети више и
у: Илић М, Трагом заборављених предака, Смедерево 2011; Коцић М, Комплекс
објеката народне архитектуре породице Милосављевић у селу Друговцу,
Споменици Смедеревља и Браничева, бр. 1, Смедерево 1997, 117–137; Дробњаковић
Б, Смедеревско Подунавље и Јасеница, Смедеревска Паланка 2009.
4 Сачувана је једна фотографија Јане и Светозара Ристића, на којој лица
супружника не зраче срећом, као да наслућују предстојеће догађаје. Све
фотографије у овом раду у власништву су породице Дачић.
5 Стеван Дачић пореклом је био из „прека“, а рођен је, највероватније, у Баваништу
око 1885. Умро је 1951. у Друговцу.
6 Стеван Дачић се оженио Даницом Јовановић пре Првог светског рата, а о томе
сведочи сачувана разгледница коју је Стеван, током рата, упутио из аустријског
заробљеништва.
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Сл. 2. Даница и Стеван Дачић, Атеље
Кениг, Београд, око 1910 (?)

1933. године, а Стеван је наставио да живи са родитељима своје покојне
супруге, са којима се одлично слагао. Милутин је још од 1903. године
поседовао дућан који је водио заједно са зетом Стеваном.7 На сачуваним
документима – уговорима, потврдама, па чак и на штедним књижицама
– налазе се имена обојице, што говори о томе колико су били сложни и
колико су се поштовали.8
Када се по други пут оженио, Стеван је нову супругу, што је необично
редак случај, довео у кућу Милутина Јовановића, свог таста. Занимљиво
је, такође, што су Јовановићи имали још једну ћерку Наталију, удату за
Драгољуба Костадиновића из Смедерева, коју су исплатили у готовом
новцу, тако да није била наследница родитељске куће и имања. Поставља
7 Милутин Јовановић је рођен, највероватније, 1865. Био је члан Удружења
трговаца за Срез подунавски и варош Смедерево. Одликован је Орденом св. Саве
петог реда (1929). Убијен је 29. априла 1944. приликом четничког покоља у селу.
8 У свом тестаменту, сачињеном 11. марта 1930. од стране смедеревског адвоката
Димитрија Љотића, Милутин Јовановић је нагласио да је свој иметак увећао
„прегалашћу и штедњом“ своје ћерке Данице и њеног мужа Стевана.
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Сл. 3.
Породице Јовановић и
Дачић (слева): Милутин
и Павлија Јовановић, Јана
и Стеван Дачић, око 1940.

се питање на које немамо потпун одговор – како су Јовановићи прихватили нову супругу свог зета, која је заменила њехову ћерку? Из разговора са Јаном знамо да се никада није пожалила на Павлију и Милутина.9
Такође, знамо да је брак потрајао, да је Јана надживела Милутина (1944),
Павлију (1952) и супруга Стевана (1951) и да је наследила кућу и имање,
јер ни у овом браку није имала деце.
Тачно шест деценија касније Јана Дачић се, први пут после одласка из
Хрватске, вратила у Гарешницу и обишла своје родно место.10 Умрла је у
Друговцу 1991. године.
Преломни тренутак у овој интригантној причи јесте 1945. година, када
су Јана и Стеван Дачић, пошто нису имали потомке, одлучили да усвоје
Властимира Станисављевића из Друговца. Властимир Станисављевић
(1922–1998) је био друго од четворо деце Михаила (1897–1962) и Смиљане-Гаре (1898–1992), земљорадника из Друговца. Ова породица је била
бројна и сиромашна. Необичним детаљима овде није крај. Приликом
усвојења Властимир је имао 23 године и био је ожењен. Он је, са супругом
Верославом-Вером (1924–2002), како је то уговор налагао, прешао у кућу
својих посвојитеља и свом презимену додао презиме Дачић.
9 Јана Дачић је била жена изузетно благе нарави, добра и вредна домаћица. О
њеном карактеру говори и чињеница да је, иако рођена у католичкој вери,
одлазила у православну цркву, јер је сматрала да није важно у којој се цркви
човек моли. Нарочито је била брижна према својим унуцима и праунуцима,
односно Властимировим потомцима, које је одгајала.
10 На месту своје родне куће пронашла је само остатке кућног прага и једну
остарелу шљиву. За Јану, али и за целу породицу, ово је било изузетно јако
емотивно искуство.
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Уговор о усвојењу склопљен је 7. октобра 1945. године. У њему су наведени услови по којима су уговорне
стране морале поступати, тако да се осим преузимања
презимена и пресељења у кућу усвојитеља, захтева и
слављење славе поочима Стевана Дачића. Посвојитељи, Јана и Стеван, обавезали су се да ће се према Властимиру опходити као да им је рођени син. И опет, то
не би било ништа необично да уговор, поред тога што
је оверен у суду, није оверен од стране Месног народСл. 4. Властимир
(Станисављевић)
ног одбора у Друговцу и, истовремено, од друговачког
Дачић, око 1975.
проте.
Уговор је написан на трговачком папиру, црним мастилом, писаном ћирилицом. Уговарачи су се, такође, потписали ћириличним писмом, осим Јане Дачић, која се потписала писаном латиницом. Родитељи Властимира Станисављевића, Михаило и Смиљана, нису
били писмени, због чега се, уместо потписа, на уговору налазе отисци
њихових прстију. Уговор је на полеђини оверен од стране: Месног народног одбора у Друговцу (зелено мастило, писана ћирилица, печат
),
свештеника друговачке цркве (црно мастило, писана ћирилица, печат
друговачке парохије) и Среског народног суда у Смедереву (куцано на
машини, ћирилица, печат Среског народног суда).
Сачувана су четири примерка уговора и они се сви налазе у власништву породице Дачић из Друговца. Током припреме овог рада ауторка,
иначе унука Властимира Дачића, одлучила је да један примерак поклони
Музеју у Смедереву.
Овај рад посвећен је успомени на деду Властимира Станисављевића
Дачића, као знак захвалност за сву љубав и подршку.

Белешка о aутору:
Мр Гордана Петковић, виши кустос историчар,
Музеј града Новог Сада
gordana.petkovich@gmail.com
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Уговор о усвојењу

Закључен 7. октобра 1945. г[одине] у Друговцу између Стевана Андреје
Дачића и жене му Јане рођ[ене] Црквенац, обоје из Друговца, с’ једне
стране и Властимира Михаиловог Станисављевића из Друговца с’ друге
стране у следећем:
1) Уговарачи Стеван и Јана усвајају уговарача Властимира, будући су
без деце, узимају га безусловно уместо сина, тако да се има сматрати као да би им рођено дете било.
2) Уговарач Властимир дужан је прећи у кућу и на имање својих породитеља, уговарача Стевана и Јане, и под њихову родитељску
власт и то одмах; затим дужан је носити презиме својих по-родитеља Д
и славити славу свог поочима Стевана; и најзад
обавезан је према својим по-родитељима у свим оним дужностима као да би му рођени родитељи били, а то су: своје по-родитеље слушати и њима у свачему послушан бити, и противу њихове
воље ништа не чинити, нити предузимати, нарочито је обавезан
Властимир остати трајно у животној заједници са својим по-родитељима, њих пазити, неговати и у свачему им на помоћи бити.
3) По-родитељи Стеван и Јана дужни су са своје стране према своме
усињенику Властимиру у свему се онако односити као да би им
Властимир рођени син био.
Уговарачи:
1) С еван А. Дачић
2) Jana Dačić
3) Влас имир С анисављевић
У свему смо сагласни са предњим поступком свога сина Властимира
7. октобра 1945. г[одине]

Михаило Станисављевић
Смиљана Станисављевић
из Друговца
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Народни одбор у Друговцу потврђује овај уговор, коме на путу не стоје
никакве законске сметње с тим да су породитељи Стеван и Јана старији
од усињеника Властимира више од 15 – петнајест година.
Такса у корист касе одбора наплаћ[ена]
Месни народно ослободилачки одбор
Бр. 323/7. 1945.

Претсед[ник]
(нечитко)

:

Секретар
:
С. М. Пантић
Бр. 55/1945. г[одине]
7. октобра 1945. г[одине] извршио сам обред усиновљења између поочима Стевана Дачића, земљор[орадника] трговца из Друговца и посинка
Властимира Михаиловог Станисављевића, земљ[орадника] из Друговца
у цркви друговачкој, а по прописима св[ете] срп[ске] прав[ославне] цркве, претходно утврдивши да на путу не стоје никакве законске сметње.
Овај уговор тврдим уз наплату црквене таксе од 50 дин[ара] која је на
уговору прилепљена и поништена.
Друговац,
За парох[ију] друговачку
7. . 1945. г[одине]
Стеван Чавић, свешт[еник]
На основу уписника Ов. Бр. 112/45, Срески народни суд у Смедереву, тврди да су уговарачи Стеван Дачић и Јана Дачић обоје из Друговца, с једне
стране и Властимир Станисављевић из Друговца, с друге стране предњи
уговор суду на потврду поднели и по прочитању усвему га за свој признали и својеручно потписали.
Такса по тар[ифном] бр[оју] 40 зак[она] о таксама у дин[арима] 200,
по тар[ифном] бр[оју] 27 зст. у дин[арима] 60 по тар[ифном] бр[оју] 28
зст. у дин[арима] 75 по тар[ифном] бр[оју] 29 зст. у дин[арима] 45, са
одговарајућим суд[ским] доприносом наплаћена је на првом примерку
прилепљена и прописно поништена.11
Срески народни суд у Смедереву, 19. октобра 1945 год[ине]
Судија
Драг. Динић
(потпис није сасвим читак)
11 Наведене таксе налепљене су на првом примерку уговора.
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Сл. 5. Уговор о усвојењу, 1945.
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Сл. 6. Уговор о усвојењу (задња страна)
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Извори:
Документа и фотографије у власништву породице Дачић из Друговца
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Summary
Gordana Petković

One Document of Dačić Family from Drugovac –
Contribution to the Study of Recent History of Smederevo
Region
We are presenting in this treatise the document – contract of adoption – that
is the property of Dačić family from Drugovac. The document is valuable and
interesting evidence about life and time in more recent history in the area of
Smederevo and its surroundings. This document oﬀers the details useful for
the study of diﬀerent aspects of social life particularly in the domain of family
relations (private history). Moreover, this document reveals to the researchers relations between newly established authorities of the “Tito’s” Yugoslavia
and Serbian Orthodox Church, i.e. it points to the fact that authorities in
the first years after the war were more tolerant towards the church than it
was the case in the ensuing years.
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