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Пролог

Када смо одлучили да реализујемо идеју изложбе о мати Ани Аџић (1900–1975), нисмо постављали питање да ли ћемо радити на овој изложби, већ само да ли смо достојни да живот жене, чијим сто-пама ретко ко иде, приближимо јавности. Истражујући литературу и посвећујући се спознавању чињеница о животу мати Ане Аџић дошли смо, између осталог, и до књиге Мно-
гоцено зрно бисера, једне од књига које говоре о жен ском монаштву. Сматрамо да је, иако се овај наслов односи на дру гу монахињу, једно од најмногоценијих зрна бисера нашег жен   ског мо наштва свакако Надежда Аџић, потоња игуманија Ма на   стира Вра ћевшница – Ана, ко-ја је позиве Свевишњег на несе би чну жртву препознала од најрани-јег детињства и младости. Жи  вот је повезивао са себи сличним љу-дима, попут владике Ни ко лаја Велимировића, Јустина Поповића или са члановима поро  дице Зер нов. Мати Ана се одрекла материјалног да би имала све: духовну снагу, велико срце, пожртвованост, вољу за учењем и да ва њем. Имала је дар да продорним погледом, какав је имао и њен ду хов-ни учитељ владика Николај, одмах спозна суштину, а то је – шта је не чијој души пре свега осталог потребно. Тако ће она, на пример, по-мажући убогима, четворочланој сиромашној породи ци у Београду, без икаквих средстава за живот, прво обезбедити славску икону, и на тај начин унети им бескрајну радост и наду у њихове животе, а тек онда се бринути о материјалним потреп штинама.Сву своју имовину коју је наследила од оца Сретена, распродала је; чак је и пензију, коју је добијала после смрти оца, завештала они ма којима је потребна. У Битољу је хуманитарни рад започела пра зном 
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свеском са печатом владике Николаја Велимировића, ко ју је тре ба  ло попунити прилозима грађана, који и сами живе у тешком си рома  ш-тву. За дом за незбринуту децу „Богдај”, прихватала је све прилоге, нај чешће је то био онај свакоднев но најпо  требнији – хлеб.

Српкиња сам била, Српкиња јесам и Српкиња остајем, а куршум мо -
же право у чело да лети! Ово су њене речи на предлог да под бугар ском влашћу остане у Битољу, по цену свог националног идентитета.Замонашила се у 48. години живота и примила монашко име Ана на Крстопоклону недељу, 28. марта 1948. године (име Ана послао је епископ Њ.П.Г. Валеријан). Замонашио је јеромонах Макарије. Већ на-редне, 1949. године постаје настојатељица Мана стира Враћевшни ца, а 1952. године игуманија. Манастиру Враћев шници, нашој великој светињи, била је посвећена до смрти 1975. године. Изложбу ,,Мати Ана Аџић: духовно чедо владике Николаја” реали-зујемо у години када се обележава седамдесет година од ње ног до-ласка у Манастир Враћевшницу. Свој дар да утеши, поучи и дочека пренела је на сестринство ма-настира, које је и данас предусретљиво и гостољубиво. За своје се-стре монахиње из Манастира Враћевшница говорила је: Од сва ке сам 
понешто научила и сваку нечем поучила. Она је пример да људи крхког здравља могу бити обдарени изу-зетном умном снагом, коју су кадри да богоугодно поделе са свима. Живела је по моралним начелима оца, једног од наших највећих пе-дагога – Сретена Аџића и доброчинитељским – мајке Милеве. Чврсто је бранила своје принципе, притом за себе оставља јући само наду о месту у царству небеском. Аутори се захваљују Оливеру Ђорђевићу из Архива Јагодине, ко  ји је одобрио да се систематски обрађена документација о ма ти Ани Аџић, коју је представио у својој књизи Сретен Аџић и његова 
кћи игу манија Ана, користи за по тре бе излож бе и каталога. Такође, захваљујемо се сетринству Ма настира Враћев шница, посебно мати Ирини, која је сећање на мати Ану пре но сила будућим генерацијама и брижљиво препи сивала Анине дне в нике, за писивала поуке и чува-ла сву грађу и личне предмете Сре  те на и Ане Аџић, баш онако како је игуманија Ана подучавала речи ма: Што ни је записано и не постоји.Захвалност дугујемо: Његовом преосвештенству епископу жич -ком Господину Јустину и секретару Жичке епархије оцу Сави, Архи  ву Срп   ске православне цркве, све ш те нику Љубомиру Ранковићу, про-тојереју Драгану Ђорему, Јеле ни Боровић-Ди  мић, Зорици Зла тић-Ив-ковић, Добриво  ју Ја     ков     љеви ћу, ко легама, фотографу Саши Саво  ви ћу што је објективом за   бе   ле жио бо га ту заоставштину породице Аџић 
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(која се чува у манасти     ру), и сво   јим саветима допринео реализацији излож бе; вишем ку  стосу Ани Ран ковић, на несе бичној помоћи током рада, Радојку Петровићу, го  спо    ди ну Јовану То мо вићу из Гор њег Ми-лановца, Борисаву Чели ковићу, Александру Марушићу и свим са рад  -ни цима који су помо   гли да се из лож ба реализује.Уочи Велике Госпојине 2019. годинеВесна ЋурчићМирјана Мокровчак-Глишовић



Сретен Аџић са породицом у парку Учитељске школе у Јагодини 1912. године,архива Манастира Враћевшница



Оливер Ђорђевић

О младости, оцу
и богословском пореклу

Надежде Аџић,
потоње игуманије Ане





У овом раду аутор је користио казивање књижевнице и слави-
сте Милосавe Милe Царичић - Стојнић (1924–2003), професора на Фи-
ло лошком факултету у Београду, које је забележио 2000. године, у Бео-
граду. Госпођа Стојнић познавала је Наду Аџић од најранијег детињ-
ства. Њена мајка Ана Царичић била је веома блиска Надина пријате-
љица и са њом повезана старим кумством. Аутор је користио ка зи-
вања сестара Манастира Враћевшница, која је за бе  лежио у периоду 
од 1994. до 2000. године. Јесени 1933. године ваздух у стану у Челопечкој 3, у Београду, био је тежак и бол у грудима могао се осетити при сваком уди сају, тежак колико само могу бити животна стања најдубље бе спомоћности и несреће. О чему је могла да размишља девојка Надежда Нада Аџић, док је лежала непомична у постељи и док је у свим њеним зглобовима буктало запаљење, а сваки покрет био неиздрживо болан? Да ли су њене мисли миловале слике брата Милована, који је као младић на  страдао при преласку Албаније; његово тело није пронађено па је остала нада, која изједа и душу и тело, да ће се једног дана ипак вра  тити? Да ли јој је пред очима била замисао благог лица брижне мајке Милеве, која је преминула само годину пре ове муч не Надине бо лести? Или је, тако немоћна била опседнута бри гом за оцем Сре-те ном, који је, такође тешко болестан, лежао у бол ни ци? Губитак су-пруге тешко је поднео. Остала му је била са мо кћи Нада. А када је и она пала у постељу, није могао више подно сити ударе судбине, која га није штедела. Разболео се и он. Умро је не сазнавши да је Божјом милошћу болест кћерина пошла на боље.Писма су била њихова последња веза, последња нежност, бри га и разговор.Губитком оца остала је без породице, ослонца и младости. Жи-вот учини тако да одрастемо преко ноћи. Тражећи спокој сво јој ду-

Нада Аџић, око 1925. године,архива Манастира Враћевшница

Лево: Један од уметничких радова Наде Аџић, настао током њеног школовања у уметничкој школи, архива Манастира Враћевшница



12
ши њен живот од тада почиње да има ново стремљење. Усме рила је своје мисаоне путеве према Богу и вери. У том свету је жи вела и о њему размишљала ходајући по земљи, а живећи на небу. У писму дру гарици Десанки Томановић, 9. марта 1933. године она одлучно са оп штава: Небо ми је постала тежња, жеља да му се приближим. 
Идеал. Мени је јасно само једно, да се нећу спутавати браком, то је 
са да сувише уско и загушљиво. Немам љубави за ова кве бракове мени 
мо гућне. Мени је Господ указао на нове путеве ши роке и светле. Хоћу 
да молим Бога да њему служим до краја свог жи вота... Срце ми је 
некад јако слабо због срчане анемије, али се ја не осврћем на то, јер 
знам да још имам да завршим нове, велике задатке, за које се тек са-
да припремам.Пролећа 1910. године парк око Учитељске школе у Јагодини ми -рисао је на животну ра дост. Кривудаве стазе, намење не за ду ге уче-ничке шетње, са да су води ле кораке Сретена Аџи  ћа, заљуб љеника у природу, и његове двоје деце – Мило ва на и Наде, ка ко су Надежду сви звали. Отац их је у слободно време изводио и упоз навао са биљ-кама. Говорио им је: Биљке су пријатељи чо векови. Оне могу да по-
могну у невољи, да лече болести које га на пад ну, да му ране видају 
кад их задобије. Само треба познавати сва ку биљку понаособ и знати 
кад и како она прискаче чо веку у по  моћ. Онда би им рекао да се сагну и изброје латице и листиће биљ  ке са којом је желео да их упозна, па би им рекао име биљке ко ју посматрају, њене лековите моћи, кад се и како се те моћи ис пољавају, и како их народ користи у лечењу. И 
животиње зна ју да су им биљке од користи, говорио им је отац. Оне 
познају и оне биљке које се отровом бране од уништења. Посматрајте 
на шег шарова кад пасе траве, па ћете видети да он никад не једе све 
траве с реда, него бира оне које му требају, препознаје их по ин стин-
кту, по мирису или облику. Он непогрешиво зна које ће му, у часу кад 
пасе, бити корисне, а од којих се може наудити или от ро вати. Кад којој биљци дође време, отац их је учио како да је изваде са кореном и да сваки листак, сваку латицу цвета изми лују ручицама да на биљци не остане ниједна борица, и да је тако оставе у хербаријум. Често у тим шетњама нису били сами. Са њима су ишли и њихови другови из суседства, а готово увек и Косара, кћерка школског по служитеља чика Тозе, која је са њима расла, као да им је рођена сестра.Кад би оцу истекло слободно време, враћао их је кући, где их је чекала мајка са постављеном ужином за сву децу која су била са ње-ним мужем и децом у школском парку. Испред свих је трчала крхка и болешљива, али весела и необич-но жива и свагда орна за игру девојчица Нада. У трку јој је низ леђа 

Сретен Аџић са супругом Милевоми сином Милованом, Алексинац,8. новембар 1897. године,архива Манастира Враћевшница

Милован С. Аџић: моје прво дете, рукопис у коме Сретен Аџић детаљно бележи рођењеи одрастање сина Милована, Манастир Враћевшница
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лелујала богата витица боје растаљеног бакра. Журила је да прва исприча мајци шта је тога дана научила, са којим се биљкама упо-знала, каквог су оне мириса и облика. После ужине Нада је обично организовала игру за сву присутну децу, и већ у том узрасту је по-казивала изузетне способности и смисао за ор га низацију, и велику радну енергију, што је било неспојиво са де војчицом која је сваки час побољевала. Бригу родитеља за њено здравље, која је њих као мора при ти-скала, она није никад осетила. Њу они нису штедели, нити, за то што је болешљива, мазили. Васпитавали су је да ради, да никад не седи залудна, да што више чита, да записује своје утиске, до живљаје, ду-шев на стања, да сама себи организује време тако да не осети досаду. Та стрепњом за њу оптерећена породица, изгледала је споља гледано безбрижна и срећна, а она у њој најсрећнија и најрадоснија.Док је природа њеног оца Сретена Аџића, дугогодишњег управи-теља Учитељске школе у Јагодини и чувеног педагога, била сва ра-

Породична фотографија, напред, лево (лежи) Милован Аџић,десно Надежда Аџић, позади лево Сретен, до њега супруга Милева,архива Манастира Враћевшница
По речима његове кћери, Аџићу је била преча наука и од породице, мада је 

био цео породичан човек. Њему није стварало нарочите бриге старање за 
породицу. Она је живела као сама од себе покрај њега, а он је свега себе давао

раду и старању за школу, Сретен М. Аџић:споменица у славу учитеља, 
професора, директора, педагога, научника и народног просветитеља

од захвалних му ученика, Јагодина, 1939, 22.

Нада Аџић (стоји, десно)са родитељима и другарицом,архива Манастира Враћевшница

Печат породице Аџић,Манастир Враћевшница
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Милован и Нада Аџић, Врњци, 2. јул 1904. године,архива Манастира Враћевшница

Извод Надежде Аџић из књиге рођених и крштених храмаСв. Вазнесења Господњегу Београду,архива Манастира ВраћевшницаМилован и Надежда рођени су у Београду на инсистирање Сретена Аџића, због бољих медицинских услова у престоници него у Јагодини.  Живели су у кући деде Јанићија Поповића која се налазилана простору између хотела ,,Балкан” и ,,Москва”. 
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ционална, природа Надежде Аџић (1900–1975) тежила је не чем узви-шенијем и Богу угоднијем. Она је од свог оца наследила узвишене особине, између којих су се истицале срдачност и иск ре ност са сва-ким човеком, саосећајност са сваком душом и ство ром Божијим, и служење истини целим бићем. Наследила је и организацијске спосо-бности које су касније биле очигледне у Би тољу и Трстенику, где је радила као управница дечијих домова, од 1935. до 1945. године, и у Манастиру Враћевшници, у којем је била игуманија од 1949. до 1975. године.На очево инсистирање рођена је у Београду: знао је да ће његова супруга у престоници имати бољу медицинску негу, с обзиром да је трудноћа била ризична. Нада је у Београду провела прве две – или три године покрај мајке и три године старијег брата, у стану свога деде Јанићија. Већи део детињства провела је у Јагодини, где је и за-вршила три разреда основне школе. У Јагодини је живела са оцем, мај ком и братом, у кући која је 1902. године саграђена у склопу Учи-тељске школе за потребе управитеља. Према казивању сестара Манастира Враћевшница сазнајемо да је Нада још у раној младости имала озбиљних здравствених проблема. Она је у четвртој години прележала тешку заразну бо лест маларију, што је био узрок да њено здравље читавог живо та буде нарушено. Имала је хроничне здравствене проблеме са дисајним органима и срцем. Др Неда Јовановић, управница бол нице у Јагодини и школски лекар Учитељске школе у Јагодини, била је и породични лекар Аџи-ћевих. Пошто је њен пацијент вео ма често била девојчица Нада, она је у шали својој болесници гово рила: Надо, ово немам на списку бо ле-
сти што си сада измислила.Детињство Недежде и њеног брата Милована пролазило је у игри у лепо уређеном парку Учитељске школе у Јагодини. Ми лован, иако старији, био је стидљивији. Кад год би га родитељи послали у варош да учини неко послушање, молио је да и сека На да пође. А када би стигли тамо где су се упутили, говорио јој је: Хајде, секо, ти 
сад напред, па кажи зашто смо дошли. Љубав изме ђу њих била је не-мерљива. Мајка Милева (1866–1932), из чувене породице Поповић, кћи Ја-ни ћија, професора Богословије у Београду, осетљива и образо вана, са пуно љубави и умешности одгајала је своју дечицу. На оче вом ог-њишту, на крилима своје добре и побожне мајке, Мило ван и Нада су могли чути само оно што је високо морално, дубоко патриотско и религиозно. Слушали су поучне приче о Богу, вери и љубави, школи и своме народу, који је кроз историју страдао, али сачувао веру и сво-

Нада Аџић у интернатској униформи, Турн-Северин, 1913. године, архива Манастира Враћевшница

Нада Аџић, Бока Которска, 1923. године, архива Манастира Враћевшница



16
је име; народне песме и песме Чика Јове Змаја, што им је мајка чи-тала, душу су им оплемењивале. Отуда су они у своје природе још од малена усадили верност строгим етичким начелима и оданост својим патријархалним идеалима тихог и по вученог живота.Са „Секо” и „Бато” ословљавали су Наду и Милована ђаци Учитељ-ске школе у Јагодини. Као девојчица од четири до шест година На да их је често са братом посећивала у школи подсећајући их на њи хове удаљене родитељске домове, замењујући њихове сестре и браћу. Мно го касније, 1931. године, у писму др Драгољубу Петровићу, тада управитељу, а некадашњем ђаку петог кола Учитељ ске шко ле у Ја-години, Нада се са веселошћу присећа милих догађаја из детињ ства. Она је садржај писма у целости преписала у своју бележ ницу коју је насловила „Плава књига”, а која је похрањена у Мана стиру Вра ћев-шници. Писмо, упућено 4. децембра 1931. го дине, овако гласи: 

Поштовани г-дине Дражо, 
И ја се придружујем великом броју Ваших поштовалаца који весело 

и од свег срца поздрављају Ваш јубилеј (нисмо упознати који јубилеј 
је у питању, О.Ђ.). Остављам старијима да Вам одаду заслужну хвалу 
и признање за Ваш одличан и свесрдни професорски рад, а ја ћу Вам 
говорити нешто друго. Овом приликом, подсетићу Вас милих догађаја 
којих се ја сећам тако често с веселошћу и са пуно топле љубави за Вас. 
Најчешће се сећам једне Ваше и моје „утакмице”. Трчали смо од „старе 
куће” па до звона пред трпе за ријским вратима. До циља, разуме се 
да сам ја пре Вас стигла и окре нула се да видим докле сте Ви стигли. 
Засмејала сам се да се нисам умела зауставити од смеха. Били сте 
далеко и било Вас је врло смешно видети, онако пуни како трчите 
за дихани и сами се своме неуспеху смејете. Том приликом добили сте 
од мене један мало необичан комплимент који се не усуђујем сада да 
по новим. Још се сећам да сам Вас врло волела и чинило ми се увек да 
сте Ви мој ујак (не знам зашто ујак), али сам Вас у машти детињој, 
по Вашој милошти за мене, везивала са мојим ујаком Миливојем. Ра-
зочарала ме је истина коју сам од маме једном чула, да Ви нисте мој 
вољени ујак. Мора бити да сам била много вољена од Вас и во лела 
Вас, кад сам тако осећала.

А да ли се сећате: једном одвели сте Паву (вероватно се мисли 
на Надину посестриму Косару, О. Ђ.) и мене у Завод горе што мени 
ни је било дозвољено, вероватно у Вашу собу и показали сте нам две 
ве лике, у јасним бојама слике. То су биле тако лепе девојчице у цвећу. 
Ме ни се чинило да никад ништа лепше нисам видела. Али, ко лико је 
било изненађење кад сте нам те слике поклонили. Ја сам ретко има-

Милева Аџић, око 1900. године,архива Манастира Враћевшница

Надежда са мајком Милевом, Јагодина, 1914. године,архива Манастира Враћевшница
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ла још некад доцније у животу толику радост. Сећам се да ми је ипак 
нешто мутило ту радост. Мени је било забрањено да примам ма 
шта од кога. Бојала сам се, али сте успели да ме на говорите. И та-
ко ја бојажљиво однесем моју девојчицу која је насмејано звирила из 
јоргована. Павина девојчица је била плавуша, а моја је била црнка, са 
локнастом косицом. О, како сам ја волела ту девојчицу. Чинио ми се 
чаробан њен љупки осмех и гледала сам често дуго са дивљењем у њу 
замишљајући је тако добром каква нисам ни ја, нити и једна девојчи-
ца коју знам. Ту слику бих и сад са највећим уживањем чувала да ми је 
нису непријатељи (Аустроугари за време окупације, О. Ђ.) однели са 
осталим покућством. Али се ја ипак сећам ње врло живо.

Још се сећам, међ’ многим другим догађајима, Ваших кумрија. У 
ве ликом зеленом четвртастом кавезу, под багремима испред ђачке 
тр пезарије, живеле су оне уживајући Вашу велику љубав и нео бичну 
не жност Вашега срца. Оне су познавале Ваш глас и ода зивале се на 
Ваше тепање:

– Смејте се мало – говорили сте им. И оне су гласом подражавале 
смех: – Ко! Ко! Ко! 

– Да ли се то оне заиста смеју и како птице умеју да се смеју? – 
питала сам Вас. А Ви, да ме уверите, понављали сте им свој зах тев: 

Нада Аџић са посестримом Косаром, Јагодина, око 1912. године,архива Манастира Враћевшница

Уметнички радови Наде Аџић, настали током школовањау уметничкој школи,Манастир Враћевшница
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– Да се опет мало смејете, девојке моје – говорили сте им и поди-

зали сте ме на руке да их видим када се смеју. И оне су послушно по-
нављале свој грохот. Сећате ли се како сте им тепали: 

– Девојке моје лепе! 
Ето, то су моја најживља сећања на Вас и моје детињство. Не 

жа лим за оним временом које је прошло, радујем се што га је било. 
Др жим да и Ви тако чините. Желим да Вам дан Вашега славља буде 
при јатан и потпун.

Ваша Нада С. Аџић.Нада је од ране младости показивала интересовање за живот српских монахиња, и издвајала се од својих другарица по честој мо-литви. Касније, она се присећа свог „првог сусрета са светим Са вом”: 
Имала сам девет година кад је мој брат Милован причао на ма деци о 
светом Сави. Ове речи као да додирнуше моје срце и си ну огањ, засија 
се нешто у мени и ја узвикнух: Децо, и ја хоћу да будем свети Сава! Њена сестра од ујака Јелица Поповић причала је да се Нада пред спа-вање увек дуго Богу молила. Ја је некада по вучем за кике, из до саде. 
Желела сам да причамо. Она стрпљиво заврши са молитвом, окрене 
се према мени и каже ми: „Молим те, немој да ме дираш јер же  лим на 
миру Богу да се молим.”Још као девојчица жалила је што довољно не осећа молитву у цркви у Јагодини, на богослужењима. То није било то, писала је ка-сније. Њена млада душа још тада је била жељна праве и искрене мо-литве, какву ће много година касније спознати од свештеника и бо-гомољаца у Руској цркви у Београду, и руских монахиња у Ма настиру Хопово. Школске 1912/13. године завршава преостали, четврти раз ред основне школе, у Београду, и започиње школовање у реноми раном Школском заводу „Света Марија”, у Турн-Северину, у Ру мунији, где је васпитавана у монашком реду, покрај часних сеста ра које су во ди-ле ову установу. Једино је у време ратних година, од 1915. до 1918, прекинула школовање и заједно се са родитељи ма „потуцала по становима у Јагодини” пошто их је окупатор ис терао из њихове куће. Остало је забележено Надино сећање по коме отац Сретен ни у овим 
тешким тренуцима није дозволио да се угаси школска све ћа светом 
Сави, позвавши мало јагодинске деце и проту Илију са су пру гом, 
избеглицама из Београда, да ску па прославе ђачку славу. При  тајени у 
кући, са црним ћебадима на прозорима да непријатељ не до зна, секли 
су славски колач, слу жили освећеним житом и пла чући пева ли химну 
Св. Сави. Тра жећи души смирење од тешких бри га и ту ге за сином, 

Милован Аџић, Јагодина,1911. године,архива Манастира Враћевшница

Ђачка књижица Наде Аџићса школовања у Женском заводу Марије Маринковићке, 1912. године, архива Манастира Враћевшница
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ко ји је по шао са српском војском у повлачење преко Ал ба није, а коме се изгубио сваки траг (много година касније очевици су потврдили да је страдао од Арнаута код Пећи), Сретен Аџић је 1916. године осно-вао „Први есперантски клуб” у Јагодини. Клубу се од оснивања при-кључила његова кћер, учећи есперанто покрај оца и чекају ћи брата да се јави. Зато се Надежда убраја у пионире есперант ског покрета у Србији.Од 1921. године са оцем и мајком живела је у Београду, где за -вршава четвороразредну „Школу за примену декоративне умет  но-сти” Маргите Гите Предић-Нушић, кћери комедиографа Бра ни   сла ва Нушића. Школа је 1926. године основана са циљем „да пру жи прили-ку свакоме ко жели да овлада уметничком, својеруч ном израдом предмета за украс и домаћу потребу”. Нада је пр ва два разреда била одлична ученица, а у трећем и четвртом је по ма гала наставницима у раду. Када је почетком 1930. године управа Занатске школе дома ученица у Београду, која се налази ла у Крун  ској улици, тражила једну 

Нада Аџић са школском другарицом Анетом,Турн-Северин, 1913. године, архива Манастира Враћевшница
Сведочанство Надежде Аџић 1914, Школски завод ,,Света Марија”,Турн Северин, Румунија, архива Манастира Враћевшница

Српске новине, 27. септембар 1916. године, стр. 3 Сретен се распитивао за сина Милована у више наврата преко 
Српских новина, нажалост,без успеха
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Надежда Аџић као ученица Женског завода Марије Маринковићке, Београд, архива Манастира Враћевшница 

Нада Аџић (седи прва са леве стране), као наставница Занатске школе дома ученица у Београду, око 1930. године.У средини је Гита Предић-Нушић, архива Манастира Враћевшница

Дечица, нежни цветови, цвркут 
небеских птичица на земљи, Врњци, 10. септембар 1915. године, архива Манастира Враћевшница Од ране младости Нада Аџић је посматрала децу, њихове реакције и размишљања и записивала иху свом дневнику

У винограду крај куће на сунцу 
девојчица (4-5 год) метла чисту 

кецељицу и у њу круни кукуруз    
журно и важно. Деца је позивају у 

игру а она: „Ја немам када да
се играм. Док накруним кукуруз
за мање пилиће, ја имам пуно 

посла, пуно.”
Бранко Радосављевић (5-6 год).  
Дечко с крупним лепим црним 

очима. Његова мама чешља вуну 
он поред корпе па и он неспретно 

целим шакама развлачи вуну и 
мисли да он то чешља. С његовом 

мамом разговарамо а на њега 
нико није обратио пажњу, ни 

рад му похвалијо. Он се вртео на 
седишту, па тек уздахну као неко 

ко се заморио радом, па ће тек 
врло гласно: „Ала сам се ја данас 

нешто развреднијо...”
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свршену ученицу своје школе за на став  ника декоративног цртања, г-ђа Предић је одговорила: Ја вам своју најбољу ученицу шаљем, На-
дежду Аџић.Нада је доста рано почела да записује своје утиске. Ситнице во-
лим, управо њих и бележим, те ситне делиће живота, написала је и наговестила ово своје опредељење, које је никада неће напу стити. У Манастиру Враћевшница су сачувана њена запажања из живота вр њачке деце, која је почела да бележи 1925. године као збирку на-словљену „Дечица, нежни цветови, цвркут небеских пти чица на зе-мљи”.Осим наставничког рада, свакодневно снажи њено интересо ва-ње за вером. У младости мучило је што једну своју мисао није мо гла да искаже речима, а силно је то желела. У њеним записима, који су сачувани у Манастиру Враћевшница, то није успевала да учини на начин да је задовољи. Зато је тражила друге начине да каже неизре-циво, помоћу уметности и поезије. Уметничком сли ком „Јелен на ви-синама”, која је настала половином двадесетих година ХХ века, из-разила је своју тежњу ка небу и своју усамље ност, док је стиховима „Угаснуло се нешто у срцу мом”, који су на стали 26. априла 1926. го-

Милева и Надежда Аџић са пријатељима на Гочу 1928. године,архива Манастира Враћевшница
Извод из Дневника Надежде Аџић, 4. октобар 1924, архива Манастира Враћевшница

Нисам задовољна начином 
васпитања које ми је отац дао. 

Одавно ме мучи моја некорисност 
и непрактичност са којом улазим 

у живот... Добро, ако останем 
некад сама, страшно ми је и 

помислити, ако надживим своје 
родитеље, ићи ћу на неки рад.
Још не знам какав – али рад. 

Зарађиваћу и нећу прекоревати 
оца што ме на шта боље није 
упутио из његове немарности 

према мени. Па говорим себи да 
рад не може да понизи ма како он 

прост био, кад је поштен.
И ево данас сам се решила и 

примила једног рада.
Од понедељка 6. октобра идем 
код модискиње ,,Мире” да добро 

научим тај већ познат ми 
посао, да могу већ сад нешто 
привређивати, а ако ми кад 

затреба, да будем имала
занат готов.
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дине, искрено исповедила тужно сазна ње о променама у свом пси-холошком бићу које прате њено одра стање.

Почетком двадесетих година један случајни сусрет са породицом руских интелектуалаца Зернов, која је пребегла у Србију пред стра-хотама грађанског рата, учинио је да Нада постане веома блиска са Мањом Зернов, што ће касније имати нарочити значај у њеном на-сто јању да открије истину праве вере. Она се од 1923. године живо укљу чује у рад Омладинског руско-српског кружока, који је покренуо Мањин брат, богослов Николај Зернов Коља.Николај је у мемоарима описао Наду као дивну српску девојку, ко-
ја нам је помогла да боље упознамо и проценимо српски народ. На да 
је имала 23 године. Крхког здравља, она је била особа огромне уну т-
рашње снаге и чистоте. Имала је лепо, спокојно лице и велике сме ђе 
очи, које су биле широм отворене за спољни свет. Умела је да подели 
са другима и радост и тугу, због чега је представљала уточиш те 
за своје многобројне пријатеље. На специфичан начин код ње су се 
спојиле народна мудрост, укорењеност у Српству и нежна, нетакну -
та искушењима, девичанска душа. Била је побож на, али на свој начин. 
Рецимо, сазнавши да ми идемо на исповед пре причешћа, она се за-
чудила: ’Због чега се исповедате?’ – упитала нас је – ’ја немам грехове.’ 

Песма записана у Дневнику Надежде Аџић, 26. април 1926,архива Манастира Враћевшница
Угаснуло се

нешто у срцу мом,
што ја добро знам,

нешто што је пламтело
ноћ и дан.

То је пламичак ране младости,
више ми нема праве радости,

за коју само младост зна.
Губитак овај скрива
у себи горчине – НА,

слабости и тајног бола.

(„НА” у песми представља
иницијале Надежде Аџић, О. Ђ.)

Нада Аџић (десно) са сестром од ујака Јелицом Поповић, Београдоко 1925. године, архива Манастира Враћевшница
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Јелица Поповић (сестра од ујака) и Надежда Аџић (десно) са две непознате госпође, Врњци, око 1920, архива Манастира Враћевшница

Надежда Аџић са другарицама у Врњцима, 1923. године,горе: Надежда Аџић, Десанка Максимовић, Марија Зернов;доле: Анка Поповић – Стижанин, Ангелина Шишмановић,архива Манастира Враћевшница

Уложна књижица Земаљске банке на име Наде Аџић,Манастир Враћевшница

Кувар који је Сретен поклонио кћерци Надежди на Оце,20. 12. 1932. године,Манастир Враћевшница
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Ове речи су нас запањиле, али, у њеним устима звучале су истинито. 
Тек много касније, када је већ поста ла строга и искусна игуманија 
ма настира, суочила се са свим манифестацијама греха у подвојеној 
људ ској природи.”1Неколико година пре смрти родитеља снажи Надино интере со-вање за духовни живот и рад при цркви. Она озбиљно схвата да у наставничком позиву не налази душевно задовољење. Како су го ди-не пролазиле, уз помоћ Бога, у кога све чвршће верује, све су уче ста-лија њена присуства на богослужењима: читање хриш ћанске лите-ра туре је свакодневно и живо се прикључује доброчи нитељском раду при Цркви Покрова Пресвете Богородице у Бео граду.На позив св. Владике Николаја Велимировића крајем 1935. годи не одлази у Битољ, где преузима руковођење његовом ново от  во  ре ном задужбином, Дечијим хранилиштем „Богдај”. Када је 1939. годи    не по звана да присуствује отварању спомен – бисте ње  ном оцу, у пар ку Учи тељске школе у Јагодини, у Надино име одго ворио је св. Вла   ди ка Николај. Писмо, које је похрањено у Ма на стиру Враћевшници, ова ко гласи: 

Да могу доћи, ја бих о живом Сретену Аџићу говорио, у лицу ње-
гове кћери Надежде Аџић. Три године она управља Дечијим хранили-
штем у Битољу и служи без икакве плате земаљске и награде, та-
ко да изазива дивљење и поштовање целог Битоља. Она је сва запо-
јена духом Јеванђељске службе, што јој даје више светлости и снаге 
него што би јој могле дати све западне педагогије. Служити и само 
служити на славу Божију, на корист ближњих, на спасење своје ду-
ше – то је њена сва филозофија, проста но изванредно ди намична. 
Тако ме је отац васпитавао, говори често сестра Нада… У добром 
ва спитању је разлог тога. Зато саветујем свима да по сете Битољ и 
виде живи споменик пок. Сретену Аџићу. Епископ Ни колај.О Сретену Аџићу (Мала Сугубина, 1856 – Београд, 1933), Нади ном оцу, објављено је више биографија и анализа његовог дела. Аџићев животопис представља склоп безбројних поучних делова којих се тре ба присећати.После завршене Учитељске школе, у Крагујевцу и Београду, као државни питомац одлази у Беч да изучи наставу за слепе у Заводу за слепе, и ту остаје до 1884. године. У Бечу, као први Србин, до 1886. године слуша четири семестра теоријских преда вања из психологи-је и педагогије на „Педагогијуму” и два семе стра на Бечком уни вер -зитету. Затим до 1888. у Лајпцигу похађа филозофско – педа гош ке Сретен Аџић у школском парку, Јагодина, фебруар 1913,архива Манастира Враћевшница1   „За Рубежом”, Париж, 1973, стр. 117-122. Са руског превео мр Дејан Танић.

Сретен Аџић као ученикНиже гимназије у Крагујевцу,око 1872. године,архива Манастира Враћевшница
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студије и бави се природним наукама које имају везе са експери мен-талном педагогијом.По повратку у Србију био је предавач у учитељским школама у Нишу и Алексинцу, и на Вишој педагошкој школи у Београду.Аџићево највредније практично дело била је Мушка учитељ ска школа у Јагодини, отворена 1898. године. Школа се под ње говим два -десетдвогодишњим руковођењем могла мерити са нај боље уре ђе  -ним школским заводима у овом делу Европе. Како су пракса и при   -мер представљали за Аџића најбоље мерило успе ха свих идеја, ње  го-ва Учитељска школа постала је потврда исправ ности његових идеа-ла. Унутрашње уређење школе и интерната представљало је спој мо-дерних европских решења и Аџићевих ко  рисних нови́нâ. Окру   же ње школе такође је било јединствено. Сматра се да су пољске учио  ни це у парку школе, који је био и ботаничка баш та, биле прве такве врсте у свету, док је школско имање било надале ко угледно.Аџићева интересовања била су бројна, што увиђамо преко ње-гових више од две стотине објављених и необјављених радова. Ово је разумљиво, с обзиром да је био енциклопедијске природе и неу-морни радник. Рад је за Сретена Аџића био узвишени облик љубави према животу. Студиозно се занимао за педагогију, и представља крупно име у нашем педагошком свету. Заједно са Јованом Миодраговићем био је наш истакнути представник примене принципа ручног ра да у нас-

Компас и прибор за писање Сретена Аџића,Манастир ВраћевшницаНацрт за пољску учионицу Сретена Аџића, јединствену у свету, која је требало да сачува здравље ђака и да их спојиса природом. Учионица је била планирана и реализована као пољски амфитеатар каскадно постављених седишта да сви ученици подједнако могуда прате наставу.Архива Факултета педагошких наука у Јагодини
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та ви: заједно са Миодраговићем може се сматрати духов  ним оцем ра дне школе у Србији. Године 1886. је написао ра сп раву „Ручни рад у мушкој школи”, у којој је истакао сву замаш ност јед ног школског про блема, који је за ондашње прилике био нов.Обнародовао је своје представе националног васпитања, у ко ји-ма је за српски национални интерес сматрао свесловенско ује диње-ње, што је наишло на широко одобравање.У свакој прилици истицао је значај дечијих игара и телесног ва-спитања. Био је велики поборник спорта и физичке културе, пре све-га: стрељаштва, гимнастике и фудбала.Убедљиво је образлагао предности интернатског школског уре-ђења. Ово је у Министарству просвете изазвало нарочиту паж њу и иницирало отварање Мушке учитељске школе у Јагодини.Био је поборник и изврстан промотер есперанта. Настојао је да путем овог међународног језика представи свету српску кул туру.Интересовао се за ботанику. Са великом пажњом изучавао је ле-ко вито и медоносно биље, и настојао је да унапреди пчеларство у Ср бији. Природа је за њега представљала лепоту која се прима и спо-знаје чулима. У чежњи за том лепотом он је тежио да јој по могне да 

Свеска белешки Сретена Аџића за 1880/81. школску годину коју је назвао Како ко пише, и у којој анализира рад сваког ученика, архива Манастира Враћевшница

Сретен Аџић са члановима Есперанто клуба, Нада Аџић (друга слева),архива Манастира Враћевшница

Мушка учитељска школа у Јагодини, после откривања бисте Сретену Аџићу 1939. године, архива Манастира Враћевшница
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Део објављених делаСретена Аџићаи публикације о њему

Афоризми Сретена Аџића, које је записивао годинама, са детаљним знаковним објашњењима за сваки афоризам. Последњи је записан  под бројем 13.300 а чувају се у Манастиру Враћевшница. Афоризми нису објављени.

се потпуно испољи, што је остварио у парку Учитељске школе у Ја-години.Део радова Сретена Аџића је књижевно – педагошке природе, а има и оних који одишу филозофским приступом темама. Преводио је са немачког и есперанта.Када говоримо о карактерним особинама Сретена Аџића, прво ће мо истаћи да је био ванредно самокритичан и захтеван према се-би, а онда и према другима. Служио је истини целим својим бићем. Био је срдачан и искрен са сваким човеком, и саосећао је са сваком душом и створом божијим. У њему су биле оличене нај лепше гра ђан-ске врлине. Био је необично савестан у вршењу дуж ности, до крајно-сти поштен, скроман и пун љубави према народу и његовом напрет-ку. Освајао је сваког, с којим је долазио у додир, оштроумљем и једин-ственим полемичарским даром. Уз то је био толерантан, љубазан и отмен у опхођењу.

Вила ,,Небрига” у Врњачкој Бањи, архива Манастира Враћевшница Кућа коју је купио Јанићије Поповић, деда по мајци Надежде Аџић, налазила се иза данашњег хотела ,,Бреза”. Сретен је ову кућу преправио, сазидао бунар и посадио чувено лепу башту. Проф. Миливоје Поповић,брат Милеве Аџић, је ову кућу назвао вила ,,Небрига”.
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Вршећи дужност правилног васпитања порода у породицу је унео сав свој дух, тако да су његова деца Милован и Надежда, одга јана у крилу племените мајке Милеве, примила све особености чести тих ро дитеља.Његова породица била је његов највећи успех.И по очевој и по мајчиној породичној линији међу прецима Наде Аџић били су познати богослови. Неке ћемо поменути.Деда по мајци Сретена Аџића, односно, Надин прадеда, био је чу  -вени хаџи Јефтимије, Јефта Поповић (1800–1869), свештеник и кти-тор врњачке цркве, човек који је суделовао у решавању српско-тур-ских политичких спорова. Њему се велика заслуга приписује за уре-ђење врњачких топлих минералних извора и њихово пред ставља ње јавности. Сретеново презиме Аџић, изведено је од деди не покло нич-ке титуле хаџи – Аџијин – Аџић.Отац Сретена Аџића, Милун Мачужић (1832–1860), родом из Ма-ле Сугубине, у срезу левачком, такође је био свештеник. Преминуо је млад док је службовао на парохији свог таста хаџи – Јефте. Милунов стриц Јован, у монаштву Јанићије Мачужић (пре минуо је 1866. годи -не), био је по реду пети старешина Манастира Љубостиње, архиман-дрит. Игуман Севастијан Путник у књижици „Манастир Љубостиња” (Чачак, 1921), написао је следеће: Време управе старешине Јанићија 

најсјајније је време манастира Љубо стиња у погледу мо ралном и имо-
вном. Тада је Љубостиња била просто једна кошница, када је у препу-
ној свега и свачега и уређе ној кући сваки од братије и служитеља 
био на свом месту и за до вољан у свему радио свој по сао. Рад, ред и 
дисциплина, чу ва ње и неговање лепих народних оби чаја, високи морал-
ни ниво старешине и братства учинише да је Љу бостиња у те дане 
нада леко уоколо била узор и углед.Надин деда по мајци, Јанићије Поповић (1835–1889), био је профе-сор Богословије београдске. Учио се на острву Халки ви шим духов-ним наукама, и по завршетку школовања одмах ступио на дужност предавача у богословији.Богословску традицију славно је наследила њихова унука и прау-нука Нада Аџић као игуманија Ана.

Дописне карте које је учитељ Срета добијао од својихученика и пријатеља, архива Манастира Враћевшница

Данашњи изглед фасаде Факултета педагошких наукау Јагодини, 18. 10. 2018.



Мирјана Мокровчак-Глишовић

Сусрет душа: руско-српска 
прожимања, Надежда Аџић

и породица Зернов



Руско-српски кружок, Београд, 22. 05. 1924, архива Манастира Враћевшница. Седе (слева надесно):Надежда Аџић, Мица Симић (студент филозофије), Десанка Максимовић (студент историје),Бранка Симић (студент филозофије), Никосава Милошевић-Недић (хемичар); стоје: (слева надесно)Константин Керн (студент теологије), Јелена Милосављевић-Најдановић (студент филозофије), Марија Зернов(студент теологије), Јелица Поповић (професор музике), Милка Недељковић-Вељовић, Николај Зернов(студент теологије), Софија Зернов (студент филозофије), Велибор Глигорић (студент права),Николај Афанасјев (студент теологије), Душан К. Петровић (студент теологије)



Грађански рат у Русији, Октобарска револуција (1918–1920)1, узео је многе жртве, али довео и до великог расељавања Руса, од ко-јих је 45.0002 потражило прибежиште у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца. Дошли су у пет великих таласа од 1919. до 1921. годи не. Генерал Врангел3 моли краљевску владу СХС да отвори границе за 
руске избеглице и да каже колико може да их прими.4 Средином два -
1   Октобарска социјалистичка револуција, пролетерска револуција у којој је раднич-ка класа Русије заједно са сиромашним сељаштвом, предвођена Бољшевичком пар-тијом (Руска социјалдемократска радничка партија бољшевика – РСДРП) и В. И. Ле-њином срушила власт буржоазије и спахија. Избила је у току Првог светског рата. Њој је претходила фебруарска револуција, којом је у фебруару 1917. збачена царска власт породице Романов, али није прекинут рат, нити ликвидирани спахијски ве-ли ки поседи. Најважније револуционарне активности у Петрограду (тадашњој пре-стоници) биле су под командом Петроградског совјета и Војног револуционарног комитета. Револуција је збацила руску привремену владу што је довело до руског гра ђанског рата и оснивања Совјетског Савеза, као и до расељавања два милиона Руса. Војна енциклопедија. Том 6, Београд, 1973, 350.
2   Подаци о укупном броју избеглица су веома различити; познавалац прилика у ру  ској емиграцији Алексије Јелачић сматрао је да је у Краљевину СХС приспело око 40.000 људи; Вук Винавер говори о 60000-70000 људи као и Државна комисија за ру  ске избеглице, Lj. Dimić, „Ruska emigracija u kulturnom životu građanske Jugoslavije”, 
Isto rija 20. veka, Beograd, Institut za savremenu istoriju, 1-2, Beograd, 1990, 8.
3   Петар Николајевич Врангел, (1878-1928) генерал лајтнант, изданак прибалтичке породице барона, витеза Тевтонског монашког реда. Завршио је две високе школе: Рударски институт (1901) и Војну академију (1910). Учесник је руско-јапанског и Првог светског рата. У пролеће 1919. у чину генерала, командовао је Кавкаском доб-ро вољачком армијом, а пред крај грађанског рата, у априлу 1920. заменио је генера-ла Дењикина на челу Оружаних снага југа Русије. После пораза руске армије генерал Врангел енергичним дипломатским акцијама и добро спроведеном евакуацијом спа сао је око 150.000 људи од „црвеног терора” који су се новембра 1920. укрцали на 150 бродова у лукама Крима; А. Арсењев, Руска емиграција у Сремским Карловцима, Сремски Карловци, Културни центар Карловачка уметничка радионица, 2008, 10.
4 М. Стојнић, Руско-српска књижевна преплитања, Београд, Завет, 1994, 124.
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десетих година ХХ века, број руских избеглица почео је да се осипа, да би их пред избијање рата 1941. у Краљевини остало око 25.000.5 Ру ска дијаспора у Југославији била је четврта по величини у Европи, по сле немачке, француске и пољске руске дијаспоре.6 Наши простори никада до тада нису искусили такав прилив ви-сокообразованог становништва у краћем временском периоду.7 Ели-та руске интелигенције, нашла се у непознатој земљи без средстава за живот и плана за будућност. Шездесет два посто избеглог руског становништва у Југославији, имало је средње образовање, а 13% фа-култетско. Слика Краљевине СХС била је другачија. Преко 50% нашег становништва било је неписмено. Велики број руских интелектуала-ца зашао је у све сфере свакодневног живота: 9 руских научника ће постати чланови Српске краљевске академије, 600 руских учитеља и професора је ангажовано на образовању становништва јер је треба-ло попунити празнину, коју је донео трагични Први светски рат.8 Ру с-ки инжењери, професори, архитекте, правници, лекари, ветеринари, агрономи – ангажовани су у државној служби. Културни посленици су на том пољу учинили много, покретали су позоришта, балет и опе ру.
5 Руске избеглице у Југославији кроз архивску грађу: каталог изложбе, Београд, Архив САНУ, 1997, 1.
6   D. Aleksić, „Ruski studenti emigranti na Beogradskom univerzitetu između dva svets-ka rata”, Tokovi istorije, Beograd,1-2, 43-59 http://tokovi.istorije.rs/cir/uploaded/1%202%201992/1992_1-2_03_Aleksic.pdf (преузето 13.6.2019)
7   Српско-руске културне и образовне везе имају дубоке корене. На школовању у Кијеву, потом Петербургу био је крајем ХIX века публициста и социјалистички идео-лог Живојин Жујовић, и Светозар Марковић. У истом граду школовао се и Светолик Ранковић, књижевник. Чланови породице Карађорђевић су школовани у руским вој  ним школама, попут Карађорђевог унука Арсена и праунука Александра (потоњи краљ Александар I). Ћерка црногорског краља Николе I Петровића Анастасија Ста-на, била је удата за кнеза Николаја Николајевича, а Јелена Карађорђевић за Кон-стантина Романова. На студијама у Русији смењивале су се почетком ХХ века групе стипенди ста српске и руске владе. Најдубљи траг у руској и српској култури оста  ви-ли су фи лолози Александар Белић и Радован Кошутић. У току Октобарске рево лу -ције у Ру сију је стигао теоретичар књижевности Станислав Винавер. После учврш -ћења кому низма у Совјетски Савез одлазе југословенски интелектуалци, студен т-ска омладина, публицисти, попут Вељка Влаховића, Влајка Беговића, Филипа Фили-по вића, Родо љу ба Чолаковића. Многи су изгубили живот у Стаљиновим „чисткама”. О ру ским приликама између осталих писали су Мирослав Крлежа и Драгиша Васић, у Успо ме  нама из Русије, путопису објављеном 1928. године. Срби у Русији, Београд, Ду нај, 1995, 48-62.
8   М. Јовановић, Досељавање руских избеглица у Краљевину СХС 1919–1924, Београд, Стубови културе, 1996, 46.
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Начин на који су се Руси нашли на многим пословима је тај што су учествовали на лицитацијама и конкурсима код цркве, државе и приватних наручилаца. Једини разлози за добијање послова били су професионална одговорност, стручност и савесност у послу.9 Лич них симпатија краља Александра Карађорђевића према руској емигра-ци ји јесте било, али оне нису могле у потпуности креирати спољну по литику земље. Разлози за ангажовање Руса били су првенствено ве зани за недостатак стручних домаћих кадрова10. Иако је главни центар живота Руса у избеглиштву био Београд, и други градови су поднели терет многобројних избеглица. Одлукама владе, и Светог синода СПЦ настањивање Руса интензивно је спро-вођено и у Сремским Карловцима, захваљујући чему ово место доби-ја посебан значај међу колонијама руских емиграната у нашој зем-љи. Русима је уступљен запуштени простор старог двора, који су они убрзо претворили у цркву. Осим официра и свештенства, трећу гру  пу Руса, који су се настанили у Сремским Карловцима, чинили су про-фесори богословије и Гимназије. У Карловцима је био штаб генера ла 

9   М. Јовановић, „Краљ Александар и руски уметници” у Руска емиграција у српској 
култури ХХ века: зборник радова. Књ. 1, Београд, Филолошки факултет, Катедра за славистику и Центар за научни рад, 1994, 93.10   Задужбинску цркву Карађорђевића – Опленац, по жељи Александра Карађорђе-вића довршили су архитекте Николај Краснов и Сергеј Смирнов. Они су били анга-жовани и на изградњи новог дворског комплекса на Дедињу; Николај Петрович Кра-
снов (23.10.1864, Хоњатин, Москва, Русија – 8.12.1939, Београд). После Октобарске револуције емигрира 1919. у Галипоље и на Малту, а на позив управе Савеза руских инжењера и техничара у Краљевини СХС, долази у Београд 1922. Запослио се у Ар-хитектонском одељењу Министарства грађевина. У периоду од 1923. до 1939. радио је на пројектовању, грађењу, довршавању, адаптацији и украшавању најзначај нијих државних здања, многобројних профаних зграда, цркава и споменика. Г. Гордић, Ни-
колај Петрович Краснов, архитект, Београд, БИГЗ, 2013, 14-20; Сергеј Николајевич 
Смирнов, рођен у Петрограду 1877, упокојио се у Монтевидеу (Уругвај) 1958. Смир-нов је имао присне везе са Карађорђевићима јер је био управник комплекса Павлов-ског дворца, који је припадао Ивану Константиновичу Романову, мужу српске прин-це зе Јелене, сестре краља Александра Карађорђевића. Заслужан је за њено спасавање из руских затвора после Октобарске револуције. Сам се спасао смрти захваљујући фал  сификованом српском пасошу под којим се кретао по Русији. У Србији ради на дво  ру Карађорђевића као лични секретар Јелене Романове. Њен фонд је дао вели-ки до при нос у олакшавању живота руских емиграната. Његов рад дворског инже-њера и архитекте је непроцењив. Био је руководилац пројекта изградње резиден-ци је на Де дињу, учествовао је у изградњи меморијалног комплекса на Опленцу. Имао је и за датак скупљања и анализирања старих писаних српских и југословен-с ких споменика културе. Том приликом, урађене су копије фресака и око 500 цр-тежа наших хра мова. http://www.ceopom-istina.rs, (преузето 3.6.2019) http://www.novosti.rs/do datni_sadrzaj/clanci.119.html:700288-Revolucija-i-arhivi-nisu-svemocni (преузето 6. 6. 2019)
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Врангела, а осим њега, уточиште у овом граду потражили су Михаил Владимирович Родзјанко (председник државне Думе), цело купни Си-нод руске православне цркве у расејању, итд. Руске болнице основа-не су у Панчеву и Вршцу; оснивани су домови за старе, сироти шта за руску децу, од којих је једно било у Манастиру Хопово. Бела Црква је била седиште Николајевске коњичке академије, а у овом граду био је и дом ратних војних инвалида. Једна од најзначајнијих руских заједница обитавала је у Новом Саду, где су деловали: Одељење руске матице, Руско друштво за ши-ре  ње националне и патриотске литературе, Руско друштво Црвеног кр ста, Оркестар балалајки Чернојарова, Новосадско одељење руских офи цира у Краљевини СХС, итд.11 Крагујевац, као центар војне инду-стрије, највећим делом је примио заинтересоване инжењере и про фе-соре за рад у Војно-техничком заводу, као и профе соре цртања, ма  те-матике, страних језика... Убрзо по њиховом доласку формиран је Ру-ски одбор, који је имао функцију конзулата, а више организација по-ма гало је организовању руских емиграната у Крагујевцу: Руска шко-ла, две библиотеке (једна приватна, а друга део руске организаци је „Земгор”12), Руски клуб, Руска црквена општина, Коло руских сестара, Руско дилетантско позориште, итд. Културна улога Руса у Југославији је достигла виши ниво 1928. го-дине, после одржавања књижевно-новинарског и научног конгреса. Основан је Руски научни институт, почео је да излази часопис Руски архив13 у издању „Земгора”, основана је Руска библиотека. У Вршцу је радило Кадетско училиште. Шта је условило руски национални опстанак и очување иденти-тета у избеглиштву? Пре свега, оснивање Руске заграничне цркве14 и 
11   М. С. Кнежевић, „Руси у Србији између два светска рата”, Наслеђе, 37, 2017, 185-193.
12   Земгор, културно-просветна, друштвено-политичка и издавачка организација руске емиграције, са центрима у Београду, Прагу и Паризу. Код нас је „Земгор” осно-ван 1924. године и заједно са Руским црвеним крстом имао је велику улогу у смеш-тању избеглица по доласку у Србију. Д. Алексић, н.д.

13   Руски архив, часопис у издању Удружења одборника руских обласних и градских самоуправа у Краљевини СХС од 1928. излази на српском језику у Београду. У часо-пису су објављивани записи о свим значајнијим савременим руским и совјетским пи сцима и њиховим активностима на пољу књижевности. Од 1930. Руски архив се на основу мишљења главног просветног савета и одлуке министра просвете, може 
на бављати за све школске и наставничке књижнице.

14   Руски црквени великодостојници, који се нису мирили са бољшевичком дикта-туром, заједно са народом напустили су Русију и одлучили да организују црквену 
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посебног школског система. Улогу основних школа, вршили су дечји домови, а у њима су била смештена и обданишта. Настава је извођена на матерњем, руском језику, али се доношењем Закона о народним школама 5.12.1929. уводи српско-хрватски као обавезан предмет. Ка-да је реч о средњим школама, може се говорити о израженом тради-ционализму у њиховом раду. Руске средње школе су имале задатак да сачувају поредак и вредности које ће по повратку у домовину на-
ставити тамо где су стали. Руске гимназије основане су у Београду, Земуну, Новом Саду, Панчеву. Руске војне школе-кадетски корпуси и девојачки институти, биле су посебан вид средњих школа. У Србију су доспела три кадетска корпуса 1920. године: руски, донски и крим-ски. Иако у изузетно лошим условима, кадетски корпуси дава ли су изузетно образовање. Почетком 20-их година у нашој земљи радило је осам руских средњих и десет основних школа. Руско шко лство у Србији је имало изражену аутономију. Руске војне школе спро водиле су наставу по поравилима руске војске, што је јединствен слу чај у све-ту да држава домаћин емиграната омогућава избегли цама примену својих правила војне службе.15 Руски студенти-емигранти, делили су се у следеће категорије: они који су завршили средњу школу у Краљевини Југославији, потом они који су већ били уписани на неком универзитету у Русији па су на стављали студије, и они који су дошли у Краљевину СХС с намером да зав рше студије. Као и према свим руским емигрантима, власт је 
управу у избеглиштву. Већ 1920. формирана је у Цариграду Виша црквена управа за избеглице, на чијем челу је челу био митрополит Антоније. 31. августа 1921. архи-јерејски сабор СПЦ доноси одлуку о примању под заштиту руске врховне црквене уп-раве дозвољавајући као и војним властима самостално деловање под окриљем Кра-љевине СХС. За седиште руске црквене управе уступа се простор Патријаршијског двора у Сремским Карловцима. Ту је одржан први сверуски црквени сабор у децембру 1921. У Краљевини СХС је било осам црквених општина под управом Синода Руске православне цркве: у Београду, Земуну, Новом Саду, Панчеву, Великој Кикинди, Белој цркви, Сарајеву и Загребу. Прва руска богомоља у Београду отворена је у про сто ру руске мензе у Улици краља Милана, а прва руска црква посвећена светој Тројици, саграђена је на Ташмајдану, 1924. Први њен парох био је Петар Беловидов. Б. Гли-горијевић, „Руска православна црква у Југославији између два рата” у Руска еми гра-
ција у српској култури ХХ века: зборник радова, Београд, 1994, 52-59; Иако је уоби-чајен податак да су у Краљевину СХС прешли на позив српских црквених власти, црк ва ипак располаже само званичним захтевом Антонија Храповицког да се „руска је рархија свештенство и верни народ” из Цариграда пребаци у Краљевину СХС. Р. Пи липовић, Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940): каталог из-ло ж бе, Београд, Архив СПЦ, 2016, 7.
15   М. С. Кнежевић, н. д, 185-193.
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би ла изузетно благонаклона према руским студентима. Критерију-ма за упис одмах по доласку првог таласа емиграната скоро да није ни било, уписивали су се студенти разних старосних доба, најчешће ра ди права на студентске повластице. У нашој земљи нису основане ру ске високошколске установе, већ су се студенти уписивали на по-стојеће и новоосноване факултете. Према исказима емиграната Кра-љевина СХС била је једина земља у којој су постојали услови за успо-стављање система образовања руског подмлатка.16 Једна од руских избегличких породица, која се вољом судбине на-шла у Београду, била је и патријархална породица лекара Михаила Степановича Зјорнова17 (чешће Зернов), супруге Софије Александ-
16   Љ. Димић, „Руско школство у Краљевини Југославији 1918-1941,” у Руска еми-
грација у српској култури XX века I: зборник радова, Београд : Филолошки факултет, 1994.
17   Михаил Степанович Зернов, рођен 1857. године. Завршио Прву московску гим-на зију и Медицински факултет Московског универзитета. Бавио се минералним во дама. Лекарску праксу вршио је на Кавказу лети, а зими се се бавио друштвеном делатношћу. Био је посланик московске Градске думе петнаест година. Са породи-цом 1917. напушта Москву и грађански рат проводи у Јесентуки, одакле одлазе у 
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ров не, и њихове деце: Николаја (1898–1978), Софије (1899–1978), Мари је (1902–1965) и Владимира (1904–1990). Хроника породице „За рубежом” („У иностранству”; преведени су делови књиге), чији су ау тори четворо деце породице Зернов, објављена је у Паризу, и вре д но је сведочанство о животу руских емиграната у Србији, као и сведо чанство о великом пријатељству Надежде Аџић и породице Зер нов, и њиховом утицају на њене животне ставове и опредељења.Породица Зернов одабрала је Београд као своју дестинацију за-то што су сматрали да ће отац, као искусни лекар, пронаћи службу 
Константинопољ, а потом у Југославију, где је радио као бањски лекар у почетку у Врњачкој, а потом у Врањској Бањи. Од 1927. године борави у Паризу, где остаје до смрти 1938. бавећи се лекарском праксом међу руским избеглицама. Софија Але к-
сандровна, рођена Кесле, рођена је 1870. По окончању класичне гимназије Фи шер бавила се педагошким радом у Москви. После удаје бави се друштвеним и до бро-творним радом свога мужа, преузимајући на себе одговорност за економску стра ну санаторијума у Јесентуки. Санаторијум је имао више од 500 болесника и преко 100 запослених. Умрла је у Паризу 1942. 

Ни ко  лај Михаилович Зернов, рођен у Москви 1898. године. Завршио је гимназију По-ливанова с златном медаљом 1917. године. Примљен је на Медицински факултет Московског универзитета. Са породицом напушта Русију 1921. године. Завршава Бо-гословски факултет Београдског универзитета. Од 1925. до 1932. ради као секретар Студентског хришћанског покрета, а од 1946. до 1966. предавао је на Оксфордском универзитету. Филозофију је докторирао 1932. а теологију 1966. Био је професор тео логије на америчким универзитетима Дру, Ајова и Дјук. Био је ожењен Милицом Вла димировном Лавровом. 
Софија Михајловна Зернова, рођена 1899. године. Завршила класичну гимназију Хво-стовој, а на Београдском универзитету је завршила Филозофски факултет, 1925. го-дине. Била је генерални секретар Руског студентског хришћанског покрета од 1926. до1931. Од 1932. руководила је бироом за запошљавање при Општевојном са ве зу у Паризу. Основала је Центар за помоћ Русима у емиграцији. Руководила је до мом за децу у Монжерону а од 1948. до1951. радила је као секретар Међународне ор га низа-ције за помоћ емигрантима. Умрла је у Паризу 1972. 
Марија Михајловна Кулман, рођена Зернов, рођена у Москви 1902. Завршила је Гим-назију у Јесентуки и Богословски факултет у Београду. Основала је и руководила омладинским удружењем и младалачким клубом при Руском студентском хришћан-ском покрету у Паризу од 1926. до 1928. године. Била је удата за Густава Густавовича Кулмана, члана секретаријата при Лиги народа и заменика врховног комесара на по словима везаним за избеглице. Основала је Пушкинов клуб у Лондону, где је и умр ла 1965. године. Син Михаил рођен је 1933.
Владимир Михајлович Зернов, рођен је у Москви 1904. године. Завршио је Гимназију у Констатинопољу и Медицински факултет у Београду 1927. године. Добио је право да обавља праксу у Француској 1935. после поновног давања медицинских испита. Радио је као асистент на Пастеровом институту у Паризу од 1927. до 1945. Каријеру је окончао као лекар у Паризу. Оженио се са Розмари Баумли са којом је добио сина Николаја. За рубежом, Белград, Париж, Оксфорд: хроника семъи Зерновых, Париж, 1973, 9, прев. М. Глишовић.

Породица Зернов пре доласкау Краљевину СХС,фотографије из породичне хронике За рубежом
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у метрополи, или у бањским лечилиштима, што је била његова спе-цијал ност, и да ће Николај и његова млађа сестра Марија бити у мо-гућ но сти да упишу Богословски факултет, који је почео са радом недуго пре њиховог доласка. Брат Владимир, уписао је медицински фа кул тет, сестра Софија, филозофски. Њихови родитељи убрзо напу-штају Београд и селе се у Врњце, где отац добија службу18, а деца са још пет вршњака живе на Сењаку, у трошном здању, које су, по Ноје-вом ков чегу, назвали „Ковчег”. Живели смо гладујући, али нисмо кло-
нули духом, каже Николај Зернов о првим данима проведеним у Бео-гра ду.Руси у расејању су имали потребу за међусобним окупљањем. Имали су потребу за духовним задовољењем, а желели су и да сачу-вају свој национални идентитет, језик и културу. Због тога је дошло до спонтаних састајања људи наклоњених истим областима живо та, и формирања „кружока”, налик на окупљања интелектуалне ом ла-дине током XIX века у Русији. „Путујући Руси”, интелектуалци ко ји су путовали од земље до земље, надајући се бољем животу, пози вани су на састанке у Београду: и рад кружока оплеменили су иде јама ко-је су доносили из Берлина, Париза, Прага, Рима... Идеје бео градских кружока биле су иновативне и у сагласју са европским до  га  ђа њи ма.19 У исто време са руским, односно руско-српским кружо цима у ме-ђуратном Београду, функционисали су београдски инте лек туални салони. Учеснице у раду и руско-српских кружока и бео град ских са-лона биле су, између осталих, Исидора Секулић и Десан ка Максимо-вић. У руско-српском кружоку једна од главних лично сти била је На-дежда Аџић, потоња игуманија Ана. Многи путеви уметности кре та-ли су из ових окупљања. 

...„Нашу кућицу назвали смо „Ковчег”, не само зато што смо живели 
веома скучено, већ и због многобројних познаника, који су нас често 
молили за привремени азил. Стално је код нас неко ноћивао и делио 
тр пезу. Могли смо им понудити само мадрац на поду и чај са хлебом, 
а за вечеру – пасуљ. 

Празну кућу почели смо да пунимо намештајем. Успело нам је да у 
војној управи бесплатно набавимо старе, војничке, гвоздене кревете. 

18   Љубазношћу др Зорана Вацића из Српског лекарског друштва дошли смо до тек-ста М. Зернова, Изузетне особине Врањске Бање, њен значај и потребне реформе, у ко ме Зернов анализира стање Врањске Бање, као и потенцијале овог лечилишта да -јући опширну и детаљну анализу која је и данас примењива, а која свакако говори о стру чности М. Зернова.19   М. Стојнић, н.д., 148.

Породична фотографија Зернових, архива Манастира Враћевшница
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Табела са Богословског факултета у Београду у коју су уписана имена Николаја и Марије Зернов,репродуковано из Вестника 
Православного Свято – 

Тихоновского гуманитарного 
университета, N 2(63), 74

На несрећу, у тим креветима затекли су се „непожељни станари”, ко-
ји су развили бујну делатност. Уместо мадраца користили смо џа-
кове набијене сламом. Питање осталог намештаја решено је јед но-
ставно. У суседном дућану набавили смо, по приступачној цени, сан-
дуке разних величина. Служили су нам као столови и столице. Канта 
за петролеум постала је умиваоник. 

Наш ковчег је био својеврсна комуна;Установљена су кућна дежур-
ства. Дежурни је морао да тестерише дрва, носи канте са водом, кува 
чај и припрема вечеру. Храна је била елементарна, кувари неискусни, 
вариво би често загорело, супа искипела. Али наша сиротиња није нам 
сметала да позивамо госте, да се веселимо, приређујемо забаве...”В. Зернов, Београдски „Ковчег” и његови житељи, прев. Алексеј Арсењев, 
Руски алманах, 12, Београд, 2007, 22.Драг гост породице Зернов у „Ковчегу” била је Нада Аџић.

Мы называли наш домик „Ковчегом” не только потому, что мы 
жи ли в большой тесноте, но также из-за многочисленных знакомых, 
часто просивших у нас временного пристанища. У нас постоянно 
кто-то ночевал, кто-то делил нашу трапезу. Предоставить же мы 
могли лишь матрас на полу и чай с хлебом и фасолью на ужин.

Дописница на којој су чланови породице Зерновилустровали живот у Ковчегу
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Получивши пустой дом, мы начали обзаводиться обстановкой. 

Нам удалось достать бесплатно старые солдатские железные кро-
вати в военном управлении. К сожалению в этих кроватях нашлись 
нежелательные „жители”, начавшие проявлять кипучую деятель-
ность. Вместо матрасов мы употребляли мешки, набитые соломой. 
Вопрос об остальной мебели был разрешен просто. В соседней лавочке 
мы купили за сходную цену ящики различной величины. Они служили 
нам столами и стульями. Бидон от керосина стал умывальником.

Наш ковчег представлял своеобразную коммуну. Были установ-
лены дежурства по хозяйству. Дежурный должен был напилить дро-
ва, принести в бидонах воду, приготовить чай и вечерний ужин. Еда 
была незатейлевая, повара неопытные, варево часто подгорало, суп 
выкипал. Но наша бедность не мешала нам приглашать гостей, весе-
литься, устраивать шарады.20 

За рубежом, стр. 94.Чланови породице Зернов иницијатори су рада два кружока. Први је био чисто руски, састајао се на Сењаку, у њиховом стану, и у почетку носио назив „Ковчег” а касније је променио назив у „Св. Сера-фим Саровски”, после хоповског конгреса Руског студентског хриш-
20   Анна Николаевна Гиппиус (1872–1942), сестра Зинаиды Гиппиус (1889–1945), со чинила шуточную поэму, описывающую жизнь „Ковчега” и характеристики его оби тателей. Начиналась она следующими словами:„В Белграде на Сеньяке сырая есть холупаЖивет бедно, но дружно в ней молодежи группаЗдесь, как в ковчеге тесно и как в ковчеге парнои даже, как в ковчеге, все делятся по-парно.Кончалась поэма так:Когда ковчег сеньякский в Россию доплывет,Своих друзей белградских он нежно вспомянет.Ана Николајевна Гипиус (1872–1942), сестра Зинаиде Гипиус (1889–1945), испевала је шаљиву поему, која описује живот „Ковчега” и особине његових житеља. Почела је следећим речима:„У Београду на Сењаку, влажна стоји страћара,Живи јадно, али сложно, у њој група омладинска,Овде је као у ковчегу тесно и као у ковчегу спарноИ чак, као у ковчегу, све се ради парно (у пару).Поема се завршавала:Када ковчег сењачки у Русију доплови,Своје другове београдске нежно ће памтити.(Превод М. Глишовић)

Тако је започео наш 
четворогодишњи боравак у 

Србији. Било је то плодно време 
нашег духовног одрастања

и умног буђења.
У Београду смо поставили темељ 

нашег теолошко-друштвеног 
рада и стекли пријатеље који су 
касније постали наши сарадници

у екуменистичкој делатности.Н. Зернов, Сусрет с новом земљом, прев. А. Арсењев,
Руски алманах, бр. 12,Београд, 2007, 7.
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ћанског покрета21. Секретар овог покрета, по благослову Антонија Храповицког22, био је Николај Зернов. Руски кружок су чинили сту-ден ти и професори Богословског факултета, као и епископи. Сусрети кружока стварали су мост између предреволуционарне и по ст  ре во-луционарне генерације предводника цркве. Руски студенти, како је записао Николај Зернов, нису сматрали српске пре да   ва че онима који ће им дати завидно знање, јер су српски студенти проуча вање тео-логије сматрали кораком померања на хије рар   хиј ској лествици ка све штеничком позиву, док су се руски студенти спремали служењу про гоњеној цркви, за неизвесност, а не за обезбеђену каријеру. Сту-денти су издвајали руске предаваче Алек сан дра Павловича Добро-клонског и Николаја Никаноровича Глубоков ског, који су им усади  ли интересовање за самостално истра жи вање, што је један од разлога формирања верског кружока Николаја Зернова.23 Сви студенти су 
21   Покрет руске омладине у расејању. У лето 1923. одржано је неколико међународ-них конференција руске емигрантске омладине на којима је припремљен конгрес. На првом конгресу одржаном у Пшерову (Чехословачка) представници многоброј-них кружока из Париза, Лила, Берлина, Прага, Братиславе, итд. основали су органи-зацију емигрантских студената. Наредни конгрес одржан је у Хопову, под покро ви-тељством Антонија Храповицког.
22   Митрополит Антоније Храповицки, предводник Више црквене управе у егзи лу. Рођен 1863. као 15-годишњи гимназијалац написао је Службу словенским свети те-
љи ма Ћирилу и Методију, која је укључена у богослужбену праксу. Фјодору До стојев-ском он је био узор за лик Аљоше Карамазова у чувеном роману Браћа Ка ра  мазови. У 27. години постављен је за ректора Московске духовне академије. На његове црк-вене проповеди хрлили су и муслимани. Био је кандидат за руског патри јарха. На превару је бродом евакуисан на Свету Гору јер није хтео да напусти Русију после Ок-тобарске револуције. Николај Зернов, који је блиско сарађивао са њим, описује га: 
Ниска раста, монументалан, готово квадратан. Велика паметна глава, лепезаста 
брада, доброћудне ситне очи. Подсећа на руског бојара епохе пре Петра Великог, чвр-
сто је урастао у руску земљу. Говори са срачунатом отвореношћу и кори сти речи 
не о  чекиване за црквеног јерарха. Боравећи у Сремским Карловцима, 13. де цембра 1921. краљ Александар Карађорђевић скинуо је са себе орден Св. Саве 1. реда и сво-је ручно га заденуо митрополиту Антонију на груди. А. Арсењев, н.д., 45,46
23   Његове колеге студенти били су: Михаил Борисович Максимович, потоњи Јован Шан гајски, који је живео у великом сиромаштву продајући дневне новине. Постао је један од најнеобичнијих епископа Руске заграничне цркве. Један период провео је у Битољској епархији а када је упућен у Шангај, где је живео аскетским животом, осно вао је прихватилиште за децу бескућнике. Архијерејски сабор руске заграничне цркве канонизовао га је за свеца.
Константин Едвардович Керн, славјанофил који одбацује Запад, суптилни пошто-валац лепоте византијског богослужења. Замонашио се 1927. под именом Кипри-јан. Такође је службовао у Битољу, а затим управљао руском мисијом у Јерусалиму. Н. Зернов истиче: Наша побожност, однос према уметности и људима били су сазву-

Марија Мања Зернов, најбоља пријатељица Наде Аџић,архива Манастира Враћевшница
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би  ли изузетно привржени цркви, а парох Петар Беловидов био је ис-ку  сан и добар свештеник. У храму24 су често служили митрополит Ан тоније и руски епископи. Студенти су певали за певницом и при-премали се за пастирски и мисионарски рад. Зернов студенте, епи-скопе и професоре окупља у свом дому у кружоку, чији је први са-станак одржан 15. новембра 1921. године.
чни. Говорили смо истим језиком и с пола речи разумевали један другог. Керн је жи вео 
у прошлости, а ја сам све јасније уочавао нове задатке који су се постављали пред 
нашу цркву.

Николај Михајлович Терешченко. У њему је било мало од духовности, али је поседовао дубоку, религиозну интуицију и био одличан психолог.
Николај Николајевич Афанасјев, дубоко посвећен цркви, развио нов еухаристички при  ступ суштини цркве.
Јосиф Петрович Расторгујев, староверац, објавио два броја часописа Ходочасник и 
Странник.

Викентиј Флавијанович Фрадински, био је библиофил и после завршених студија по-стао је библиотекар. Руски алманах,12, Београд, 2007, 10.
24   Видети нап. 14.

Црква Свете Тројице, Руска црква, Београд, фото Саша Савовић

Речи архимандритаЈустина Поповића:
Ја сам се од Руса научио молити 
Богу. Ја сам стално био у Руској 

цркви. Сећате ли се Ви мати Ана, 
оне њине прве мале цркве бараке, 
а после је изграђена св. Тројица, 

садашња црква.
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И. П. Расторгујев, записује: У стану Зјорнових, на Сењаку, окупио 

се кружок, без назива, без програма, сем вере у Христову Цркву, као 
смисао и циљ живота, што у себе укључује пуноћу битисања. Скупу је 
присуствовало осам људи: Н Терешченко, Н. Афанасјев, Марија Љвова, 
четворо Зјорнових и ја , који сам одржао предавање Руска лепота.Рад кружока обележила су два тока: један се бавио питањима ас кезе и молитве, други је био усмерен ка изградњи православне кул туре и вршења мисионарских задатака хришћанства. Велики до-при   нос значају ових окупљања донело је учлањење професора Васи-лија Васиљевича Зењковског, предавача на Филозофском факул те-ту у Београду, који касније постаје доживотни председник Рус ког студентског хришћанског покрета, као и Сергеја Сергејевича Безо-бра зо ва, који се замонашио под именом Касијана – аутор је низа сту-ди ја о Новом завету.Изузетно важни за рад кружока били су повремени учесници, међу којима се издвајају митрополит Антоније Храповицки, гост-известилац, и владика Николај Велимировић. Храповицки је био ино-ватор у теологији, поседовао је велики дар да придобија омладину на своју страну.  Заволео је кружок и био духовни руководилац многим члановима. Николаја Велимировића, Николај Зернов описује: Други 
гост, који је на нас оставио неизбрисив утисак, био је српски златоуст 
епископ Николај Велимировић.25 Висок, црне косе, црних продорних очи-
ју, горео је једино њему својственим пламеном. Ступивши у нашу убогу 

25   После Првог светског рата, долази до јачања верских покрета у многим земљама, од којих се издваја Грчка, где се јавља покрет „Живот”, кога формира монаштво и све-штенство, док се у Великој Британији формира Оксфордски покрет, кога формира школована интелигенција. Код нас се почетком ХХ века на селу јавља Богомољачки покрет, који јача међу ратним заробљеницима у аустријским логорима, у Првом светском рату. Покрет је подржао владика Николај Велимировић, што је утицало да и свештенство почне благонаклоно да гледа на њега. Имао је 350 братстава и часописе Мисионар и Мали мисионар који су штампани у тиражу од 35.000 примерака. Николај истиче да је општи одговор зашто је покрет настао: Осетио сам дејство 
жи вога Бога. Подигнуте су и обновљене многе цркве и манастири, свето савска тра-диција поклоњења Гробу Господњем и поклоничка путовања на Свету Гору и наше ма настире. Основно начело Православног народног покрета: Почни од себе. Подрш-ку Богомољачком покрету давала је и породица Зернов. Они су често присуствова-ли богомољачким окупљањима, нарочито у Врњцима, заједно са Надеждом Аџић. Ни ко лај Зернов каже да је владика Николај приређивао народне скупове који су окуп  љали на хиљаде ходочасника, а ноћи су проводили под отвореним небом, уз ло  -гор ске ватре, у песми и молитвама. Као проповедник искључиве снаге, епископ их је надахњивао својим ватреним речима. Н. Велимировић, „Богомољачки покрет: члан -ци, беседе, посланице и студије”, Изабрана дела. Књ. 15, Ваљево, Глас цркве, 1997, 15; 
Руски алманах, 27;

То су биле дивне службе.
И Ви сте мати Ана долазили, 
сећам се са Вашим Зерновима.

И после сте долазили у нову
цркву св. Тројице. Ви сте били прва 

Српкиња која је долазила у Руску 
цркву редовно. За молитву имам 

само Русима да захвалим.
На мене су се љутили наши 
свештеници и владике што 

на највеће празнике нисам био 
са њима на служби него сам 

одлазио да служим са Русима, 
у Руској цркви. Али то су била 

богослужења... (и заплака отац 
архимандрит Јустин).

По пет часова се стајало и 
служило (и кроз плач изговори 

име покојног митрополита 
Антонија). Био је велики аскета. 

Позвао ме је једном на Духове 
после службе на чај. Пио је само 

чај и јео пирошке. Тако је се он 
хранио и строго живео. Било му је 
93 године кад је умро. И до краја је 

био бистар и управљао црквом. Свеска Торба, белешкеигуманије Ане,1968–1971. година,четвртак 7. новембар 1968.уочи Св. Димитрија
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страћару, занео нас је све вером да ће Руска црква из огња искушења 
изаћи очишћена и обновљена и помоћи осталом хришћанском свету 
да се врати пуноћи апостолског предања.26 Кружок достиже број од 30 чланова, а теме су разнолике: о аскетизму у световном животу, о монархији, о хришћанству и уметности, о бољшевизму, о улози жена у цркви... Поред састанака кружока и јавних предавања, која су одржавана недељом, студенти организују и семинаре из литургике, догматике, историје цркве. У Манастиру Хопово, руској духовној оази, организују конгрес свог студентског покрета, у чему су им помогли свештеник Алексеј Нељубов, игуманија Нина уз благослов митрополита Антонија Храповицког. Након конгреса кружок узима име С. Серафима Саровског, а 25. октобра 1925. сви чланови кружока су се побратимили.27 Другачија атмосфера је била у руско-српском кружоку, у Досите-јевој 30а, у кући Јелице Поповић, сестре од ујака Надежде Аџић. Са-став учесника овог кружока разликовао се од сењачког: и ту су били људи који су се интересовали за теме из књижевности, уметности, фи лософије, а религија их је интересовала као део философских раз -мишљања. Чланови овог кружока, између осталих, били су: чланови породице Зернов, Николај и његове сестре, Надежда Аџић, по тоња игу манија Ана, Десанка Максимовић, Мица и Бранка Симић, Никосава Милошевић – Недић, Јелена Милосављевић Најдановић, Јели ца По по-
26   Софија Зернова којој је владика Николај наликовао старозаветном пророку, сав пламтео, скривајући у себи голему снагу, сећа се упечатљивог примера, одлучности и критичности владике Николаја. Владика је у раду кружока неочекивано прекинуо беседу и поставио питање: Верујете ли да Бог чује ваше молитве и може испунити 
ваше молбе? Или су ваше молбе само празне речи, које не допиру до Бога? Сви су од-говорили да верују у снагу молитве, а он је питао: Волите ли своју домовину? Же-
ли те ли њено спасење и верске слободе у Русији? Зачудила су их таква питања. Зар он није знао да да сви ишчекују ослобођење Русије од безбожничке власти? Одго-варајући на наше усклике, владика заповеднички рече: Нека устане онај од вас ко, 
верујући у снагу молитве, дан и ноћ вапије ка Богу, молећи га да спасе Русију. Нико није устао. Још један разговор са владиком, Софија ће имати у Америци, када на питање да ли је могао да се моли у логору, одговорио: Седиш у углу и понављаш: ’Ја 
сам прашина, ја сам пепео, узми моју душу.’ Одједном, душа се узноси и угледа Бога, 
лицем у лице. И не можеш то поднети, па му кажеш: ’Нисам спреман, не могу, врати 
ме назад.’ И поново седиш, сатима понављаш: ’Ја сам прашина, ја сам пепео, узми моју 
душу.’ Господ те поново узноси. Да се може, сав свој остатак живота дао бих за један 
сат поновног боравка у Аушвицу. (реч је вероватно о погрешно записаном цитату, владика Николај Велимировић, био је заточен у Дахау од 14. септембра 1944. до 8. маја 1945, прим. аутора)
27   Осим овог, била су позната братства Јована Кронштатског, Братство свете Русије и светог кнеза Владимира. М. Стојнић, н.д., 54; Б. Глигоријевић, н.д., 52.

Оцу Алексију имам да кажем: 
Мања га поздравља и клања му 
се до земље. Шаље му писмо и 

моли га да опрости за аљкавост, 
она има много да му каже и није 
стало све. Доћи ће кроз 10 дана. 

Коља га поздравља и жали
што неће имати времена више

да дође пре одласка у Париз.

Лидија пита да ли је добио од ње 
писмо? Ако није, да му ја кажем 
да ће сутра у недељу постати – 

њино „Братство” на служби, да ће 
се сви причестити а поподне око 
2-3 сата биће молебан за све и да 
се моли за њу и да моли она оца 

Алексија да је он благослови...

О Јелици

О мом писму њему
и његовом мени...

Соња шаље две лутке Серјожи 
Солничко. И поздрав од „Тјота 

Соње”. Она шаље поздрав сестри 
Тањи, сестри Васји, сестри 

Зинаиди...
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вић, Милка Недељковић – Вељовић, Душан К. Петровић, Кон стан    тин Керн, Николај Афанасјев. На састанке кружока долазили су и Иси -дора Секулић, повремено Јован Дучић, Иво Андрић, а на неко ли ко састанака био је и Велибор Глигорић. Приликом боравка у Београ ду гости су били : Зинаида Николајевна Гипиус и Димитрије Серге је вич Мерешковски, Константин Баљмонт, Игор Северјанин.28 Тема сваког састанка је била унапред договорена, и за сваку је не-ко од учесника припремао реферат, о коме би се дискутовало. Јели ца Поповић је говорила о Бетовену и Вагнеру, и то илустровала му  зи ци-рањем њихових дела: о Достојевском је говорила Исидора Се ку  лић, а овој теми се прикључио и Јустин Поповић, о коме Николај Зернов каже: Његова реч је увек пламсала, његова мисао је била оштра и че-
сто парадоксална. Срби су га сматрали фанатиком, на саосећање је 
наи лазио код нас, Руса. Управо Јустин Поповић је извршио чин „бра  -тимљења” међу Надом Аџић, Николајем Зерновом и њего  вим сестра -ма Софијом и Маријом, обредом који, како каже Нико лај Зернов, је 
готово заборављени обред а одлика је српског право славља. На овај начин Зернови су добили српску сестру, и Јустин По повић их је оро-дио са српским народом.29 Николај Зернов је Наду Аџић подсе ћао на брата Милована, и зато је према њему гајила посеб на осећа ња, бли-скост и приврженост. Током чина братимљења она се брату Мило-вану извињавала уз сузе што стиче новог брата и сестре. Немамо до -вољно података да ли је Нада Аџић учествовала и у раду руског кру -жока, али је свакако њен пут вере, светог призива, утабан пријатељ-ством са Зерновима. Реферати са ових састанака, нажалост, нису објављени, као ни ди скусије, али у њима је владала пријатна атмосфера, која је допри-не ла да Надежда Аџић, открије истину православља, а само учеш-ће у кружоку и пријатељство са Зерновима, одредило је њен даљи животни пут. Од Зернових је прихватила улогу добротвора и, по са-вету владике Николаја Велимировића, основала Дечје хранили ш те „Богдај” у Битољу, као и хранилиште у Трстенику, и од свог до  бро-творног рада није одустала до смрти 1975. године, учећи сестринст-
28   О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија Ана, Г. Милановац, Манастир Вра ћевшница, 2003.
29   Јустин Поповић, Јован Шангајски, Кипријан Керн и владика Николај Велимиро-вић служиће у Битољској епархији. У такву атмосферу мисионарског рада и чисте вере доћи ће у Битољ да се брине о Богдају и Нада Аџић, већ упозната са радом ових љу  ди учешћем у раду руско-српског кружока, пријатељством са породицом Зернов и честим одласцима на службу у Цркву свете Тројице у Београду, где је служио свеш-теник Рус, Петар Беловидов.

Код Јелице је одржан скуп нашег 
Руско-српског друштва. Тема нам 
је била: ’Жена, њене способности, 

њен положај, утицај, итд. 
Говорили смо сви сем Јелице, Леле 
Најдановић, Асје и Керна. Марија је 
говорила доста и добро. Велибор 
Глигорић је прочитао свој чланак 

о жени, који је био добар и спреман 
да га штампа у свом листу 

„Раскрснице”. Ови су наши скупови 
дивни и све бољи и кориснији

за појединце.Дневници Надежде Аџић,Прва свеска од 18. априладо септембра 1924.
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во и паству Манастира Враћевшница, хуманости и благодар ности. Сестре Зернов по напуштању Србије такође се баве хумани тарним радом у Француској и Швајцарској прикупљајући ру с ку еми грант-ску сирочад без родитељске бриге. По одласку Со ње и Коље Зернов (Софија и Николај), нешто касније одлази и Марија, која ће своју по-сестриму позвати у Женеву, где је Нада Аџић прошла обуку соци-јалног рада, што је касније применила у свом добротворном раду. Упознавање са Зерновима у Београду и одласци у Мана стир Хопово са њима, где се упознала са радом руских монахиња, до принеће На-дином каснијем опредељењу ка монашком животу и борби за обнав-љање женског монаштва. Пријатељство Зернових са Надеждом Аџић опстаје до смрти игуманије Ане, и они су били драги гости и у Ма-на стиру Враћевшници 60-их година ХХ века.30 Током сту дентских дана у Београду, под утицајем Наде Аџић, Зернови су при хва тили и Богомољачки покрет.У једном од писама, свом побратиму Кољи (Николају) она пише:

Драги мој Коља,
Мој живот није буран, али га тако дубоко примам к срцу да ме 

бо ли. Један непријатан осећај је тај што осећам да добри осећаји које 
сам од детињства сачувала, убијају се. Живот и људи које је живот 
већ изменио, утичу на мене са свих страна, тако да се и ја мењам. 
Угушују се у мени љубав и све што је лепо и честито. Неправдом, че-
сто ми озлоједе душу и осим јада тад ништа друго не осећам. И онда-
ћутим.

Волим ИСТИНУ Коља. Толико је волим да ми је неиздрживо у обра-
тном случају. Волим правичност, што је опет истина.

Људи толико лармају око нечега да заглушују гласове сопствене 
душе и сметају другима да чују себе. А када не чујем себе, не могу да 
говорим са другима. И у осећају чекања не пишем по некада тако дуго, 
у нади да се ти гласови стишају, та ларма. 

Често пута када се сатанем са блиском ми особом водим површан, 
празан разговор после кога осећам још више бола. Бол је жалост 
што је све тако, и страх да ће се сав живот уситнити, тако прећи у 
навику и тако проћи. У мени се губи интересовање за живот. Лични 
ми живот стоји увек на истоме месту. У мени живи човек, живи ду-
ша и говори гласно своје речи. 

30   По сведочењу сестринства Манастира Враћевшница, њихове посете биле су „под надзором” власти. 

Данас ми је у души велики празник. 
Постала сам посестрима Мањи, 

Соњи и Кољи. У Саборној цркви 
око једанаест сати отац Јустин 

Поповић је служио тај обред. 
Стајали смо сви четворо у реду 
пред олтаром, озбиљни,свечани. 

Држали сваки од нас по крст 
велики и свећу. До мене са леве 

стране стајала ми је Мања.
С десне руке Соња а до ње Коља. 

Отац Јустин је читао одмерено и 
срдачно. Чудно ми је осећање било 

у души. Кад нам је отац Јустин 
одузео крстове, ухватио је Кољу за 
руку, он Соњу, она мене а ја Мању, 
и тако, са упаљеним свећама смо 

три пута обишли круг.
Кад је било свршено, пољубили

смо се сви по три пута. Пришла 
сам оцу Јустину и поднела му

да благослови иконице и крстић 
које је већ отац Алексије

посветио у Хопову...29. октобар 1925. Дневници 
Надежде Аџић, Четврта свеска,од 9. априла до новембра 1925.
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И сав спољни живот није ништа према тим речима, а то су речи 

које остају увек у самој мени, у свом нескладу са спољним животом. 
Ето, тако сам ти ја. О њиховим осећањима према Нади Аџић, Николај Зернов је ре-као: Случајни, сретни сусрет моје млађе сестре пружио нам је могу-

ћност да се упознамо са дивном српском девојком Надом Аџић. Она 
нам је помогла да боље разумемо и оценимо српски народ. Имала је 
23 године. Слабог здравља, била је личност јаке унутарње снаге и 
чистоте. Имала је лепо, спокојно лице, велике кестењасте очи, широ-
ко отворене према свету који ју је окруживао. Умела је са другима да 
дели њихове радости и бриге, па је била привлачни центар за своје 
многобројне другове. Својеврсни спој народне мудрости, укорењености 
у „српство”, и благе, искушењима нетакнуте девојачке душе. Верник, 
али на свој начин. На пример, зачудила се када је сазнала да ми пре 
при чешћа идемо да се исповедимо. „У чему се исповедате?”- питала 
нас је. „Ја немам грехе.” Таква изјава нас је запрепастила, али у њеним 
устима звучала је уверљиво.

Тек много касније, већ као строга и искусна игуманија манастира, 
она се сусрела са свим манифестацијама греха у раздвојеној људској 
природи...Н. Зернов, „Живот у Југославији и наши српски пријатељи”, Руски алма-
нах, 12, 25.Наклоност породице Зернов према Нади Аџић, била је искрена, а са истим осећањима и она је доживљавала њих:

Сваки наш дан прелази у прошлост а ја бих хтела да га задржим 
у садашњости, бар овако! То су дани наше дивне дружбе са Русима и 
Зерновима. Овог часа била ми је Соња (у шали је зовем „Мој витезу”). 
Дивна Соња! Пуна је младости, живота, радости и туге. Лепа је и 
ма ло поносита. Као небо плаве очи, бело румено лице, отворен израз 
лица, уме да воли и вољена је. Често ће узвикнути: ”Нада! Зашто Ви 
ни сте наша сестра”, али још чешће: ”Нада! Ви морате ићи са нама у 
Русију! Ах...Русија! Ви морате поћи!

Данас смо обе биле узбуђене врло јер смо срачунале како још мало 
месеци само остаје нашем дружењу – па они свршавају Универзу и тад 
не остају даље ту. Иду у Француску или Америку. Док је Соња била у 
другој одаји, навучем њен кожни капут кога она има још из Русије. 

Моја Мања је отпутовала јутрос 
за Париз. Њен одлазак је за мене 
важан губитак. Он је завршетак 

једног најпунијег и важног 
периода мог живота. Завршетак 

који ће се сад наставити само 
преко писама, ако је воља Божија 

да се више не састанемо. Знам 
да треба толико много да 

захвалим Господу што ми је 
испунио живот оним што ми је 

познанство са Маријом пружило 
и што се даље развило и на друге 
помоћу нашег познанства, тако 
да не смем туговати за нашим 
растанком. Било ми је тужно 
све до дана растанка. Неким 

чудом храбро поднесох растанак, 
чак и радосно. Она је била пред 

вагоном, у гомили пријатељица и 
пријатеља, весела, опраштајући 
се са свима нама. Љубећи нас, она 
се смејала љупко и весело и њена 

веселост је прешла на све нас. 

Две посестриме на поласку Мањином за Париз, лево Марија Зернов, десно Нада Аџић,27. март 1926, архива Манастира Враћевшница
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Чим ме је спазила радосно се засмејала дивним смехом детета и брзо 
се устумарала да она нађе мој капут да га обуче. „Соња, Соња! – звала 
сам је. – Да Вам кажем: чим сам покушала да га обучем одмах сам 
разу мела да је тешко бити Рускиња. Ја не бих могла бити Рускиња-
немам те снаге. 

– Да, Нада, тешко је бити Рускиња, – одговори ми и њено лице се 
уозбиљи, климну главом па уздахну. – Тешко им је, тешко им је! Јутрос 
ми је био Коља, давно га нисам видела – како га волим! Јуче је била 
Мања и тако свакога дана су они са мном и ја са њима. Волођа једино 
често није са нама. Али и њега сви волимо...10. март 1925, Дневници Надежде Аџић, Трећа свеска, од октобра 1924. до марта 1925.Београд је за многе избегличке руске породице, попут Зернових, био успутна станица ка даљим европским дестинацијама. Како ка жу, дружење с Надом и сусрет с богомољцима, помогли су им да ра зу ме-ју и заволе Србију. Постали су им блиски: дух њеног народа, поезија, срп ска својеврсна сурова лепота.31 У својој хроници „За рубежом” Зернови истичу и сагледавају раз-лике и узроке тих разлика међу народима у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, и сматрају да су „трења” заснована на религијским раз-ликама и зависти. Ипак, истичу да су Срби били врло благонаклони према њима, поготово сеоско становништво. Било је лако живети на 
српској земљи, али не и сарађивати са њима. Били су захвални што су упознали талентоване и висококултурне Србе, али су истакли да је српска омладина, отргнута од својих црквених и националних корена, да сматра да припада западној цивилизацији, како каже Н. Зернов: Тражили су, али нису налазили веру, незаинтересовани за 
Православље. Престоничка омладина је била заинтересована за све, 
дискутовала је о многим темама али је „сама остајала само посмат-
рач живота, није га творила.”Николај Зернов доноси свој суд о томе шта чека Србију у будућ-ности: Девојке из тог круга, нису нигде радиле. Занимале су се за со-
цијализам, сањариле о равноправности и братству. Наша вера у об-
но витељску снагу Цркве, наше одбијање револуционарног утопизма 
– срп ској младој интелигенцији остали су неразумљиви. Са жаром 

31   Н. Зернов, „Живот у Југославији и наши српски пријатељи”, Руски алманах, прев. А. Арсењев, 25-27. Хроника породице Зернов
За рубежом (У иностранству)објављена у Паризу, 1973. године

Дан свеж, оштар јутарњи ваздух, 
око седам сати сунце обасја после 
толиких суморних дана и све то 

као да говораше немо о томе. 
Да ће јој бити такав њен даљи 

живот, као то јутро што беше у 
дан растанка- снажно и опојно. 
И целога дана сам испуњена и 
весела, ево све до ноћи. А даље 

не знам како ће ми бити без 
моје посестриме, без моје Мање. 

Исувише сам навикла да ми 
свакога дана дође, да ми испуни 

живот пуноћом њеном.
Јуче смо ишле да се сликамо

– две посестриме...Субота, 27. марта 1926, Дневници Надежде Аџић, Четврта свеска,од 9. априла до новембра 1925.
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неофита, трудили смо се да им откријемо истину у Православљу. 
Ни  је нам успело, али без обзира на то, остали смо пријатељи. Посе до-
вали су велику душевну привлачност, а истовремено их је одликова ла 
неполетност и безнађе. Добро сам их упознао и зато сам са зебњом 
мислио о будућности Србије која ми је постала драга. Ова идеали-
стички изграђена младеж коју не одликује вера није могла бити од 
помоћи својој земљи јер јој то није био животни циљ и није хтела да 
сноси одговорност за њу.Надежда Аџић није била у том кругу српске омладине, већ у оном који зна своје корене а самим тим и сагледава и препознаје будућност. Њихово нераскидиво пријатељство умногоме је одредило њено опре-дељење за монашки пут а Зернови су, иако им је Краљевина СХС била само једна етапа живота у иностранству, пријатељство са посестри-мом Надеждом Аџић, студентске дане у Београду, пут од „Ковчега” до Оксфорда, време проведено у Врњцима, рад у кружоцима – сачували у најлепшем сећању.

Посвета на књизи коју је породица Зернов упутила мати Ани Аџићна Божић 1970. године, архива Манастира Враћевшница
Татјана и Михаил Кулман(син Мање Зернов) у Манастиру Враћевшница, око 1950. године, aрхива Манастира Враћевшница

Татјана Кулман слуша какоотац Георгије свира гусле,око 1950. године,архива Манастира Враћевшница



50

После Краљевине СХС живот одводи ову руску породицу у фран-цуску престоницу, где, како и сами кажу, нису дочекани као у Срби-ји. Њихов отац може да се бави лекарском праксом, али само међу руским живљем. Николај Зернов одлази у Лондон, са својом супру-гом Милицом наставља православну делатност. Софија и Владимир остају да живе у Паризу, а Марија у Женеви. Осим Николаја и Мари је Зернов – Кулман, традицију посете мати Ани у Манастиру Враћев ш-ници наставио је и Маријин син Михаил са супругом Татјаном. При-јатељство са игуманијом Аном, опстало је до краја њихових живота пуних искушења и чврсте вере. 

Игуманија Ана са оцем Јустином Поповићем, Јелицом Поповићи Зерновима, око 1960. године, архива Манастира Враћевшница

Писмо Марије Зернов Нади Аџић, 18. 03. 1934. у коме је позивада је посети у Женеви,архива Манастира Враћевшница



Весна ЋурчићМирјана Мокровчак-Глишовић

Доброчинитељски рад 
Надежде Аџић



Деца из „Богдаја” са ђаконом Ламбром и сестрама, на Цвети, 2. 4. 1939,архива Манастира Враћевшницa 



Завршетак Првог светског рата донео је Србији и свету сло бо-ду, али и велики број оних којима је потребна помоћ. После окон ча ња борби и преласка становништва заједно са војском преко Алба  није Србија је изгубила око 1.200.000 становника, а преко 500.000 де це је остало без хранилаца. Најтрагичнији за један народ су губици у људ-ству, али се не сме занемарити чињеница да је штета у економији и пољопривреди огромна. Материјална штета, која је нанета од стра-не централних сила, износила је више од половине тадашње на цио-налне имовине земље. Уништена је индустрија, путеви, сточни фонд. Услови за живот су били изузетно тешки.1 У таквим приликама, када земљу треба обновити од великих страдања, Србија отвара границе за руске емигранте, и нуди им сво ју помоћ и уточиште. У послератној земљи, где је потребно изградити све од темеља, обнавља се, између осталог, црква и монаштво, наро-чито женско, доласком руских монахиња у наше манастире. Руси су попунили празнину која је настала после Првог светског рата и оплеменили српски духовни живот у међуратном периоду. На па-ро хијску службу у Српску православну цркву примљено је 1920. го-дине 250 руских свештеника. Организују се и прва сиротишта при женским манастирима. Једно од њих било је у Манастиру Хо пово2. Уз руске монахиње стасавале су и српске монахиње и послу шнице. У 
1   Србија и Браничево у Великом рату 1914–1918, Пожаревац, Историјски архив, 2014, 181; Б. Младеновић, Породица у Србији у Првом светском рату, Београд, Историјски институт, 2006.
2   У Хопово, руске монахиње одлуком Српске православне цркве долазе из Мана-стира Лесна (данашња Пољска), у коме је живело 500 монахиња, 3 духовника, 700 деце сирочића и 100 радника на разним послушањима. Леснински манастир је био центар православља целе области. Поредак и типик и у Хопову је и у најмањем био испоштован: строг монашки живот, послушања, брига о сирочићима, помоћ не моћ-ни ма, рад. Монахиње су организовале школе и домове у које су родитељи сла ли сво ју децу. Хоповски манастир је био духовна оаза за све којима је била потребна 
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Хопову је за 20 година боравка руских монахиња одгајен велики број сирочади. Кувеждин је, указом патријарха Димитрија3 1923. годи не, одређен за први женски манастир у коме ће бити само српске мо-на  хиње. Године 1924. пописана су 4 женска манастира: Хо  пово, Ку-ве ждин, Берово и Св. Илија у Мирковцима са укупно 107 мо нахи ња. Ве ћина њих бринула се и о деци.Пошто се у Манастиру Хопово сусрела са децом којој је била по-требна родитељска љубав, а и раније, од самог детињства васпитана да дарује и помаже, одгајена на моралним начелима, пре свега оца, и добротом мајке, Нада Аџић после смрти родитеља и одласка Зе-рнових из Србије остаје сама, исцрпљена физичком болешћу, која је обележила њено земаљско битисање. Са друге стране, њена духовна снага довољна је да крене у нови живот. Животну радост Нада Аџић доживљава на служби у цркви и у ја-ча њу хришћанске љубави. Један од утисака са вечерње слу ж бе у Рус-кој цркви гласи:

Била сам у Руској цркви у петак увече, уочи Задушница (то су ми 
најслађи часови, те вечерње службе). Тихо, мирно, у цркви сви су сми -
рени. Свеће и кандила осветљавају поједине делове тамне црк ве, све-
ш теник чита мирно, мали хор са пуно хармонија мило и добро, као хор 
невидљивих бића са оног света испуњава цркву својом песмом, која је, 
не песма, већ усрдна молба. Стојим и моја душа расте, узнесе ме у бо-
љи свет и мир. Осећам потребу за свакодневним оваквим трену цима. 
Кад више дана немам ове свете хране, моја душа гладни...

Септембар, 1932. Непосредно пре овог записа, 8. августа 1932. преминула је њена мајка Милева, како Нада каже: Изненадно и са великим потресом до-
ђе у нашу кућу ова смрт. Нада се спонтано све више опредељује за 
реч охрабрења, утеха и мир. Врло често су овде боравили руски студенти и српски инте лектуалци, међу којима и породица Зернов и Надежда Аџић, потоња игуманија Ана, која се овде упознала са радом сиротишта. Под утицајем монахиња из Хопова Нада Аџић била је заинтересована за идеју „активног монаштва”, тј. за оживљава ње православног женског монашког реда. Реферат монахиње Теодоре (Ва сић) дипло-ми раног теолога, намеснице женског Манастира Ваведење у Београду, прочитан на ме ђународној научно-истраживачкој конференцији „Руска бела емиграција у Србији и меморијал у Кикинди (Сремски Карловци, 29. мај 2016.); О. Ђорђевић, Сретен Аџић 
и његова кћиигуманија Ана, Горњи Милановац, Манастир Враћевшница, 2014, 161.
3 Димитрије Павловић (1846–1930), епископ нишки 1884–1889, епископ шабачки 1898–1905, митрополит Србије 1905–1920, патријарх српски 1920–30; Сава Вуковић, 
Срп ски јерарси, Београд, 1996, 163-164. 

Извод из Дневника Надежде Аџић, Београд, 1924/25. године,Трећа свеска,архива Манастира Враћевшница
У Хопову чувају извесни мањи

број руских сирочића, деце разнога 
доба која су без једног или оба 

родитеља. Док су старија деца 
била на часовима, занимала сам 
се са малима од две до четири 

године. Дирљиво је да та дечица 
свакога од женских у грађанском 

оделу, ко није у калуђерском, 
зову „мама”. Ишла сам са њима у 

шетњу у поље – сви су хтели мени 
и сви су викали „то је моја мама” 
и хватали ме за руку, тако сам 

све по двоје држала једном руком, 
двоје другом.
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мо   нашки пут, своју жељу изражава у писму пријатељици Десан ки То     ма  новић 9. новембра 1932. године:

Ја ових дана понекад помишљам да ћу ја можда, можда поћи пу-
тем монаштва. То још није близу мене и то је само тајна мисао моје 
ду ше. У истом писму Десанки говори да је слушала говор владике Нико-лаја:

Скоро једне недеље слушала сам многе чудне речи Николаја Вели-
ми ровића који је говорио у придици многе примере из живота и мно ге 
савете, очински као да се разговара са својом децом којој би хтео све 
да остави у предање за њихово добро. Све своје искуство и душу своју. 
Говорио је сасвим изненадно једне недеље у цркви Све тог Саве, нео бја-
вљен па света не беше много. По служби, док је делио на фору, још је 
говорио, саветовао и молио, на добро позивао народ.Са пријатељицом Рускињом Ирином Нада Аџић време често про-води на руском гробљу, где је сахрањена Иринина мајка, и слуша слу-жбе у Иверској капели покрај гробља:4 

...Звона су одјекнула весело ударајући као клепало. Капелица затре-
пта у светлости. Света је било пуно. Увек су и на басамцима ста ја ли 
читави редови. И ми смо пошли у капелу. Велика сребрна икона „Ивер-
ске Матере Божије” засија се и мило пуна обећања је гледала на нас. 
Хор је певао, текла је молитва кроз песму, као река коју не може нико 
зауставити. Душе су се људске отвориле Богу. Отац Јован Сокаљ сво-
јим слабим али пуним и усрдним гласом молио је се, призивао је својом 
душом помоћ Божју и читао је топлим гласом из душе. 

Чинило се, врата су небеска широм отворена...Запис на Материце 1932. говори о даљем одређењу њеног пута:
И чекала сам тај дан радосно. Тај дан ћу бити са својом мамом ја-

че него иначе. Ирина је била да ми прави друштво на служби у Црк  ви 
св. Саве, а затим смо после доручка отишле на гробље мојој и ње ној 
ма ми.

4 Подизање Иверске капеле непосредно је везано за стварање руског гробља у Бео-граду. Да се подигне капела за опела залагала се кнегиња М. А. Свјатополк-Мирска. То ком преговора са градским властима стигла је вест о рушењу Иверске капеле у Москви (1929) и тада је зачета идеја да буде подигнута у Београду. Саграђена је 1931. године по пројекту Валерија Сташевског. Осветили су је патријарх српски Вар -нава и митрополит кијевски и галички Антоније. У иконостас је уграђена реплика иконе Иверске Богородице, по којој је капела и добила име, а донета је са Свете Го ре, где је и оригинал. У гробници испод капеле сахрањен је митрополит Антоније Хра -повицки, а око капеле истакнута духовна лица руске емиграције. З. М. Јовановић, „Црква Све те Тројице – Руска црква” у Историја београдских светиња, Београд, Слу-ж  бени гла сник, 2017, нап.13, 247.

Црква Манастира Ново Хопово, репродуковано из М. Медаковић, 
Света Гора фрушкогорска,Нови Сад, Прометеј, 2015, 320. Хопово, 25. октобар 1925.Из Дневника Надежде Аџић, Београд, 1924/25. године,Четврта свеска, од 9. априладо новембра 1925,архива Манастира Враћевшница

Отац Алексије – Хопово.
Дали су нам много радости, 
радости – делић вечности,
а не оне пролазне радости.

Служба у Хопову, то је делић неба 
на земљи. И мама и ја причајући 
тати, рекле смо иста осећања у 
исти мах. Мама је рекла да јој се 

чини да певају анђели на небу, а ја 
да ми изгледа да се отвори небо и 

да се чује небесни хор анђела.
Ето, то је песма монахиња 
и онога живог светитеља, 

оца Алексија. А деца она, то је 
благослов Божији, то је чудо и 
нигде више нема онакве деце – 

сирочића. Миле, добре,
здраве и радосне. 

Хопово је било у златној одежди. 
Сва је шума трептала у златном 

руху. Причестиле смо се
на Св. Параскеву. 
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Поподне је била мала прослава поводом дана Ђуре Јакшића у на-

шем дому и Домска слава Св. Игњатије... Мене су позвали да им по мо-
гнем код деце и код гостију...

...После прославе, кад су столице ишле у крај, опазим у публици две 
калуђерице. Поведе ме жеља да им приђем, али се не упутих, учини ми 
се да није лепо. Хтела сам само да знам ко су оне, да ли су католичке 
сетре и откуд оне овде? Да ли су руске или српске можда? У том ми 
пође у сурет г-ђа Јелачић са молбом да позабавим ове гошће ако немам 
својих гостију јер је она заузета. Била сам са њима све време. Причале 
су ми како је на Охриду код њих лепо, да је народ много добар, као да 
је рај на земљи. Њихов манастир се зове Калиште, има их тридесет 
се стара.Монахиње су се интересовале за њен рад, молиле је да им дође у посету, да их поучи да и оне раде сличне радове. На питање да ли јој за то треба дозвола једна од монахиња каже:

Треба, али се ти за то не брини. Ја сам Касијана, игуманија Кали-
шта и ја те позивам. Наш је владика Николај Велимировић, он ће још 
да воли кад чује да ћеш сестрице да нам научиш.Уз благослов игуманије млађа монахиња Нади даје на дар штам-пану икону, у којој Нада препознаје Иверску мајку божију:

Какав чудан дар на Материце примих. – Xвала вам, одговорих. 
Ја се у поклон загледах и гле, познадох. То је Иверска Мајка Божија. 

...Пред њом се читало мамино име до четрдесет дана, пред њом сам 
свеће палила, молила се и утешна одлазила. Она је у тако танкој вези 
са мамом и са мном и, гле, она ми милостива долази на тај дан. Ја за-
гледам, не могу све то да кажем, а срце ми дрхти.Игуманија јој поставља питање да ли би била калуђерица, а Нада одговара:

Не знам – одговорих јој мирно. Како Бог хоће. Понекад мислим на 
то, али за сада не могу. Старог оца имам, не бих га оставила. Како ме 
Бог буде водио тако ћу ићи...Унутрашња превирања исказивала је у писмима Десанки Тома-новић, па је непосредно пред очеву смрт, у марту 1933. упутила пи-смо пријатељици у коме каже:

Понекад бих хтела да испричам све што је у мојој души сад, па ме 
једна сумња зауставља, мени врло тужна. А то је, нећеш ме потпу-
но разумети, бојим се... а ја осећам сасвим реално. Везу Неба и Земље. 
Небо ми је постала тежња, жеља да му се приближим. Идеал. Не ми-
сли, као што сам ја доскора мислила да је ово једна дрска људска ми-
сао. Скоро нам је казао један светогорски стари калуђер, О. Кирик: 
„Сваки човек треба да буде свети.” Да, то је циљ живота, то је венац 

Нада Аџић, око 1930,архива Манастира Враћевшница
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који је дат да припада људима. И светитељи су људи, само су душу 
своју издигли изнад просечног и у све вишим ступњевима издизали се 
ка светињи. 

Десо, ово само теби говорим, то није разговор, то је осећај мој, 
ду бок и драг. Мени је јасно само једно, да се нећу спутавати бракоm, 
то је сад сувише уско и загушљиво. Немам љубави за овакве бракове 
мени могућне. Мени је Господ указао на нове путеве широке и свет-
ле. Опрости ми Десо и чувај моју тајну. Хоћу да молим Богада њему 
служим до краја свог живота… Срце ми је некад слабо (срчана ане-
мија) али се ја не осврћем на то, јер знам да имам да завршим нове, 
велике задатке, за које се тек сада припремам.

Мени је добро на души, Слава Богу!
Од почетка поста читам Јеванђеље, од почетка. Толико сам за-

див љена Десо, да ми се чини као да све то до сада нисам знала (а тре-
ћи пут читам). Како пролазим те редове ја се богатим и чудим се 
празнини духа у свету којим се живот испуњава док ту у нашим рука-
ма имамо овакво благо, као што је Христова наука, и овакав пример 
као што је Христов живот.

То мало редова Еванђеља тако је много. То је оно истинито. Хтела 
бих свима то да дам, да нико није без мрве небескога хлеба.После смрти оца, 9. децембра 1933. прилагодила је свакодневицу самоћи, одрекла се материјалних ствари. Богату Сретенову педаго-шку заоставштину, ормаре са књигама, портрете родитеља и драго-цене рукописе, поклонила је Учитељској школи у Јагодини. Из свог стана у Челопечкој улици бр. 3, где је са оцем живела после смрти мајке, сели се у Дом госпођа свете Ане на Дедињу са намером да опо-рави своје здравље.5 Након тога све више физички јачајући, сели се у Дом мајке Јевросиме6 за напуштену децу, у Поп-Стојановој улици 

Црква Покрова Пресвете Богородице у Београду, при којој Нада Аџић, организује добротворни рад,фотографија Д. Боснић из књиге 
Историја београдских светиња, стр. 298

5   Дом госпођа свете Ане на Дедињу саграђен је захваљујући Ђорђу Вајферту, који је на Дедињу купио плац и даровао га Београдском женском друштву за потребе из градње Дома. Дао је и кредитне гаранције за изградњу. У Дому се Надежда Аџић бави ла декоративном уметношћу и читала хришћанску литературу, нарочито Про-
лог Св. Владике Николаја. У овом здању живеле су старије госпође и неудате девој-ке, по строгим правилима верског живота. (преузето 24.06.2019); О. Ђорђевић, н.д., 170.
6   Друштво Мајке Јевросиме као и Коло српских сестара и Дом ученица средњих шко-ла основала је Даринка Николић, руска васпитаница, наставница и јавна радница. Награду и радост за свој рад налазила је међу дечицом у забавиштима Студеничке или Поп – Стојанове улице. Даринка Николић заузима једно од најважнијих места ме ђу знаменитим и заслужним Српкињама, Даринка Николић, оснивач и творац До-
ма ученица средњих школа, Београд, 1930.
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бр. 7, у близини Цркве покрова пресвете Богородице, у коју је често ишла на службу.7 Око себе окупља групу жена и деце, и организује их у сестринство по узору на богомољачко „Братство св. Саве”. У раду са децом су јој помагале пријатељица Ана Пипер Царичић, сестре Јеле-на и Марија Деда, Даринка Сремчевић, управница Дома и Катарина Стојадиновић, професор музике.8 Из овог периода Надиног живота, значајни су записи које је водила приликом ангажовања у Друштву мај ке Јевросиме, организујући и присуствујући низу предавања, уче-ћи се да што боље помогне сиромашнима и болеснима, а у чему про-на лази преко потребан лични спокој.

Даринка Николић, оснивач Кола српских сестара и Дома „Мајке Јевросиме” за незбринуту децу, Поп Стојанова улица 7, Београд. У овом Дому је становала Надежда Аџић и помагала у раду Друштва „Мајке Јевросиме” пре одласка у Битољ, архива Манастира Враћевшница

7   О. Ђорђевић, н.д., 169-171.
8   Нада Аџић је организовала дечији хор који је имао свој први наступ на други дан Духова, преславу овог дела Београда. Градом је ишла литија, а под заветним хра-стом, где је читан молебан за родну годину, хор је певао „Благословен јеси, Христе Боже наш”. Народ је прихватио песму и читава литија је певала, а то је Наду Аџић охрабрило да прикупља нове певаче и да подстиче још више рад овог хора.

Писмо Наде Аџић упућено Друштву „Мајке Јевросиме”,у коме моли да јој се продужи дозвола за коришћење собеу Дому Мајке Јевросимеу Поп Стојановој 7 у Београду,архива Манастира Враћевшница

Комплет часописа Хришћанска 
мисао адресиран на Наду Аџићу Поп-Стојановој улици, 7у Београду,Манастир Враћевшница
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Божић 1935.
... На предлог сестре Наде Аџићеве, скупило се: 40 мандарина, 45 

комада гурабија од меда (које је поклонила сестра Аџићева), 27 комада 
пишингера од госпође Ане Царичић, 10 поморанџи од сетре Јелене Де-
де, један патишпањ од госпође Шишмановић, једна велика кутија ко-
лача од госпође и господина Пере Одовића, књижевника, један плех 
ко  ла ча, 10 поморанџи, 2 тегле слатка и 4 тегле компота од госпође 
Дан  ке Филиповић и један плех колача од сестре Јелене Најдановић. Све 
је ово било на Бадњи дан спремљено. Тога дана је господин Најдановић 
оти шао до управника Војне болнице и замолио га за дозоволу да се 
сме ју ове ствари разделити болесним војницима. Г-дин управник је 
био дирнут оволиком пажњом нашег сетринства...

...У двема великим собама са по двадесет болесника наишли смо 
на једног војника који слави Св. Стефана. Њему смо пожелели да му 
до славе добро буде и поклонили му једну теглу слатка, желећи му да 
он као домаћин славе тога дана почасти своје другове.9 Од 4/17. фебруара 1935. године Друштво мајке Јевросиме орга-низује бројна предавања чији је циљ био подучавање породиља, а на којима су „упознавале себе са религијом, педагогијом, хигијеном”. Сва ко предавање је почињало и завршавало се молитвом, читане су молитве за децу владике Николаја Велимировића из „Малог мисио-нара.”Милош С. Пауновић, ђакон и катехета, један од предавача говорио је:

Како су то биле матере врло простих и сиромашних породица, то 
сам предавање тако подешавао те сам их произносио сасвим попу-
ларно. Сва су предавања до краја увек пажљиво саслушана и са очи-
тим интересовањем.Предавања су држали ђакон, учитељ и лекарке. Нада Аџић је ор-ганизовала и учествовала у делатностима Друштва мајке Јевро симе, а врло често је била и дародавац и покретач да би се помоћ угрожени-ма организовала. Посећивала је угрожене породице и вршила проце-ну шта је као помоћ најпотребније, учествовала је у шивењу одеће за штићенике Дома мајке Јевросиме и за сву угрожену децу, и даривала платно неопходно за шивење, давала савете породицама у које је од-лазила, а своје дневничке записе најчешће завршава закључком:

У углу имају икону Спаситељеву.

9   О. Ђорђевић, н.д., 298.

Позив мајкама за предавањекоје је организовало Друштво Мајке Јевросиме, архива Манастира Враћевшница
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Поред рада у Друштву мајке Јевросиме Надежда Аџић се 1934. године пријавила за рад при Цркви Покрова Пресвете Богородице у Београду, и при цркви у Врњцима. Почетак рада је описала у свом дне внику10: 
3. октобар 1934. Београд
...Пошла сам у Цркву да примим благослов за почетак рада. Отац 

прота Илија11 ме је од срца благословио, на моју молбу да сам дошла к 
њему да примим благослов јер хоћу да започнем рад међу сиромасима 
у његовој парохији и данас полазим и молим да ми очита молитву за 
почетак посла.

– То је лепо, то је добро – каже прота . – Нека Вам Бог помогне у 
Ва шем послу.

Хајдемо пред олтар. 

10   Дневник Надеже Аџић, архива Манастира Враћевшница.
11   Реч је о проти Илији Савковићу, тада старешини Цркве Покрова пресвете Богоро-дице, О. Ђорђевић, н.д., нап. 31, 229.

Ратна сирочад из Врњачке Бање. При цркви у Врњцима Нада Аџић је учествовала у добротворном раду, као и при Цркви Покрова Пресвете Богородице у Београду. Њена помоћ највише је била усмерена на децу.
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Изнео је крст, предао ми у руку, па смо стали пред икону Покровску. 

Свештеник је почео да чита дивне молитве за снагу, заштиту и помоћ 
на доброжетелачком путу. Спомињао је много моје име, молећи од 
Бо га и Матере Божије помоћ и заштиту од злих снага... По завр ше ној 
мо литви рече: ,,Ја се радујем Вашој намери да обришете сузе сирома-
си ма. Хиљадили се таквих. Боже дај!” Способност и пожртвованост Надежде Аџић у доброчинитељ-ском раду увидео је владика Николај Велимировић приликом посе-те Дома за напуштену децу у Поп – Стојановој улици у Београду и по з вао је да напусти Београд и посвети се сиромашнима у Битољу.12 Владика Николај је у у току свог богоугодног рада основао више хранилишта за децу: у Чачку, Краљеву, Крагујевцу, Горњем Миланов-цу13 а најпознатије је свакако било „Богдај” у Битољу.Како пријатељство и побратимство са породицом Зернов није по-сустало њиховим одласком из Србије, на позив Марије Зернов Нада Аџић одлази у Швајцарску, где пролази обуку социјалног рада, и упо-знаје се са добротворним радом сестара Зернов у Паризу и Женеви. То више продубљује њену жељу да свој живот посвети хумани тарном раду и доброчинству, још увек тражећи начин да се потпуно посвети томе.14 

Записи које је Нада Аџићводила током рада у Друштву Мајке Јевросиме у Београду, архива Манастира Враћевшница.  Записивала је распоред предавања, ко их је водио, којим породицама је упућена помоћ, анализирала је стањеу сиромашним породицамаи предлагала шта је неопходно учинити. 
12   Битољ је први град који је српска војска ослободила у Првом светском рату, а на-кон завршетка рата био је у саставу Краљевине СХС. ,,Од 80.000 становника Битољ је спао на 35.000, све је мање презимена на -ић, улице зарасле у траву, куће без кро-вова, дућани без врата, робе и трговаца, улице без пролазника...”, на основу описа Битоља после Првог светског рата у: Станислав Краков, Путописи II, 98-102; Године 1920. Цариградска патријаршија преноси надлежност над Битољском епархијом на СПЦ. Први епископ битољски био је Јосиф Цвијовић. У Битољ по својој жељи одлази и Николај Велимировић 1920. године и постаје епископ охридски. После доношења Ус тава Српске православне цркве, 1931. године, уједињује Охридску и Битољску епар  хију у Охридско-битољску. Војна енциклопедија. Том 1, Београд, 1970, 631; С. Ву-ко  вић, Српски јерарси, 1966, 375-377.
13   14/27. октобра 1938. на дан Свете Параскеве, освећени су темељи хранилишта за децу сиромашних родитеља у Горњем Милановцу. Као и свуда по епархији жичкој и шире, хранилиште је подигао владика Николај Велимировић, који је 14. октобра обишао плац на коме ће се хранилиште изградити. Чин освећења извршио је изасла-ник владике протојереј Александар Јеремић, заједно са Добривојем Страњакови ћем, арх. намесником и Д. Поповићем, свештеником. Донатор хранилишта био је Љуба Сарачевић, некадашњи индустријалац из Београда. А. Марушић, „Рудничко-таков-ски крај у листу Преглед цркве епархије жичке”, Зборник Музеја рудничко-таков ског 
кра ја, 5, Горњи Милановац, 2009, 180-181;Ђ. Боровњак, Архитектура и урбани зам 
Горњег Милановца (1853-1941), Горњи Милановац, 2007, 44.
14   Казивање Миле Стојнић о Надежди Аџић (игуманији Ани) у О. Ђорђевић, н.д., 219.
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После повратка из Швајцарске Нада Аџић је донела одлуку да по-могне онима којима је помоћ потребна, а то су, пре свега, деца. Ово је саопштила својој пријатељици Ани Пипер – Царичић у току једног излета са децом у Топчидеру.15 
– Изабрала сам ово место да ти поверим нешто врло важно за 

мој живот, Анице. Одлучила сам да га заправо сад започнем. Владика 
Николај ме позвао да у његовој Охридско-битољској епархији оснујем 
један нови тип установе за децу без родитељског старања. Он је у Би-
то љу већ нашао једну стару беговску кућу у којој бисмо започели рад. 
Позвао ме да дођем да је видим и да видим битољске просјаке, де  цу 
ко ја вапију за нечијом љубављу. Не морам остати нити ишта одгово  -
рити напречац. Сутра крећем у Битољ. Не знам колико ћу оста  ти и 
да ли ћу се одмах латити посла. Можда се дуже времена неће   мо виде-
ти. Писаћу ти чим стигнем.

– Надо, па и овде има такве деце. Таква су деца и сада око тебе у 
до  му, у Поп-Стојановој улици. Зар баш мораш тако далеко да идеш да 
их тражиш? Размисли, ипак.”

Деца у сиротињском дому у Горњем Милановцу са свештеником Страњаковићем, непосредно пред почетак Другог светског рата, И-1003, МРТК. Жељу да се оснује и хранилиште у Горњем Милановцу имао је владика Николај Велимировић, који је 14. октобра 1938. посетио Горњи Милановац и обишао плац где ће хранилиште бити саграђено.

15   Исто
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... – Анице, знам да ми не одобраваш, сви моји блиски људи су из пе-

тних жила запели да ме одговоре, кажу да ме спасавају. Мој одговор 
на то је да сваки човек има право да бира свој пут у живот. Ја сам 
свој избор начинила да помажући људима служим Богу. Зар у томе 
има нечег лошег? Зашто сви мислите да је то пропаст за мене, кад ја 
у то ме уживам?16

Дечије хранилиште ,,Богдај”, БитољНадежда Аџић је преузела бригу о „Богдају” 1. децембра 1935. го-ди не. Дечије хранилиште је било смештено у кући турског паше, коју је откупио владика Николај. У дворишту се налазио извор лекови-те воде св. Ни коле, па је по владикиној жељи и хранилиште Богдај17 било посве ћено светом Николи: прво дете уписано у списак деце „Бог-даја” звало се Никола Анастасијевић. Управница хранилиш та је би ла сестра На да.18 Надежду Аџић и њене помоћнице у Богдају влади ка је ословља вао са „сестре,” а тако су се и оне међу собом називале.Као епископ охридско-битољски Николај је често долазио у ,,Бог-дај”, а деца су се неизмерно радовала његовим посетама: Ни до пола 
авлије не дође а сва су деца била око њега и сви у глас викали: „Благо -
слови Деда Владико.” Није се знало ко је радоснији, деца или Деда Вла -
дика.

16   Од раног детињстав Нада Аџић има потребу да дарује, саосећа. Приликом посета Манастиру Хопово и прве исповеди она исповеда да јој је тешко да прими било какав дар, већ има потребу само да она сама дарује. Мучи ме често то што не могу 
ништа ни од кога да примим и више волим да одбијем. Мања Зернов ми каже да је то 
гордост. Ако је гордост онда је то грех. Хоповска монахиња је саветује да искрени дар прихвати, а Нада Аџић записује: Ја осећам једну дивну радост кад се могу одрећи 
онога што може мени припасти и кад се та радост може причинити другоме уме-
сто да се учини мени. Ту нема гордости, то је само одрицање. Ја не волим колач са 
та њи ра да узмем, нека тај колач узме други, или оно што бих највише волела да 
имам то баш набавим и поклоним другоме... О. Ђорђевић, н.д., 245.17   Владика Николај је приликом једне од посета Дечијем хранилишту сестри Нади објаснио назив хранилишта: Видиш ово је овде чудотворни извор. Ту су се многа чу-
да дешавала. Причају да је овде ницала пшеница из бунара. По тој пшеници се и зове 
„Богдај”, што значи пшеница. После су овде били дуго Турци и сад, ето, нема те пше-
ни це; Владика је молио сестру Наду да бележи чуда у „Богдају”, која примети а која се по народном предању одувек у њему дешавају; Дневник Надежде Аџић, Друга свеска, 6. јануар 1936, репродуковано у О. Ђорђевић, н.д., 334.18   Нада Аџић је током боравка у Битољу писала дневнике који се чувају у Манастиру Враћевшници, а репродуковани су у књизи О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи 
игуманија Ана, 171-193, 306-411. Уистом манастиру се чува и њена преписка са вла-диком Николајем из периода управљања дечијим хранилиштима захваљујући којој и имамо податке о раду хранилишта.

Извод из Дневника Надежде Аџић, III, архива Манастира ВраћевшницаВладика Николај је први пут посетио хранилиште 6. децембра 1935. године, што је сестра Нада описала у свом дневнику. 
И седајући владика ми говори: 
– О где си ти дошла Надо, из 

оног дворца твог где живиш у 
Београду, дошла си овде, у ову 

турску кућу.  – Ово је лепши дворац 
од дворца – рекох.  – Љубав те је 
довела, љубав те је покренула. 

Зато си дошла овамо. Тако стоји и 
у Св. Писму. Нероткиња ће имати 
више деце него она која рађа. Ето 
то је за овакве случајеве казано... 

она ће имати пуно деце – неколико 
стотина. ...Дошла си овде да 

оставиш велики спомен твојим 
родитељима и теби.
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У кући без ствари затекла је при свом доласку искушеницу Дани-цу, са њено двоје деце, и послужитеља Црквеног суда Глигорија са же-ном и усвојеним дететом. Пензија Надежде Аџић, коју је наследила од оца била је једини извор прихода, па су и први месеци управљања хранилиштем били изузетно тешки. Нада Аџић је прилоге уписива ла у свеску са печатом и благословом владике Николаја, захвална и за најмањи прилог у свакодневним потрепштинама, који су сиромаш-ни Битољчани давали. Најчешће су даривали хлеб. Временом се број приложника увећавао: животне намирнице, огрев, намештај и по  кућ-ство су даривали Битољчани, манастири и цркве Охридско-би тољ-ске епархије: новац и друге неопходне ствари прилагали су: „Југо сло-венска унија за заштиту деце”19, Фонд краља Александра20, Битољ с-

Патријарх Варнава и владика Николај Велимировић са децом у „Богдају”, 1936, архива Манастира Враћевшница

19   Југословенска унија за заштиту деце основана је 1933. године са циљем да ради на оснивању друштава за заштиту деце, да доводи у везу постојећа друштва и да ко-ор динира њихов рад. Поред тога, задатак Уније је био да проучава методе заштите деце и да настоји да се оне примене код нас у разним установама и организацијама. Ју гословенска унија није била нова организација за заштиту деце, већ центар свих ор ганизација. Била је под покровитељством краља Александра Карађорђевића и по  часним председништвом краљице Марије. Више у: Ljiljana Stankov, Jugoslovenska uni ja za zaštitu dece 1939–1941, Ljubljana, Zgotovina otroštva, 2012, 282, www.sistory.si (преузето 10. 18. 2019.)
20   По одлуци Главног одбора Југословенске уније за заштиту деце 1935. године, ос-но ван је Фонд „Краља Александра Карађорђевића” за подизање дечијих установа, Lj. Stankov, n.d., 278-290, www.sistory.si (преузето 10. 8. 2019.)

Концепт писма Наде Аџић владици Николају, Битољ,28. 7. 1935.Била је смештена код Србиновићке, од владике писмом тражи многобројне савете; Нада Аџић сагледава стање око отварања хранилиштаи предлаже шта треба дасе уради, архива Манастира Враћевшница
 Владика Николај је одговорио 11/24. 8. 1935. из Сремских Карловаца,  да је толико њених питања да се на њих не може ни одговорити. Нека се ствар почне, 

па нека се и развија... 
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ка општина, Народна банка, Министарство просвете, Министар ство социјалне политике, Патријарх српски Варнава, Жичка епархија и љу  ди добре воље, међу којима су се издвајали: хотелијер Јефтић из Би то ља, Драгољуб Ристић, Надин кум, и власник фабрике тек стила из Ниша, ђаци београдских школа... Свакако да је највећа помоћ за децу стизала од владике Николаја, који је и усмеравао Наду у управљању хранилиштем. Нада није дуго писала својим пријатељима у Београд, осим једне дописнице да је добро стигла. У јесен 1936. године се појавила у ду гој црној одећи и са црним апостолником на глави. По огрубелим, ње  -ним дотад негованим рукама, видело се да је радила најгрубље по-сло ве у пољу и кући. Одушевљено је причала о деци, просјацима које је сакупила по битољским улицама, о сусеткама и побожним женама из битољских цркава... Обишла је своје познанике, прикупила стару оде ћу и обућу, спаковала у једну огромну балу и заједно са намешта-јем и покућством, које је преостало у њеном стану, у једном товарном ва  гону пребацила у Битољ. Јасно је било да она тамо остаје... Од тада је она у Београд долазила накратко, на пет-шест дана, бар два пута го ди шње, да прикупи одећу и обућу, а сакупљала је и новчане и дру  ге врсте прилога. Причала је по београдским салонима згоде из жи во-та у „Богдају”, знала је име сваког детета, њихове особине, и свако де те је волела истом љубављу, као да их је све родила. Поред Београ -да, Нада је током боравка у Битољу посећивала Врњачку Бању, оби-чно 28. јула, на дан посвећен св. Кирику и матери његовој Јулити, ка  да се у цркви, коју је саградио њен прадеда по оцу, обележавала за ве ти на насеља Врњци. У Врњачкој Бањи се сретала са члановима Бра т ства св. Саве из околних села, присуствовала је са њима сеоским заве тинама, заједно са њима певала, онако успут, као ненамерно поду чавала их, причала им о светињама у Охридско-битољској епар-хији и о ,,свом” „Богдају.” Они су јој давали прилоге за „Богдај”, а врло често и долазили да помогну у обради поља око „Богдаја”... Из Врњач-ке Бање је 1/14. августа одлазила у Жичу на велики народни збор, а после тога се враћала у Битољ.21 Хранилиште ,,Богдај” је било екстерног типа. Деца су у хранили-шту боравила само током дана када нису у школи, док су деца млађег узраста у хранилишту проводила већи део дана. Имала су два оброка – доручак и ручак, а поподне су одлазила кући да вечерају и преноће. Владика Николај је желео да се у хранилишту поштују правила као 
21   Сећање Миле Стојнић забележено у књизи О. Ђорђевић, н.д.,219, 220.

Одобрење епископа охридског, Николаја Велимировића,за сакупљање прилога за Дечије хранилиште у Битољу, архива Манастира Враћевшница 

Деца из ,,Богдаја” око 1939,фото Нада Аџић, архива Манастира Враћевшница  
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у манастиру, поштујући децу друге вероисповести. Сестре су имале од војено време за молитву, док су недељом и празницима са децом присуствовале литургији у Цркви св. Димитрија или у Цркви пресве-те Богородице, у Битољу. У априлу 1936. године владика је купио су-седно имање и кућу која је служила сестрама за преноћиште и мо-литву, а 1939. године је направљена и мала црква у склопу „Бог даја”, посвећена св. Николи.Свакодневно је хранилиште примало нову децу. По налогу вла-дике Николаја сва деца су примана у хранилиште, без обзира на веру, с тим да се није служило месо да сестре не би морале водити рачуна да ли ће се оскрнавити обичаји муслиманске деце.22 
18. новембар 1938. 
Сестра Надо,
Питали сте ме, да се даје деци месо за храну у Богдају, како то неки 

препоручују, али овако размишљам у присуству Бога Свеприсутнога:

22   Други разлог је била жеља владике Николаја. Приликом једне посете „Богдају” рекао је сестри Нади: Ово је свето место и ја бих желео да се овде никад не једе месо... 
Онда би свет још више поштовао ово место и долазио овамо. Ти ћеш видети. Народ 
поштује кад се по светињи живи.

Нада Аџић са добротворима и децом из Дечијег хранилишта ,,Богдај”у Битољу, архива Манастира Враћевшница Деца из ,,Богдаја”, око 1939. године, фото Нада Аџић,О. Ђорђевић, Сретен Аџић
и његова кћи игуманија Ана,2014, 181. 

Посуде које су користила деца у Богдају, Манастир Враћевшница 
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1) Усред Богдаја као срце налази се Светиња. Та Светиња три годи-

не је чувала Богдај, те је све било добро, а деца са сестрама здрава и 
весела.

2) Три године у Богдају се није употребљавало месо, па ипак су де-
ца наша била здравија и свежија од многе деце која се хране месом.

3) Муслиманску децу пустали су родитељи у Богдај само зато што 
су знали да се ту не једе месо и свињетина.

Може ли нам неко гарантовати кад будемо ,,омастили” Богдај да 
ће нам она светиња помагати, и да ће Богдајци бити здравији и весе-
лији и да муслиманска деца неће побећи? Ако може онда могло би се 
допустити да се уведе оно што се тражи, а што се до сад отказивало. 
Питајте дакле, па и сами размислите, да ли може неко дати такву 
гаранцију, па према томе поступите. 

Толико Вам могу одговорити на Ваше питање. Вас, сестре и децу 
срдачно поздравља и благосиља Е Николај. 

Јесте ли примили џак пасуља? До краја 1935. године у хранилишту је било двадесеторо деце, крајем 1936. шездесеторо и 1937. близу стотину. Сестри Нади су се у раду са децом придружиле сестре: Милунка Младеновић, 1937. (по-тоња монахиња Марија и игуманија Манастира Враћевшница), мо-на    хиња Сара (потоња игуманија Љубостиње, Ћелија и Копорина), по  -ма гали су јој мештани Битоља, међу којима се истицала баба Заха; ђа   кон Ламбра их је подучавао. Када због других обавеза није могао да их посети, владика Нико-лај је слао писма деци и сестрама, саветовао их, слао поклоне и све то са великом очинском љубављу, а они заузврат одговарали, захва-љи вали се и тражили помоћ кад год им је потребна. Био је строг и захтевао је послушање. За сваки план или поступак су сестре тражиле владикин благослов.
Владика се диже и полазећи обрати се сестри Даници: – А ти оти-

шла у мушки манастир. Говори зашто си ишла тамо! – Ради деце – 
одговори Даница. – Ја је послао у Св. Петку, примио јој децу а она ради 
шта хоће и иде где хоће. То не може тако. Или да слушаш шта ти се 
нареди или иди твоме мужу. То нећу да трпим. Да знаш да мораш би-
ти послушна!”23 Године 1939, на предлог сестре Наде пашин конак у близини „Богдаја” преуређен је у женски интернат за образовање будућих ва-спитачица и православних монахиња, које су живеле ван Битоља, и 

Сестре Стефанија (Стана Вукас) и Марија (Милунка Младеновић) које су помагале сестри Нади у хранилиштима у Битољу и Трстенику. Заједно су отишле у Сретење, а потом у манастир Враћевшницу, архива Манастира Враћевшница 23   Дневник, I, 6. децембар 1935.
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до оснивања интерната су морале да похађају католички интернат. Интернат је почео са радом 1940. године, када је у њему било 8 де-војчица. По жељи Владике Николаја интернат је носио назив као и хранилиште –,,Богдај”.Жал за братом Наду није напуштала ни у Битољу, без обзира на свакодневни рад и бригу о деци. 
Нашла сам у вароши да купим старински светњак, жут са чет-

вртастим постољем, за свећење водице и славу Св. Николи, да буде за 
душу моме брату Миловану, пострадалом у Албанији 1915, године, у 
својој осамнаестој години живота као ђак трећег разреда Учитељске 
школе у Неготину...24 Изводи из Дневника Надежде Аџић: 

19. децембар 1935.
Прва слава у „Богдају”
Прво ујутро што је ушло у кућу био је телеграм од Владике Ни-

колаја, Оца овога дома. Честитао је прву славу свима домаћинима и 
гостима. Са овим је започео дан. Кроз суснежицу ишли смо у цркву са 

Деца из „Богдаја” са васпитачицама (искушеницама) око 1939. године, архива Манастира Враћевшница

24   Исто, 11. децембар 1935.

Дечије склониште св. Николе „Богдај”, архива Манастира Враћевшница
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децом. Дечица су била весела...Колач су окретали са свештеницима 
домаћица славе Аспасија Павловић са својим сином Николом и нашим 
првим питомцем Николом. Ручак је сестра Аспасија спремила код куће 
и сав донела. Служили смо се још и ракијом, бомбонама и колачима 
које стигоше од Г-дина Јефтића хотелијера...

20. децембар 1935.
Из Основне школе ,,Вук Караџић” примили смо десеторо деце...

Да нас их има први пут 23. То су добра, дисциплинована деца. Још за 
доручком обавестила сам их о Деда Владици. Кад деца свршише дору-
чак, неко дете примети и рече: Ено на капију улазе неке попе. – Ево 
Де да Владике – обрадовах се... Чим је ушао у кућу са гостима... довикну 
своме послужитељу: – Дедер дај оно што смо донели. Ево децо морао 
сам због вас и песник да постанем. Написао сам вам химну ,,Богдају”. 

... Данас смо били са децом у Цркви св. Димитрија. Служио је Вла-
дика Николај и први пут се срео са децом нашом у цркви и поделио 
им нафору... – Још нема свештеника – Владика је нестрпљив. – Хајде 
да одслужимо – рече свештеницима који су били са њим. Затим смо 
пре шли у терпезарију нову, преправљену од горње 3 собе. Ватра је већ 
горела у Деда владичином огњишту. Он се ту поред огњишта сместио 

Дом ученица ,,Богдај” у Битољу, архива Манастира Враћевшница
Химна ,,Богдаја” коју је написао владика Николај Велимировићи прочитао деци и сестрама24. децембра 1935. године у Дечијем хранилишту; Дневник Надежде Аџић, III,  24. децембра 1935, архива Манастира Враћевшница

Ми смо мали Битољчани,
Малишани, сиротани, 

Кућа нам је баш на крају,
У Богдају ко у Рају

У Богдају. 
Богати смо братском слогом,

Радосни смо својим Богом.
Захвални смо што нам дају,

Играмо се ко у Рају,
У Богдају. 

Бог нам шаље доста хлеба
И остало што нам треба

Па ако смо и на крају
Ми живимо ко у Рају

У Богдају.
Учимо се добри бити 

И свом роду користити.
Тако наши дани трају 

У Богдају ко у Рају
У Богдају. 
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чекајући да га деца вежу. – Хвала Деда Владико за све што нам дајеш 
– храну благословену из манастира шаљеш. Сви су овде људи добри, 
али нико као ти... Деди би мило да чује ове дечије гласиће... – А сад дај 
Јова не чиме ми деци да се одрешимо. – Дајте децо брзо узицу – вичем 
ве село. Хајде да вежемо Деда Владику. И белу пантљику од два метра 
ба цим по деци, да се сви ухвате за њу, а једним крајем да везујемо...
Дошла је велика кеса бомбона и сад је преосвећени сваком детету у 
руке шаку бомбона метао у тањир. Било је општег весеља... После 
де  чијег ручка имали смо на ручку са нама три матере игуманије. Сви 
смо били добро расположени. А после ручка певане су духовне песме, 
што је у нашој кући учинило нарочито добар и жељени штимунг. Тад 
ће ми шанути сестра Даница: – Ето видиш сестра Надо, то је сасвим 
други живот живети са калуђерицама. 

Бадњи дан, 6. јануар 1936.
...Већ око три сата поподне су стигли богословци са Бадњаком. 

Ва тра је цео дан горела на огњишту и чекала кад ће ући у кућу први 
Бадњак. Деца су весело са усклицима дочекали Бадњак и једногласно 
на поздрав: Христос се роди, одговорила ,,Ваистину се роди”... кад смо 
ушли поново у кућу нашу радосну бацали смо ораје у цркви и у мојој 
со  би, а код бадњака не, очекујући да ће нам домаћин деда Владика до -

Извод из Дневника Надежде Аџић, I, 20. 12. 1935.
Кад сам предвече полазила од 
куће, срела сам кола скоро на 
улазу у наше сокаче. А уз кола 

чујем глас Владичин: – Ето дошао 
сам да вам честитам окриље – 

рекао је. – И ми вама честитамо 
славу и имендан. Преосвећени 

весело улази у кућу... Мала Јованка 
је Владику послужила ситним 

колачима. – Изволите Деда 
Владико – стидљиво нуди Јованка. 

А по други пут кад је нудила 
каже преосвећени: – Не може 

више деда владика, чекај ја тебе 
да послужим и узима из ручица 

Јованкиних и служи Јованку весело, 
шалећи се са дететом. Деца са узицом коју су спремили да вежу владику Николаја, на Оце, 1935. 
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ћи. Разделисмо деци за ужину медене колаче што нам је донела се-
стра Аспасија, па затим спремљене кесе божићне, по предлогу вла-
ди кинином јер деца на Божић неће доћи, већ смо им разделили у ке се 
што им је Бог дао – по кобасицу, парче сира, суњу, јабуку, шаку ораха 
и смокава и по два колача. Тако са кесама зажелела је Сара да их сли-
камо. Извели смо их више доксата поред кога је натпис Дечије склони-
ште св. Николе. 

Бадњи дан, 7. јануар 1936.
У три часа пре зоре, биле смо у цркви. Још света не беше, тек се 

почело служити вечерње, па петохлебница, па јутрење и тек Литур-
гија... У олтару стајаше нам добри отац Владика Николај, десно од 
св. Двери и с времена на време погледаше на народ. Он је почео слу-
жи ти на Литургији. И кад сеђаше у својој престоној столици и при-
но саху му да чита из Св. Писма, он плакаше... Обишли су нас гости 
отац Сава, стари монах из св. Наума битољског и из истог метоха 
ста рица монахиња мати Христина, коју много волим од када ми је 
ле тос, осмог августа, кувала жито за трогодишњи парастос мојој 
мами. Обрадовах јој се као својој мајци и тад јој дадох и једну кошуљу 
моје матере коју сам из Београда за њу донела... Не знам како је почео 
разговор о томе колико је до сада урађено у Склоништу. Ја рекох: – Па 
ја гледам да постигнемо што више, док сам ту... – Ви не можете ово 
да оставите, г-ђице Надо. То не може да буде, да Ви ово напустите – 
поче отац Гавра који је био присутан.– Ако Ви одете, ништа овде не ће 
ићи. – Зашто ви Тако мислите оче Гавро? Главно је да је све почело, 
а сад није тешко прихватити. – Ја морам да се вратим у Београд. 
Имам тамо своје сестринство које никако не желим да напустим... 
Владика се осмехну и додаде: – Па нека те твоје ће сестре прећи 
овде за тобом... Добро, добро – додаде. Овде си се добро потрудила и 
жртвовала.– Нисам се жртвовала тако ми је све природно што сам 
ја овде. И тако сам је задовољна и срећна. Ја никад нисам била тако 
мирна и сретна као сад. Ни у родитељској кући. Увек сам била неспо-
којна и за нечим тежила. А сада сам много задовољна...

На поласку Владика пошали се са децом. Јованки је нудио да поједе 
велику од гипса крушку и задиркивао их речима. Затим оде у собу и 
донесе ,,Мали мисионар” и раздели свима...

16. јануар 1936.
... – Хоће ли деца да уче тропар св. Сави? – упитах. – Не знам, он је 

тежак. Него, мени се чини да је ђакон сад овде. Иди га Кристина зови 
да му кажем... – Дошао си да учиш децу. Редовно да долазиш. Кажи, 

Искушеница Надежда Аџић у Битољу, око 1935. године, архива Манастира Враћевшница 

Допис уредништва часописа „Мали мисионар”, које позива Наду Аџић да дође ради договора, 1/14. 8. 1935. године, архива Манастира Враћевшница
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је си ли ти ђаконе био војник? – Јесам, преосвећени. – Хоћу да ову децу 
научиш да лепо иду у реду, да знају кад им кажеш по један, по два, по 
три, по четири. Како кад треба. Кад стоје у цркви па полазе кући, гле-
дам како школска деца заокрећу а не умеју. Хоћу да наша деца сваки 
ред знају, да буду најбоља од све деце, да буду свима она за пример. 
Када име се нешто дели, да лепо прилазе, по један. Да знају реда. Јеси 
ли разумео? – упита Владика. – Слушај Ламбра, да научиш и нашу му-
слиманску децу неку песмицу. Види нешто шта ти хоћеш, нешто о 
природи, да не буду одбачени...

Недеља, 9. фебруар 1936.
Стигла су писма деци – одговори од Деда Владике и писмо нама 

свима. Деда владика је писао сваком детету засебно. То су били жу ти 
листићи и на њима је био одговор са цртежом – црвеним или пла-
вим оловкама. Јованици је Деда Владика насликао своју руку, вири из 
мантије и пише: „Љуби руку Јованка сваком старијем.” Радојици је на-
цртао црквицу и написао: ,,Здравље и срећу желим свима у Бог дају”. 

Благовести, 7. април 1936.
Изнели смо фуруницу и наместили оба миндерлука у ћелију Деда 

Владици и све беше у ћелији готово сем завесе коју баш удешавах горе 
у учионици, кад ми јавише да је дошао Преосвећени. – Дошли смо да 

Писмо Надежде Аџић министру Народне привреде, 15. 04. 1942, архива Манастира Враћевшница,  Надежда Аџић моли министра да одређену количину зејтина додели хранилиштима у Краљеву, Чачку, Крагујевцу, Крушевцу и интернатима у Трстенику, Љубостињи и Манастиру Јовање.

Дописница којом монаси Манастира Жича честитају Богдајцима Божић, 24. 12. 1936, архива Манастира Враћевшница

Владика Николај са децом у Битољу, архива Манастира Враћевшница 
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видимо како си. Како си данас?– упита ме Преосвећени. Ја се насмејах 
и не одговорих, само приђох благослову. Данас сам била у грозници и 
великој ватри и заморих се па ме то много изнури. Још с врата Вла-
дика нареди да му се заложи ватра у камину и уђе право у своју ће-
лију... – Дајете ли деци тазе хлеба сад кад се пости? – Од данас до 
су тра – рекох. – А не добијају тазе, треба сад кад посте... Позваше ме 
да примим неки акт. Оно је акт од надзорништва, опомена да им по-
шаљемо извештај о раду и броју деце, да обавесте министарство...– 
Немојте ништа одговарати нити ступати са њима. Боље нам је да 
затворимо Склониште, него они да нам заповедају. Нећемо сту пати 
под Министарство просвете – рече Владика... – Био сам у Кра љеву, 
та мо се дивно прославља Врбица – рече и исприча нам како је све би-
ло. – Мислио сам да набавимо у Београду нашој деци нешто шарено, 
ве се ло са цвећем, за хаљинице, па није успело, и поћута Деда Владика 
сме шећи се замишљајући децу као шарену башту цветну. 

Деца из „Богдаја”око 1939. године, архива Манастира Враћевшница

Владика је дошао кроз воћњак. 
Одмах је разгледао зид који је по 

његовом нацрту зидан као северна 
ограда између Турака и „Богдаја.” 

У зиду су била удубљења. – Да буде 
сад по зиду пуно саксија, тако 
мислим. Деца да се уче гајити 
цвеће. Свако дете да има своју 
саксију о којој ће само водити 

бригу, да му цвеће расте...
– Ти сестра Надо гледај ватру

и оздравићеш. Ја ти кажем.
То је дивно гледати у ватру 

кад гори. Док су била по кућама 
огњишта и дим није било у народу 

туберкулозе и болести.Извод из Дневника Надежде Аџић, 21. април 1936,архива Манастира Враћевшница 

Баба Заха, Битољчанка са децом у „Богдају”,архива Манастира ВраћевшницаСестра Нада је о баба Захи записала: Како је то дивна душа. Много је добра. 
Како је само деца воле када дође. Једно дете је загрли једно јој дете стави 

главу на крило, а она им прича. Поучава их. Воле је деца много...,Дневник Надежде Аџић, V, 17. јул 1936, архива Манастира Враћевшница 
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5. јануар 1937. 
Девојчицама је дељено одело. Оденуто је 34 девојчица и давано 

ван куће. Деца су била врло радосна. До подне је био Деда Владика да 
чу је како деца певају и изводе његову замисао песму народну Св. Саве 
са покретима. Отац ђакон Ламбре (Харалампије) се много потрудио 
и децу добро припремио. Преосвећени је био веома задовољан... У мо-
јој соби је било распоређено одело за давање деци. Владика погледа 
кроз отворена врата и задиви се. – Шта је ово забога? Шта је ово? 
Откуд ово? Сретно, сретно, сретно – викао је. Затим узе ципелице, 
па чарапице и остале пристигле ствари... – Треба деца да пишу. Да 
одговоре, да се захвале... А колико кошта отприлике ова једна хаљи-
ница? – упита Владика. – Различито. Зависи од чега је, од порхета или 
од штофа... Коштају око 30-40 динара. – Треба да поручите 40 слика 
оних са патријархом па да шаљете тако неком – рече владика. 

12. јануар 1937.
Око једанаест сати деца јавише да иде Деда Владика. Дошао је са 

пуним колима деце. Деца су излазила из школе и он их је потрпао у ко ла. 
Колика радост!... Запитах владику за занатство, како он мисли. Ре кох 
му да ми се девојчице растурају и да у склоништу могу да изуче неки 
занат да би остале. – Ми морамо првенствено да спремамо девој чице 
за удају. Не за самосталан живот. Где ће она после да заради? Нити 
за монаштво, да се присиљава да она остане девојком. То само коме 
је Богом дато... А за дечаке ја сам мислио занате разне. Мислио сам да 
се овде оснује богдајска задруга, да се овде израђују разни занати. Да 
се преко „Богдаја” примају поруџбине и да се ту израђује. Шта вреди 
што они науче занат кад после посла нема. Ево ово ишчезава, показа 
на бакарни ибрик на камину, овај посао казанџијски пропао у Србији...

Писма

Писмо деце из „Богдаја”
Битољ, „Богдај”, 9. мај 1938.
Благословите Деда Владико,
Писали смо ти са ђурђевданског уранка карту и не знамо да ли си 

добио. Ми смо у четвртак после подне отишли у Трново, тамо смо 
ишли са баба Захом. Има тамо једна велика црква Пресвете Бого ро-
дице. А ујутру на Ђурђевдан устали смо рано и отишли у Магарево, 
у цркву св. Ђорђа. Ми смо певали на св. Литургији а и народу песме 
пред црквом из Духовне лире. После смо јели леба и меда. Ту је било 

Писмо владике Николаја Богдајцима, архива Манастира Враћевшница 

Текст о хранилишту у 
Лесковачком гласнику, 25.6.1938. године, Манастир Враћевшница
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мно го лепо, деца су се играла по трави, брала цвеће и певала песме и 
тро пар св. Ђорђу. Онда смо се вратили у Трново и ту смо ручали гра и 
рибе. И сви се сећали тебе Деда Владико. У Богдају је сада много лепо, 
славуји нам певају лепо. Јабуке цветају и лепо миришу. Чика Радиша у 
четвртак хоће да се сели а сестре се усељавају у ту кућу што си нам 
купио. Купили смо од њега две санске козе и четири бела јарета. Ми 
се сад сви журимо да учимо, скоро је наш испит. Сестре раде башту 
...Пишите нам Деда Владико где сте Ви ишли на Ђурђевдански ура-
нак? Поздрављају и љубе ти руку сва твоја деца из Богдаја. Благосло-
ви нас Дедо. 

16/29. мај 1938. Жича
Сестри Нади, поздрав и благослов од Деда Владике
1) На бело јагње обесити једно мало звонце са траком
2) Ђакона Ламбра поздравите. Да научи децу да изводе Косовску де -

војку.
3) Послати од мојих новаца 250 дин. проти Анастасу Темјановићу 

у Охрид. Молио ме за помоћ.
4) Поздравите капетана Здравка Радојевића. Сматрам га за нај-

поуз данијег пријатеља Богдаја. Са њим сам прво зашао у ту арнаут-
ску малу кад смо хтели купити ону прву кућу. Ако вам треба заш ти-
та и савета потражите од њега...

5) Сестри Пироћанки рећи да је њен син ђакон већ у служби у Жичи. 
Спремамо се за црквену славу Спасовдан у св. Жичи. 

Поздрав и сестри Софији, Милунки и осталима. Поздрав и благо-
слов целом народу Богдајском. 

Краљево 23. јун 1938. 
Поруке Богдају:
Срдачно благодарим сестри Нади и деци на писмима. Много ме ра-

дује што су деца правила излете у Трново... На питање сестре Наде где 
се сахрањују сестре из Богдаја када се по Божијој промисли раставе 
од овога света одговарам: Свака монахиња у свом манастиру, а друге 
сестре (искушенице) у Св. Христофор. Но искушенице треба пред смрт 
да се замонаше. Али ако би ма која монахиња или незамонашена сест-
ра из Богдаја изјавила жељу, писмено или усмено, да се сахрани у Св. 
Христофору, нека тако и буде. Све ово држати поверљиво... Боранија 
прва из Богдајске баште примљена, благословена и братији Ужичкој 
предана. Хвала много. Бог да награди благословом...

Срећу здравље, напредак и спасење свима жели, све поздравља и 
бла госиља,

Деда Владика. Живео Богдај!

Дете из „Богдаја”, око 1939,фото Нада Аџић, О. Ђорђевић, 
Сретен Аџић и његова кћи 
игуманија Ана, 2014, 181. 

Писмо Тодора Ристића,дечака из хранилишта „Богдај” владици Николају,23/10. 05. 1938, архива Манастира Враћевшница  Бројна су писма деце владици Николају. У писмима му се захваљују за дарове које им шаље, обавештавају га о дешавањимау „Богдају”.  
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25. новембар 1940.
Многопоштовани нам Деда Владико. Благословите нас грешне.
Пишемо Вама на Београд мислећи да сте Ви тамо сада. И желимо 

Вам много Божије помоћи на Божијем путу. 
Деда Владико, ми смо се много узбунили од кад смо чули да Бугари 

траже Македонију. Ми не бисмо желели овде бити са Бугарима. Зато 
се мислимо да ли би ми благовремено могле да се уклонимо, ако се су-
мња. 

Ви ћете то у Београду боље знати и како Ви кажете ми тако да 
учинимо. Ми смо послали једну балу лаких ствари за Трстеник да нас 
чека, ако бисмо морали поћи. Понешто ћемо сакрити по кућама си -
гурним. 

Да ли Благосиљате да остане нека сестра у Богдају – и која? А нас 
где благосиљате да се настанимо, има нас 4-5 сестара које би дошле. 
Ми сада чекамо Ваш св. Благослов и да извршимо Вам послушање. 

Молимо Ваш св. Благослов и целивамо Вашу св. Десницу, сестре из 
Богдаја са недостојном сестром гр. Надеждом. Поред посла управнице дечијег хранилишта сестра Нада Аџић је у Битољу учествовала у раду Сестринства св. Благовештења у Цркви св. Благовести у Битољу које је основано на Петровдан 1939. године. Сестре су помагале болесне, сиромашне, затворенике, старије људе. Више о њиховом раду, тешком животу Битољчана сазнајемо из бе-лешки сестре Наде Аџић. 

Битољ, 15. јануар 1940. 
У име Оца и Сина и Светога духа. Амин. Слава тебје Боже наш. Сла-

ва тебје. Данас на дан св. Оца Серафима у славу и похвалу за добро 
које сам од њега примила, пошла сам да нешто учиним за њега мило-
стивог Баћушку. После свете литургије у Руској цркви, пошла сам са 
сестрама Катарином на Бајир, молећи данашњег светитеља да нас 
поведе тамо где је њему угодно и да нас научи како беднима помоћи. 
И мудри спаситељ нас је водио и показао нам је. Тражећи једну кућу, 
случајно уђем у неку другу кућу из које пође са нама једна девојка и во-
дише нас пуна четири часа по Бајиру из куће у кућу, од беде до беде... И 
шта смо видели? Робијаше, осуђенике, жалост, људе лишене живота.
Зашто? Како то може бити? Зар они немају права ни на шта? Срце 
боли да распукне... Помоћи треба хитно. Не питам одакле... Стојимо 
збу њени и сузни...

1)Анастасија Трпеновић
Има петоро деце. Некада су ова деца долазила код нас у Храни ли-

ште. Далеко им је и имају грозницу па сад не долазе. Сви у крастама 

Песма захвалности коју је написала сестра Нада,а рецитовао неко од деце28. децембра 1935, Свеска Песме 
у Богдају, архива Манастира Враћевшница 

Дописница којом Нада Аџић позива Јелену Недељковић да дође у Битољ, 5/22. 11. 1938,  архива Манастира Враћевшница
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и мајка и деца. Све се тресу деца од зиме и од грознице. Направићемо 
сумпор и зејтин и однећемо им. 

Бајирска улица 40. Код Сребре Пандовићеве
Пре ти дана када смо делиле дрва жене викаху: – Идите код Сре-

бре, она је намучена, најтешко у ова мала. Породиља је а ништа нема, 
ни огањ, ни да окуси.

У Сребриној кући шесторо деце. На земљи се спава, на рогозни, и 
беба од две недеље спава на земљи. Пећ хладна не ложе. На скоро хла -
дан мангал се греје беба, бледа и индиферентна ма ко дошао. Пре не-
ки дан смо јој донели дрва, а данас топлу одећу за њу и децу, за бебу 
сапун... – Студи много студи сестро. Бог да вам да свако добро, што 
нам помогосте – рече нам на поласку.

Код Цветане Колевић 
Преморене и озебле, свратисмо на повратку кући код девојке Цве-

танке, сироче без родитеља. Кућу су им продали за дуг тутори а де-
ца се потуцала. ...Цветанка чува брата и сестрицу већ пет година. 
Спрема се за удају па јој помажемо... – Откако за вас знам други ми 
је свет. Некако сам радосна и мирна. Богдај је као благослов за све 
сиромахе и сирочиће. Као мајке и тетке да имамо, као сестре рођене 
да вас имамо. Свако добро од вас нам дође. Сите се израдовасмо са 
вама. Деду Владику да Бог поживи, што учини доброга за све сиромахе. 
Големо добро створи. Од костију Свето миро да му тече. Други светски рат је прекинуо рад у Дечијем хранилишту у „Бо-гдају”. Надежда Аџић је са сестрама остала (у Битољу) до уласка Бу-гара 1941. године. Бугари су им понудили да остану, али да приме бугарско држављанство и да раде под њиховом управом. Одговор Надежде Аџић је био јасан: Српкиња сам била, Српкиња 
је сам и Српкиња остајем,а куршум може право у чело да лети. Са се-ст ра ма Милунком, Станом и Ангелином прелази у Србију, а храни ли-ште „Богдај” је наставило да ради са неколико сестара под управом окупационе власти у веома тешким условима. Немамо поуздане по-датке када је распуштено.

Дечије хранилиште „Св. Никола” у ТрстеникуНаду Аџић и сестре Милунку, Стану, и Ангелину из Битоља пут води у Грачац (Подунавци), код породице сестре Милунке, а затим у читаоницу Богомољачког покрета у Чукојевцу (Краљево), на има-

Писмо подршке владике Николаја Надежди Аџић, 5/18. 11. 1940. 
Сестра Надо, 

У духу и срцу преживљавао сам 
све оне горке часове које сте сви 

ви у Битољу преживели приликом 
мучних напада непријатељских. 

Хвала Богу те није и горе.
Ја у томе ипак видим прст 

Божији, на име опомену нама 
овамо који смо грешнији од 

Битољаца: ако се не покајемо 
и не поправимо проћи ћемо још 
горе. Читај 13. главу јеванђеља 

Лукиног. Чујем да су многи 
тражили склониште од зла 
у Богдају. Ту је само светиња 

склониште. Та светиња и Вас је 
све сачувала и сачуваће и даље– 

тако се Богу и св. Николи молимо. 
Што и ви чините...

Поздрав деци и сестрама.
Живео Богдај и Богдајци! 
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њу јеромонаха Мелентија. Оне који су остали у Битољу Нада није за-боравила, обраћа им се писмима и саветује како да се понашају.Писмо Надежде Аџић упућено сестрама које су остале у „Богдају” по одласку Надежде Аџић у Краљево:Краљево, без датума (јун или јул 1941)

Христос по среди нас. Миле ми сестре у Господу Исусу Христу. Бог 
вам помогао. Да вам се опет јавим да Вас запитам како живите и 
како се спасавате.Господ благи да је са вама и Св. Никола заштитник 
наших душа пред Богом и Свети домаћин нашег Богдаја коме смо за 
све много благодарни.И слава Богу за све. 

Писах вам само једном и то не знам да ли сте примили и ово не 
знам кога ће ми Бог дати да вам пренесе, ако Бог да.

Много се за вас молимо. Божјом помоћу браните се док год можете 
да останете у Богдају да сачувате св. Николи његову имовину која 
вам је поверена у руке Божјом промишљу а не људском. И гледајте 
ако се може наставити исти посао ако се може и даље зашта је и 
на мењено. Ако Бог рекне да буду опет деца ту.

Ако вас покрену збите се у једну кућу. Ако Бог да остати, сачувајте 
новац да купите жито за зиму. А тако и од ракије и од млека и друго 
што се привреди, за вас ће бити доста, а ако нареде деца да се хране 
они ће се за децу постарати, општина или држава или манастири, 
како нареде. Све што може по мало продајте од воћа. И претекло је 
доста соје лањске, продајте то свет сад троши за кафу, пошто кафе 
нема. Немојте се журити да трошите купљена дрва, она за зиму да 
стоје а лети гране суве колико се нађу.

Ако вас сасвим покрену из кућа да вас ни у једној кући не оставе (не 
дај Боже) а ти мати Емилија онда склони код твоје сестре све што 
можеш. Краву, овцу и живину продајте и реци властима да ти мораш 
тиме исплатити сестре и снабди све сетре подједнако новцем, ма-
ти Софију, сестру Стефанку, сестру Мару и сестру Савету и себи уз-
ми исто толико и деци мати Софиној (као на једну сестру), дакле на 
шест равних делова и разиђите се...25 Под покровитељством Црвеног крста и по благослову владике Ни колаја Нада Аџић оснива хранилиште при цркви у Трстенику, на Туциндан 5. јануара 1941. године под називом „Свети Никола”. Ово хранилиште је у односу на „Богдај” било другачије уређено. Није ви-ше екстернатског него интернатског типа, за двадесеторо деце ко ја бораве у црквеној кући. Извор прихода за рад хранилишта је и овде 
25   О. Ђорђевић, н.д., 410.

Свеска рецепата за колачеДечијег хранилишта ,,Свети Никола” у Трстенику, архива Манастира Враћевшница  
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пензија коју је Нада Аџић добијала после смрти оца Сретена. Зала-гање сестре Наде да деци створи услове за живот било је огромно. По речима сестринства Манастира Враћевшнице Нада је често сама ишла по Краљеву и тражила куће у којима су деца без родитељског старања, да им, пре свега подари лепу реч и родитељску љубав, а по-том да их пригрли у сиротишту и обезбеди услове за живот. Деца су васпитавана у највећем реду, за певницом уз песму, на богослуже-њима уз молитву, и кад су дорасла за школу, имала су све што им је било потребно. У хранилишту су одрастала у добре људе, а Трстени-чани су имали разумевања за велики труд Наде Аџић, пома гали су рад сестара и одазивали се на њихове молбе.26 По речима сестрин-
26   За ово хранилиште Нада се борила и током рата, док су хранилишта у Чачку и Краљеву почетком Другог светског рата престала са радом. Деца из Краљева, деча-ци, распоређени су у Трстеник, код сестре Наде, а девојчице у Манастир Љубостињу код сестре Саре. Ратни период је за монаштво, нарочито женско био изузетно те-жак, пун страдања. Није било лако сачувати голи живот а камоли се бринути о си-ротој деци. По божјој промисли и вољи владике Николаја Нада Аџић је одабрана да се бо ри за децу. У томе није била сама. Лепосаву Ђукетић владика Николај шаље у Ма настир Калиште, као и Даницу Миленовић. Лепосава добија монашко име Сара, а Даница – Варвара. Обе ће постати игуманије угледних манастира у Србији. Сара 

Деца дечијег хранилишта у Трстенику са васпитачицама (искушеницама), 1945, О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија Ана, 2014, 191.  Надежда Аџић је прва левоСестра Марија Вујичић (потоња монахиња Макрина), са „мезимчетом” Бобаном Јаковљевићем, у хранилишту у Трстенику, 1944., архива Манастира Враћевшница
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ства Враћевшнице, Нада се није либила да проси за децу, носећи на нејаким плећима прикупљене ствари, себе не штедећи. Сваком трсте  ничком дому, у кога је ушла, донела је лепу реч и савет, а на исти начин је и одлазила из ових породица – прихватајући савете, по  моћ, практичне поуке искусних домаћица. Живот током рата је био изузетно тежак за све, а Нада, као и увек, није мислила само на хра  ни лиште, већ је своје време организовала тако да помаже свима којима је помоћ потребна, превијала је рањенике у болници, тешила и храбрила, доносила храну. Сећања Славке Нововић и монахиње Катарине (Јованке Бујак), деце из хранилишта у Трстенику.27 

...Сећам се да нас је у склоништу било двадесетак, махом сирочи ћа 
који су остали без оба родитеља тих ратних година или без једног 
родитеља а другог већ нису имали. Били смо смештени у парохијској 
кући у Трстенику, у самој порти крај цркве. У кући је било неколико 
просторија које су биле преуређене за потребе склоништа. Од прост-
ра ног ходника начињена је терпезарија са једним редом столова и 
клупа. У спаваћој соби кревети, који су узимани из опустелих кућа у 
Кра ље ву, били су поређани један до другог. По два детета спавала су у 
једном кревету. Сестра Нада је имала своју засебну собицу, која је слу-
жила и као њена канцеларија и као црквица у којој су се сестре моли-
ле. На зидовима ове собе биле су окачене иконе. У њој је једино сест ра 
Нада ноћевала. Та собица ми је остала у нарочитом сећању јер је у њој 
се стра Нада нас децу склоништа, спремала за живот. Понаособ је 

по  сле монашења заједно са Надом Аџић борави у „Богдају” у Битољу, а потом се бри-не о Манастиру Вазнесењу, овчарско-кабларском, и хранилишту у Чачку, по одлу ци Николаја Велимировића. Након тога, владика јој поверава Љубостињу, где се њена животна прича поново преклапа са Надином. Владика Николај је ухапшен и бора-вио је у кућном притвору у Манастиру Љубостињи до 5. децембра 1942. a за тим је пребачен у Мaнастир Војловицу. То је довело и до страдања сестре Саре, деце и из беглица који су се налазили у Љубостињи. Немци су манастир често претре сали, а риљски четници су после Сариног принудног одласка из манастира на Богојав-ље ње 1943. убили њене рођене сестре Антонину и Радојку. Антонина је умрла од-мах, а Радојка је рањена потражила помоћ од Наде Аџић у Трстенику, а затим је од-веде на у болницу у Крушевац, где је, иако се опоравила од повреда, преминула под не  разјашњеним околностима. Претпоставља се да је убијена, зато што је говорила да зна ко је извр  шио напад на њих. Владика Николај је у заточеништву посветио игу  манији Сари читаву књигу савета, поука и примера из монашког живота светих мо на ха и мо на   хиња. Говорило се да су монахиње страдале јер се није „стражарило” над је зиком, како им је саветовао владика Николај. Архимандрит Ј. Радосављевић, 
Српске мона хи ње у доба владике Николаја и њихов црквени и духовни живот, Рача, 2019, 160-167.
27   Сећања су у целости репордукована у књизи О. Ђорђевић, н.д., 418-421.

Писмо Надежде Аџић, управнице Дечијег дома у Трстенику Министарству социјалног старања Србије, 2. 12. 1947, архива Манастира Враћевшнице. Обавештава Министарство да особље даје отказ за даљи рад у Дому за дефектну децу у Трстенику и истовремено молида се деца преместе у нови дом. 
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зва ла свако дете код ње и са њим разговарала. Није желела да друга 
де ца чују ове разговоре. Деца су своје проблеме овде саопштавала се-
стри Нади... Њени савети су били као приче. Просто сам се питала да 
ли негде чита док говори...Она никада није корила наше несташлуке 
пред свима. Сећам се да сам једном приликом нашла металну пару. 
Кад сам то пријавила сестри Нади рекла ми је: – Врати динар тамо 
где си нашла. Вратиће се тај што је изгубио да га тражи.

И данас се сећам како смо са радошћу трчали према њој када би 
се појавила са неког пута јер је често била одсутна из склоништа 
пошто је просила по Трстенику и околини. Увек је имала благи осмех 
на лицу. Говорила је: – Сада ће мајка, децо, да вам донесе..., или: – Сад 
ће мајка децо да вам припреми... њен ауторитет је био особен. Она 
није викала, али када је требало, говорила нам је веома озбиљно... До-
вољно је било да нас одсечним гласом опомене: – Децо...

Однос између сестара у склоништу био је сестрински. Нада је има-
ла велики ауторитет захваљујући свом образовању, организатор-
ским способностима и искуству у раду са децом... У сваком тренутку 
је била спремна да савлада сваку препреку...

Уверење Дечијег дома за дефектну децу – Трстеник да је Надежда Аџић била управница дечијег хранилишта, а потом и Дома за дефектну децу,1. 11. 1947, архива Манастира Враћевшнице

Деца Дечијег хранилишта у Трстенику, 1945,О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија Ана, 2014, 191. У наручју Марије Вујичић (монахиње Макрине) је Добривоје Јаковљевић – Бобан из Матарушке Бање.   
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...Увек ћу се сећати једног проведеног дана у склоништу. Сестре 
су за доручак поставиле зашећерен качамак што ја нисам могла да 
једем. Сестра Нада ми је на ово моје одбијање само рекла: – Добро ако 
не можеш, – и померила са стола мој тањир. За ручак сам поново до-
била зашећерен качамак док су остала деца јела нешто друго. Опет 
сам одбила и опет је сестра Нада померила мој тањир са стола. Када 
сам и увече добила исти тањир заплакала сам. Тада ми је сестра 
Нада рекла: – Дете могла сам ја теби и нешто друго да дам али нисам 
желела. Мораш се научити да не будеш пробирљива...

...Сестра Нада никада није наговарала децу за монашки живот. То 
је за њу могао да учинини једино призив од Бога...Духовну снагу Надежда Аџић је током боравка у Трстенику често тражила у оближњем Манастиру Велуће, где је све више јачала ње на жеља за монашењем. По сећању монахиње Ирине у Велућу је бора ви-ла често у богомољачкој породици при манастиру, и учила да свему приступа с милошћу и божјом љубављу.Велики ударац за Наду Аџић и њене сестре било је послератно „но во” доба и одузимање здраве деце. На чување су добиле децу умно и физички ометену, за чије старање је био потребан читав тим људи, а не мало сестринство. Дом више није био у црквеној надлежности, већ у државној, што је био још један од разлога да Нада Аџић са сво јим се с тра ма напусти Трстеник и донесе коначну одлуку о монашењу.

Деца Дечијег хранилишта у Трстенику са својим васпитачицама (искушеницама), 1945, Надежда Аџић стоји прва лево,архива Народне библиотеке „Јефимија”, Трстеник

На месту некадашње зграде хранилишта у Трстенику, данассе налази црквена библиотека која носи име Ане Аџић,фото Јелена Вукчевић



Весна Ћурчић

Мати Ана Аџић – игуманија 
Манастира Враћевшница



Манастир Враћевшница, 2019.



Манастир Враћевшницу у трећој деценији XV века основао је велики челник Радич Поступовић, врховни заповедник војске дес-пота Стефана Лазаревића. О томе сведочи препис Повеље деспота Ђурђа Бранковића о даривању имања, на зиду припрате враћевшни-чке Цркве светог Георгија. Из ње сазнајемо да је 1431. годинe завр-шено живописање храма.Народно предање о постанку Манастира Враћевшнице и о побу-дама великог челника Радича Поступовића да исту подигне го вори да је он 1389. године пошао у бој на Косово, али да није стигао на вре ме. Вратио се свом двору у Белућу, која је, због великог броја ме -ш тана који се са Косова нису вратили, променила име у Црнућа, по-ди гао је манастир и назвао га Враћевшница.Манастир је у прошлости више пута страдао. Први пут је пору-шен и спаљен 1438. године, када су градови Борач и Острвица пали под турску власт; падом српске деспотовине 1459. је запустео и тек сто двадесет година касније бива обновљен. Поново је страдао око 1682. и остао без монаха за време Велике сеобе Срба 1690. године, да би 1737. године доживео своју највећу обнову.У време Првог српског устанка у Манастир Враћевшницу су при-времено склоњене мошти Светог краља Стефана Првовенчаног, а одр жано је и неколико важних устаничких договора: 1810. саста нак вожда Карађорђа, војводе рудничког Милана Обреновића, архи ман-дрита Спиридона Филиповића и Доситеја Обрадовића; 1812. скуп-штина на којој су прочитане одредбе Букурешког мира; а на Ђур ђев-дан 1818. скупштина под Милошем Обреновићем доноси одлуку о проглашењу Крагујевца за престоницу.1 Сада бригу о манастиру воде монахиње, будући да је Манастир Враћевшница од 1935. године женски манастир: прва игуманија би-
1   А. Боловић, „Ризница манастира Враћевшница”, Зборник радова Музеја рудничко-
таковског краја, V, Г. Милановац, 2009, 29-40.
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ла је Аполинарија2, која је у Манастир Враћевшницу дошла из Мана-стира Петковице. Манастирски комплекс обухвата: Цркву светог Ђорђа (1431), Ко-нак Радича Поступовића (после 1431), јужно од цркве, Баба-Вишњин ко нак (1825), северно од цркве, Конак Вићентија Красојевића (изме-ђу 1868/70.) и зграду саграђену 1977/78. године, у коју су смештене мана стирска ризница и зимска капела. 

* * *Средину XX века манастирску историју свакако је својом мудро-шћу, посвећењем и неприкосновеним ауторитетом обележила игу-манија Ана. Она се на челу манастирске управе налазила непрекид-но од 1949. године, када је са својим другарицама из младости кро-чи ла кроз манастирску капију и врата Храма светог Георгија па све до 1975. године, када се упокојила у миру и тишини окружена не-скри веном љубављу духовних сестара и кћери у овој рудничкој све-тињи.3 Пошто је спречена да настави богоугодан рад и бригу о деци у Трстенику, јер је после рата све дечије домове преузео државни и дру -штвени сектор4, Надежда Аџић је одлучила да се повуче у мана стир и замонаши. По благослову епископа жичког Викентија5, заједно са својим верним животним сапутницама Милунком Младеновић, Ста-ном Вукас и Ангелином, одлази у Манастир Сретење 1948. године. 

Игуманија Јелена у Манастиру Драча, архива Манастира ВраћевшницаФотографију је игуманијаЈелена послала игуманији Ани24. 05. 1967. 

Игуманија Ана Аџић у келији,око 1960. године, архива Манастира Враћевшница 

2   Реч је о игуманији Јелени. Јелена Јокић (1903–1971) рођена је у мачванском селу Клењу 1903. године. Замонашила се у Манастиру Св. Јована Богослова у Поганову 29. априла 1927. године, као расофорна монахиња са именом Аполинарија и поставље-на је за настојатељицу манастира. Након тога је једно време боравила у манастири-ма Троноша, Ћелије, а потом је по благослову епископа шабачког Михаила постав-љена за настојатељицу Манастира Петковица, одакле 1935. године прелази у Мана-стир Вра ћевшницу. Замонашила се у августу 1937. године (тачан датум није познат) и до би ла монашко име Јелена; Јован Радосављевић, Српске монахиње у доба владике 
Ни ко лаја..., 68.
3   З. Златић-Ивковић, Манастир Враћевшница, Горњи Милановац, 2015, 253. 
4   Ђ. Слијепчевић, Историја српске православне цркве, 3, Београд, 275.
5   Викентије Проданов (1890–1958), викарни епископ марчански 1936–1939, епи-скоп злетовско-струмички 1939–1950 (протеран 1941), администрирао Охридско – битољском епархијом 1940–1941, жичком 1941–1947, сремском 1947–1951, патри-јарх српски 1950–1958, Сава Вуковић, Српски јерарси…, 77-79.
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Трстеник, 23. август 1947.

Многопоштована и драга Мати Текла,
На слави Светог Преображења биле смо заједно, али смо се врло 

мало виделе и разговарале. Ја сам врло желела то и очекивала да са 
тобом поразговарам поводом нашег доласка на Овчар, да у име Бога 
у вашој заједници од сада са мојим сестрама поживим. Надам се да 
ћеш ме твојим искуством и добрим саветом окрепити. Надам се да 
ће мој долазак у вашу средину нас више зближитии, мене духовно 
успоставити. Увек сам чезнула за духовном Мајком, осећала потребу 
за тим. Сада долазим да ти будем духовна кћи, ако не у твојој оби-
тељи, а оно у твојој близини. У Овчару и Каблару од свих женских ма-
настира ти си најстарија и по чину и по досељењу. При сусрету са 
мном ниси ми пожелела ,,добродошла”. Учинило ми се да има нека сен-
ка незадовољства или сумње твоје према мени. Ја сам жељна да се 
сви пазимо и помажемо, као хришћанска породица, као једна обитељ 

Запис монахиње Ане Аџић о преласку у Манастир Сретењеи њеном монашењу, Дневник монахиње Ане Аџић, 1947/1948,архива Манастира Враћевшница 
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да заједно славимо Бога, једнодушно држећи се правог циља спасења 
наших душа и утврђивања Вере православне. Имајући у виду да се Ве-
ра Православна задржала за зада само у правилним манастирима и 
да манастири доприносе саборности Свете Апостолске Цркве, они и 
даље морају да светле као свеће у мраку...

Ја те молим Мајчице да ми опростиш и да се заузмеш за за моју 
јад ну душу. Видећеш. Брза сам ја и много грешим, али се кајем и желим 
да се поправљам, ако ми Бог помогне. 

Молим те, опрости и благослови. Руку ти љуби твоја сестра и 
кћи.6 Монашки чин је добила 28. марта 1948. године на Крстопоклону недељу. Замонашио ју је јеромонах Макарије, духовник Манастира Јовање7, а привела мати Текла, игуманија Манастира Јовање. Епископ Њ.П.Г Валеријан8 јој је дао монашко име Ана, по светој пророчици Ани. Њен духовни отац био је Синђел Васијан, настојатељ Манастира Сретење и Преображење.9 
6 Дневник Надежде Аџић 1947/48, писмо које је Нада написала мати Текли, игума-нији Манастира Јовање, преписала је у свој дневник, aрхива Манастира Враћевшни -ца; Игуманија Текла Мићић рођена је у Степојевцу 1912. године. Под утицајем бого-мољачког покрета, а при једном сусрету са игуманијом Mанaстира Калишта Каси-јаном повлачи се у манастир. Када је духовник Рафаило 1936. повео из Калишта у Србију 12 сестара (по благослову владике Николаја, а са циљем оснивања женских манастира у Србији, међу њима је била и Текла. Сви су они дошли у Манастир Јовање, у Овчару, па су Враћевшница и Јовање међу првим женским манастирима у Србији, Ј. Радосављевић, Овчарско-кабларски манастири: монашки живот и страдања у XIX и 
XX веку, Приштина, 1998, 224-227.
7   Јеромонах отац Макарије, духовник јовањски, рођен је у селу Закути, општина Гру жа, 1894. године. Био је учесник богомољачког покрета, под чијим утицајем се и повукао у Манастир Драчу али због духовне привржености владици Николају одла-зи у његову епархију, у Манастир Свети Наум на Охридском језеру. Након прогона Бу гара из Македоније, 1944. године, долази у Овчар, у Манастир Јовање. Као монах и истински подвижник и аскета био је велике вере, огромне духовне снаге и молитве-ности. Био је духовник и патријарха Павла. Умро је 1949. године, и сахрањен је у пор ти Манастира Јовање. Године 1954, када су због изградње хидроцентрале отко-па ва ни гробови у Манастиру Јовање, његово тело је пронађено нетрулежно, Ј. Ра-досављевић, н. д., 87-94.
8   Валеријан Стефановић (1908–1976), викарни епископ будимљански 1941–1947, епископ шумадијски 1947–1976, администрирао Жичку епархију 1947–1949, Сава Вуковић, Српски јерарси..., 49.
9   Белешке о мати Ани игуманији Манастира Враћевшница, прир. Јевђа Јевђевић, Гор  њи Милановац, без године, 12. 

Грамата игуманије Ане Аџић и Игуманско жезло Манастира Враћевшница, архива Манастира Враћевшница 

Запис Мати Ане: Црква је све,
од цркве потиче милосрђе и преко 
цркве да се дели и шири милосрђе 

Христово, архива Манастира Враћевшница
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Монахиња Ана није могла остати у Манастиру Сретење због кли-матских услова који нису одговарали њеном нарушеном здрављу, а и због неких других, али недовољно разјашњених разлога10, па је, са надом у Бога и молитвом да њен рад буде исправан и испуњен, замо-лила владику шумадијског да јој додели нови манастир. Ја немам 
коме да предам Манастир Враћевшницу, осим Вама, речи су које је упутио владика шумадијски Валеријан монахињи Ани када му се обратила са молбом да је премести у други манастир.Заједно са сестрама Маријом (Милунка Младеновић) и Стефани-јом (Стана Вукас)11 прелази из Манастира Сретење у Манастир Вра-
10   Касније, када је једном приликом дошла службеним (манастирским) послом у Краљево Њ.П.Г. Јосиф тражио је од мати Ане објашњење ситуације у Mанастиру Сре-те њe. Мати Ана је од срца замолила свети благослов да ништа о томе не каже и само додала: Oтац Васијан је добар беседник и проповедник. Хтела је као и увек да истакне људске врлине, а не његове слабости; Нап. 46, О. Ђорђевић, н. д., 228. 
11   Мати Марија је постала игуманија манастира после смрти мати Ане, а мати Сте-фанија после смрти мати Марије.

Црква светог Ђорђа,Манастир Враћевшница, 2019. Искушеница Нада Аџић са својим сестрама искушеницама и братствому манастиру Сретење 1947. године, архива Манастира Враћевшница  
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ћевшницу 12. априла 1949. године, док је монахиња Ангелина оста-ла у Манастиру Сретење. Дотадашња игуманија Манастира Враћевшнице, мати Јелена, са већином сестара прелази у Манастир Жичу. Сестре које су остале у Враћевшници мати Ана је после извесног времена отпустила уз речи: Идите ви вашој мајци.12 Мати Ана је била настојатељица Манастира Враћевшнице до 6. маја 1952. године, када је постала игуманија. Митрополит Јосиф Цви-јовић13 ју је произвео у чин игуманије и том приликом јој је предао жезло са натписом М.I. (Митрополит Јосиф) и напрсни крст.14 Скромност која је целог живота красила мати Ану није је напу-сти ла ни када је постала игуманија. Од сестара се није издвајала, једино по томе што је носила гору одећу и обућу, што је лежала на лошијој постељи и што се одликовала многим врлинама.Њена келија је била скромна, монашка: гвоздени кревет, астал, ор ман, умиваоник, зидана фуруна; патос и зидови бело окречени. У углу келије биле су окачене иконе, са малим кандилом које је купила од своје прве плате. Светлост није палила у келији док не падне мрак. Сијалицу је имала најмању, од двадесетпет вати, а под изговором: 
Мала и слабија светлост, боље за очи.Ишла је у исхабаном, окрпљеном и поцепаном оделу, поштујући речи владике Николаја из Пролога: Монах одећу треба да има, кад 
ба  ци нико да не узима.Некада би се сестра обратила игуманији: Мати, па зар ћете ви 
та  кви да будете?, и добијала је одговор: Ајде ћути, шта ми фали, 
ра д ни је дан.Имала је једне ципеле које је носила за празник: радним даном би их очистила и изгланцала; ако се поцепају, окрпи их и продужи да носи. Кад се умива, сувом руком натрља сапун и умије се.Није дозвољавала да јој време пролази узалуд, него у спасењу сво-је и душе њених сестара, њених саговорника, молитвом просећи од Господа мудрост да правилно поступи кад год треба. Слободно време 
12   О. Ђорђевић, н. д., 196.
13   Јосиф Цвијовић (1878–1957), епископ битољски 1920–31/32, годину дана провео као мисионар у Прикарпатској Русији, митрополит скопски 1932–57, отишао са епар-хије 1941. и водио Синод СПЦ уместо заточеног патријарха Гаврила, администри рао жичку епархију скоро 18 месеци после 1950, Сава Вуковић, Српски јерарси, 261-263.

14   Белешке о мати Ани..., 12. 

,,Нови завет” мати Ане, који је добила на дар од Марије Зернов, 1923. године 

Кандило из игуманске келије Манастира Враћевшнице 
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је користила да чита, пише и преписује рецепте, савете за узгајање биља који би неком били од користи, да везе, слика, шије...15 Као и током свог детињства, боравка у дечијим хранилиштима, мати Ана Аџић је записивала важне догађаје, чувала фотографије на којима је писала имена и датуме, бележила и писала поуке, записе, писала разне рецепте, јасно и систематично водила благајну ма на-стира. Према речима монахиње Ирине имала је обичај да каже: Тре-
ба све да се пише, да би се наши млађи учили. Важно је записивати 
све тачно да би се други користили и помагали. Захваљујући њеним запи сима данас имамо јасну слику Манастира Враћевшнице из тог периода. Послератни период за Српску православну цркву због низа за-кон ских прописа, који су је економски ослабили, био је изузетно те-жак,16 па су и прве године живота и рада у Манастиру Враћевшници период чега су се мати Ана и сестре нерадо сећале. Трпело се у свему, 
од хране до обуће, али све се то подносило у славу Божију, записала 

Бројанице мати Ане   
Упутства за топле леје које је писала мати Ана,архива Манастира Враћевшница 

15   Исто, 12-16.
16   Ђ. Слијепчевић, н.д., стр. 278-290.
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је мати Ирина у својим белешкама.17 Пензију, коју је наследила од оца, мати Ана је користила за потребе манастира. Чекало је се и оску-
девало до првог у месецу док стигне пензија. Најчешће је било све 
утрошено у Враћевшници за потребе животне, да није ни долазила 
у манастир.18 Игуманија Ана Аџић је од оца наследила способност организа-ције, педагошки дар – што јој је било од велике помоћи у вођењу манастира, а током целог живота се ослањала на поуке и савете вла-дике Николаја са којим се дописивала и у току боравка у манастиру. Пре него што се замонашила у Манастиру Сретењу, написала је пре-длоге за уређење манастира19 и примењивала их је у Манастиру Вра-ћевшници.

Трстеник, 24. август 1947. 

Стога ми морамо бити уједињени и сви једнодушни. Морамо се 
састајати на двомесечне саборе редом у све манастире... Потребе је-
дног манастира и сабрата да буду брига свих манастира, узајамна 
као једне породице... Данас кад је мало земље остало у својини ма-
настира, мора се озбиљно погледати на успостављање погодног за-
на тства које неће монахе одстрањивати од молитвености. Сваки 
манастир да се усаврши за поједине занате (...)Занати су погодни за 
манастирску обитељ: иконографија, књиговезачки, штампарија и 
штампарски, ткања, шиће, пчеларство, везови, обућарство, столар-
ство, плетарство, четкарски посао, израда бројаница, укоричавање 
икона(...)” 20 Поред планова за уређење манастира било јој је потребно много мудрости и храбрости да сачува манастир. Мати Ана је држала ма-
настир просвећено чврстом руком: љубав за народ, ближње и сест-
ринство била је њена водиља.21 Данас монахиње за њу говоре: Била је 
строга, али правична. Постојала су јасно одређена правила којих се придржавала, али су их морале и сестре поштовати. 
17   Белешке о мати Ани игуманији манастира Враћевшнице, стр 12.
18   Из забелешки игуманије Ане, архива Манастира Враћевшница.
19   Записи игуманије Ане 1947/1948, архива Манастира Враћевшница.
20   Исто 

21   Белешке о мати Ани..., 8.

Записи о уређењу и организацији манастира писани у Трстенику 1947. године, архива манастира Враћевшница.
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Цртице из живота манастира:22 Мати никада није хтела да прими сестру из другог манастира у свој манастир. Само ти буди добра и све ће бити добро. Слушај своју 
духовну Мајку! – говорила јој је. У манастир није примала ни малолет-не сестре, а за сваку мирјанку која је хтела да дође у манастир добро би се распитала. Уколико је нека од њих желела да побегне од пробле-ма у кући, мати би је саветовала: Сестро моја у Христу, буди ти добра 
и све ће бити добро. Измири се са свима, имај Бога у срцу па онда дођи. Сестрама које се одлуче на живот у манастиру говорила је речи које је њој изговорио владика Николај када је из Београда кретала за Би-тољ: Од ствари понеси шта имаш, само своју вољу остави кући.У периоду од 1949. до 1953. дошло је више од десет сестара, међу њима и Марија Вујичић из Београда, потоња мати Макрина, која је помагала сестри Надежди у Дечијем склоништу у Трстенику, и Јо-ван ка Бујак из Краљева, потоња хаџи-Катарина, која је била једна од 
22   О. Ђорђевић, нав. дело, 201, 424-429. 

Признаница за исплату пензије игуманији Ани Аџић за 1966. годину, Народна банка Чачак, архива Манастира Враћевшица.

Монахиње Манастира Враћевшница са својим духовником Висарионом Стакићем, око 1950, архива Манастира Враћевшница;Први ред с лева на десно: мати Марија, духовник Висарион Стакић,мати Ана и мати Стефанија 



94
штићеница у хранилишту, у Трстенику. На основу списка који је на-пра вила игуманија Ана закључујемо да је у Манастиру Враћев ш ница 1952. године било 20 сестара. Све нове сестре су лепо примане од игуманије.23 Нова сестра је прво одлазила у цркву, па код матере да прими благослов. Кроз раз-го вор сестра је примала корисне духовне савете. Прво што би јој мати Ана говорила било је да свако јутро и вече дође код ње за бла го-слов и, када прилази, десну руку стави преко леве и начини пок лон. Нова сестра је одмах по доласку добијала старију сестру уз помоћ ко је се учила сваком реду и послушању. Мати је упозоравала ста рију сестру да одговара пред Богом и пред њом за поступање према мла-ђој сестри, а млађу сестру да добро слуша старију. После неколи ко година искушеничког живота у манастиру, сестре су у великој радо-сти примале свети монашки чин и добијале духовна имена, која им је додељивала мати Ана.Монахиња Ирина се сећа речи игуманије Ане које је рекла њој и сестри Ксенији (сада игуманији Манастира Враћевшнице), прили-ком њиховог монашења, на Ђурђевдан 1965. године: Сестре, сад ми 
помозите! Помозите ми да вас чувам, мудро руководим и спремим да 
достојне пред Господом станете. И ја са вама заједно.У односу према сестрама њен главни циљ је био да развије Јеван-ђеоску љубав, саосећајност између сестара, храбрећи их у сваком по-слу и захваљујући томе сестре су успевале и најтеже физичке посло-ве да ураде.

Кад чујете да звечка бије ујутру, одмах устајте. То је глас који вас 
буди за молитву, да са њом почнете дан. Чим устанете, окрените се 
свака према својој икони, прекрстите и изговорите: ,,Слава ти Бо же 
што ме диже и пробуди. Благослови ми данашњи дан и рад”. Затим се 
одмах обујте, очешљајте и облачите. Свака само да гледа преда се! 
Када се обувате, ви се молите: ,,Боже, благослови да апостолски хо-
дам”. Кад се умивате, а ви изреците: ,,Боже, опери ми душу од греха”. 
Кад се облачите, скидате спаваће одело а спремате за цркву: ,,Скини 
Господе са мене старога човека па ме обуци у смирење, трпљење, це-
ломудрије и послушање”. Тако сте већ спремљене. После 15-20 ми нута 
клепа. То је знак да треба да се жури у цркву на молитву. Када уђете у 
цркву, целивате иконе и крст и свака на своје место да стане. Свака 
зна своје место. Старије позади, а млађе напред.

23   Монахиње се у манастирима међусобно називају сестрама а игуманију зову мати, матера, мајка, па су сви ови изрази коришћени у тексту (прим. аутора)

Икона Светог Ђорђакоју је донела монахиња Ана Аџић по доласку у Враћевшницу12. априла 1949. године.  

Триптих из келије мати Ане   
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Редовно су одржаване седнице управе манастира, на којима је игуманија Ана, у сарадњи са старијим сестрама, састављала дежур-ства, на основу кога је свака сестра знала своје послушање, које је игуманија саопштавала за софром. Сестре су се недељно смењивале на дежурствима као собарице, црквењаци, пастирке..., с тим да су са једном старијом сестром посао делиле и две млађе сестре. Сестре црквењаци су се бринуле о цркви: палиле кандила, брисале иконе, палиле свеће, а старија сестра црквењак је звонила за устајање се-стара. Радним данима је устајање било у 3 или 3 и 30, а празником у 4 и 30, у зависности од сезоне и посла. Сестре куварице су радиле у манастирској кухињи, али су од игу маније сваког дана узимале благослов за храну коју ће тог дана спремати. Мати Ана је водила рачуна да храна буде разноврсна. За исхрану је употребљавано: разно поврће, воће, уље, сир, јаја; сестре нису никада јеле месо. Куварица да се брине да све нахрани: госте 

Молитвеник мати Ане

Икона Покрова пресвете Богородице и цртеж за рам; Као подсећање на доброчинитељски рад у Цркви Покрова Пресвете Богородице у Београду 1934. године мати Ана је ову икону рамила, осликавала цвећеми поклањала сестрама, рођацима, пријатељима.
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путнике, раднике и сестре. Јело да буде топло и благог укуса, да не 
буде премасно, преслано, прекисело и прељуто. Да се строго води ра-
чу на да ником не нашкоди.Сестре собарице су имале обавезу да брину о чистоћи сестрин-ских келија. Мати им је говорила: Наместите кревете сестрама, 
почистите, донесите воду и дрва, а ако је хладно, загрејте келије. Су-
ботом рибајте патос, и све сређено и чисто предајте сестрама. Сестре пастирке су водиле рачуна о шталама и стоци. Када су водиле стоку на пашу, пре доласка би узимале благослов од игума-није и целивале икону, а када се врате, она би их питала: Да ли сте 
озебле? Да ли вас је слушала сточица? Шта сте јеле?...Најтежи су били послови на њиви: те послове је игуманија Ана са сестрама Маријом и Стефанијом посебно организовала. Већину послова су сестре саме радиле: орале кравама и коњима, сејале, ко-пале, жњеле, везивале у снопове, косиле, пластиле, денуле сено, прс-кале виноград и брале грожђе, а када сестре нису могле све да пости-гну, мати је сазивала мобу. Парохијани су радо помагали: мати Ана се трудила да им се достојно одужи молитвом и малим поклоном: сваком мобару је делила фишек тамјана и дрвени крстић. Записала би имена њихових живих и упокојених и дуго та имена спомињала у молитвама.Пре него што пођу на њиву, мати им је говорила: Сестре, сада у 
име Бога крећете на њиву. Дошло је пролеће и морамо да журимо, да 
сређујемо земљу и усеве. Од тога сви ми живимо и хранимо се. Будите 
пажљиве; свака према својој снази нека ради... Чувајте здравље. Млађе 
сестре да буду послушне старијим сестрама. Молите се и сло  ж но ра-
дите. Пазите једна на другу. Лепо ручајте, утоплите се добро и про-
читајте у подне Св. Јеванђеље. Мислите о томе шта сте прочита  ле. 
Певајте и храните душу молитвом. Чините једна другој услу гу и љу-
бав што више можете. Знајте, где је сестринска љубав, ту је и Бог. Од свих послова игуманија Ана је сматрала да је најлепши посао у винограду. Господ каже: ,,Ја сам чокот”. Из винограда добијамо вино 
за причест, на славама вином преливамо славске колаче и жито, а за 
панаију и гробове. Кад копају виноград, говорила је сестрама да оне тако чине метанија. Од свих послова најтежа била je жетва у току које су сестре спавале у кући на имању, а у манастиру су остајали са-мо духовник, мати Ана (у познијим годинама није долазила у њиву због болести) и сестра црквењак. После завршене жетве мати је до-чекивала сестре: Добро нам дошле, сестре моје. Да ли сте се много 
умориле? Бог вас благословио. Спремљено вам је све за пресвлачење, 
топла вода и чиста постељина. 

Сат игуманије Ане    

Прибор за јело и шоља мати Ане    

Четке за косу мати Ане    

Сапун мати Ане           
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Сваког дана и после обављеног посла следила је заједничка вече-ра и молитва. Дирљиво је било када мати каже својим сестрама: Ви 

сте данас много уморне. Ако нека није стигла да прочита Св. Је ван-
ђеље, нека ми каже, да ја уместо ње прочитам и да се помолим Богу 
за њу. Када је тако пуна хришћанске љубави и саосећања стала пред њих, одмах је замор ишчезавао.Од касне јесени, када су сви пољски радови завршени и дрва при премљена за зиму, игуманија је говорила сестрама да се труде да што више буду на богослужењима у цркви. Учила их је молитве и правила службе. Кад се разуме, брже се заволи, говорила им је. У по-четку је учење ишло теже, штеделе су петролеј, па су сестре седеле поред фуруне и училе из Часловца, а након што је уведена струја у манастир, било је много лакше. Осим молитве учила их је праштању и међусобној сестринској љубави. Трудите се да имате чист ум и срце, 
језик задржавајте од непотребних и злих речи. Истину говорите па 
макар куршум у вас летео. У циљу да сестре припреми за спасење ду-ше често их је подсећала на Јеванђеље по Матеју (гл. 25) и говорила им: Сестре моје, ви све добро знате ону главу из Св. Јеванђеља која гово-
ри о девојкама које су имале девичанство, али нису биле милостиве за 
Царство Небеско. Није довољно само девство него и срце милостиво 
за Царство Небеско. Зато добро пазите на себе! Свака ће само за себе 
дати одговор на Страшном суду. Ја вас молим као ваша духовна мајка 
да свака води бригу о свом спасењу. Трудите се да сваке године макар 
по један порок изоставите. Немојте се купати у блату оговарања и 
препричавања. Држите се само молитве Господу! Ако ви немате спа-
сење, онда ни мојој души нема спасења.Бринула је о сваком поступку сестара, учила их је како треба да се понашају када су и изван манастира. Када би нека сестра кренула на пут, она је саветовала: Молитву са собом понеси, када се вратиш, 
хоћу све најбоље да чујем о теби. И при повратку је детаљно у келији испитивала о путу. Болесне сестре је неговала као права мајка. Водила је рачуна да болесница на време добија лекове и оброке. Према сећању једне од сестара једном је целе ноћи дежурала покрај болесне сестре, мењала јој облоге да јој снизи температуру. Свако лечење је почињала са: 
Боже помози!, а мелеме на рану је мазала тако да покретима прстију прави крст на телу. Својим примером, свакодневним и мудрим поукама је помагала сестрама у манастиру. Увек је водила рачуна да сестру не критикује пред другим сестрама, а када сестра призна да је погрешила, она јој опрости без казне, али увек са саветом. 

Керамички умиваоник који је по речима сестринства Манастира Враћевшница припадао мати Ани. Она га није користила већ га је давала на коришћење гостима манастира.

Дрвени сандук из игуманске келије који је по речима сестринства припадао мати Ани

Бокал и чутура које је мати Ана донела из Битоља  
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Наводимо неколико примера из књиге ,,Белешке о мати Ани, игу-манији Манастира Враћевшнице”24, који дају јасну слику о мајци се-стринства Манастира Враћевшнице: Сестра: Данас када сам копала посекла сам кукуруз и пасуљ непа-
жњом. Молим Вас опростите и казните ме.Мати: Сестро, ниси довољно вешта, заморене су ти руке, ниси зло-
намерно, труди се да се убудуће не понови.Сестра: Мати, данас ми крава просула млеко.Мати: Није, сестро крава, него си ти просула, ти ниси пазила. За 
казну данас да не пијеш млеко.

24   Белешке о мати Ани..., 30-33. 

Температурна листа коју је водила мати Ана за једну болесну монахињуи топломер који је користила
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Једном се две сестре нису споразумеле, па је једна сестра исекла више сира него што је потребно. Сестра куварица се уплашила да сир не пропадне, па су се почеле расправљати. Када је мати то чула, ушла је у кухињу жустро лупила ногом и викнула: Доста више, нећу 

да чујем ни једну реч!Сестра собарица није наложила пећи и угрејала собе. Мати јој је рекла: Немаш сестро, љубави пред Богом. Да ти љубиш сестре своје, 
ти би им загрејала собе. Љубав је Бог, а немарност је велики грех. Ка-
зну морам да ти дам. Напамет научи Коринћанина посланицу прву, 
главу 13. Сваки дан читај, да знаш шта је љубав, колико је љубав вели-
ка пред Богом. Сложна и велика породица којом је строго, али праведно, управ-љала игуманија Ана била је, као што се из записаног може видети, усмерена на пожртвовани рад и несебични труд, па је тај период обе-лежен јачањем манастирске економије, чиме је омогућен опстанак и развој чврсте и стабилне заједнице. Као игуманија водила је евиденцију о целокупној благајни, на основу које можемо сазнати о свим радовима, куповини, прилозима и приходима манастира. У почетку је једини приход манастира била пензија коју је мати Ана наследила од оца. Тако је било све до уласка 
штрикаће машине. За њу сам позајмила целу суму, 200.000, од моје 
сестре од ујака, и продајом моје гробнице којом вратих дуг узет за 
штрикаћу машину. И после акта Његове светости да монаси предају 
манастиру половину пензије, а пола задржавају, ја сам стављала на 
расположење Манастиру у свим приликама сав свој новац, а најчешће 
сам трошила на куповину Св. Еванђеља, Пролога и других издања да 
се не распрода. И помагала сиромашне богослове, редовно месечно... И 
Манастир је стао на ноге.25 Поред пензије као јединог прихода мати Ана је бројне предмете из своје куће предала манастиру на коришћење. Свакако је најваж-ни ја икона св. Ђорђа, која је целивајућа икона у цркви манастира.26 У време њене управе обновљена је штала, воденица, уведена је вода у манастир, уређена кухиња, у којој је по нацрту мати Ане направљен лифт да би храна брже стигла од кухиње до терпезарије. Поред ма-ши  не за штрикање, манастир је добио и машину за шивење, коју је послао владика Николај из Америке, а коришћена је за шивење мо-на   шке одеће и постељине. Бринула је и о улепшавању манастира, па је осликала зид у трпезарији у Конаку Вићентија Красојевића. 
25   Белешка мати Ане (копија), архива Манастира Враћевшнице.26   Крсна слава породице Аџић била је Ђурђиц, О. Ђорђевић, н. д, 63. 

Кецеља мати Ане 

Пегла мати Ане  

Штрикаћа машина коју јекупила мати Ана У почетку Је једини приход манастира била пензија коју је мати Ана наследила од оца.
Тако је било све до уласка 

штрикаће машине. За њу сам 
позајмила целу суму 200.000 

динара од моје сестре од ујака
и продајом моје гробнице

којом вратих дуг узет
за штрикаћу машину.Белешка мати Ане,архива Манастира Враћевшница
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Мати Ана је водила рачуна о изгледу и одржавању целокупног манастирског комплекса да не би дошло до урушавања. Била је стро-га и према инситуцијама надлежним за заштиту културног насле-ђа, које су покретале извесне радове у манастиру. Завод за зашти ту споменика културе Краљево је једном послао обавештење манастиру о извође њу радова на фрескама (требало је да скину први слој мал-тера како би пронашли првобитан живопис). Игуманија Ана се томе успро тивила: Не дам да ми фреске дирају! Да су оне прве ваљале, не 

би ове живописали... Нека ми покрију цркву да не кисне, темељ да јој 
учврсте и садашње да очисте. То може, а друго не треба. Биће како 
тре ба, а не како они кажу!27 Завод за заштиту споменика културе је поступио по одлуци игуманије и у току 1971. године је извршено чи-ш ћење и превентив но обезбеђење зидних слика, а затим је дотраја-ли кровни покривач од гвозденог лима замењен оловним, а север ни зид цркве, који је био нагнут у страну, президан је.28Пре него што би представници За вода дошли у манастир да раде, игуманија би им написала писмо о пра вилима која морају поштовати у манастиру29: 

Господину Директору, Покраинског Завода за заштиту спомени  ка 
културе Нови Сад

Управа Манастира Светог Ђорђа Враћевшница је решила да Ва-
шој групи уступи локал Народну трпезарију за ваше потребе. Она је 
пространа 9 м тако да вам може послужити за све ваше потребе, да 
можете донети и сместити ваше кревете, такође и ваш алат. Има: 
астал, клупе,шпорет и умиваоник са прибором. Под је цигла нова и 
није влажна. Локал је у вези са мушким конаком, прва зграда лево кад 
се наиђе пре капије. 

Ако је вама згодно да сами кувате, ми бисмо вам уступили дрва 
бесплатно, а продали бисмо вам наше поврће из баште и намирнице 
које имамо у Манастиру по пијачној цени. Локал вам не би наплатили, 
а услугу вам не би давали. 

Један лонац са поврћем можемо примити на нашем шпорету. И 
мо жемо вам скувати шерпу са млеком. За спремање дрва за гориво 

Воденица коју је обновила игуманија Ана, фебруар 2019.  

Монахиње копају водовод за Манастир Враћевшницу, 1965, архива Манастира Враћевшнице  
27   О. Ђорђевић, н. д, 424.
28   „Делатност Завода за заштиту споменика културе у Краљеву од 1965. до 1975. го-дине”, Рашка баштина, 1, Завод за заштиту споменика културе Краљево, 1975, 310. 
29   Писмо је прекуцала једна од сестара манастира, не зна се тачан датум, архива Ма  настира Враћевшница.
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ако то не можете сами нашли бисмо радника за то, кога бисте ви 
пла тили.

Електрику у стану не бисте платили, а електрику при раду у Црк-
ви, то ће се морати платити. 

За лебац се можемо споразумети, можете куповати или желите 
наш домаћи хлеб куповати. То је наш уступак вама да би вас боравак 
мало коштао, па мислимо да би вам одговарао.

У случају наше бриге о кувању биће то 1600 динара по особи днев-
но. А ми молимо ваш уступак нашем Уставу, да се у кући пости среда 
и петак и постови по Православном календару.

Молимо сваку озбиљност. Разговор потребан водити само са ста-
ријим сестрама члановима Управе.

Манастиру прија навикнути ред и самоћа. Кључ од вашег локала 
стајаће код вас. Креч смо купили и угасили. Унапред јавите долазак.

С поштовањем
Настојатељица Манастира, игуманија АнаИгуманија Ана је покренула обнову конака у манастиру: Конак кнеза Милоша и Конак Радича Поступовића. Њена жеља је била да по дигне зимску капелу посвећену владици Николају, али је у томе спре чила болест, а потом и смрт.Обнова Конака кнеза Милоша је започета 5. августа 1964. годи не. Архитекта Тадић је план урадио на основу фотографије конака из 1920. године, коју је манастир добио од Народног музеја у Крагу јев-цу, а мајстор Рајо Ракић из Коњуха код Крушевца извео је грађе вин-ске ра дове на основу плана. Сестре манастира су све послове ко је су могле, радиле саме: превлачиле креч и гасиле га, превлачиле дрва, спремале храну за раднике... Велики број људи из околних села се одазвао на сазвану мобу, а манастир је помоћ добио и од Општине Гор  њи Милановац, милановачких предузећа, Гарнизона ЈНА у Гор-њем Милановацу, Шумске управе Горњи Милановац, Земљораднич-ке задруге Враћевшница. Владика жички Василије је три пута оби-шао радове.30 Да би се спречило рушење Конака Радича Поступовића, мати Ана је писала дописе Заводу за заштиту споменика културе Краљево, и молбе да се изврши конзервација конака, што је урађено у перио ду 1969–1971. године. На молбу мати Ане Завод за заштиту споменика кул туре Краљево је извршио обнову конзерваторско-рестаураторских 

Преса за прављење крстића,коју је купила мати Ана,Манастир Враћевшница

Плетена корпа мати Ане 

30   Игуманија Ана је написала говор за освећење Конака и све наведене податке за-писала, архива Манастира Враћевшница.



102

Платни списак мајстора који су радили на обнови Конака кнеза Милоша од 5. 08. 1964. до 13. 12. 1964, архива Манастира Враћевшнице 

Конак кнеза Милоша у току обнове, 1964, архива Манастира Враћевшница Конак кнеза Милоша у Манастиру Враћевшница, 2019.

Конак Радича Поступовића и Конак Вићентија Красојевића у Манастиру Враћевшница, 2019.
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радова на конаку Радича Поступовића седамдесетих година XX века. Том приликом је грађевина статички обезбеђена, измењена је кровна конструкција и покривач од ћерамиде, реконструисана је дрвена та-ваница, омалтерисане су спољне и унутрашње зидне површине, из-ме њени подови и сл.31Године 1970. изнад улаза цркве је постављена икона св. Ђорђа, коју су послале монахиње из Манастира Драча, на челу са игуманијом Јеленом, некадашњом игуманијом Манастира Враћевшнице. Икону је урадила монахиња Јефимија као знак захвалости св. Ђорђу што их је сачувао када је у току Другог светског рата пала бомба непосредно поред места где је сада звоник цркве.32 Са посебном љубављу и знањем, које је стекла од оца, игуманија Ана је неговала цвеће у црквеној порти. У порту манастира је прене-ла велики број садница из парка Учитељске школе у Јагодини, а да би га сачувала, пресовала га је и стављала у хербаријум. За цвеће је го ворила: Само је цвеће чисто и само цвеће нема греха. Колики је поз-навалац биљака била говори и писмо ботаничара који су се у по т рази за одређеном биљком обрели у Манастиру Враћевшници,у ко ме за игуманију Ану кажу: Она је ботаничка енциклопедија која се креће.33 Песма ,,Цвеће моје мило” коју је мати Ана написала на Покров Пре-свете Богородице 1967:34 

Цвеће моје мило,
Одакле си пошло, Из Раја си дошло,
Па си к’ нама дошло? На земљицу црну,
Цвеће моје мило, Да закитиш земљу,
Јеси л’ Раја видело? Рајским милинама,
И да нам објавиш,
Дивне тајне Раја.
Цвеће моје мило,
Ко ти мирис даде? Цвеће моје мило,
Одакле ти цвеће, Ко ти меда даде?

Петролејска лампа мати Ане  

Дрвена посуда и кашика мати Ане  
31   „Делатност Завода за заштиту споменика културе у Краљеву од 1965. до 1975. го-дине”, Рашка баштина, 1, Завод за заштиту споменика културе Краљево, 1975, 325. 
32   Писмо монахиња из манастира Драча игуманији Ани, архива Манастира Враћев-шница.
33   По сећању сестре Ирине, забележено у Манастиру Враћевшница.
34   Песму су прекуцале манахиње Манастира Враћевшнице, архива Манастира Вра-ћев  шница.



104
Мало семе паде? Ко те је послао,
Те на земљу паде?
Цвеће моје мило,
Пуно си милина, Цвеће, знаш ли ко ти,
Кажи јеси л’ сишло, Боје поклонио?
Са рајских висина? Ко те нашарао,
Кажи јеси л’ видело, Ко те је створио?
Ти Божијег Сина?
Цвеће моје мило,
Ко те је саздао? Цвеће моје мило,
О! Лепота твоја! Рај си окитило,
О! Радости моја! Цвеће моје мило,
Јеси л’ Творца видело?
Ти си незлобиво,
Ти си к’ нама дошло, Цвеће моје мило,
Да нам Рај прикажеш, Ти нам душу снажиш,
О Рају нам причаш, Рајска песмо шарна,
И тајне нам кажеш. Бог те је послао,
Да нам живот блажиш.Љубав према Богу и људима, широко и милостиво срце, које може да прими цео свет – су особине које су красиле мати Ану. Мању је децу унучићима називала, а већу доховним синовима и кћерима. У сваком послу, односу са људима придржавала се поука из јеванђеља.35Гостољубивост је блага реч за опис односа игуманије Ане према посетиоцима манастира. Сестре данас кажу: Госта је примала као са-

мог Господа, ословљавала их је са Радости моја, по њиховом доласку приносила је лавор са топлом водом и прала им ноге уз речи: То је 
Христа ради, уморни сте од дугог пута. Свако ко пређе манастирска врата, из светог храма није смео изаћи непослужен. Имала је обичај да каже: Позивамо Вас да окусите хране манастирске, којом се ми 
хранимо, а која је слатка јер се молитвом сеје, жање, врше, меље, пе-
че и једе. У току трајања оброка сестре су често певале духовне пе-сме, а после би мати молила госте да они отпевају неку духовну пе-сму. Сматрала је да ће се кроз духовне песме освежити и одморни наставити путовање. Када гост дође у манастир, мати Ана га је прво свраћала у цркву, код ,,главног домаћина” св. Ђорђа, да гост целива икону. Потом би му пружила воштаницу говорећи: Изволите упалите за добродошлицу, 

35   О односу према гостима манастира у О. Ђорђевић, н. д., 199, 432-434.

Детаљи са јастука које је везла мати Ана  
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хвала Богу да сте стигли. Госту се затим прихватају ствари, води се да опере руке, а затим следи послужење и ручак. Мати га води до његове собе и даје му неку побожну књигу за читање. Сваком госту је мати говорила: Молим Вас кад чујете клепало или звоно, изволите 
у цркву. Са сестрама немојте водити никакве разговоре. Ако имате 
нешто да питате, изволите питајте мене.Када би кренули на пут после посете, обавезно би им спаковала храну да им се нађе, а сиромашнима и новац за превоз. Често је гости-ма било непријатно, али она би као и увек изговорила речи који ма би оправдала свој поступак, а њима учинила да буду срећни: Ја бих 
од нашег домаћина св. Георгија била кажњена када путнику хлеба не 
би дала.И сестре је учила да са великом љубављу дочекују госте: Како се 
ми трудимо да угостимо госте, такву ћемо плату од Господа добити. Још им је понављала: Учите историју нашег манастира, то је наша 

Шаблони које је игуманија Ана кројила да би осликала зид у трпезарији Конака Вићентија Красојевића 

Боје за сликање које је мати Ана користила 
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тапија. Ако ви не знате историју манастира, сами посетиоци ће тра-
жити од државних власти да поставе кустоса у Цркви. То немојте 
никада дозволити да вам мирјани буду кустоси. Они ће да држе на-
род у рукама, и онда ће да испадне да сте им ви само слуге! У опису фрескосликарства наглашавала је да монахиње гостима манастира посебно треба да објасне фреску која представља како Господ по свом васксрсењу силази у пакао и спасава некрштене душе.Припремала се за долазак сваког госта у манастир. Саставила је 
Поздрав гостима који је говорила сваком ко крочи на врата светог храма36. Године, 1974. приликом посете Норвежана, иако већ болесна старица у постељи, написала је Поздрав гостима из Норвешке, који су сестре прочитале37:

Поводом Вашег доласка у стари Српски манастир Светог Георги-
ја осећам се побуђена да поздравим наше драге госте Норвежане. По-
креће ме још захвалност према Вашој земљи коју сам од младости 
осе ћала. Мој отац је био на курсу у Шведској и Норвешкој са једним ко-
легом да се поуче усавршавању за Учитељске школе 1898. год. Радило 
се на педагогици, психологији и ручним радовима; картонажи, пле-
тар ству, дрводељи и металорадовима, учитеља да спроводе у на род. 
У тој земљи је само један човек био и представљао милицију. У трам-
вају само је био возач, није било кондуктера и никад није било мањка. 

У ливадама су постојале на диреку апотеке мале, за хитну помоћ, 
са означеним ценама на лековима и завојима. Свако је себе услуживао 
и исправно у касицу новац остављао.

Сељани су своје канте са млеком износили на друмове и оставља-
ли. Задруга млекарска је пролазила, сами су узимали канте са млеком 
и остављали празне канте у замену. 

Ова је земља морала напредовати и другима пример давати. 
Мој отац се звао Сретен М. Аџић. Он је основао у Јагодини – Свето-

зареву Мушку учитељску школу и управљао 22 године. И његове се 
кости налазе у порти овог манастира. Други професор се звао Јован 
Милијевић и сарађивао је у истој Учитељској школи. Та школа је била 
у рангу прва на Балкану. 

36   Господ наш Исус Христос рече: Гост бејах и примисте ме. Св. Аврам и Сара госто-
љубиви беху, гостољубивим испуњавам ове Божије заповести. Они задобише милост 
Божију, да у њихов дом сиђе сама Света Тројица, три анђела путника. Јавише им да 
ће им се родити Исак и да ће се њихово племе тако размножити.Ето тако Господ на-грађује оне који испуњавају заповести његове.

37   Поздрав гостима из Норвешке су монахиње прекуцале и чува се у архиви Мана-стира Враћевшница.

На јужном зиду наоса осликана је фреска Христос силази у ад
и спашава некрштене душе,коју је мати Ана представљала сваком посетиоцу манастира,З. Златић-Ивковић, Манастир 

Враћевшница, 2015, 204.

Икона Светог Ђорђа, коју је насликала монахиња Јефимијаиз Манастира Драча  
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Ја се налазим у овом манастиру 26 година и радим као настоја-

тељица Игуманија Ана са 20 сестара.Када су верници, туристи и други посетиоци почели у већем бро-ју да посећују манастир и да од њиховог прилога манастир добија зна чајан приход, игуманија Ана се договорала са сестрама како да се одужи приложницима. Поклањала им је тамјан, икону, Пролог или неку духовну књигу, коју је купила од очеве пензије. Онима који би послали новчани прилог поштом узвраћала је пакетићем са наном и камилицом уз писмо као знак захвалности. Од приложника је увек молила имена живих и мртвих, које је спомињала на литургији, про-скомидији или парастосу. Не више гостољубива и радосна, али са већом понизношћу је игу-манија дочекивала духовна лица. Посебне припреме су биле за до-лазак некога од црквених званичника. Године 1965. на славу мана-стира је долазио владика Василије.38 Дан после славе пала је киша и, да се не би владикина кола испрљала, она је упрегла волове који су носили кола.Бројне су фотографије гостију манастира које је игуманија сачу-вала, а на полеђини сваке уписала је име госта и годину када је посе-тио манастир. Гости су увек радо долазили у манастир, а пуни лепих успомена одлазили из њега. То показује и књига посетилаца у ко ју су се уписивали, као и бројна сачувана писма у којима се гости захва-љују на гостопримству. Нека од ових писама мати Ана није сестрама читала. Говорила је: То се њима чини да је тако, а није све тако. Може 
да се деси да се нека сестра погорди после толико за хвалности.Игуманија Ана се радовала сваком празнику и придавала је ве-ли  ку важност припремама за тај дан. Госте је као и увек ра досно до-че кивала, а сиромашним породицама је слала поклоне за празнике уз обавезно писмо са поруком: У здрављу да једете и Бога да просла-
в ља те.После литургије гости су седели са мати Аном и разговарали, а по казивању игуманије Ксеније, за сваки празник је правила розен торту, јер је њу посебно волела. Родбина, пријатељи, поштоваоци мати Ане долазили су за праз-нике и остајали по неколико дана у манастиру, а сви они, који нису могли празник да прославе са њом, њој и сестринству слали су че-сти тке, које се и данас са радошћу чувају у манастиру. 
38   Др Василије Костић (1907–1978), епископ бањалучки 1947–1961, епископ жички 1961–1978; С. Вуковић, Српски јерарси, 62-63.

Долазак владике Василијау Манастир Враћевшницу на Ђурђевдан 1961. године.Због великог блата при повратку су владикина кола (,,Витез”) натоварена на воловска кола,а владика Василије је испраћену фијакеру.  
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Игуманије Ана је 1950. године обновила прославу Светог Саве у манастиру. После Другог светског рата деца у школама нису про слав-љала Савиндан као школску славу, нити су учествовала у просла вама овог празника у манастиру. Остало је забележено сећање Надежде Аџић, по коме отац Сретен 
ни у овим тешким тренуцима није дозволио да се угаси школска све ћа 
Светом Сави, позвавши мало јагодинске деце и проту Илију са суп-
ругом, избеглицама из Београда, да скупа прославе ђачку славу. При-
тајени у кући са црним ћебадима на прозорима, да непријатељ не до-
зна, секли су славски колач, служили освећеним житом и са плачем 
пе  вали химну Св. Сави.39
39   Н. Ђокић, Свештеник врњачки, Хаџи Јефтимије Поповић, Округли сто ,,Жи вот и дело Сретена М. Аџића”..., 50.

Јелица Поповић, сестра од ујака игуманије Ане и мала Јелица, кћерка Радице Нововић – Рахмат са мати Аном, око 1960. године у Манастиру Враћевшници, архива Манастира Враћевшница.Радица Нововић – Рахмат је једно од деце из хранилишта у Трстенику. 

Програм за обележавањеСв. Саве, 1964, архива Манастира Враћевшница 
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У манастиру се чува запис мати Ане из 1968. године40, из кога са   з-најемо да је прославу овог црквеног празника организовала по угле-ду на Савиндан у Манастиру Јовање у Овчарско-кабларској кли су ри, коме је присуствовала током боравка у Манастиру Сретење. Пози-вала је све школе из околине у Манастир Враћевшницу; свака школа је имала свог представника, који је као домаћин ломио колач: јед  ну половину колача је предавао домаћину из друге школе за сле де ћу годину. И тако из године у годину.Поред поста и молитви пред Савиндан, што је као и сваки празник обавеза монахиња, мати Ана вршила је одабир песама за рецитаторе, организовала хор, припремала поклоне за учеснике.Запис мати Ане из 1968: 
Декламатора буде око 30-40, ту буде и веће и мале деце која се по-

пну на столицу. Сви добију одмах неку прикладну књигу и при изласку 
добију њихово следовање: фишечић освећеног жита и бомбоне, кифлу 
и ове године јабуку које су нам лепо родиле. Затим се народ растура по 
позиву свога домаћина на ручак. У велику народну трпезарију позива 
колачар школе из села Враћевшнице. У сетринску терпезарију из села 
Врбаве. У сестринску велику кујну из села Кнежевца. И Црнуће а код 
огњишта у обновљеном конаку кнеза Милоша из села Каменице. Ту се 
по народном обичају слави и поздравља и части. Веселе се до 3 сата 
поподне и кад крећу домаћини дођу да се поздраве и веле: ,,Е данас смо 
се српски осећали. Хвала Вам!”. Међ’ декламаторима је ове године био 
један декламатор програма који је у стиху казао, да је прошле године 
примио колач деда и он. ,,Али пошто је мој деда умро ја сам дошао да 
испуним завет свога деде.”

Народ је на глас благословио малога. Благосиља те и Свети Сава. 
Мали Топаловић из села Липовца. Песма гласи:
Свети Сава
Свети Сава, ђачка слава
Са дедом сам лани био и колач примио 
Деду сам изгубио и дошао сам да прославим Светог Саву
Ђачку славу без деде мог
Без деде мог. 
Мали је био тешко болестан и у Београду на клиници је премирао. 

Његови се завештали Св. Сави тада, ако им он остане жив тада, они 
ће примити да славе Св. Саву ове године. 

40   Запис мати Ане из 1968. године (запис је једна од монахиња преписала), архива Манастира Враћевшница. 

Захвалница игуманији Ани Аџић, као утемељивачу Храма Светог Саве, архива Манастира Враћевшница  
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Посетиоци Манастира Враћевшнице, око 1970. године.На првој фотографији је Нектарије Маринковић (први лево) који је манастиру у време несташице слао тамјан из Америке 
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 Запис из свеске ,,Торба”41 
Сати се ређају, дани и године. Одавно ништа не записах и много 

шта протиче у заборав.
Владика Николај Жички је говорио, чула сам док беше у Битољу са 

жалошћу је изговорио: ’Немам ја ко ће бележити чуда Божија. Прст 
Божији где се јави.’

Ето десила је се милост Божија 18/31. Х 1971. Крстило је се у Ма-
на стиру Светог Ђорђа – Враћевшница чедо у родитеља верних Богу, 
који по јакој вери у Бога и моћ Св.Саве заветоваше се Св. Сави ове го-
дине да преломе колач Г. Црнућанске основне школе да им Св. Сава 
подари чедо, јер им се не држаше деца по рођењу, а желели су чедо. И 
Бог им подари чедо преко св. Молитава Св. Саве па дочекаше чедо же-
н ско здраво и крстише га. Хвала и слава Богу и Светоме Сави нека да 
Бог да дочекају ускоро да запева на прослави Св. Саве ,,Ускликнимо с 
љубављу Светитељу Сави”. И да им рецитује. На Материце је увек сестре даривала, као и сву децу коју је по-знавала, слала им дарове поштом, или их позивала у манастир за празник да их дарива. На Детињце је добијала поклоне од сестара, обично нешто од ручног рада; то је мати много ценила. Сећања на Материце 1974. године42:

После св. Литургије улазимо код Матере у келију са песмом ,,До-
стојно јест”. Окади нас мати кадионицом и мирисним тамјаном. Са 
сузама и благим тоном рече: ,,О Пресвета Мајко, ја се теби молим, 
са чувај моје сестре. Ја Теби њих предајем, болесна сам и не могу више 
да водим бригу о њима.” Том приликом је сестрама дала медаљоне 
са ликом Пресвете Богородице (игуманије Хиландарске) које јој је дао 
Лаврентије када је посетио манастир са високопреподобним проигу-
маном о Никанором Хиландарским. Поред прослављања празника у манастиру игуманија Ана са сво-јим сестрама је на позив одлазила и у друге цркве и манастире прили-ком обележавања неких важних, како је говорила, ,,богоугодних” до-гађаја. 
41   Свеска у коју је игуманија Ана бележила важне догађаје у периоду 1969-1971; назвала је ,,Торба”, архива Манастира Враћевшница
42   Белешке о мати Ани,..., 16. 

У време несташице тамјан се правио од клеке (вење). Рецепт за тамјан који је записала мати Ана

Запис на почетку свеске ,,Торба”: 
Ова ће се свеска звати ,,Торба”,

као што се у торбу све трпа да се 
не погуби тако морам у ову свеску 

све бележити без реда, да се
не заборави, кад ми шта падне

на памет...
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Јелица Поповић (седи, прва десно) и Радица Нововић – Рахмат (стоји)у посети манастиру за Васкрс 1967, архива Манастира Враћевшница 

Јелица Поповић (десно) и Радица Нововић – Рахмат са мати Аному Манастиру Враћевшници, око 1960. године,архива Манастира Враћевшница 
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Поред свих обавеза око управљања манастиром мати Ана није за  немарила своје родитеље и брата, чију смрт је, по речима сестрин-ст ва, прихватила тек око 1950. године, када јој је монахиња Макрина, преносећи тврдњу очевица, рекла да су Милована убили Арнаути. До 1959. године плаћала је закупнину гробнице свога оца, мајке и тет  ке, када је по благослову владике Германа43 пренела посмртне ос-та тке својих најмилијих у порту Манастира Враћешнице, где и са да почивају. 
Октобра 1959, пренесем кости мојих родитеља по благослову Њ. 

С. Патријарха у манастир Враћевшницу. И тако после четврт века 
лежања под земљом, моји су родитељи унети у цркву, где је одслу-
же на св. Литургија, преноћили су у цркви и сутрадан су присуствова-
ли опелу свога сина Милована које смо тада одржали и потом били 
опет сахрањени.44 Читавог живота мати Ана Аџић се дописивала са бројним прија-тељима, родбином, познаницима. Током боравка у Манастиру Вра-ћев  шници, поред преписке са владиком Николајем Велимиро ви ћем, кога је обавештавала о свим дешавањима у манастиру, од кога је мо -лила материјалну а и духовну помоћ45, писала је писма другим ду-хов  ним лицима, манастирима, установама и организацијама, деци из хранилишта, свима онима који су од ње тражили помоћ било које вр сте... Честитке за празнике су стизале са разних крајева света, али ни она није заборавила да честита празник или неки важан догађај. При томе све је прецизно и јасно бележила. Једна од сестара је често куцала писма док јој мати диктирала. Молила је сестру да писма пре  куца како би остала за будућност при томе јој говорећи: Немој, 
мо  лим те за мога живота ништа да пишеш. Коме треба после моје 
смр  ти, наћи ће доста материјала. Ако има кога коме ће користити. 
Али сви негде само јуре и журе, где ће се зауставити, не знам. За после 
имаш благослов, а сада немој.46 
43   Герман Ђорић (1899–1991), викарни епископ моравички 1951–1952, епископ бу  димски 1952–1956 (није устоличен), администрирао је епархију жичку до 1956, епи скоп жички 1956–1958, патријарх српски 1958–1990, администрирао епархију бу  ди мљанско-полимску 1955–1956 и рашко-призренску 1956–1957; С. Вуковић, Срп-
ски јерарси, 133-135. 
44   Писмо игуманије Ане Светомиру Милосављевићу, 14. мај1961; напомена 52; О. Ђорђевић, н. д., 228.
45   Више о преписци са владиком Николајем у тексту Владика Николај: духовни роди-
тељ.

46   Сећање монахиње Ирине, забележено у Манастиру Враћевшници 2018. године. 

Гробница Сретена и Милеве Аџић у Манастиру Враћевшница 

Тканице брата Милованакоје је сачувала мати Ана 
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У Манастиру Враћевшници је у великој мери сачувана њена пре-писка, како она која се односи на њен живот као мирјанке, тако и она коју је водила као игуманија манастира. У току дана је обављала манастирске послове, а увече писала је писма и одговарала на пристиглу пошту. То је некада трајало и до два – три сата после поноћи, а често се дешавало и да не спава. 
На свом писаћем асталчету имала је одређену застирку за писање: 

чаршавић и мушемицу. Астал је био мали, па када се јаче наслони на 
њега, почињао јe да се клати. Био је направљен од танких дасака и 
летвица. На столу је увек стајао картон да би лакше писала, кутија 
са наочарима, оловком, лењиром и ножем за отварање пристигле 
поште. У левом углу стајао је календар. Седела је на простој дрвеној 
столици, а док је писала сва би се скупила... Највише је било писама у којима су мирјани тражили помоћ, савет, речи утехе. На таква писма мудро је одговарала. Увек би се прво помолила Богу да јој помогне у давању савета; да њен одговор буде угодан и Богу и ономе коме пише. Једна сиромашна бака пожалила се Матери да јој је унуче добар 
ђак и да нема ко овце да јој чува. Мати јој је одговорила: ,,Дај ти унуче 
да изучи школу тако ће ти више помоћи. Доћи ће до своје плате и 
избавиће вас из беде и сиротиње”. Једној старијој госпођи је изгорела 
сестра у стану па јој је било тешко што њеног тела нема у гробници. 
Мати јој је одговорила: ,,Иди сестро у болницу, даћу ти адресу једног 
болесника кога нема ко да обиђе. Што би изнела на гроб својој сестри 
однеси њему. То је Богу угодно.” 47На основу писама можемо видети са коликом се она хришћанском љубављу обраћала другима, колико је била смерна у речима, а упорна када је некоме требало помоћи, али и колико је била поштована од других људи. У преписци са монахињама и сестрама из другог манастира да-вала им је поуке и савете. Тако у једном писму Манастиру Раваници саветује монахиње како да пишу животопис своје матере схи-игу ма-није Јефимије, следивши очеву препоруку о начину писања о одре-ђе ној теми које је он и забележио у записима Моје летимичне ми-
сли, (по  храњено у Манастиру Враћевшници): Потребно је све рећи 
са мо та ч но и истинито, без сувишних претеривања и одузимања од 
теме...48 
47   О. Ђорђевић, нав. дело, стр. 430-432.
48   Животопис Схи игуманије Јефимије, Београд, 1972, стр. 6.

Део  бројних писама која су била адресирана на игуманију Ану 

Наочаре мати Ане 
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20. 11. 1974.
Драга у Христу Мати Игуманија Варваро,
Од Бога ти помоћ и Пресвете Богородице којој служиш.
Овога пута долазим пред Тобом као једна молитељка да помогнеш 

и избавиш једну душу, која је заслужила твоје милостиве руке. Многе 
си старице монахиње дочувала, па ћете Бог много наградити и за 
мати Веронику (Сретеновић) коју верујем познајеш... Она послом око 
имања долази код браће у Заграђе код Рудника, и сада је опет дошла. 
Пролетос смо је нашли у болници као болесника астме. Затим је се 
вратила у свој манатир негде код Призрена... Она жели да може слу-
жити Богу до краја свог живота као монахиња у Манастиру. То је 
сестра, покојне монахиње Доминике и ево шаљем ти песму Дедину о 
њима да се боље подсетиш...Ово са тобом разговарам пре него што 
сам са њом о томе разговарала. Опет те молим прими је јер сам и 
ја са астмом па је разумем, да би је само Ти могла спасти. Искрени 
сестрински поздрави љубав моја према теби. Твоја сестра у Христу, 
грешна игуманија Ана.49 

49   Писмо мати Ане игуманији Варвари, 20. 11. 1974, архива Манастира Враћевшница 

Игуманија Ана Аџић са Зором Симић, управницом Народног музеја у Београду, 21. мај 1951, архива Манастира Враћевшница  

Мати Ана са сестрама на балкону Конака Радича Поступовића

Радни сто мати Ане  
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Ниједан просјак није изашао из манастира док му се нешто не по-клони. Зна Господ што је сада послао ову особу да затражи. Ако ја не 

чиним милост, какву ћу милост од Господа да очекујем. Водила се ре-чима владике Николаја: Што више дајеш, више ћеш имати. Када би сестре ишле на пијац да продају производе, саветовала им је да увек ставе више у кантар и дарују сиромашне свештенике. Када би година била родна, корпе воћа и поврћа је делила сиротињи. У болницу је често слала зелену салату. А сестрама је стално понављала: Немојте ни да чујете да вам се неко захваљује. Пред њену смрт у манастир је дошао човек да тражи новац. Сестра је о томе обавестила игуманију: Дошао је један пристојан човек, со-
лидно обучен. Радио је ту у Руднику. Нису му платили, па тражи но-
вац. Мени се не чини да је беда. Добила је одговор од игуманије: Знаш 
како је Деда говорио: ,,Ко проси нека на глави и круну носи, подај.” 50

Посебно је била осетљива за децу. Слала је помоћ студентима и бројним ђацима. Децу која су се враћала из школе у Горњој Црнући, мати је заустављала, делила им воће или колаче, позивала их да се одморе од пута. Једном приликом их је фотографисала и сваком детету дала по једну фотографију, а једну сачувала за себе.Парохијанима је носила поклоне за венчања, рођења, крштења.Као велики познавалац биља правила је мелеме и поклањала боле-сницима. И сама је била крхког здравља, па је сваког болесника ра-зумела и са њим саосећала. У Манастиру Враћевшници се чува велики број рецепата за разне болести, упутстава за лечење из књига, које је мати Ана бележила и чувала. Помоћ је пружала свима који су је тражили, али и онима за које је сама сматрала да им је помоћ потребна. Слала је прилоге црквама, манастирима, помагала свештеницима, слала прилог за Фонд Сре те-на Аџића у Јагодини51...
50   О. Ђорђевић, нав. дело, 437-437, Белешке о мати Ани..., 38.
51   Фонд Сретена Аџића је на иницијативу Драгољуба Петровића основао наставнич-ки колегијум Мушке учитељске школе у Јагодини 18. априла 1927. Циљ тог Фонда 

Нож за отварање писама који је користила мати Ана 
Писмо јереја Слободанаиз Шилопаја мати Ани,10/22. 10. 1955.

Мати Игуманијо,
Ако Бог благослови  и временске 

прилике буду повољне – и са 
Вашим благословом намеравамо 

ја и мој кум Миодраг да вам на 
дан преподобне матере Параскеве 

дођемо у посету. Жеља је моја 
да видим ту Вашу светињу и 
Вас лично јер Вас на дан свога 

рукоположења не видех. 
Још једну молбу имамо. Како ми 

стижемо у Враћевшницу око 
8 часова изјутра а мислимо и 
да Вам служимо – молимо да 

сачекате са св Литургијом и не 
почињете пре  9 часова. 

Толико.... 

Шилопај

Јереј Слободан са својима
10/22. X 1955. 
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27/14 октобар 1961. 
Високопреподобној матери игуманији Ани,
Управа цркве примила је од Вас поклон – имање које се граничи са 

имањем цркве врњачке. То имање је уговором пренето на цркву вр-
њачку, а препис уговора Вама је својевремено послат... И овом прили-
ком у име управе цркве врњачке изјављујем Вам своју захвалност 
молећи се Богу за Ваше здравље а и за покој душа Ваших умрлих. 

Старешина цркве врњачке прота Гавро АдамовићПоследње три године живота није излазила из келије. Прено си-мо сећање сестринства на последње године живота мати Ане52: Тог 
ју тра када се разболела, позвала је сестре у келију и рекла им: ,,Опрос-
тите ми, моје сестре за све и нека сте свака од мене проштена. Ја 
сам ваша духовна мајка, некада сам вас корила и казнила, учила сам 
вас на прави пут. Трудите се да будете добре и праве монахиње пред 
лице Божије свака да стане и за себе достојан одговор да.”био је да се постепено прикупља новац, којим би се, кад се у току времена сакупи до вољна сума, подигао споменик Сретену Аџићу у парку школе. Намера је била да се споменик подигне Сретену Аџићу за живота, али то није учињено, па је биста поди-гнута тек 1939. године. Након тога је задатак Фонда био помоћ сиромашним уче-ницима, Историјски архив Јагодина, Фонд ,,Учитељска школа у Јагодини”, кут. 688.
52   Белешке о мати Ани..., стр. 31,32

Ђаци из Доње Црнуће, око 1970. године, фотографисала игуманија Ана 
Фотоапарат мати Анеса филмовима 
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У келији се често причешћивала, свесно и са пуно поштовања се припремала за смрт. Сваког јутра сестра дође за благослов. Мати ра-суди и, ако је потребно, благослови. Свака сестра је све искрено за себе говорила, мати је у њих имала поверења, па је тако имала увек тачан извештај о свим дешавањима у манастиру. Последњу поуку је дала сестрама на Покров пресвете Богороди це 1975. године, када је сестре питала шта су у току дана урадиле; једна сестра је прво изрекла лаж, па после истину: 
...Ја сам говорила, учила саветовала, опомињала по Св. Јеванђељу 

поступала. Мене ће Господ да пита да ли сам ја довољно говорила. Ја 
ћу од мене одговор Господу да положим. А ви добро пазите какав ћете 
одговор дати Господу за ваше речи, мисли, владање и понашање...Сваког дана је читала две главе из Јеванђеља. Иако често под тем-пературом, своје дужности игуманије је обављала одговорно. Ма на-стиром је управљала из келије. Бринула је да ли ће успети да за мо-наши још две искушенице: доживела је монашење 28. 09. 1975. годи-не. Последње писмо је написала и послала Радици Нововић-Рах мат у Индонезију. Радица је била једно од деце у хранилишту у Трсте нику. Није нам познат садржај тог писма. На последњој причести, на Покладе (Божићни пост), много је би-ла исцрпљена. Није могла сестре да прими у келију за поуку. Сестре манастира памте да је с нестрпљењем очекивала Амфилохија, пото-њег митрополита црногорско-приморског53 и Атанасија Јефтића, по-тоњег епископа захумско-херцеговачког и приморског.54 Желим на 
сат-два да ми дођу да им кажем неку реч. Чувајте нам веру правосла-
вну. Помозите Цркву. Пазите да духовна црква ради, да не стане. Ду-

53   Амфилохије Радовић, митрополит црногорско-приморски Српске православне црк ве. Диломирао је на Богословском факултету у Београду 1962. године, а постдип-лом  ске студије завршио је у Берну и Риму. Након тога одлази у Православну цркву Грчке, где се замонашио. У том периоду је одбранио докторат у Атини о св. Георгију Палами. Радио је као доцент на Православном инситуту св. Сергија у Паризу, а потом и као професор. Године 1985. изабран је за епископа банатског, а од 1990. године и за Митрополита црногорско-приморског; www.mitropolija.com ( преузето 30.9. 2019) 
54   Атанасије Јефтић, умировљени епископ захумско-херцеговачки и приморски. Дип ломирао је на Богословском факултету у Београду, 1963. године, када је добио и свештенички чин, а замонашио се 1960. године. Докторирао је на Теолошком факул-тету у Атини одбранивши докторску тезу Еклисиологија Апостола Павла по Све том Златоусту. Године 1969. изабран је за професора Богословског института Светог Сер гија у Паризу. Од 1973. године радио је као доцент на Богословском факултету у Београду, а као професор од 1983. године. Декан Богословског факултета био је у периоду 1980–1981. и 1990–1991. За епископа банатског изабран је 1991. а за епи-скопа захумско-херцеговачког 1992. године, умировљен је 1999. године; www.epar-hija-zahumskohercegovacka.com (преузето 30.09. 2019)

Међу бројним рецептима које је мати Ана бележила најчешће су заступљени лекови за астму од које је боловала, Белешке мати Ане, архива Манастира Враћевшница 
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хо вно крепите, године су Ваше најбоље за рад. Немојте се много ис-
ти цати, повлачите се, јер више ћете постићи.Дан пре њене кончине сестре су једна по једна улазиле у келију. Свака сестра је рекла: Опростите Мати молим Вас за све, помолите 
се за мене. Њен одговор био је: Нека си Богом опроштена, опрости и ти мени. Причестио је игуман Рафаило, у понедељак 17. јануара, а већ 18. јануара није могла дати благослов да се клепа за јутрење. Лежала је у кревету и само понекад поновила: Ако је Бог рекао нека буде та-
ко. Њено срце престало је да куца у уторак 18. 11. 1975. године, у 5 сати и 30 минута. Сахрањена је у четвртак, 20.11. 1975. године у мо-нашком гробљу Манастира Вра ћевшнице. Њена жеља била је да све буде скромно и монашки: Сандук обичан, даска бела. Много да се не 
зове, барјак да се не ставља, ништа другачије од свих монахиња што 
су биле у манастиру.Беседа јеремонаха оца др Атанасија Јевтића на опелу блажено-почившој мати игуманији Ани:

Верујем да ће мати да нађе милост у Господа и као што је говорио 
св. Серафим Саровски праштајући се са својом духовном децом: Када 
ме више не буде, дођите на мој гроб са својим бригама и тешкоћама, 
саопштавајте ми их као да сам жив, јер ја ћу за вас то увек бити.

Тако и ви, сестре, приђите Вашој Матери на гроб, када има која 
тугу и бол и све јој искажите. А она ће измолити Господа за вас.55 Беседа митрополита Амфилохија Радовића на годишњем поме ну мати игуманији Ани

Шта је наш земљски, људски живот? Одговор је: прах и пепео. Пред 
нама се налазе земни остаци једне велике игуманије и добре мајке 
Ане. И она је у овом животу живела, радила, расла, мислила и труди-
ла се. Била је на земљи као и ми сада, али то није наш живот. Милост 
Божија скупља је од живота. Где год буде записано име на земљи, 
песку, камену, дрвету или хартији, тамо где год се запише, изгуби се 
запис и избрише. Чак се изгуби и записано име у нашим срцима. Запише 
се у књигама и отпева у песмама, и све опет ишчезне и претвори се 
у прах и пепео. Векови пролазе и бришу се имена са земље ма где да су 
записана.

Вечан помен и вечно сећање није овде на земљи, већ на небу. Вечна 
милост Божија извире из Божије реке живота. Блажени су они који 
се окупају у тој реци и име им се запише и нађе у вечној књизи живота. 

55   Говори на гробу мати Ане, архива Манастира Враћевшница. 

Обавештење о упокојењу мати Ане, 18. 11. 1975, архива Манастира Враћевшница 

Игуманија Ана Аџић је сахрањена на монашком гробљу Манастира Враћевшница 
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Моћно Божије памћење је у вечној књизи живота, где су сви Свети 
Пророци, Апостоли, Мученици, Праведници.

Наша мати Ана трудила се и чезнула за нечим већим , узвишенијим 
и драгоценијим. Оставила је славу овога света а чезнула је и трудила 
се да би задобила близину Божију по милости Божијој. 

Мати Ана, приноси Господу на дар девственост и топлу љубав Бо-
жију којом је горела када је окупљала сироту у и незбринуту децу по 
Београду, Битољу, Трстенику и Краљеву. Окупљала је жедне и гладне, 
нахранила и напојила просећи и на своја леђа носећи храну да би се та 
сиротиња одржала у животу, да не умре гладна, гола и боса. 

Читао сам њене дневнике које је писала још као млада девојка, где-
је писала нежно и наивно о незлобивој деци и цвећу. Тиме се бавила и 
такво је било њено срце и душа. Презрела је мати Ана и своју лепоту, и 
школу, младост, богатство и друштво, све је презрела само да добије 
милост Божију. 

У манастиру Враћевшници пробуђена је душа мати Ане – пробу-
ђе на душа, срце раскрављено љубављу Божјом. Изабрала је оно што 
је целога свог живота желела. Изабрала је најбољи пут да се сретне 
са Богом. И она је имала својих личних грехова, као сваки човек, али се 
увек трудила, жртвовала и давала себе на жртву за друге да би за-
до  била милост Божију и близину Божју.

То поручује мати Ана свима нама, да се раскрави срце наше, да се 
разбије камење у срцима нашим, и да се наша дела сједине са љубављу 
Божјом и делом са самим Господом, тако да се са Господом нашим 
наша крв сједини, да би кроз пречисту крв Господњу и наша крв се сје-
динила. Ето, сваки човек на гробу свом је прах и пепео. Једина нада је 
милост Божја. Нека Господ удостоји и нас да Га славимо у име Оца и 
Сина и Светога Духа Амин. А нашој мати Ани нека је Вјечнаја памјат 
и милост Божја.56 После сахране Хризостом, игуман манастира Раче, рекао је сест-ра ма: Е, доста времена има да прође и доста година да чекамо да се 
роди као мати Ана. Била је тачна и ревносна и исправна кроз цео свој 
живот. И за собом је све оставила тачно, исправно и јасно.Манастир Враћевшница је наставио да живи без игуманије Ане, али по њеним упутствима и поукама. Управу манастира, након смрти игуманије Ане, наставила је мати Марија. Одржани су парастоси на датуме које је обележила мати Ана у календару. Велики број пошто-валаца, како из реда свештенства, тако и из мирјанског живота, до-шло је на помене мати Ани; једна за другом низале су се речи захвал-
56   Архива Манастира Враћевшница, репродуковано у књизи О. Ђорђевић, н. д., 442. 
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Икона Пресвете Богородице Тројеручице боравила је у Манастиру Враћевшници, 20. 8. 1998. године 
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ности, беседе о њеном животу.57 Неколико година после смрти игу -маније Ане, поштујући њену жељу, изграђена је зимска капела посве-ћена св. Николи. Свечано је освећена 8. 10. 1978. године, када је отво-рен и Музеј-ризница манастира.Ђаци из околних школа су наставили да рецитују и певају песме за Савиндан. Манастир посећују, шаљу прилоге и честитке за праз-ни ке родбина и пријатељи мати Ане, ђаци и ,,наследници” Сретена Аџи ћа, деца из хранилишта и сви којима је мати Ана некада речју или де лом помогла; а сестринство манастира, по списку који је оставила мати Ана, шаље честитке за празнике на 250 адреса. Свако ко крочи преко прага храма из манастира није изашао не-послужен храном за душу и тело и без сазнања о историји и важно-сти манастира. Монахиња Ирина је, поред свих послова на манастир-ском имању, успела да препише дневнике и бројна писма, која се чу-вају у манастиру како би била видљивија. Целокупна грађа, која се односи на живот мати Ане и њеног оца, у манастиру је архивирана за хваљујући монахињама и по благослову владике доступна.

На Ђурђевдан 2019. године владика жички Јустин у чин игуманије јепроизвео монахињу Ксенију 

57   Сахрана и сви парастоси који су одржани на гробу мати Ане су описани у: Белешке 
о мати Ани игуманији Манастира Враћевшнице..., 42-81.
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Владика Николај Велимировић, Калиште, Охридско – битољска епархија, архива Манастира Враћевшница



 Почни од себе
 Ако желиш поправити свет, поправи прво себе.
 Ако желиш поправити државу, поправи прво себе.
 Ако желиш поправити народ, поправи прво себе.
 Ако желиш поправити своју задругу, поправи прво себе.
  У свему, дакле, почни од себе, и поправи прво себе.

Највећи српски беседник, чије речи су биле и остају отреж-њење српског народа, духовни родитељ Николај Велимировић,1 муд-рост није стицао само образовањем и литературом коју је читао, већ у разговору са народом, а посебно са децом и старима. Дар да препозна 
1   Епископ Николај (у свету Никола Велимировић) рођен је 23. децембра 1880. у се  лу Лелићу од родитеља Драгомира и Катарине. После основне школе, гимназије у Ва љеву и Богословије у Београду уписао се на Старокатолички факултет у Берну, где је одбранио докторску дисертацију 1908. а већ наредне године, дисертацију о 
Фи  лософија Берклија у Женеви. По жељи митрополита Србије Димитрија, јеромонах Ни  колај проводи извесно време у царској Русији, коју ће доживотно носити у души и са Русима у Југославији и Америци бити у сталној вези. Српска влада послала га је у Енглеску и Америку да свет упозна са страдањима српског народа у Првом светском рату. Свети архијерејски сабор Краљевине Србије изабрао га је за епископа жичког 1919. По сопственој жељи одлази у Охрид већ наредне године. Уједињује Охридску и Битољску у Охридско-битољску епархију са седиштем у Битољу. У Манастиру Ка-ли шту ствара центар женског монаштва. Изабран је 21. јуна 1936. поново за еписко-па жичког. Оснивао је хранилишта за децу и домове за стара лица. После немачке оку пације интерниран је у Љубостињу, да би нешто касније био премештен у Мана-стир Војловицу, где је био затворен са патријархом Гаврилом. Одведени су у ло-гор Дахау 14. септембра 1944. године. Ослободили су их Американци 8. маја 1945. године. Није се вратио у Југославију, већ је извесно време живео у Енглеској, а затим се током 1946. године преселио у Америку. Наставио је мисионарску делатност, радио је, између осталог, као професор православне богословије у Либертвилу и као предавач на Академији Св. Владимира у Њујорку. Упокојио се 5/18. марта 1956. го ди не у Саут Канану у Пенсилванији. Сахрањен је покрај Манастира Св. Саве у Ли-бер  твилу, а 1991. године његове мошти пренете су у родни Лелић. С. Вуковић, Срп-
ски јерарси, Београд, Евро, 1996, 377.
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богоугодне људе да их пригрли поукама, беседама, саборима, Нико-лај је показао прихвативши Богомољачки покрет након Првог свет-ског рата и борећи се за светосавско јединство цркве.2 Духовни циљ бо гомољаца наликовао је строгим канонима монашког живота и ли-ч ним канонима владике који је говорио да вера човекова није дру го него отварање врата душе и допуштење Богу да уђе.Иста начела неговали су чланови руске избегличке породице Зер-нов3, па је чест гост на састанцима њихових кружока био управо вла-дика. Њихову српску посестриму Наду Аџић, изабрао је Николај за „духовну сапутницу” на задатку помагања беспомоћнима, болесни ма и пре свега – деци. Владика Николај је оснивао хранилишта и сиро-тишта за децу, домове за стара и беспомоћна лица, а најпознатије хра нилиште „Богдај” основао је у Охридско-битољској епархији камо га је срце вукло, и где је желео да буде његово вечно пребивалиште. Бригу о хранилишту препустио је управо Нади Аџић, потоњој игу-ма нији Ани, која ће касније, његовом одлуком, постати делегат свих хра нилишта за децу у Србији.Приликом посете Дечјем дому Мајке Јевросиме, у коме је живела и Нада Аџић, и где је обављала свој доброчинитељски рад, епископ 
2   После Првог светског рата долази до јачања верских покрета у многим земљама, од којих се издвајају Грчка, где се јавља покрет Живот, кога формира монаштво и свештенство, док се у Великој Британији формира Оксфордски покрет, кога формира школована интелигенција. Код нас се почетком ХХ века на селу јавља Богомољачки 
покрет, који јача међу ратним заробљеницима у аустријским логорима, у Првом свет ском рату. Покрет је подржао владика Николај Велимировић, што је утицало да и свештенство почне благонаклоно да гледа на њега. Имао је 350 братстава и објав-љивао часописе Мисионар и Мали мисионар, који су штампани у тиражу од 35.000 примерака. Николај истиче да је општи одговор зашто је покрет настао: Осетио сам 
дејство живога Бога. Богомољачки покрет владике Николаја је Хиландару дао два -десетак искушеника и монаха, а њихов укупан број је огроман. Подигнуте су и обно-в љене многе цркве и манастири, захваљујући богомољцима Николај је обновио за-пу стеле манастире у Овчару и Каблару, обновљена је светосавска традиција по кло -њења Гробу Господњем и поклоничка путовања на Свету Гору и у наше манасти ре. Основно начело Православног народног покрета било је: Почни од себе. Подршку овом покрету давала је и породица Зернов. Они су често присуствовали богомоља-чким окупљањима, нарочито у Врњцима, заједно са Надеждом Аџић. Николај Зернов каже да је владика Николај приређивао народне скупове који су окупљали на хи-љаде ходочасника, а ноћи су проводили под отвореним небом, уз логорске ватре, у песми и молитвама. Као проповедник искључиве снаге, епископ их је надахњивао својим ватреним речима. Н. Велимировић, „Богомољачки покрет: чланци, беседе, по -сланице и студије”, Изабрана дела. Књ. 15, Ваљево, Глас цркве, 1997, 15; Руски алма-
нах, 27; М. Тимотијевић, Чачак, Век сумње, 100-136. 
3   О руским избегличким породицама више у тексту Сусрет душа, руско-српска про-
жимања, Нада Аџић и породица Зернов.

Владика Николај Велимировић, архива Манастира Враћевшница

Манастир св. Наум на Охриду, кога је владика Николај изузетно поштовао и волео, архива Манастира Враћевшница
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охридско-битољски Николај Велимировић затражио је од ње да по-ђе у Битољ. О делима и речитости владике Николаја знала је и рани-је учествујући у раду руско-српског кружока и, пре свега, посећујући Манастир Хопово, где се први пут сусрела са женским монаштвом. Оца Јустина Поповића, са којим је често разговарала у Београду, Нада Аџић је питала: Зашто Николаја једни високо цене а други презиру? 
Где је тајна његовог дволичног склопа, али није добила конкретан од говор коме се надала, већ само да: Николај има велику снагу и да је 
потребно да ту снагу правилно употреби; да је он веома удаљен и те-
шко може да се приближи к људима, а људи зато њега не воле и грде 
га; да је он до сада много полагао на научне ствари а мало обрађивао 
себе сама и да је се сад дао на молитве што ће највише допринети 
њему... Нада је била срећна када је од мати Исидоније из Манастира Хопово, која је познавала Николаја, сазнала да је он најумнији човек међу свештенством. Нада је питала: Кажите ми, молим Вас, шта Ва-
ма каже његово лице? Од Исидоније је добила конкретан одговор ко-ји је обе насмејао: Његово лице то је једна загонетка и тачка!4 По одласку у Битољ, владика Николај и Нада Аџић били су на ис-том задатку, који је подразумевао и пуко прехрањивање деце али, пре свега, „Богдај” им је давао духовну снагу, веру, слогу, били су велика породица, препуна малих радости. Деда владика, или дека, како су га мали Битољчани звали, био је њихова снага и нада у боље сутра.5 У њему су видели пријатеља и родитеља, строгог и правичног, каква је била и Нада у Битољу и Трстенику, и касније, поставши игуманија Манастира Враћевшница.Све савете владике Нада Аџић је радо прихватала, али је и својим мудрим предлозима код њега наилазила на искрено одобравање. Међу сестрама и децом Николај је могао да буде само „дека” коме се сви радују и ишчекују његов долазак. Посете владикине често су биле изненадне, чим се ужели дечјег жагора и песмица, па их је уве-сељавао својим стиховима и поклонима, не заборављајући да је свака реч – поука, која ће им бити узор у животу. У дневницима Наде Аџић, које је у Битољу водила, као и у дугогодишњој преписци са владиком, више је шаљивих примера његове добродушности и посебне везе са 
4   О. Ђорђевић, н.д., 247.
5   О периоду у Охридско – битољској епархији, др Владимир Димитријевић каже: Он, 
на Охриду, од самоувереног интелектуалца постаје смерни подвижник, и одатле би-
ва онакав каквим га Црква Христова зна и поштује – Нови Златоуст – не само речју, 
него и делом. В. Димитријевић, Писмо браћи из Македоније, http://borbazaveru.info/content/view/5376/52/ (преузето 24.09.2019).

Надежда Аџић као управница Дечијег хранилишта „Богдај”у Битољу, око 1935. годинеО. Ђорђевић, Сретен Аџић и 
његова кћи игуманија Ана, 218
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децом сиротишта. Једном приликом непримећен је ушао у двориште хранилишта док је Нада са децом чистила снег са стаза и рецитовао стихове који су увеселили децу, алудирајући на Надину строгост:

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже,
Падај, падај, нападај и сву земљу покривај!
Ако дође сетра Нада, отпашће ти бела брада...Децу је храбрио да увек говоре истину, да признају ако погреше и да ће им бити опроштено:
Један дечко престао је да долази у Богдај. – Не сме – деца говоре. 

Питам: – Зашто? Деца ми одговоре да је погрешио, украо је воће једном 
човеку са тезге, али је том човеку све признао и овај му је опростио. 
Ипак, у Богдај не сме доћи, страх га је. Његови другови рекоше да ће 
га довести. Сутра дан воде га петорица. Сви су расположени, само 
он у земљу да пропадне. Хтео би да ме пољуби у руку, ал’ не зна да ли 
сме и рече ми: – Опростите, ја сам Вас много ожалостио. А нашег 
златног деду ја сам осрамотио. Како ћу ја изаћи пред њега? – Ако 
се ти, Димитрије, искрено кајеш свом душом, ако ти више нећеш 
никада то чинити, теби ће Бог опростити, и деда владика ће ти 
опростити. Треба да идеш у цркву да се исповедиш и покајеш за грех, 
па да постиш и да се причестиш. – И ми сестре у „Богдају” желимо 
да постимо за тебе и да се причестимо с тобом да ти се опрости 
грех, јер си ти нама као син – посаветовах малог Димитрија шта да 
чини, кад ће остала деца у глас: – И ми желимо сви да постимо и са 
њим да се причестимо! Хоћемо, сви хоћемо. – И наста велика радост, 
Димитрије је сада пресретан и сав поскакује. Преосвећеног смо лично 
известили за овај случај и он је особито благосиљао децу за братску 
љубав и са поносом потврђивао: – Зар ја не говорим да су најбоља 
деца Богдајци?О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија Ана, 184. Међу народом у Битољу и Охриду уживао је велико поштовање, па је и Надин рад са децом у хранилишту био омогућен многобројним прилозима које су занатлије, трговци и богатији слој становништва давали управо због владике Николаја. У својим писмима заповедао је кога треба посетити, коме је најпре помоћ потребна од сиромашног становништва, коме се од мајстора обратити, када је потребно на „Богдају” нешто урадити. Сваки детаљ хранилишта изграђен је уз његов благослов и савет. „Богдај” је сматрао својеврсним манастиром, па је од сестара захтевао да се од детињства деца уче милосрђу, а не 

„Богдај”, Битољ, 2. новембар 1936.Песма „Ој, снеже, снеже”коју је спевао владика Николај деци у „Богдају”
Ој снеже, снеже, белоглави кнеже,

Падај, падај, нападај
Сву нам земљу покривај

Да нам земља боље рађа,
Да пшеница буде слађа!

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже,
Ој, снеже, снеже, белоглави кнеже,

На бело нам личиш млеко,
Ал’ од тог си ти далеко!

Ој, снеже, снеже, белоглави кнеже,
И на шећер личиш много
Ал’ ко би те јести мог’о?

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже, 
Мислиш доста и на пеп’о

То од тебе није лепо!
Ој, снеже, снеже, белоглави кнеже,

И на много друго личиш,
Туђим перјем ти се китиш!

Ој, снеже, снеже, белоглави кнеже,
Ал’ какав си да си баш,

Ти си опет, снеже, наш.
Ој, снеже, снеже, белоглави кнеже,

Немој само да се мрзнеш,
Немој воду да замрзнеш;

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже.
Нити нагло да окопниш,

Да улице не потопиш.
Ој снеже, снеже, белоглави кнеже.

Слабе су нам обуће,
А далеко од куће!

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже,
Јер кад викне сестра Нада,

Оде теби бела брада!
Ој снеже, снеже, белоглави кнеже,

Деца ће те отерати,
Из авлије истерати.

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже,
Мотикама, лопатама
И зубатим грабуљама.

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже,
Него мирно да лежиш
А у пролеће да бежиш.

Ој снеже, снеже, белоглави кнеже.О. Ђорђевић, н.д., 389, 390.
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само милост да добијају. Често је деци говорио: Волите се, молите 
се, слажите се... што је током читавог живота говорила и мати Ана сестрама и парохијанима Манастира Враћевшница.6  Битољчанима је владика био огромна утеха. Његови савети нај-чешће су се односили на децу и Битољчане. Саветовао је Наду једном приликом да не месе хлеб у „Богдају” већ да га купују јер није скуп, а треба и занатлије од нечега да живе. Добро је познавао прилике у Битољу, па је у својим писмима често Нади говорио где сме помоћ да потражи, а са ким треба да се цењка око занатских услуга.Монашки пут мати Ане, лична превирања, можемо пратити у пре-писци са владиком Николајем и у Надиним дневничким записима. Про налазила је спокој у Николајевим писмима по његовом одласку из Охридско-битољске епархије и касније, током његовог живота у САД, где је и окончао овоземаљски живот. Николајев ауторитет иза-зивао је осећај одговорности код Наде Аџић, па је и о најмањем лич-ном захтеву или жељи дуго размишљала пре него што би молбу упу-ти ла владици. Боравак у Битољу доживела је као спасење: 

– Хтела сам нешто да Вас запитам, – рекох а владика сину и по-
гледа ме тако радосно да сам прозрела његову мисао. Очекивао је моју 
изјаву да ћу желети монаштво и би ми жао што ће чути друго.

– А шта, кажи слободно.
– Ја бих молила да ми дозволите да носим на глави мараму црну...
– Па ето, ти носиш мараму на глави – одговори ми.
– Не такву, ово је шал. Мараму као сестре болничарке што носе, 

– показах.
Он прошета до прозора и упита ме:
– Да нећеш са белим као краљица?
– Не такву, само црну, просту сатенску.
– Нека ти је сретна – рече и мету руку на моју главу. – Можеш, 

но си мараму.Владика Николај је поштовао Наду Аџић, неретко је тражио њено мишљење о многим питањима, а деци је говорио: – Све је дао Бог де-
цо... И ову сестру Наду вам је Бог дао да вас овде чува и храни. Никада од ње Николај није тражио да пође путем монаштва, већ јој је примерима и опхођењем према свештенству и монахињама ука-зивао колико је монаштво значајно. На исти начин, касније се мати 
6   О. Ђорђевић, н. д., Горњи Милановац, Манас тир Враћевшница, 2014, 183.

Допис протођакона Драгослава Даниловића који у име владике обавештава Наду Аџић како да купи наочаре за владику Николаја, 10. 11. 1939. Краљево, архива Манастира Враћевшница
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Ана опходила према искушеницама у Манастиру Враћевшници, на-во  дећи их да реше проблеме због којих су дошле у манастир, а тек онда да донесу одлуку о монашењу. У својим записима које је писала но вембра 1971. године, монахињама је причала да је пуних 20 дана, приликом одласка из Битоља у Београд, имала температуру. Посе-тио је владика Николај и чудио се да болест не попушта. Рекла му је: – Ви гледајте шта ћете са Богдајем. Да Вас не изненадим... Он се 
ма ло размисли и поћута, па ми рече: – Ти нећеш још умрети сестро 
На до. Ти мораш још много да радиш у Богдају. Рече ми владика да је 
икона Пећке Чудотворне Мати Божије дошла са пута у Београд. – 
Тре ба да им се каже да је донесу код тебе. По владичиној наредби, то 
ве че су донели икону код мене, направили молебан и отишли. Остадох 
сама око 11 ноћу и тужно се извињавам: – Треба стојећи да бдим а не 
лежећи у кревету. Ти си Пресвета и Преблагонаклона и Мати Бога 
на шега – и спустих се на патос покрај кревета, па лагано учиних ве-
ли ки поклон главом до земље и усправих се. Прекрстих се и осетих да 
немам огањ у глави и телу. Пипнух главу, руке, груди, све је хладно. О. Ђорђевић, н. д., 451.Владика Николај није директно питао Наду о њеним осећањима, већ је у разговору сазнавао шта мисли, како „Богдај” живи, шта је по -требно... Противио се свему модерном и новом, тежио је да се тради-ција очува у свему. Захтевао је да у његовој ћелији у „Богдају” под остане земљани и да све буде скромно без сувишних ствари. Једном при ликом „Богдај” је добио јагње из Цапара од мати Марине. Вла ди-ка је питао шта ће са јагњетом јер је само па ће туговати: – Сирото 
ја гњенце, само. Хоће да тугује овде као сетра Нада за Београ дом. – Ја 
ни мало не тугујем за Београдом, Преосвећени! – рекох. Вла дика се 
ос мехну.Нада је познавала његов карактер, и у дневнику је записивала не само оно што је говорио, већ и његове мисли. На њен предлог да се постави ручна пумпа за воду, владика се у почетку противио, а он-да закључио: – Још је лепша него што сам је замишљао – рекао ми је 
по сле у соби. – А ви сте се бојали шта сам ја поручила. Видели сте, и 
кору има, лепа је. – Бојао сам се... да те не преваре мајстори – каже 
вла дика а у ствари се бојао од нечега београдског, модерног јер он во-
ли старинско.О. Ђорђевић, н. д., 342.Владика јој исказује и најтананија осећања, да жели да његов ве-ч ни починак буде у Македонији. – Решио сам тамо да ме копају... У 

Владика Николај Велимировић на Охридском језеру, архива Манастира Враћевшница
После дечијег ручка имали смо 
на ручку са нама три матере 
игуманије. Сви смо били добро 

расположени. И две бабе сиротице 
Бог нам посла за трпезу и две 

девојчице сиротице. А после ручка 
и молитве певане су духовне 

песме што је у нашој кући учинило 
нарочито добар и жељени 

штимунг. Тад ће ми шанути 
сетра Даница: – Ето видиш, 

сестра Надо, то је сасвим други 
живот са калуђерицама,

кажем ја теби.Извод из Дневника Надежде Аџић, недеља, 29. децембар 1935, архива Манастира Враћевшница
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Богдају! Ја сам се замислила. Жички владика да се сахрани у Македо-
нији, како ће то бити? Владика је понављао: – Тамо хоћу да ме сахране. 
Ја волим тамо. Тамо бих хтео да живим, у Богдају, у Македонији, и 
тамо бих хтео да умрем. Тамо да се сахраним... 

Исто, 370.И у најтежим тренуцима за „Богдај” Нада Аџић се обраћа влади-ци Николају за савет и помоћ, и у писму записаном 6. априла 1941. каже: Са Божјом помоћу данас заратисмо. Са надом у Бога надамо се 
сваком добру и не плашимо се, свом душом молимо Бога да се изврши 
свака воља његова и дочека се добри крај.О. Ђорђевић, н. д., 409.О посебном поштовању између владике Николаја и Наде Аџић го-вори и то да није дозвољавао да летње распусте, када мали Битољча-ни одлазе кућама, проводи сама, већ је позивао да дође код њега у Жичу, или да борави у манастирима које јој је одредио. Користила је те посете да присуствује богослужењима. Приликом њене посете Жи-чи, 17. јула 1936. године, сведок је владичиног лошег расположења: 
– Ето, видиш где ја живим у овој јазбини, где су ме оковали. Можда и несвесно одређујући њен пут, владика је упућује да лето проведе у Враћевшници, код мати Аполинарије, (касније игуманија Јелена) пошто је већ манастирски живот упознала опорављајући се у Мана-стиру Св. Наум у Охриду. Нада записује и своје утиске о Жичи: –Што 
је сад дивна Жича. Ваљда што је рашчишћено око ње. Све сија. И црква 
може да засија, – и помислих да сија јер је Владика Николај сада у њој, 
па се зато сад Македонија замрачила, али ово прећутах.О. Ђорђевић, н. д., 368.

Петак, 17. јул 1936.
Посета Њ.П Николају, епископу Жичком у манастиру Жичи
Стигла сам колима око пет увече. У предсобљу у старом конаку, 

када су ме пријавили Владици, били су Владика, мајстор резбар Не с-
тор, бивши министар Воја Јањић и један млад ђакон са својом госпо-
ђом а на поду био је простран папирни цртеж новога дрвеног у рез-
барији иконостаса Жичког – будући рад мајстора Нестора. – Хајде 
ова мо сестра Надо – позва ме Владика. Ја обрадована што видим сво-
га владику после свих догађаја, његовог премештаја за Жичу и дуго 
вре мена, пожурим да примим свети благослов и не примећујем на по-
ду раширени цртеж, прегазим га. Владика запита за децу, упозна ме 
са другима, упита ме да ли познајемо Нестора и рече: – Видиш то је 
нов иконостас за Жичу. Леп ће бити. А сестра Нада мисли да је то 

Владика Николај и сетраНадежда Аџић са децом у 
Богдају, рад сестара Манастира Враћевшница, папир, оловкау боји, 40х30 цм, 2003. година

Порука владике Николаја сестрама и деци поводом Васкрса, архива Манастира Враћевшница
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нешто што се гази. Ја тад опазих и би ми мучно. – Ех прегазих и огре-
ши’ се... Кад Владика запита за децу да му причам, ја му принесох у 
дугој плиткој котарици јабуке које су му деца послала... – Да знате са 
каквом радошћу су деца ово брала за Вас. – Колико волим ја ту децу. 
И чудно волим их некако због себе, да ја уживам у њима, не због њих. 
– Хајде Надо овамо... Ето видиш где ја живим у овој јазбини где су ме 
оковали. Седи и причај ми шта имаш... – Ово је књига за дарове, да је 
прегледате. Све од почетка који су нам шта за склонипте даривали... 
Ово је од баба Захе. Она Вас много поздравља и ова кутија ратлука 
је од ње. – Ех златно срце баба Захе. Како је то дивна душа. Много је 
добра. Како је само деца воле када дође. Једно дете је загрли једно јој 
мете главу на крило, а она им прича. Поучава их. Воле је деца много...– 
А ти где мислиш летос бити? – упита ме Владика. – То сам желела 
Вас да питам. Где би ми било добро летос бити. Да се поучим мало 
поред неке добре игуманије? Имала сам мало спотицања у раду са 
сестрама. И уопште да се поучим духу и послу манастирском. – Не 
знам где би? Ти си се добро поучила у Св. Науму. Писао ми је отац 
Данило једно дивно писмо... А сада да видимо негде где може. Има је-
дан манастир Јовање усред Мораве. Овако Морава, и отуд, и отуд, а 
манастир је једним рукавцем спојен са земљом. Дивота једна. Као са-
мо срце Исусово. Владика се сав засија кад ово рече и настави. – Али 
немају ништа. Ни они немају шта јести. То је чудо Божије како се они 
некако опет исхрањују... Тамо кад би могла да одеш само да видиш 
на неколико дана... Него да видимо... У Враћевшницу, у Враћевшницу 
би могла. Тамо је добро. – Имају ли добру игуманију: упитах – Имају 
добру мати Аполинарију. Тамо и правилно знају певати. Добар је ред. 
Да ли би ти пошла на сабор? У недељу је сабор тромесечни Хришћанске 
заједнице у Дивостину више Крагујевца. Тамо ће доћи монахиње из 
Враћевшнице па да видимо ако можеш са њима да пођеш – Где дође 
Враћевшница? – упитах. – Између Крагујевца и Горњег Милановца.– 
Да понесем и ствари одмах? – Понеси, па ћеш остати у Заједници у 
Крагујевцу док не видиш. А за тебе мислим најбоље је да идеш у Вра-
ћевшницу, друго ти боље Надо немам. – Добро. Благословите, поћи ћу. 
Хвала Вам.О. Ђорђевић, н. д., 367. Записивала је беседе владике Николаја приликом својих посета Жичи. На дан Младе недеље, 21. маја 1939. године, записала је: Душо 
моја, душо моја, што си жалосна? Што ме мучиш? Уздај се у Господа. 

Давид беше цар, силан цар. Али кад је увече остајао сам он је осе-
ћао немир душе и узвикивао је души својој: Што си жалосна, што ме 

Кратко писмо Наде Аџић владици Николају, 25/12. 2. 1938. Битољ, архива Манастира Враћевшница

Владика Николај Велимировић у Горњем Милановцу, око 1930. године, архива Музеја рудничко-таковског краја
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мучиш? Уздај се у Господа. Душа тражи своје хране. За душу није храна 
јело и пиће, то је за тело. Душа се Небом храни. И она виче гладна. Као 
што би дивља звер умрла затворена без хране у кавезу гладна тако и 
душа виче и гризе тело.

Исто, 402, 403Непроцењиви су Надини описи народних сабора, који су сазива-ни свака два месеца и на којима су присуствовале хиљаде људи. За-писала је да се о народу бринуо владика Николај, да су спавали на -пољу на асурама, док је јастуке по његовом наређењу она шила, ду-гачке по 2 м, пуњене сламом. Нада записује: ... сви су били задовољни 
јер су се наситили духовне хране и нису тражили већу удобност телу 
не го најпотребније – мали одмор. Јело се дрвеним кашикама из земљаних посуда, а после оброка бе-седио би владика Николај и започео песме са свештенством и наро-дом. Певали су Помози нам вишњи Боже, без Тебе се ништ’ не може. Разговори народа и свештенства често су га наводили да говори ви-ше пута, како Нада записује, ...а владици срце расте, посматра народ 
и слуша све радо. По некад је подстакнут и сам неким сазнањем или 
песмом и диже се и сам беседи. – Рече наш брат... (све их је знао по име-
ну), па да му одговорим – започињао је своју беседу владика.Са владиком је Нада припремала саборе, долазила је неколико да-на раније да помогне. Николај јој је често поверавао шивење личне оде ж де, па је једном приликом шила белу кошуљу коју владика обла чи преко сакоса кад се освећује нова црква. Кошуљу је сашила за освећење Цркве Светог Саве у продужетку народне трпезарије у Жи чи. Другом приликом шила је мале барјаке за славолук на капи ји, а вла дика их је сам исцртао и означио боје којима треба да се осли-кају.Посебно је значајан податак, да јој је Николај поверио израду, ши-вење митре по његовој замисли и нацрту, осмоугаону, мало нижу, 
ка к ву су носили наши деспоти. Нада је била у страху да овај посао не може завршити како треба јер нема искуства, али ју је владика хра-брио да се не плаши, да ће бити добро, и обезбедио јој помоћ сестре Јефимије из Манастира Враћевшнице, како би посао обавиле. Био је врло задовољан обављеним послом. Израдила је још једну у Битољу, такође по жељи владике, за коју су урадили и кутију. Ова митра је постала својина врњачке цркве по владикиној жељи, а врњачка црк-ва је уплатила за откуп, мању суму Дечјем хранилишту „Богдај.”Нада нам у својим сећањима даје и податак да су ови сабори подр-жавани и од стране железнице, па су братства Хришћанске заједни це 

Неки јеромонаси су по целе ноћи 
исповедали народ. У Жичи су 
се многи духовно пробудили, 

многи покајали и на прави пут 
исправили. Многи су своју душу 

спасли под благословом св. Саве
и молитвама владике Николаја.
Одавде је свет ишао препорођен, 

растерећен материјализмом 
а обогаћен духом, пун радости 
као да је крила стекао. Жича је 

брујала песмом чак и по целе ноћи. 
Но не само Жича. Железнички 

перон је пре и после сабора брујао 
песмом духовном и сви возови су 

били испуњени песмом.
Ово духовно весеље, као што 

рекоше за Апостоле Господње 
„понапили су се вина”, често је 

прелазило и на остале путнике. 
И по три дана возови који 

су пролазили кроз Краљево 
разносили су на

све стране духовнога весеља, 
песме и делове беседа које су 

се чуле у св. Жичи. Јер, као да је 
оживео св. Сава.

Тако је била оживела св. Жича 
духом Светим преко владике 

Николаја.О. Ђорђевић, н.д., 447.
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могла добити повластице за превоз на саборе, што је допринело да велики број људи присуствује скуповима. Монаси су излазили у су -срет народу, чекали их на капији и ту се спајала литија монаха и на-рода. Сви су били прихваћени а било је по пет – шест хиљада људи. Током трајања сабора владика је држао разне течајеве, некима је присуствовала и Нада Аџић и прибележила да је владика пажљиво слушао саговорнике и записивао сваку реч коју изговоре. Давао им је поуке, упутства, примере, и на крају скупа говорио: Данас, браћо, 
ви мене добро обогатисте! Све поуке, савете, које је на саборима чула, примењивала је у Би-тољу, и касније у Манастиру Враћевшница. У Жичи је присуствовала и пчеларском течају, а како се и њен отац Сретен бавио пчеларством, то јој је било посебно важно. Николај је сматрао да сви манастири тре-ба да гаје пчеле. Ред и поредак из кошнице треба да буде примењен и у животу манастира. Говорио је да се по пчелињој ћелији зове и мо -нашка ћелија. Истицао је корисност меда, пречудног дара Божи јег и воска који гори као жртва чиста Богу од тих чистих светих девстве-ница. Често је умео да изненади својим речима или поступцима. Нада је записала да је једном приликом одлучио да Жича слави Св. Петку. Народ се питао зашто се слави Св. Петка када то није слава Жиче, а владика је рекао: – Данас сечемо колач Св. мајци Параскеви уместо 
оних који неће данас да славе своју славу. Неки су објавили у новинама 
да ће бити на путу и неће примати госте. Други да због болести неће 
славити а неки да због жалости не могу славити. Уместо њих, ево 
ми славимо. Данас сте ви наши мили гости. И славићемо, решили смо, 
целу годину, све славе уместо оних Срба што не славе. 

Кад синови неће онда отац мора!Архимандрит Јован Радосављевић је као дечак од 11 година, слу -жећи код владике Николаја у Жичи, оставио драгоцене записе о сво-јим сусретима са Надом Аџић. Приликом првог њиховог сусрета при-метила да је обучен у летњу народну ношњу свог села Лелић. Покло-нила му је леп црни прслук па му је, како каже: било топлије и ли чио 
сам на манастирског ђака, а не на сељаче са рубљем, појасом и ва љев-
ским опанчићима.7 Сећа се да је владика Николај сваке године ишао на сабор у свој родни Лелић, када је имао прилику да види мајку и родбину. Године 
7   Ј. Радосављевић, Српске монахиње у доба владике Николаја и њихов црквени и ду-
ховни живот, Рача, 2019, 16.

Одговор владике Николаја Велимировића Миловану Ристићу, директору Учитељске школе у Јагодини на позив за долазак на свечаност поводом откривања споменика Сретену Аџићу, Краљево, 12. 10. 1939, архива Манастира Враћевшница
...Благодарим Вам срдачно; 

па мада нећу моћи имати ту 
радост... Но и када би дошао 

тамо ја не бих говорио о покојном 
Срети Аџићу него о живом 

Срети Аџићу у лицу његове кћери 
Надежде... Сви Шумадинци који 
су посетили Богдај, са поносом 

су препричавали готово легенду 
о сестри Нади, кћери Шумадије, 

кћери чувеног Срете Аџића...
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1939. повео је на сабор и Наду Аџић, за коју каже да је била сва у цр -
ни ни као да је монахиња у чудној капи са паном до земље. После бого -служења сви су пошли кући владике Николаја где су дуго разгова-рали:

Тад се владика поздравио са свима ради одмора. Мени рече: Мили-
саве, поведи вашој кући сестру Наду са старицом на конак. Сутра 
до  ђите заједно у цркву. Тад пође са мајком у своју собу да се одмори. 
От  пратио сам га и ја. Мајка Ката узе флашу и чашицу да га понуди 
пре печеницом коју је за њега чувала јер се у то време служила свуда 
ме ка ракија. Тек што је мајка Ката нагла флашу над чашом, старици 
задрх та мало рука. Владика ме опомену: – Узми ти па наспи, видиш 
да она не може. Ја прихватих флашу и одмах предадох Владики ча-
шицу са препеченицом који је на кревету седећи одмарао. Узех од 
њега благослов, пољубих у руку и мајку Кату, па изиђох у одељење где 
ме је чекала сестра Надежда Аџић са старицом. Поздрависмо се са 
осталима у кући и пођох с гостима мојој кући. 

За 15-20 минута била је радост код мојих и због мене и због го-
стију јер су у нашој кући често долазили у то време црквени гости и 
из Богомољачког покрета. Мајка се моја највише радовала јер је има-
ла дара за разговор, особито са верујућим побожним светом. Тако је 
посета сестре Наде као особитог госта у нашој кући била и остала 
пријатељство наше и наше куће. После Свете архијерејске литургије 
на којој је учествовало десетак хиљада душа, услужења од црквених 
домаћина и кратког одмора, кренули смо према Жичи.8 Ратно и послератно време није прекинуло разговоре Наде Аџић и владике Николаја Велимировића. Он се побринуо да се по доласку из Битоља она смести у Трстеник, где ће преузети бригу о деци из Краљева и околине, а по његовом одласку у Сједињене Америч ке Др-жаве после Другог светског рата и заточеништва, остаје препи ском везана за владику. Писма су потписивана псеудонимом и стизала су на адресе њених пријатеља. Писала је о животу Манастира Враћев-шница и добијала корисне савете. Осим духовне, упућивао је мати Ани материјалну помоћ, и познавајући је добро, знао је чиме ће јој највише помоћи. Манастир Враћевшница је добио шиваћу машину марке Singer, која је опслужила генерације монахиња, али и сеоских девојака које су се радовале да науче занат шивења.Често су је људи молили да запише своја сећања с обзиром да се може сматрати својеврсним биографом владике Николаја Велими-ровића. Записи који су последњи остали на њеном столу везани 

Белешке сестре Наде Аџић са пчеларског течаја које је држао владика Николај у Жичи после сабора на Крстопоклону недељу 1941. године, архива Манастира ВраћевшницаНа крају сабора владика је рекао: 
Нема материјалне ствари, која у 
себи нема духовнога. Човек се и од 

животиње може научити.

Владика Николај Велимировић, туш на стаклу,Манастир Враћевшница 8   Исто, 16, 17.
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су за живот владике. Имала је велику жељу да сећања објави али, нажалост, смрт је прекинула ове планове. Сестринство манастира у својим сећањима записује да ју је пред смрт обрадовала изненадна посета владике Лаврентија.9 Том приликом изразио је жељу да 

Шиваћа машина марке Singer коју је послао владика Николај Велимировић мати Ани,Манастир Враћевшница

Фрула владике Николаја, Манастир Враћевшница
9   Епископ Лаврентије, рођен је у селу Богоштици код Крупња, на Савиндан, 27. ја нуара 1936. године. Мирско име Живко Трифуновић. Основну школу завршио је у Кру пњу, два разреда гимназије у Лозници, Богословију и Богословски факултет у Бео граду. Две године био је духовник цркве Ружице у Београду, затим парох на Куп ресу, две и по године професор Богословије у манастиру Крки и истовремено па рох у Ивошевцима, а од 1967. до 1969. године викарни епископ у Београду. За епи-скопа Западноевропског и Аустралијско-Новозеландског постављен је 1969. годи-не. Пошто је створио услове за формирање нове епархије у Аустралији, прешао је у за падну Европу. У Химелстиру у Немачкој основао је епархијски центар, откупио за Српску цркву једну већ саграђену цркву. Ту је основао штампарију и издао дела епи-скопа Николаја Велимировића и многе друге књиге верског садржаја. Свети архије-реј ски сабор изабрао га је 1989. године за епископа Шабачко-ваљевског, а устоли-чен је у Шапцу 23. јула 1989. године. http://www.crkvenaopstinasabac.com/episkop-lavrentije (преузето 27. 09. 2019).

Писмо из архиве Манастира Враћевшница упућено мати Ани Аџићиз Чикага са потписом деда Наум. Претпоставља се да је писмо написао владика Николај Велимировић, који је сва писма која је слао из Америке потписивао лажним именом и адресирао их на адресемати Аниних пријатеља.
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објави књигу о Николају Велимировићу. Мати Ана се поклонила и ре кла: „Преосвећени до сада сам волела да умрем, а сада молим Ваше 
Прео свештенство, молите се Богу за мене да живим, кад желите о 
Деди да напишете књигу, трудићу се да спремим материјал Божјом 
помоћи.” Владика Г. Лаврентије је желео све што зна и има о Деди да 
се напише. Журно, Мати са пуно љубави и пожртвовања почела је да 
пише све што зна још из Битоља. Остаде јој на столу незавршено.

Белешке о мати Ани, игуманији Манастира Враћевшница, Горњи Милановац, 35.Изразе дубоке жалости поводом смрти владике Николаја Вели-мировића у Сједињеним Америчким Државама многи су упућивали управо мати Ани Аџић у Манастир Враћевшницу. Владика Николај је сахрањен са ћилимом тканим у Битољу, који је мати Ана послала на поклон за Васкрс, пред кончину његовог овоземаљског живота. Николај Велимировић се упокојио 18. марта 1956. године, а Ана Аџић је послала говор за који је изразила жељу да се прочита на че тр десе-тодневном помену:
Oпроштај који се треба прочитати на гробу Св. владике Никола-

ја у Чикагу на дан његовог четрдесетодневног парастоса на цветни 
четвртак 26/13. IV 1956. год.

Како да се опростимо са оним који нам је најмилији. Како да оста-
немо без нашега утешитеља и учитеља без хранитеља и родитеља. 

Тешка удаљеност нас још више растужује.
Осећамо твоју тугу за својом земљом. Шаљемо ти груду те 

жељене српске земље, да ти олакшамо твоју жељу.
Море наших суза сливају се рекама на твој Свети гроб.

Грумен земље са гроба владике Николаја у Либертвилу, који је чувала мати Ана, Манастир Враћевшница

Писмо мати Саре, игуманије Манастира Ћелије мати Ани, поводом упокојења владике Николаја и позив на парастоскоји ће се одржати у Лелићу, 14/27. март 1956, архива Манастира Враћевшница
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Ти си запалио мноштво живих кандила, твојим духом, која сада го-
ре пред Богом – то је монаштво којим си напунио српске манастире.

Као некада... смрти Светога Саве, тако је и сада из даљне земље 
болно одјекнула у Србији вест о твојој кончини наш љубљени владико.

Србија земља плаче....
А небо се радује са твојима који те сад тамо сретају.
Знамо да си свуда љубав сејао и љубав пожњео, да су те и тамо 

окруживала твоја драга деца, па те заједно са њима молимо наш 
Свети Родитељу – опрости нам и моли се Богу за нас све, са Светим 
Савом и свима Светима. 

Амин
Српско монаштво ти се поклања до земље и целива твој Свети 

гроб.Једно од звона на звонику манастира за живота је Ана посветила владици Николају. Остала је неостварена жеља да она сагради зимску капелу посвећену Николају у Враћевшници. Великим залагањем се-

Крст који је владика Николајдао сестри Нади на сабору у Жичи 1937. године и крст од палминог дрвета који јој је поклонио, Манастир Враћевшница 
Последњег јесењег Крстовог дана 
1940. године делио је владика свом 

народу крстове. Они су освећени 
на „водици” иза олтара велике 
Саборне цркве. Сабор је трајао 

три дана. 
Предосећао се близак рат и 
страдање народа. Владика 

је беседио храбро народу 
„Крстоносни Божји народ.” 

Говорио је: – Носите ове крстове 
у своје домове за благослов и 
заштиту. По неком је давао 

4-5 крстова да дели и својима. 
Крстови су били прости од прута 

са кором, дужине око 20 цм. У 
усправном пруту био је мали 

расцеп и кроз њега је провучен 
попречни део. Ја и сви богомољци 

и сада имамо тај крст као велики 
знак, благослов и спомен. Сви су 
га грабили да добију крстове не 
гледајући на његову простоту. 

Монаси су били направили велику 
гомилу крстова, неколико хиљада. 

Опроштајно писмо мати Ане Аџић од владике Николаја које је послала да се прочита на четрдесетодневном парастосу владици, који је одржан у Чикагу 26/13. 04. 1956. године, архива Манастира Враћевшница.Том приликом је послала и грумен земље из Србије како би се посуопо његовом гробу.
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стринство је ову жељу остварило 8. октобра 1978. године, за покој ду ше њихове матере. Књига сећања на деда владику, остаје у аманет будућим генерацијама да је објаве. Манастир данас чува у заоставштини игуманије Ане брижљиво упаковану њеном руком у скромну кутијицу земљу са гроба владичи-ног у Либертвилу, крст од палминог дрвета који јој је лично покло-нио, крст који су монаси Жиче правили за народне саборе, као и фо-тографије којима је својим фото-апаратом овековечила живот деки-ног „Богдаја”. Од сестара је тражила да се од њене сахране не прави церемонија, већ да се и тада послуша поука Николајева: Треба земљу 
– земљи дати, што пре тело да струне и да кости побеле... да земља 
прими своје.

Све је народу раздељено. Владика 
је говорио: – Народи су спремили 
оружја и справа. Наше је оружје 

вера у Бога. Наши су топови 
богомољци. Ми се и њих уздамо

а не у оружје.О. Ђорђевић, н.д., 445.

Сахрана владике Николаја у Манастиру Светог Саве у Либертвилу,27. март 1956, архива Манастира Враћевшница.Владика Николај Велимировићиз старијих дана, архива Манастира Враћевшница





Поуке мати Ане Аџић



Свеска поука мати Ане Аџић



Држите се Бога и Богу служите. Не слави се Бог само песмом. Ми имамо највећег владику Николаја који није био певач, али је славио Бога. Бог гледа и каквим срцем га славимо. Прво памет напред, па руке, али све са молитвом. Немојте да роп-ћете на послушање јер сав посао ђаволу дајете. Трудите се што ради-те да буде у славу Бога и св. Ђорђа.Пост и молитва су два крила ка небу. Сваког поста треба да се тру димо да по нешто избацимо из нас. Код нас недостаје љубав. Жр-т вујте се једна за другу. Немојте себе штедети. Гледајте свака у се би своје погрешке. Немојте тражити у другој њене грешке, а ваше да не видите.А кад хоћете онда се и трудите. Трудите се да не мрзите једна дру-гу. Бог је љубав. Читајте св. Јеванђеље и оно ће вам показати прави пут вечне истине. Немојте да мрзите једна другу. За никога ништа немојте казати лоше. Не купајте се у блату ого-ва рања. Немојте бити машице које преносе жар. А и дрскост Бог не воли. Господ је створио анђеле да му служе. Та ко се и ви потрудите да будете послушне, а не дрске. Кад вам се учи ни прилика да учините неко добро, потрудите се и учините. Зна Господ да можете да учините и зато тражи од вас. Не оправдавај себе, победи своју слабост. Пођи и моћи ћеш оти-ћи. Ватру људи инстиктивно воле. Дивљаци где нађу ватру, играј усе око ње, вриште и скачу. Овде и не говорим о корисности ватре већ само о њеној примамљивости. Деца и најмања увек поглед упере ка светлости и радују се да гледају у њу. Држећи ма какву ватру у рукама, човек несвесно осећа скривену драж у томе. Уколико је ватра већа и опаснија, већа је и драж. 
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Мучи ме често то што не могу ни од кога ништа да примим, ни сасвим малу ствар. Боли ме и више волим да одбијем. Мања Зернов ми каже да је то годост. Ако је гордост онда је то грех. Да, то је гордост. И треба да примате. Ако је радост за онога ко Вам даје, ви због њега и треба да примите, да му учините радост. Само је цвеће чисто и само цвеће нема греха... У њему нема крви. О Мајко Пречиста Девице Небеска, нека те цвеће слави! Кад почнеш неки посао, а оно ти се после само показује – рече ми један старац сељак из Стишанина док је гледао дуборез како радим.,,Дух истине”, од када сам те речи прочитала у Еванђељу, често ми долазе и као да сам их пригрлила на срце. То је оно што ја тражим и то знам. Тај Дух Истине тражим у људима и делима, речима и у говору. Тражим у смислу живота. 



Хронологија живота игуманије Ане Аџић

1900. Рођена у Београду.
1909–1911.Завршила три разреда основне школе у Јагодини.
1912–1913.Породица Аџић се сели у Београд. Надежда Аџић је четврти разред основне школе завршила у Београду у Женском заводу Марије Ма-рин ковићке.
1914.Брат Милован одлази у рат. Нестао је приликом преласка српске вој-ске преко Албаније. 
1914–1921.Више образовање са прекидима због Првог светског рата завршава у школском заводу ,,Света Марија” у Турн Северину.
1926–1930.Похађа Школу за примену декоративне уметности Гите Предић – Ну шић. 
1920–1930.Упознаје се са породицом Зернов у Врњачкој Бањи, где је са родите-љима проводила распусте у вили ,,Небрига.” 
1930.По препоруци Гите Предић Нушић предаје у Занатској школи Дома уче ница у Београду.
1932. Мајка Милева је преминула од срчаног удара.
1933. Преминуо је отац Сретен. 
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1934. Почиње рад у Дому мајке Јевросиме за напуштену децу и рад при Црк ви Покрова Пресвете Богородице у Београду. Добија позив од вла  дике Николаја Велимировића да иде у Битољ.
30-их година XX века На позив Марије Зернов одлази у Швајцарску где је завршила курс социјалног рада.
1935–1939.Ради као управница Дечијег хранилишта ,,Богдај” у Битољу. У току боравка у Битољу радила је и у сестринству Светог Благовештења ко је је основано при Цркви св. Благовести. 
1941. Из Битоља прелази у Србију и постаје управница Дечијег хранилишта Светог Николе у Трстенику.
1947. Доноси одлуку о монашењу, напушта Трстеник и одлази у Манастир Сретење у Овчарско-кабларској клисури.
1948.Замонашила се 28. марта, на Крстопоклону недељу и добила монашко име Ана.
1949.Из Манастира Сретење прелази у Манастир Враћевшницу и постаје настојатељица манастира. 
1952. Митрополит Јосиф Цвијовић ју је произвео у чинигуманије на Ђурђевдан.
1959.Посмртне остатке Сретена и Милеве Аџић игуманија Ана пренела је са београдског на монашко гробље у порти Манастира Враћевшнице. На крсту је дописала и име свог брата Милована иако су његове кости остале незнано где, 1915. године.
1975.Упокојила се. Сахрањена је на монашком гробљу у Манастиру Враћев-шници. 



1. Кућа Мачужића у Малој Сугубини, фотографисала На-дежда Аџић, 1934. године, архива Манастира Враћевшница2. Црква Рођења пресвете Богородице коју је саградио Хаџи Јефтимије Поповић 1834. године, фотографија, Ј. Боро-вић – Димић, Трагови трајања: културно-историјско наслеђе 
Врњачке Бање, Београд – Краљево, 2005, 183.3. Кућа Јанићија Поповића у Врњцима, фотографија, архива Манастира Враћевшница4. Надгробна плоча Јефтимија Поповића, фотографија, Ј. Боровић – Димић, Трагови трајања: културно-историјско 
на слеђе Врњачке Бање, Београд – Краљево, 2005, 183.5. Риста Мачужић, брат од стрица Сретена Аџића, фото-графија, архива Манастира Враћевшница6. Сретен Аџић са дедом Јанићијем Поповићем, фото-графија, архива Манастира Враћевшница7. Родослов Сретена М. Аџића, Округли сто Живот и де-
ло Сретена М. Аџића : зборник радова, Трстеник, 2005,28.8. Сретен Аџић као ученик Ниже гимназије у Крагу-
јевцу, око 1872. године, фотографија, архива Манастира Вра-ћевшница9. Како ко пише, свеска белешки Сретена Аџића за 1880/ 81. школску годину, архива Манастира Враћевшница10. Сретен М. Аџић, Ручни рад у мушкој школи, Београд, 1886. године, архива Манастира Враћевшница11. Сретен М. Аџић, Кроз васиону, Јагодина, Историјски архив Јагодина, инв. бр. 261/1912. Сретен М. Аџић, Рад, игра, телесно васпитање, руко-пис, архива Манастира Враћевшница13. Сретен М. Аџић, Учитељеве забелешке, Ниш, 1894. го дине, Манастир Враћевшница14. Сретен Аџић, око 1895, фотографија, архива Манасти-ра Враћевшница 

15. Сретен Аџић са супругом Милевом и сином Мило-
ваном, Алексинац, 8. 11. 1897. године, фотографија, архива Ма настира Враћевшница16. Моје прво дете, Милован С. Аџић, забелешке Сретена Аџића од рођења детета па надаље, архива Манастира Вра-ћев шница17. Списак наставника Учитељске школе из Ниша на коме је и име Сретена Аџића, архива Историјског архива Јаго-дина18. Визит карта Сретена Аџића на чијој полеђини је Сре-тен записао тезе за говор непознатим поводом, архива Мана-стира Враћевшница19. Сретен Аџић (1856–1933), фотографија, архива Ма-на стира Враћевшница20. Печат породице Аџић, Манастир Враћевшница21. Уписница у Мушку учитељску школу, 1898. година, Историјски архив Јагодина, фонд Учитељска школа22. Мушка учитељска школа у Јагодини, основана 1898. године, фотографија, архива Манастира Враћевшницa23. Предео око зграде Учитељске школе у Јагодини, по -четком XX века, О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игу -
манија Ана, Горњи Милановац, 2014, 70.24. Нацрт за пољску учионицу Сретена Аџића, aрхива Факултета педагошких наука у Јагодини25. Милева Аџић (1866–1932), око 1900. године, фото-графија, архива Манастира Враћевшница26. Надежда и Милован, 1902. године, фотографија, ар-хива Манастира Враћевшница27. Нада и Милован Аџић, Врњци, 2. 7. 1904. године, фо-то графија, архива Манастира Враћевшница28. Годишњи извештај Мушке учитељске школе у Јаго-
дини, за 1908/09. годину, Историјски архив Јагодина

Попис каталошких јединица
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29. Споменица десетогодишњег рада Узданице: дру-жине ђака јагодинске Учитељске школе, МРТК, инв. бр. 199030. Управитељ Аџић у свом радном кабинету око 1910. 

године, фотографија, архива Манастира Враћевшницa31. Милован Аџић, око 1911. године, Јагодина, фотогра-фија, архива Манастира Враћевшница32. Породична фотографија, напред, лево (лежи) Мило-ван Аџић, напред, десно, Надежда Аџић, позади лево Сретен, до њега супруга Милева. Сретен М. Аџић:споменица у славу 
учитеља, професора, директора, педагога, научника и народ ног 
просветитеља од захвалних му ученика, Јагодина, 1939, 22.33. Породица Аџић у парку Учитељске школе у Јаго ди-
ни 1912. године, архива Манастира Враћевшница 34. Нада Аџић са посестримом Косаром, око 1912. годи-не, Јагодина, фотографија, архива Манастира Враћевшница35. Ђачка књижица Надежде Аџић 1912/13, Женски за вод Марије Маринковићке, Београд36. Надежда Аџић као ученица Женског завода Мари-
је Маринковићке, фотографија, архива Манастира Враћев-шница37. Надежда као ученица у интернатској униформи, 
1913, фотографија, архива Манастира Враћевшница38. Сретен Аџић у школском парку, фебруар 1913, Ја-година, фотографија, архива Манастира Враћевшница39. Школско добро, фотографија, архива Манастира Вра-ћевшница 40. Компас Сретена Аџића, Манастир Враћевшница41. Прибор за писање Сретена Аџића, Манастир Враћев-шница42. Биографија Сретена Аџића непознатог аутора, ру-ко пис, архива Историјског архива Јагодина43. Сретен Аџић са члановима Есперанто клуба, Нада Аџић (друга слева), фотографија, архива Манастира Враћев-шница44. Ученици и болничко особље Војне резервне бол-
нице у Мушкој учитељској школи јагодинској 1914, фото-графија, О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија 
Ана, 101.45. Указ о постављењу Сретена М. Аџића, Историјски архив Јагодина46. Надежда Аџић са другарицом Анетом у Женском 
заводу „Света Марија”, Турн Северин, 1913, фотографија, ар-хива Манастира Враћевшница

47. Сведочанство Надежде Аџић 1914, Школски завод „Света Марија”, Турн Северин, Румунија, архива Манастира Враћевшница48. Надежда са мајком Милевом, 1914. године, Јагоди на, фотографија, архива Манастира Враћевшница49. Краљ Петар I у школину врту, 6. VI 1915, успомене Сретена Аџића из 1915. годинe, архива Факултета педагошких наука Јагодина50. Николај Зернов, фотографија из породичне хронике 
За рубежом51. Софија Зернов, фотографија из породичне хронике 
За рубежом52. Марија, Мања Зернов, фотографија из породичне хро-нике За рубежом53. Владимир Зернов, фотографија из породичне хрони-ке За рубежом54. Породица Зернов пре доласка у Краљевину СХС, фо-тографије из породичне хронике За рубежом55. Јелен, уље на платну, рад Наде Аџић, Манастир Вра-ћевшница56. Уметнички радови настали током школовања у 
уметничкој школи, Манастир Враћевшница57. Нада Аџић са родитељима и другарицом, фотогра-фија, архива Манастира Враћевшница58. Дечица, нежни цветови, цвркут небских птичица 
на земљи, свеска бележака Наде Аџић, 10. 9. 1915. године, ар хива Манастира Враћевшница59. Српске новине, 27. септембар 1916. године, стр. 3, ре-продуковано60. Сретен М. Аџић, Белешке на есперанту, 13. 1. 1917. године, архива Манастира Враћевшница61. Допуна речнику есперантско-српском и српско ес-
пе рантском, 17/30. 8. 1918. године, архива Манастира Вра-ћев шница61. Писмо Сретена Аџића Одбору за дочек и помоћ вој-
ника у Јагодини, 24. 11. 1918. године 62. Јелица Поповић (сестра од ујака) и Надежда Аџић 
(десно) са две непознате госпође, Врњци, око 1920, фото-графија, архива Манастира Враћевшница63. Нада и Коса, око 1920. године, фотографија, архива Манастира Враћевшница64. Износиоци лимуна у мају 1920. године, ученици трећег разреда, г. Јоса, Сретен и наст. пољопривреде Грујић, фотографија, архива Манастира Враћевшница
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65. Граматика са речником есперанта објављена у Же-

неви, власништво Сретена М. Аџића, 1922. година, архива Ма настира Враћевшница66. Надежда Аџић са другарицама у Врњцима, горе: Де -санка Максимовић, Марија Зернов, доле: Надежда Аџић, Ан  ка По повић – Стижанин, Ангелина Шишмановић (слева наде сно), Врњ ци, 2. 08. 1923, фотографија, архива Манастира Враћев ш-ница67. Надежда Аџић, Бока Которска, 1923, фотографија, архива Манастира Враћевшница 68. Нови завет који је Нада Аџић добила од Марије 
Зернов, 1923. године, архива Манастира Враћевшница69. Породична фотографија Зернових, архива Манасти-ра Враћевшница70. Породична фотографија Зернових, архива Манасти-ра Враћевшница71. Табела са Богословског факултета у Београду, ре-про дуковано из Вестника Православного Свято – Тихоновско-
го университета N 2(63),7472. Руско-српски џепни речник Наде Аџић, Манастир Враћевшница73. Дневник Наде Аџић, април – септембар 1924. годи-
не, оригинал, архива Манастира Враћевшница74. Дневник Наде Аџић, октобар 1924. године, ориги-нал, архива Манастира Враћевшница75. Сретен М. Аџић, Медоносно шибље и дрвеће, Београд, 1924, Манастир Враћевшница76. Руско-српски кружок, Београд, 22. 05. 1924, фотогра-фија, Архива Манастира Враћевшница. Седе: Надежда Аџић, Мица Симић (студент филозофије), Десанка Максимовић (сту-дент историје), Бранка Симић (студент филозофије), Нико-сава Милошевић-Недић (хемичар); стоје: Константин Керн (студент теологије), Јелена Милосављевић-Најдановић (сту-дент филозофије), Марија Зернов (студент теологије), Јелица Поповић (професор музике), Милка Недељковић-Вељо вић, Ни колај Зернов (студент теологије), Софија Зернов (сту дент филозофије), Велибор Глигорић (студент права), Нико лај Афа-насјев (студент теологије), Душан К. Петровић (сту дент тео-логије)77. Марија Мања Зернов, најбоља пријатељица Наде 
Аџић, фотографија, архива Манастира Враћевшница78. Дневници Наде Аџић, 1924 – 1941. више свезака, ар-хива Манастира Враћевшница

79. Црква Манастира Ново Хопово, репродуковано из М. Медаковић, Света Гора фрушкогорска, Нови Сад, Прометеј, 320 80. Вила Небрига у Врњачкој Бањи; Сретен је ову кућу преправио, сазидао бунар и посадио чувено лепу башту, фо-то графија, архива Манастира Враћевшница81. Црква Свете Тројице, Руска црква, Београд, фотогра-фија82. Нада Аџић, око 1925. године, фотографија, архива Ма-настира Враћевшница83. Нада Аџић (десно) са сестром од ујака Јелицом По-
повић, око 1925. године, Београд, фотографија, архива Ма-настира Враћевшница84. Надежда Аџић у Дубровнику, око 1925, архива Ма на-стира Враћевшница85. Две посестриме на поласку Мањином за Париз, ле-во Марија Зернов, десно Нада Аџић, 27. 03. 1926, фотографија, aрхива Манастира Враћевшница86. Дописница на којој су чланови породице Зернов 
илустровали живот у Ковчегу, архива Манастира Враћевш-ница87. Песма записана у Дневнику Надежде Аџић, 26. ап-рил 1926, архива Манастира Враћевшница88. Милован Милорадовић, економ Учитељске школе 
у Јагодини, са ученицима приликом бербе шљива, 1926, фо тографија, Соломон Алкалај, Јагодина, Завичајни музеј Ја-го дина, збирка фотографија, инв.бр. ФУ1689. Уложна књижица Земаљске банке на име Наде 
Аџић, Манастир Враћевшница90. Милева и Надежда Аџић са пријатељима на Гочу 
1928. године, архива Манастира Враћевшница91. Нада Аџић, око 1930, фотографија, архива Манасти ра Враћевшница92. Владика Николај Велимировић у Горњем Миланов-
цу, око 1930. године, фотографија, архива Музеја рудничко-таковског краја93. Сретен М. Аџић, Научне забележнице, од 1929. до 1931. године, рукопис, архива Манастира Враћевшница94. Црква Покрова Пресвете Богородице у Београду, при којој Нада Аџић, организује добротворни рад, фотографи-ја Д. Боснић из књиге „Историја београдских светиња”, 298.95. Нада као наставница у Занатској школи дома уче-
ница у Београду, 1930, фотографија, архива Манастира Вра-ћевшница
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96. Писмо Надежде Аџић Драгољубу Петровићу, управ-

нику Учитељске школе у Јагодини, 4. децембар 1931. го ди-не; Дневник Надежде Аџић, Плава књига, Манастир Вра ћев-шница. 97. Избор из објављених дела Сретена Аџића и публи-
кације о њему, Манастир Враћевшница, Историјски архив Ја година, библиотека МРТК98. Афоризми Сретена Аџића, Манастир Враћевшница99. Дописне карте упућене Сретену Аџићу, Манастир Враћевшница100. Даринка Николић, оснивач Кола српских сестара и Дома „Мајке Јевросиме” за незбринуту децу, Поп Стојанова улица 7, Београд, фотографија, архива Манастира Враћев ш-ница101. Комплет часописа Хришћанска мисао адресиран 
на Наду Аџић у Поп – Стојановој улици 7 у Београду, Мана-стир Враћевшница 102. Записи које је Нада Аџић водила током рада у 
Друштву „Мајке Јевросиме” у Београду, од Божића 1934. до Ускрса 1936, архива Манастира Враћевшница103. Позив мајкама за предавање које је организова ло 
Друштво мајке Јевросиме, архива Манастира Враћевшница104. Читуља поводом четрдесетодневног помена Сре-
тену Аџићу адресирана на Наду Аџић, 17. 1. 1934. године, архива Манастира Враћевшница105. Писмо Марије Зернов Нади Аџић, 18. 03. 1934. у коме позива Наду да је посети у Женеви, Архива Манастира Враћевшница106. Признаница за одржавање гробнице Сретена Аџи-
ћа у Београду издата Надежди Аџић, 10. 4. 1934. године, архива Манастира Враћевшница107. Делимичан списак заоставштине Сретена М. Аџи-
ћа коју је Надежда Аџић поклонила Учитељској школи у 
Јагодини, архива Манастира Враћевшница108. Писмо Наде Аџић упућено Друштву „Мајке Јевро-
симе”, 2. 10. 1934. у коме моли да јој се продужи дозвола за коришћење собе у Дому Мајке Јевросиме у Поп Стојановој 7 у Београду, архива Манастира Враћевшница109. Ратна сирочад из Врњачке Бање, фотографија, ар-хива Манастира Враћевшница110. Концепт писма Наде Аџић владици Николају, Би-тољ, 28. 7. 1935, архива Манастира Враћевшница111. Одговор владике Николаја који каже да је толико 
њених питања да се на њих не може ни одговорити. Нека 

се ствар почне, па нека се и развија... 11/24. 8. 1935. Сремски Карловци 112. Допис уредништва часописа „Мали мисионар”, које позива Наду Аџић да дође ради договора, 1/14. 8. 1935. године, архива Манастира Враћевшница 113. Манастир Свети Наум на Охриду, фотографија, ар-хива Манастира Враћевшница114. Одобрење епископа охридског, Николаја Вели ми-
ро  вића, за сакупљање прилога за Дечије хранилиште у 
Би тољу, архива Манастира Враћевшница 115. Искушеница Надежда Аџић у Битољу, око 1935. го-дине, архива Манастира Враћевшница 116. Надежда Аџић као управница Дечијег хранилиш-
та, око 1935. године, фотографија, О. Ђорђевић, н.д., 218.117. Владика Николај Велимировић, Калиште, Охрид-
ско – битољска епархија, фотографија, архива Манастира Враћевшница118. Владика Николај Велимировић на Охридском је-
зеру, фотографија, архива Манастира Враћевшница119. Химна Богдаја коју је написао владика Николај Ве-лимировић и прочитао деци и сестрама 24. децембра 1935. године у Дечијем хранилишту; Дневник Надежде Аџић, III, 24. децембра 1935, архива Манастира Враћевшница120. Песма захвалности коју је написала сестра Нада, а рецитовао неко од деце 28. децембра 1935, Свеска Песме у 
Богдају, архива Манастира Враћевшница 121. Надежда Аџић као управница Дечијег хранилиш-
та Богдај у Битољу, око 1935. године, фотографија, О. Ђор-ђевић, Сретен Аџићи његова кћи игуманија Ана, 218122. Деца са узицом коју су спремили да вежу владику 
Николаја, на Оце, 1935. године, фотографија, архива Мана-стира Враћевшница123. Патријарх Варнава и владика Николај Велимиро-
вић са децом у Богдају, 1936, архива Манастира Враћев ш-ница 124. Владика Николај Велимировић, фотографија, архи-ва Манастира Враћевшница125. Порука владике Николаја сестрама и деци пово-
дом Васкрса, архива Манастира Враћевшница126. Песма „Ој, снеже, снеже” коју је спевао владика 
Ни  колај деци у Богдају, Битољ, 2. новембар 1936.127. Писмо владике Николаја Богдајцима, архива Мана-стира Враћевшница
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128. Нада Аџић са добротворима и децом из Дечијег 

хранилишта Богдај у Битољу, архива Манастира Враћев-шница 129. Баба Заха, Битољчанка са децом у Богдају, фото-графија, архива Манастира Враћевшница130. Владика Николај са децом у Битољу, фотографија, архива Манастира Враћевшница131. Крст који је владика Николај дао сестри Нади на 
сабору у Жичи 1937. године, Манастир Враћевшница132. Крст од палминог дрвета који је владика Николај 
поклонио Ани Аџић, Манастир Враћевшница133. Кратко писмо Наде Аџић владици Николају, 25/12. 2. 1938. Битољ, архива Манастира Враћевшница134. Писмо Тодора Ристића, дечака из хранилишта „Бо-
г  дај” владици Николају, 23/10. 05. 1938, архива Манастира Вра   ћевшница 135. Текст о хранилишту у Лесковачком гласнику, 25. 
6. 1938. године, Манастир Враћевшница136. Дописница којом Нада Аџић позива Јелену Не-
дељковић да дође у Битољ, 5/22. 11. 1938, архива Манастира Враћевшница 137. Посуде које су користила деца у Богдају, Манастир Враћевшница 138. Даринка Николић, оснивач и творац дома учени ца 
средњих школа, Београд, 1930. године са посветом Дарин ке Николић Богдају из 1938. године, Манастир Враћевшница139. Деца из Богдаја, око 1939. године, фото Нада Аџић, О.Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија Ана, 2014, 181.140. Деца из Богдаја око 1939, фото Нада Аџић, архива Манастира Враћевшница 141. Деца из Богдаја са ђаконом Ламбром и сестрама, 
на Цвети, 2. 04. 1939, фотографија, архива Манастира Вра-ћевшницa142. Из Дневника Надежде Аџић, беседа владике Ни-
ко лаја Велимировића, 21. мај 1939. године, архива Мана-стира Враћевшница143. Деца из Богдаја са васпитачицама (искушеница-
ма) око 1939. године, фотографија, архива Манастира Вра-ћевшница144. Дечије склониште св. Николе Богдај, фотографија, архива Манастира Враћевшница145. Допис протођакона Драгослава Даниловића који у име владике обавештава Наду Аџић како да купи наочаре за 

владику Николаја, 10. 11. 1939. Краљево, архива Манастира Враћевшница146. Дете из Богдаја, око 1939, фото Нада Аџић, О. Ђор-ђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија Ана, 2014, 181. 147. Дом ученица Богдај у Битољу, архива Манастира Враћевшница, фотографија, архива Манастира Враћевшница148. Сестре Стефанија (Стана Вукас) и Марија (Милун-
ка Младеновић) које су помагале сестри Нади у хранилиш-тима у Битољу и Трстенику. 149. Одговор владике Николаја Велимировића Мило-
вану Ристићу, директору Учитељске школе у Јагодини на по-зив за долазак на свечаност поводом откривања споменика Сретену Аџићу, Краљево, 12. 10. 1939, архива Манастира Вра-ћевшница150. Откривање спомен-бисте Сретену Аџићу 1939. го-
дине, фотографија, архива Манастира Враћевшница151. Писмо Надежде Аџић управи Мушке учитељске 
шко ле у коме моли да школа после њене смрти преузме бри-гу о гробу Сретена Аџића, 10. 2. 1940. Битољ, Историјски ар-хив Јагодина, фонд Учитељска школа152. Писмо подршке владике Николаја Надежди Аџић, 5/18. 11. 1940. године, архива Манастира Враћевшница153. Поштански одсечци о пријему новца у виду помо-
ћи и пензије Наде Аџић, Битољ, 1940. године, архива Мана-стира Враћевшница154. Светосавски пут, часопис из 1940. године, адреси-ран на Надежду Аџић у Битољ, Сарајевска улица бр. 43, архи-ва Манастира Враћевшница155. Деца у сиротињском дому у Горњем Милановцу са 
свештеником Страњаковићем, непосредно пред почетак Другог светског рата, фотографија, И-1003, МРТК 156. Свеска рецепата за колаче Дечијег хранилишта 
„Свети Никола” у Трстенику, архива Манастира Враћевш-ница157. Белешке сестре Наде Аџић са пчеларског течаја који је држао владика Николај у Жичи после сабора на Крсто-поклону недељу 1941. године, архива Манастира Враћев ш-ница158. Писмо Надежде Аџић министру Народне привре-
де, 15. 04. 1942, архива Манастира Враћевшница 159. Сестра Марија Вујичић (потоња монахиња Мак-
ри на), са „мезимчетом” Бобаном Јаковљевићем, у хра ни-
лишту у Трстенику, 1944, архива Манастира Враћев шница 
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160. Деца Дечијег хранилишта у Трстенику, 1945, О. Ђорђевић, Сретен Аџић и његова кћи игуманија Ана, 2014, 191. У наручју Марије Вујичић (монахиње Макрине) је Добри-воје Јаковљевић – Бобан из Матарушке Бање161. Деца Дечијег хранилишта у Трстенику са својим 

васпитачицама (искушеницама), 1945, Надежда Аџић сто -ји прва лево, архива Народне библиотеке „Јефимија”, Трсте-ник 162. Писмо Наде Аџић упућено мати Текли, 23. 8. 1947. године, Трстеник, архива Манастира Враћевшница163. Уверење Дечијег дома за дефектну децу – Трсте-
ник да је Надежда Аџић била управница дечијег храни-
лишта, а потом и Дома за дефектну децу, 1. 11. 1947, ар-хива Манастира Враћевшница164. Писмо Надежде Аџић, управнице Дечијег дома у 
Трстенику Министарству социјалног старања Србије, 2. 12. 1947, архива Манастира Враћевшница 165. Записи о уређењу и организацији манастира писа-
ни у Трстенику 1947. године, архива Манастира Враћевш-ница166. Искушеница Нада Аџић са својим сестрама иску-
шеницама и братством у Манастиру Сретење 1947. годи-
не, архива Манастира Враћевшница167. Запис монахиње Ане Аџић о преласку у Манастир 
Сретење и њеном монашењу, Дневник монахиње Ане Аџић, 1947/1948, архива Манастира Враћевшница 168. Извод Надежде Аџић из књиге рођених и крш-
тених храма Св. Вазнесења Господњег у Београду, издат 1948. године, архива манастира Враћевшница169. Икона Светог Ђорђа из Манастира Враћевшнице коју је донела монахиња Ана Аџић по њеном доласку у Вра-ћевшницу 12. априла 1949. године, Манастир Враћев шница170. Икона из келије мати Ане, Манастир Враћевшница171. Татјана и Михаил Кулман (син Мање Зернов) у 
Манастиру Враћевшница, фотографија, око 1950. године, архива Манастира Враћевшница172. Татјана Кулман слуша како отац Георгије свира 
гусле, фотографија, око 1950. године, архива Манастира Вра-ћевшница173. Запис мати Ане, Црква је све, архива Манастира Вра ћевшница174. Монахиње Манастира Враћевшница са својим ду-
ховником Висарионом Стакићем, око 1950, архива Мана-стира Враћевшница 

175. Шиваћа машина марке Singer коју је послао влади-ка Николај Велимировић мати Ани, Манастир Враћевшница176. Писмо потписано са Деда Наум, упућено мати Ани из САД, архива Манастира Враћевшница177. Владика Николај Велимировић из старијих дана, фотографија, архива Манастира Враћевшница178. Грамата игуманије Ане Аџић, Манастир Враћевш-ница179. Игуманско жезло Манастира Враћевшница, фото-графија, Манастир Враћевшница180. Игуманија Ана Аџић са Зором Симић, управницом 
Народног музеја у Београду, 21. маја 1951, архива Манастира Враћевшница181. Игуманија Ана са монахињама манастира Враћев-
шница, око 1955, фотографија, архива Манастира Враћевш-ница182. Писмо јереја Слободана из Шилопаја мати Ане, 10/22. октобар 1955, архива Манастира Враћевшница183. Икона Покрова Пресвете Богородице коју је мати Ана осликавала и поклањала сестрама, Манастир Враћевш-ница. 184. Сахрана владике Николаја у Манастиру Светог Са-
ве у Либертвилу, 27. март 1956, архива Манастира Враћевш-ница.185. Писмо мати Саре, игуманије Манастира Ћелије 
ма ти Ани, поводом упокојења владике Николаја и позив на парастос који ће се одржати у Лелићу, 14/27. март 1956, архи-ва Манастира Враћевшница186. Опроштајно писмо мати Ане Аџић, које је послала да се прочита на четрдесетодневном помену владици Нико-лају Велимировићу, архива Манастира Враћевшница187. Грумен земље са гроба владике Николаја у Либер-
твилу, који је чувала мати Ана, Манастир Враћевшница188. Фрула владике Николаја, Манастир Враћевшница189. Гробница Сретена и Милеве Аџић у манастиру Вра-
ћевшница, фотографија, архива Манастира Враћевшница 190. Живот Светог Саве, куцани текст са посветом архи-мандрита Јустина Поповића мати Ани Аџић, Духови, 1959. го-дине, архива Манастира Враћевшница191. Речник есперантско-српскохрватски, Београд, 1959. године, Манастир Враћевшница192. Игуманија Ана са оцем Јустином Поповићем, Јели-
цом Поповић и Зерновима, око 1960. године, фотографија, архива Манастира Враћевшница
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193. Јелица Поповић (десно) и Радица Нововић – Рах-

мат са мати Аном у Манастиру Враћевшници, око 1960. го-дине, архива Манастира Враћевшница194. Црква Светог Ђорђа у Враћевшници, око 1960, фо-тографија, архива манастира Враћевшница 195. Детаљ фреске Господ силази у ад и спашава некрш-
тене душе, коју је мати Ана представљала сваком посетиоцу манастира196. Мати Ана Аџић, игуманија Манастира Враћевшни-
це у својој келији, око 1960, фотографија, архива Манастира Враћевшница197. Монахиње копају водовод, око 1960, фотографија, архива Манастира Враћевшница 198. Игуманија Ана на манастирском имању, око 1960, фотографија, архива Манастира Враћевшница199. Писмо Петра Вукомановића из Београда, о идеји да се формира Есперантски музеј у Београду200. Платни списак радника за обнову конака кнеза 
Милоша, архива Манастира Враћевшница 201. Дневник о наплаћеној надници у готовом новцу 
и натури за 1960/61. годину, архива Манастира Враћевш-ница 202. Писмо Светомира Милосављевића из Светозарева, у коме моли мати Ану за податке о оцу Сретену, 16. 2. 1961. године, архива Манастира Враћевшница203. Воденица коју је обновила мати Ана, фотографи ја, МРТК, 2019. 204. Триптих из келије мати Ане, Манастир Враћевш-ница205. Наочаре мати Ане, Манастир Враћевшница206. Део преписке мати Ане, Манастир Враћевшница207. Радни сто мати Ане, Манастир Враћевшница208. Температурна листа коју је водила мати Ана за 
једну болесну монахињу, архива Манастира Враћевшница209. Топломер мати Ане, Манастир Враћевшница210. Штрикаћа машина коју је купила мати Ана, фото-графија, Манастир Враћевшница211. Преса за прављење крстића коју је купила мати 
Ана, Манастир Враћевшница212. Рецепти и упуства које је мати Ана бележила, ар-хива Манастира Враћевшница213. Кандило из игуманске келије Манастира Враћев-
шница

214. Бројанице мати Ане, Манастир Враћевшница215. Молитвеник мати Ане, Манастир Враћевшница216. Сат мати Ане, Манастир Враћевшница217. Прибор за јело мати Ане, Манастир Враћевшница218. Шоља мати Ане, Манастир Враћевшница219. Дрвена посуда и шоља мати Ане, Манастир Вра-ћевшница220. Четке за косу мати Ане, Манастир Враћевшница221. Сапун мати Ане, Манастир Враћевшница222. Фотоапарат мати Ане са филмовима, Манастир Вра ћевшница223. Дрвени сандук из игуманске келије који је по ре-
чима сестринства припадао мати Ани, Манастир Враћев-шница224. Плетена корпа мати Ане, Манастир Враћевшница 225. Бокал који је мати Ана донела из Битоља, Манастир Враћевшница226. Чутура коју је мати Ана донела из Битоља, Мана-стир Враћевшница227. Керамички умиваоник који је по речима сестрин-
ства припадао мати Ани, Манастир Враћевшница228. Кецеља мати Ане, Манастир Враћевшница229. Тканице брата Милована које је сачувала мати 
Ана, Манастир Враћевшница230. Упутства за топле леје које је писала мати Ана, ар-хива Манастира Враћевшница231. Шаблони које је мати Ана правила а које је кори-
стила за осликавање зида у трпезарији Конака Вићентија 
Красојевића, Манастир Враћевшница232. Боје за сликање које је користила мати Ана, Манастир Враћевшница233. Детаљи са јастука које је везла мати Ана, Манастир Враћевшница 234. Владика Василије Костић у посети Манастиру Вра-
ћевшници, 6. 5. 1961, фотографија, архива Манастира Вра-ћевшница235. Програм за обележавање Св. Саве 1964. године, архива Манастира Враћевшница236. Владика Николај Велимировић, туш на стаклу, Ма-настир Враћевшница237. Признаница за исплату пензије игуманији Ани 
Аџић за 1966. годину, Народна банка Чачак238. Конак кнеза Милоша у току обнове, фотографија, архива манастира Враћевшница
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239. Игуманија Јелена у Манастиру Драча, 24. 5 1967. фотографија, архива Манастира Враћевшница240. Јелица Поповић, сестра од ујака игуманије Ане и 

Радица Нововић – Рахмат, једно од деце из хранилишта у 
Трстенику у посети мати Ани, 1967, фотографија, архива Ма настира Враћевшница241. Јелица Поповић (прва десно) и Радица Нововић 
–Рахмат (стоји) у посети манастиру за Васкрс 1967. годи-
не, фотографија, архива Манастира Враћевшница242. Песма Цвеће моје мило коју је мати Ана написала на Покров Пресвете Богородице 1967. године. 243. Гости и добротвори манастира са мати Аном, 1967, фотографија, архива Манастира Враћевшница244. Белешке мати Ане из свеске коју је назвала Торба, четвртак 7. 11. 1968. године, архива Манастира Враћевшница245. Свеска Торба, коју је мати Ана водила од 1968. до 1974. године, архива Манастира Враћевшница246. Посетиоци Манастира Враћевшнице, око 1970. го-дине, Нектарије Маринковић (лево) је манастиру у време не-ста шице слао тамјан из Америке, фотографија, архива Мана-стира Враћевшница247. Посетиоци Манастира Враћевшница са мати Аном, око 1970. године, међу којима је и Радојка, кћерка војводе Путника , фотографија, архива Манастира Враћевшница248. Захвалница игуманији Ани Аџић, као утемељивачу Храма Светог Саве, архива Манастира Враћевшница249. Посвета на књизи коју је породица Зернов упути-
ла мати Ани Аџић на Божић 1970. године250. Ђаци из Доње Црнуће, око 1970, фотографија, архи-ва манастира Враћевшница 251. Хроника породице Зернов За рубежом (У иност-
ранству)објављена у Паризу, 1973. године252. Запис мати Ане на Материце 1974. године, архива Манастира Враћевшница 253. Обавештење о упокојењу мати Ане, 18. 11. 1975. године, архива Манастира Враћевшница254. Изводи из говора на гробу мати Ане, архива Ма-настира Враћевшница255. Игуманија Марија и сесте Манастира Враћевшни-
це на гробу мати Ане, 1976, фотографија, О. Ћорђевић, Сре-
тен Аџић и његова кћи игуманија Ана, 2014, 205. 256. Сестринство Манастира Враћевшница када је ико-на Пресвете Богородице Тројеручице боравила у манасти ру, фотографија, МРТК, 20. 8. 1998. године

257. Владика Николај и сестра Надежда Аџић са децом 
у Богдају, цртеж сестара из Манастира Враћевшница, оловка, 40х30 цм, 2003. година258. Округли сто Живот и дело Сретена М. Аџића: збор-ник радова, Трстеник, 2006, Манастир Враћевшница259. Извод из текста, Н. Зернов, Сусрет с новом зем-
љом, Руски алманах, бр. 12, Београд, 2007260. Данашњи изглед фасаде Факултета педагошких 
наука у Јагодини, 18. 10. 2018, фотографија, МРТК261. Плоча на згради данашње црквене библиотеке у 
Трстенику која носи име Ане Аџић, фото Јелена Вукчевић262. Гроб мати Ане, фотографија, МРТК, 2018. године263. На Ђурђевдан 2019. године, владика жички Ју-
стин у чин игуманије је произвео монахињу Ксенију, фо-тографија, МРТК, 2019. године264. Манастир Враћевшница, МРТК, 2019. 265. Црква Светог Ђорђа, фотографија, МРТК, 2019.266. Конак кнеза Милоша у Манастиру Враћевшница, МРТК, 2019.267. Конак Радича Поступовића, МРТК, 2019. 
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