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Када су немачке окупаторске власти, према 
причању епископа Јована Велимировића, Вла-
дику Николаја у Жичи, после многих претреса и 
окривљавања за сарадњу са Енглезима, присил-
но конфинирали, они су га на Петровдан 1941. 
године заједно са њим [Јованом] и синђелом 
Василијем Костићем одвели фијакером у ма-
настир Љубостињу. Иако ништа сумњиво није 
нађено, Немци су ипак принудили владику да 
због „нездравља” поднесе оставку на положај 
у епархији.1 „Ту настаје посебно поглавље 
Владикиног тамновања...“, нови претреси и 
одвођење у два-три маха у Крушевац у затвор 
са новим тешкоћама, претњама и мучењима на 
саслушањима.

После Владикиног интернирања из 
Љубостиње у манастир Војловицу код Панче-
ва, игуманија Сара, као настојатељица манасти-
ра Љубостиње, имала је великих тешкоћа, јер су 
је све дотадашње војске за понешто кривиле и 
оптуживале. Тако то бива у ратном периоду. Док 
је Владика Николај био код њих у манастиру, 
сестре су се осећале више заштићене, јер је он 
својим ауторитетом стајао испред њих. А кад су 
Владику, заједно са његовим синовцем Јованом 
и синђелом др Василијем Костићем, немачки 
официри спровели џипом у манастир Војловицу 
16/3. децембра 1942. године у строжији кућни 
затвор, игуманија Сара и њене сестре почеле су 
да осећају већи ратни страх.

У то време, осим деце, тј. дванаест девојчица 
из краљевачког обданишта, у Љубостињи је било 
и доста избеглица. Само из порушене и запаљене 
Жиче било је неколико монаха: монах др Јаков 
Арсовић, јеромонах Сава Максимовић, чредни 
јеромонах и манастирски духовник отац Тадеј 
са својом мајком монахињом Даријом, јерођакон 

1 Архимандрит Јован Радосављевић, Еп. Јован, уместо 
предговора, „Живот  и  страдање Жиче и Студенице“, 
Нови Сад 2003, стр. 7-8.
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Касијан, јерођакон Валеријан Лекић, искуше-
ник Живорад Васић, синђел Јован Рапајић, који 
је често боравио у Љубостињи за време Владике 
Николаја, јеромонах Васијан (Василије) Мишић 
и други.

После Владикиног одласка у Војловицу, 
Гордићеви четници убили су јеромонаха Саву 
Максимовића, нервно оболелог, иако их је отац 
Јаков Арсовић саветовао да то нипошто не 
чине. Немци су у мукама уморили јерођакона 
Валеријана у крушевачком затвору. Кажу да је од 
батина полудео. Са њим је мучен и стрељан Јово, 
син четничког команданта Николе Гордића.2

Немци су често претресали манастир 
Љубостињу, тражећи оружје и четничку радио- 
станицу, за коју се проносила лажна вест да се 
налази у манастиру као дар Енглеза Владики 
Николају.

У манастир су често долазили четници, а по-
некад и партизани, ради хране и других потре-
ба, што је стварало страх и трепет сестрама у 
манастиру. У то време игуманија Сара је опту-
живана и окривљавана за све и свашта, чак и за 
хапшење ђакона Валеријана и Николиног сина 
Јова Гордића, као и за заоставштину Владике 
Николаја, коју су, према причању игуманије Вар-
варе, тражили Гордићеви четници. У манастиру 
се у то време налазила, кријући се, и нека Олга 
четникиња, вероватно из Дражиних одреда. Тада 
су често долазили из Београда у Љубостињу већ 
познати чика-Алекса Трајковић и његова жена 
Боса. Налазио се у Љубостињи у то време и про-
та Сава Петровић, судија Жичког црквеног суда.

Постепено се у Љубостињи стварао неки за-
чарани круг и врзино коло. Да ли су сестре биле 
толико наивне и непромишљене да за своје 
унутрашње ствари и проблеме, да би их решиле, 

2 Богдан и Никола Гордић су браћа. Били су Пећанчеви 
четници, а не Дражини. Богдан као командант 
љубостињског, а Никола гочког одреда.



траже посреднике и пријатеље међу оружаним 
људима, не зна се. Можда су ту умешали своје 
прсте непријатељи Цркве и агенти, као што је 
био Миша Брашић, уредник предратног „Време-
на“, четвороструки шпијун у рату, који је често 
навраћао у Љубостињу, а сумњало се да је пре-
ко Немаца гледао да уништи Владику Николаја.

Оно што је било јасно, то је да су створене 
интриге да су се у сестрински унутрашњи жи-
вот у Љубостињи умешали Гордићеви четни-
ци. За игуманију Сару и неке од сестара створе-
на је опасна ситуација. Чика-Алекса Трајковић, 
пријатељ Цркве и Љубостиње, саветовао је Сари 
и њеним рођеним сестрама да се одмах, на вре-
ме, склоне.

Игуманија манастира Светог Романа и Наупа-
ра Митродора Јовановић, позната по својој че-
ститости, каже да јој је једном приликом Епископ 
жички Василије, који је дуго био у Љубостињи 
са Владиком Николајем, причао да му је он тада 
рекао да је опоменуо игуманију Сару да се од-
мах уклони из манастира Љубостиње са својим 
сестрама, јер ту предстоје три сестринска гроба. 
Да ли је то Свети Владика пророчки предвидео – 
не знамо, али се то ускоро и догодило.

Тих дана, на почетку 1943. године, када 
је Свети Владика већ био спроведен у мана-
стир Војловицу, један четник из одреда Богда-
на Гордића убацио је, кроз прозор, цедуљу у ма-
настирску канцеларију, на којој је писало: „Од-
мах се склоните, јер ћете бити побијене!“ Ово 
се односило на игуманију Сару, сестру Анто-
нину, Радојку и Милку. Са друге стране, од не-

ких других „четника“ из тих Гордићевих одре-
да, ове сестре су добијале писма са опоменом да 
не беже, јер ће у сваком случају бити пронађене 
и побијене.

Када су првом приликом дошли да ухвате и 
убију Сару, спасао ју је, веле, Јово, син Николе 
Гордића. Другом приликом, уочи Богојављења 
те, 1943. године, према сведочењу љубостињске 
искушенице Милице Стевановић (доскора 
живе, старе монахиње Јефимије из манастира 
Боговађе), спасла ју је сестра Миланка (доско-
ра жива, игуманија Ирина Савић из манастира 
Каменца). Спасла ју је у тренутку када је неко, 
не сећа се ко, рекао: „Ђакон је готов, сад можемо 
Сару!“ Она ју је тада сакрила у Цркву под Све-
ти Престо.

У манастиру Љубостињи радила су два мом-
ка – два стална радника, Радомир и Ђорђе (отац 
сестре Олимпијаде), који су касније прешли у се-
стринство манастира Девича. На Богојављење 
1943. године, рано ујутро, Радомир упрегне коња 
у санке и, по одлуци сестара да хитно склоне 
игуманију Сару из Љубостиње, стави је заједно 
са послушницом Миланком у санке, јер је био 
снег, и маскиране сеном и шаровином (кукурузо-
вином), превезе их до Трстеника. Одатле су отпу-
товале возом у Београд чика(-)Алекси Трајковићу 
и госпођи Мари Остојић, где су остале око две го-
дине.

Осим Ђорђа, манастирског момка и оца се-
стре Олимпијаде, у Љубостињу је често долазио 
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и један други, високи Ђорђе из Трстеника, који 
је онако крупан и силеџијски намргођен, тражио 
од ђакона Валеријана да му преда своје оружје 
– револвер, који је ради обезбеђења често но-
сио. Пошто ђакон није хтео да му преда тај ре-
волвер, присиљавао је сестру Косу (доскоро живу 
монахињу Калиопу) да му га она некако узме и 
преда. Но, она није хтела у то да се меша, а није 
ни знала да ђакон поседује било какво оружје. Тај 
високи Ђорђе је, веле, после Сариног одласка, до-
лазио у Београд да је нађе и убије, претећи да тре-
ба да буде убијено пет љубостињских сестара. У 
којој мери је Ђорђе учествовао у њиховом уби-
ству – не зна се, али се зна да су и тај Ђорђе и још 
неки, после убиства поменутих сестара (у којем 
су и сами учествовали) прешли из четника у пар-
тизане, но нису преживели рат.

По одласку игуманије Саре из Љубостиње, на 
Богојављење 1943. године, манастир је изгледао 
као разграђена башта по којој звериње, стока и 
дивљач наносе штету. Већ по Савиндану дошло 
је до убиства љубостињских сестара. Гордићеви 
четници, који су вребали да убију игуманију 
Сару, видећи да им је измакла из руку, окомили 
су се на њене сестре Антонину и Радојку, као и на 
њену послушницу Милку. О томе сведочи више 
тадашњих љубостињских сестара, као и госпо-
дин Милета Трнавац и други.3 Прво су биле на 
удару рођене Сарине сестре - монахиња Антони-
на и послушница Радојка. Према причању ста-
ре монахиње Јефимије Стевановић из манастира 
Боговађе, родом од Трстеника, која је тада била 
у манастиру Љубостињи као искушеница Мили-
ца, и која је добро памтила и сређено казивала 
ове догађаје и датуме (готово исто тако сведочи-
ла је и игуманија Митродора Јовановић из мана-
стира Наупаре), десило се следеће: оно вече када 
ће сестра Антонина и Радојка страдати, живећи 
под психозом претњи и страха, оне су дошле мало 
раније, у вечерњим часовима, у своју собу са се-
стром Косом (монахињом Калиопом), колико да 
нису саме, и храбриле су се разговором. Сестра 
Милка је неопажено, нешто раније, ушла у собу 
и сакрила се под кревет. Није јасно да ли је то 
учинила из страха или из дечијег несташлука да 
уплаши Антонину и Радојку, јер јој још није било 
3 Милета Трнавац из Глободера, тада шеф железничке 
станице у Крушевцу, као чест посетилац и пријатељ 
манастира Љубостиње и владике Василија Костића, 
познавао је многе појединости око тадашњих 
дешавања у манастиру Љубостињи.

ни 20 година. Иначе, са сестром Косом у манасти-
ру је најлепше певала. Када се изненада појавила, 
изазвала је страх и врисак у соби код присутних 
сестара. Очигледно да није ни слутила шта ће их 
ускоро снаћи.

Када су се увече сестре сакупиле у манастир-
ску капелу на Акатист, сестра Милка је остала, 
ипак, скривена у соби под креветом. У том тренут-
ку у капелу су упали риљачки Гордићеви четници 
из Богдања и одвели монахињу Антонину и њену 
сестру Радојку, као и још једну сестру, мислећи да 
је то сестра Милка. То вече у Љубостињи је био и 
прота Душан из Велућа, касније мучен и усмрћен 
од партизана. Ти бивши Пећанчеви четници из 
одреда Богдана Гордића, свезали су прве две се-
стре, и повели их преко потока уз реку по вели-
ком снегу. За њима су ишли, готово километар, 
монахиња Јефимија из Страгара, отац Тадеј, ма-
настирски духовник, и монах др Јаков Арсовић. 
Отац Тадеј их је запитао: „Зашто водите и ову 
трећу сестру Олимпијаду?“ Тада Гордићеви чет-
ници рекоше тој сестри: „Зар ти ниси Милка?“  
Када им је одговорила да је она Олимпијада, а 
не Милка, они су је одмах вратили са претњом, 
стављајући прст на уста, да у манастиру никоме 
ништа не говори. Тада се у манастир вратио са се-
стром Олимпијадом и отац Јаков.

Отац Тадеј и мати Јефимија су их још мало 
пратили, али ти „четници“ су их убедили да се 
врате, обећавајући да ће сестре одмах пустити, 
само да их саслушају у вези нечега. Међутим, 
одмах по њиховом повратку у манастир, ти зло-
чинци – само под именом „четници“, ликвиди-
рали су обе ове сестре. Прво су их изболи кама-
ма, а затим су сестру Антонину ударили кунда-
ком у главу тако снажно да је одмах мртва пала у 
снег. Радојку је окрзнуо у мраку један метак пре-
ко лица, а други јој је прошао кроз лакат, те је и 
она пала онесвешћена, избодена као и Антонина.

Мислећи да су обе сестре мртве, „четници“ су 
их оставили у снегу на путу и продужили даље 
према Риљцу. Када се сестра Радојка освестила и 
видела да јој је сестра мртва, пошла је сама пре-
ма манастиру, тетурајући се онако избодена и од 
рана искрвављена. Некако је успела да се довуче 
до првих кућа поред пута.4 Један сељак ју је на-
товарио на санке и довезао у манастир, а затим у 
Трстеник, где јој је сестра Нада (монахиња Ана) 

4 Милета Трнавац тврди да је то место пусто, 
шумовито и да ту није било никаквих кућа.
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Аџић, из дечјег обданишта, указала прву помоћ, 
а касније су је одвезли и у болницу у Крушевац.

Милета Трнавац, чији се стан налази у једној 
великој кући близу цркве у Врњачкој Бањи, дао 
је своје податке о овом догађају, као чест посе-
тилац Љубостиње и блиски пријатељ епископа 
Василија Костића. Његове смо, доста убедљиве 
исказе, морали узети у обзир и овде их унети. 
Он вели да су Гордићеви четници прво изболи 
и заклали сестру Антонину, 
па неки дан касније, увече, 
одвели са Акатиста сестру 
Радојку и, после 200-300 ме-
тара, када су се духовници 
отац Тадеј и Јаков вратили у 
манастир, а са њима и стра-
гарска монахиња Јефимија, 
четници су ножевима изболи 
сестру Радојку и оставили је 
онесвешћену у снегу. Када је 
дошла к себи, покушала је да 
се врати у манастир, али није 
могла јер је била исцрпљена 
од убода ножевима. У току 
ноћи, негде пред зору, отац 
Тадеј и две сестре, који су 
кренули из манастира путем 
према Риљцу, нашли су је сву 
крваву и избодену, на око 500 
метара од манастира, како се 
тетура и покушава да дође до манастира. Одмах 
су је, како сведочи Милета Трнавац, сестре пре-
неле до Трстеника, а затим у Крушевац у болни-
цу. Тамо је дуго лежала, али је прездравила. Др 
Ерић јој је указао помоћ и, када се мало опорави-
ла, рекла је да зна ко је крив за све то што им је 
учињено. Ерић је, изгледа, знао све шта се деси-
ло и делимично је био у то укључен, јер је позна-
вао љубостињске сестре и игуманију. Бојећи се, 
вероватно, освете, неко је, кажу, издао наређење 
да се Радојка из болнице не сме пустити жива. И 
када јој је доктор Ерић дао једну инјекцију, њој је 
нагло позлило и после око два дана, или два сата, 
она је умрла. Зато се сумњало да ју је инјекцијом 
усмртио др Ерић. Ипак, пре тога, духовник отац 
Тадеј је био дошао из манастира у болницу, па 
како му није било дозвољено да уђе на главни 
улаз, он уђе у болницу преко Багдале и одмах за-
монаши сестру Радојку, давши јој монашко име 
Евгенија. Тако је мученички завршила свој живот 
и друга Сарина сестра, као монахиња.

После смрти војводе Косте Пећанца од 
Кесеровићевих четника, његови четници су 
били разбијени на мање самосталне одреде под 
првобитним, за окупаторе, називом „легални 
четници“, и њихови команданти су били Бог-
дан Гордић, Никола Гордић, Машан Ђуровић и 
др. Као самостални и независни од четника Дра-
же Михајловића, а и од Дражиног врховног шта-
ба, они су себи, као наоружане јединице под 

заштитом и снабдевањем 
од окупатора (можда пре-
ко Милана Недића), дозво-
лили силеџијски нечасне и 
прљаве работе над својим 
народом и манастирима у 
крајевима у којима су госпо-
дарили.

Међутим, као да је било 
мало риљачким Гордићевим 
четницима што су неразу-
мно, без икаквог расуђивања, 
убили две рођене Сари-
не сестре, монахиње, па су 
кроз неколико дана дошли 
и по трећу жртву. Та трећа 
жртва била је манастирска 
искушеница Милка, мла-
да девојка од 19 година, која 
је са сестром Косом, по-
што су биле најбољи појци, 

имала послушање да пева у цркви на Светим 
богослужењима. Водила је и рачуна о економији 
и о манастирским гостима. Риљачким(,) 
Гордићевим четницима ничим није могла сме-
тати, већ једино младим годинама и чедном ле-
потом. Иначе, искушеница Милка је рођена 
у Стрмову код Лазаревца. Видећи да је Милка 
поштена девојка, отресита и вредна, игуманија 
Сара ју је примила у манастир. Како је била ве-
ома способна, поверљива и одана манастиру, а и 
својој игуманији као духовној мајци, игуманија 
Сара јој је поверила одговорне економске дуж-
ности, као и кључеве од гостињских соба и свега 
другог у манастиру.

Оно вече када се сестра Милка због 
Гордићевих четника сакрила под кревет, и кад јој 
је сестра Коса рекла да су то вече четници из ка-
пеле одвели Сарине сестре Антонину и Радојку, 
она се запрепастила и још више уплашила. Не-
колико дана по сахрани монахиње Антонине, се-
стра Милка је добила позив да оде у Трстеник 
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на неко саслушање. То ју је много узнемирило и 
застрашило, јер је знала шта то може да значи, 
али је ипак морала поћи. Но, и поред тога, се-
стре су покушале да је негде склоне, па је са њом 
пошла и монахиња Ангелина. Манастирски мо-
мак Ђорђе упрегне коње у санке, и они заједно 
пођу у Трстеник да је негде склоне. Међутим, 
нису приметили да су риљачки четници већ оп-
колили манастир и да га већ држе на оку. Када су 
били дошли до испред прве манастирске ћуприје 
(пропуста), тројица наоружаних људи су изашли 
испред њих, зауставили их и запитали куда иду 
и како се зову. Када је сестра Милка казала своје 
име, они су одговорили: „Тебе и тражимо, ти нам 
требаш!“ Преплашена сестра Милка је закукала: 
„Јој, Ђорђе, не дај ме!“ Али, то јој ништа није 
вредело, јер јој Ђорђе није могао помоћи. Миле-
та Трнавац вели да су је повели са њима стази-
цом преко Богдањске шуме, поред капеле Свете 
Петке, а затим су се спустили на Мораву. Натера-
ли су је прво да отпева песму: „Ој, Мораво, при-
маш ли ме?“ Затим су је силовали, а потом избо-
ли ножем, и заклали, и бацили у Мораву.

Међутим, морамо поменути и једну другу, 
допуњену верзију и сведочанство старе монахиње 
Јефимије из манастира Боговађе5 која, сећајући 
се живота у Љубостињи, тај догађај објашњава 
са више појединости. Према њеном сведочењу, 
када је Ђорђа, са сестром Милком и Ангелином 
у колима, пред манастиром Љубостињом код мо-
ста срела патрола састављена од тројице наору-
жаних Гордићевих људи из Риљца, узвикнула је: 
„Стој!“. Сестра Милка је тада одмах од страха 
повикала: „Јој, Ђорђе, не дај ме!“ Међутим, 
они су је опоменули да ћути. Када су је испита-
ли и сазнали да се зове Милка, рекли су да баш 
њу траже. Одмах су је повели путањом испред 
ћуприје у шуму. Од тада је прошло два дана, а 
они у манастиру ништа нису знали за сестру 
Милку. Тада је отац Касијан, који ће доцније до 
смрти живети у Студеници и студеничкој испо-
сници, пошао са Ђорђем тим истим путем на 
коњима да траже сестру Милку. Када су стигли 
до места које се зове Богаз, коњи нису хтели да 
5 Ова бивша љубостињска искушеница Милица 
Стевановић, а потом монахиња Јефимија – намесница 
манастира Боговађе, рођена је у селу Мијаловац 
код Трстеника, октобра 1926. године. Дошла је у 
Љубостињу 1941. године. Добро се сећа и памти све 
догађаје из рата у вези са страдањем љубостињских 
сестара и монаха.

пређу преко њега. По видним знацима, на том 
месту су се џелати задржали са сестром Милком. 
По заустављању коња, који фркћући нису хтели 
да пређу то место, као и нечасним хвалисањем 
тих зликоваца, прочуло се и открило да су на том 
месту они мучили и силовали ову манастирску 
сестру, а затим су је одвели до велике ћуприје 
(моста) испред Трстеника. Ту, крај Мораве, му-
чили су је поново и натерали је да пева: „Ој, Мо-
раво, примаш ли ме?“ Видећи коме је пала у руке 
и шта је чека, сестра Милка почела их је моли-
ти: „Браћо, молим вас, немојте ме убити и баци-
ти у Мораву!“ Но, њена молба није имала одзи-
ва у њиховим каменим и злочиначким душама и 
савестима, јер су је одмах изболи ножевима и за-
клали, а онда мртву са моста бацили у Мораву.

Стражар, који је тада чувао тај мост, испри-
чао је доцније овој љубостињској монахињи 
Јефимији (Јевдокији), чије смо сведочење овде 
забележили, шта је те ноћи све чуо и видео као 
стражар на том мосту. Између осталог, рекао је 
да је том приликом, када је сестра Милка била ба-
чена са моста у Мораву, видео белог голуба како 
је узлетео из Мораве у небо, лепршајући крили-
ма. Тада се и нехотице запитао: „Да ли је то била 
душа ове Свете мученице љубостињске?“

Убрзо се сазнало да је то гнусно дело учинио 
неки Мисо из Богдања, са још два друга, слич-
на му по злу. Али Бог, који све види и све зна, 
није оставио убицу некажњеног. Доцније, по-
сле Другог светског рата, његов се син утопио на 
истом месту у Морави, где је он убио и утопио 
љубостињску сестру Милку.6

Неколико дана после убиства, тело ове 
љубостињске сестре мученице Морава је изба-
цила код воденице „витлаче“ у Богдању. Про-
нашао га је воденичар те исте воденице и по-
знао чије је. Узео јој је кључеве из џепа, које је 
увек носила са собом, и вратио их у манастир, 
јер је сестра Милка била манастирски економ и 
на њеном су старању, као што већ рекосмо, биле 
све собе и намирнице у манастиру. Воденичар се 
није усудио да је сахрани да не би одговарао и 
прошао као и она. Зато је леш, или боље рече-
но, њено мученичко, Свето тело отиснуо у воду, 
а набујала Морава га је однела. Пошто њено тело 
више никад није пронађено, то она нема ни свог 
гроба.

6 Ово је казивање већ поменуте монахиње Јефимије 
(Милице) Стевановић из Боговађе.
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Епископ Николај, тек што се мало душевно 
смирио као сужањ у манастиру Војловици, где 
су га Немци затворили, сазнао је за жртве у се-
стринству манастира Љубостиње. Зато је на-
писао у једној дебљој свесци, посвећеној ма-
тери Сари, читаву књигу са дивним савети-
ма, поукама и изузетним примерима из монаш-
ког живота. Сва је књига украшена лепо нацр-
таним иницијалима, побожним сликама, розе-
тама, лозицама и другим украсним заставица-
ма. Написао је и списак љубостињских живих и 
упокојених сестара за време игуманије Саре. За-
тим је пажљиво нацртао и прекрасан споменик 
у виду раскошног црквеног портала, на којем је 
испод лука написано: Прослави, Господи, про-
славивших тја. Потом, испод нацртаног крста: 
Новомученице: монахињу Антонину, сестру 
Милку, сестру Радојку (монахињу Евгенију). Во 
Љубостиње 1943. Заклане Христа ради од слу-
гу сатаниних пред манастиром о Светом Сави 
(1943). У почетку књиге на једној маргини пише: 

На дар свом духовном чаду монахињи Сари, Епи-
скоп жички Николај у манастиру Војловици 
1943. Када је примила ову књигу у рукопису, 
Сара се тада налазила у Београду са сестром 
Миланком (Ирином) код побожне госпође Маре 
Остојић, код које су нашли уточиште у рату отац 
Јустин Поповић и отац Јелисеј.

Прича се да су ти Гордићеви риљачки чет-
ници, који су убили љубостињске сестре, одмах 
прешли у партизане и да од њих ни један није до-
чекао завршетак рата, осим крупног и грубог, ви-
соког Ђорђа.

Трудио сам се да што боље размотрим ове не-
миле догађаје, и да прикупим материјал и дока-
зе о трагичној мученичкој смрти љубостињских 
сестара, које су најмање криве, а можда и пот-
пуно невине. Криви су други, надлежнији, као и 
недостатак љубави, слоге и будног, расудљивог 
стражарења над својим језиком у сестринству за 
време рата.

Архимандрит Јован Радосављевић


