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Микица Илић 

 

СРЕМСКИ УЧИТЕЉ, ПЧЕЛАР И 
КЊИЖЕВНИК МИЛИВОЈ ЧУДОМИРОВИЋ 

(1868-1906) 

 Учитељ Миливој (Живојина) Чудомировић је један од 

многобројних заборављених културно – просветних прегалаца у  
Срему, који је много задужио свој род и мештане села у којима је 
службовао.  

Рођен је 1868. године у Чортановцима.
12

 Службовао је као 
учитељ у Бечмену, али је на сопствени захтев премештен 1896.  
године за учитеља ниже пучке школе у Босуту.

13
 Поред 

учитељског позива, Чудомировић се активно и успешно бавио 
пчеларством и књижевношћу. Обављао је и дужност перовође у  
Српској православној црквеној општини у Босуту. Био је ожењен 

Јелисаветом Ребић (†1928) из Кузмина, са којом је имао петоро 
деце: близанце Емила (1892-1940) и Емилију (†1892) рођене у  
Бечмену, ћерку Јованку (†1895) рођену у Бечмену, сина 

Војислава (1897-1968) рођеног у Босуту и сина Драгутина (1898-
1979) рођеног у Босуту.

14
 Премда је службовао у Босуту, добар 

део свог кратког живота Миливој Чудомировић је провео у  

Кузмину, одакле је родом била његова супруга. 
 

 
Учитељ Миливој Чудомировић (1868-1906) 

                                                 
12Матична књига умрлих, Месна канцеларија Кузмин 
13Службени гласник кр. хрв. – слав. – далм. земаљске владе, одјела за 

богоштовље и наставу, Загреб, 1895, 185; Именик достојанственика, чиновника 
и јавних службеника Краљевина Хрватске и Славоније, 1896, 181 
14Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, Месна канцеларија Кузмин 
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Учитељ Чудомировић је наставио породичну традицију  

бављења учитељским позивом. Миливојев отац, Живојин 
Чудомировић је, почев од 1860. године, такође био учитељ, са 
службом у Михаљевцима

15
 и Бешки. Живојин Чудомировић је 

рођен 9. августа 1839. године. Имао је двоје деце. Завршио је 
српску и немачку основну школу у Алибунару и препарандију у  
Панчеву. Говорио је српски, немачки и влашки језик. У Бешки је 

био постављен за редовног учитеља, са годишњом платом од 200 
форинти, 6 хвати дрва и учитељским станом са две собе.  
Оцењујући рад учитеља Живојина Чудомировића, председник и 

потпредседник Српске црквене општине у Бешки навели су да му 
је владање добро, учитељска способност средња, али да се 
слабо труди.

16
Учитељ Живојин Чудомировић се бавио 

пчеларством у Михаљевцима, Бешки и другим местима у којима 
је службовао.

17
 

У Босуту су живели Живојинови и Миливојеви сродници:  

Марко Чудомировић, са супругом Лепосавом дев. Љубичић и 
ћерком Смиљаном рођеном 1903. године.

18
 

Живојинов син, учитељ Миливој Чудомировић је био 

веома образован, надарен и свестран човек. Књижевним радом 
се бавио од 1885. године, па све до преране смрти. Био је веома 
цењен као писац за децу. У својим причама за најмлађе 

потписивао се као Чика–Миливоје Чудомировић. Објављивао је 
цртице из учитељског живота у листу Јована Јовановића Змаја 
„Јавор“ и дечије приче у сомборском листу са сликама за српску 

младеж „Голуб“. Сарађивао је у „Босанској вили“ и штампао 
чланке о пчеларству у листу „Српски пчелар“.

19
 

Миливој Чудомировић је већину својих књижевних дела 

написао у селу Босуту, о чему сведоче забелешке на крају  
појединих текстова: „Босут на ушћу Босута, у Посавини“, „Са ушћа 
Босута из Посавине“, „У Босуту (Срем)“... У огласима у којима је 

нудио своје књиге на продају, наводио је адресу: „Босут на Сави у  
Срему“. 

Написао је и објавио, као посебне свеске или по 

часописима, следеће књиге, новеле и приповетке: 
 
1. Мој друг: црта из учитељскога живота (Јавор, лист за забаву,  

поуку и књижевност бројеви 47, 48 и 49, Нови Сад, 1891) 
2. Сељанчице: слике и прилике из српског народног живота 

(Штампарија Ј. Капамата, Земун, 1894, 153 стр.) 

                                                 
15Службени гласник кр. хрв. – слав. – далм. земаљске владе, одјела за 

богоштовље и наставу, Загреб, 1891, 342 
16 Бабић Милорад, Лупуровић Душко, Учитељи српских народних школа у 
земунском и карловачком протопрезвирату 1870. године, Годишњак Завичајног 
друштва „Стара Бешка“ 3, Бешка, 2013, 110 
17Српски пчелар, бр. 3, год. II, Сремски Карловци, 1897, 42 
18Матична књига рођених, Месна канцеларија Босут 
19Јавор, лист за забаву, поуку и књижевност, број 47, Нови Сад, 1891 



- Број 23 

 

 

133

3. О ројидби: са сликама, (IV свезак пчеларске библиотеке,  

Српска манастирска штампарија, Сремски Карловци, 1897,  
29 стр.) 

4. У хајдуке би! : дечија приповетка (М. Каракашевић, Ф.  

Битерман и син, Сомбор, 1899, 21 стр.) 
5. О школским пчелињацима, (Косанићева штампарија,  

Панчево, 1901, 44 стр. )  

6. Полаженици: приповетка из школског живота, (издање 
књижаре Мил. Каракашевића, Сомбор, 1905) 

 

Чудомировићева приповетка „Мој друг: црта из 
учитељскога живота“ коју је објавио у наставцима у Јавору, 
дирљива је повест једне несрећне љубави. Написана у 

романтичарском духу, по узору на светске класике, приповетка 
говори о великој љубави двоје младих учитеља и неразумевању 
девојчиног строгог оца који не допушта да се младалачка љубав 

крунише браком. Када девојци не дозволе да пође за свог 
драгана, она одлучује да се никада не уда. Истовремено 
благосиља свог драгог да се ожени њеном најбољом другарицом, 

за коју зна да га потајно љуби. Тако се она жртвује за љубав 
њенога живота, говорећи да је срећна када је и њена непреболна 
љубав срећна. Из дана у дан, девојка вене, да би, напослетку, 

умрла сасвим млада. Целу приповест изговара болом опхрвани 
учитељ, који долази на сахрану своје непрежаљене драгане, а 
потом се у сеоској гостионици исповеда свом школском другу – 

приповедачу.  
Чудомировић у причи велича идеал љубави и 

бескомпромисне жртве које су за њега два наличја исте медаље. 

Волети другог и жртвовати се за ту љубав, једно је те исто.  
Премда оваква фабула приповетке данас делује помало наивно,  
у времену када је писана, била је оличење моралних схватања. 

Приповетка је објављена у три наставка, од којих је први штампан 
на насловној страни листа Јавор.  

Поучну новелу за децу под насловом „Полаженици:  

приповетка из школскога живота“, Чудомировић је најпре објавио 
1905. године у наставцима, у сомборском листу Голуб, а потом и 
као засебну књижицу у издању књижаре М. Каракашевића у  

Сомбору. Новелу је написао у  временском периоду од 1899.  
године, када је започео писање у „Босуту на Сави“, па до 1905.  
године, када је завршио дело у „Каменици на Дунаву“, где је 

вероватно био на лечењу јер је већ наредне године преминуо.
20

 
Полаженици су дечија прича о добру и злу, о ривалству,  

љубомори и злоби, о страдању невиних и нечистој савести која 

мучи кривца, о томе да се недело увек на крају открије, јер је 
Божја воља да невина особа буде поштеђена страдања. Све је то 
упаковано у једноставну причу у којој један дечак из зависти, на 

разне начине клевеће код учитеља свог школског друга који је 

                                                 
20Голуб, лист са сликама за српску младеж, година XXVII, Сомбор, 1905. 
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оличење моралне доброте. На крају добро тријумфује над злом: 

кривац се искрено покаје за своја недела и братски пружи руку 
својој жртви. Још један романтичарски, идеалистички сиже, којем 
је аутор свакако био склон у својим делима. У новели су на 

занимљив начин описани Божићни обичаји: бадњак, вертепи,  
полаженици, кићење јелке... Кроз бројне поуке које учитељ 
изговара својим ђацима, изнета су оновремена начела лепог 

васпитања, па тако новела претендује да има и едукативни 
карактер.  

Осим лепе књижевности, Чудомировић је писао и о 

пчеларству. Веома добри услови за пчеларење представљају  
главни разлог због којег је Миливој дошао у Босут на учитељску 
службу. Учитељ Чудомировић је писао у  „Српском пчелару“ 1897.  

године да је босутски атар нарочито погодан за ливадску испашу. 
Пре изградње босутске уставе, када је Сава плавила земљиште у  
околини села, по ливадама, пашњацима и речним обалама су 

бујале траве и друго медоносно биље. У Босуту је била веома 
значајна багремова и липова испаша. Јесења паша је била веома 
богата, јер су се поља белила од старачца. Такође, по прудовима 

и исушеним барама је било доста љутића и коњског босиљка. У 
приобаљу реке Босута и Саве био је заступљен багремац.  

Учитељ Чудомировић је 1896. године са кошницама 

ђерзонкама – американкама Живановићеве конструкције, у 
просеку добијао осамнаест килограма меда по пчелињем 
друштву. До Ивандана су се пчеле добро ројиле, али после 

ивањданских киша је престајало ројење. Било је доста паројака 
који су успевали себи за зиму да припреме довољно хране. Цена 
меда, према Чудомировићевом мишљењу, није била 

задовољавајућа. 
Миливој Чудомировић је 1901. године имао павиљонски 

пчелињак који је вредео око 300 круна. На учитељским 

скупштинама у Митровици читао је своје радове о пчеларству и 
трудио се да популаризује пчеларење међу учитељима.

21
 Такође, 

учитељ Миливој се трудио да пренесе своје пчеларско знање на 

ђаке, па је у ту  сврху оформио леп школски пчелињак у Босуту. 
Осим тога, написао је и корисну књижицу „О школским 
пчелињацима“ коју је објавио 1901. године у Панчеву. 

Миливој Чудомировић је писао у „Српском пчелару“ 1897.  
године да у Босуту има доста пчелара, али да сви пчеларе 
искључиво са вршкама. Учитељ Чудомировић је први у село 

донео кошнице ђерзонке американске конструкције. Он даље 
пише да су најбољи пчелари у Босуту крајем XIX века били 
ратари: Боја Исајловић, Стеван Бродалић, Живан Миражић,  

Цветин Богдановић и Срета Малешевић. Учитељ је, такође,  
пратио рад пчелара у другим местима: Рачи, Кузмину, 
Мартинцима, Лаћарку, Грку, Моровићу, Јамени, Кукујевцима,  

Јарку, Митровици... У Рачи су најбољи пчелари били: Лазар 

                                                 
21 Чудомировић М., О школским пчелињацима, Панчево, 1901, 39, 45 
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Миловановић, Мирковић,  Дане Вуичић и учитељ Т.  Љубинковић.  

У Кузмину су врсни пчелари били: Ђока Адамовић, Игњат Илић,  
Арсен Ребић, Ђукић, Павле Марић, Богдан Цветинчанин, ципелар 
Лазар Јосимовић, надлугар Урош Ребић, учитељ Јован Павичић и 

свештеник Павле Борић. У Мартинцима су се пчеларењем 
бавили: Урош Марицки, трговац Донат и учитељ Лазар Цвејић.  
Чудомировић још похваљује као напредне пчеларе учитеља 

Милана Коњовића, који је имао око стотину кошница Албертијевог 
система и свештеника Светолика Змејановића, који је пчеларио 
са ђерзонкама властите израде.

22
 

 

 
Надгробни споменик Миливоја Чудомировића на кузминском 

гробљу 

 

                                                 
22 Српски пчелар, бр. 6, год. I, Сремски Карловци, 1897, 96-97; Српски пчелар, бр. 
3, год. II, Сремски Карловци, 1897, 41-42 
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Учитељ Миливој Чудомировић је преминуо 12. фебруара 

1906. године у Кузмину.
23

 Сахрањен је на кузминском гробљу, у 
старом делу, где се сахрањују Ребићи, јер му је супруга из ове 
фамилије. О његовој смрти је објављен кратак некролог у 

илустрованом листу „Српски пчелар“ који је био званични часопис 
Српске пчеларске задруге из Руме.

24
 У тренутку смрти 

Чудомировић је био учитељ преко 15 година.  

 

 
Емил (Миливоја) Чудомировић (1892-1940) 

 

 
Војислав (Миливоја) Чудомировић (1897-1968) и Драгутин 

(Миливоја) Чудомировић (1898-1979) 

                                                 
23Матична књига умрлих, Месна канцеларија Кузмин 
24Српски пчелар, бр. 10, год. X, Сремски Карловци, 1906, 158. 
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После Миливојеве преране смрти његова удовица 

Јелисавета је наставила да живи у Кузмину, у центру села, у  
Задружној улици, заједно са тројицом синова: Емилом (1892-
1940), Војиславом (1897-1968) који је био трговац и Драгутином 

(1898-1979).
25

 
 

 
Војислав и Ангелина Чудомировић са синовима Миливојем и 

Урошем 
 

Емил Чудомировић се није женио. Драгутин Чудомировић 
који је био предратни високи поштански чиновник оженио се 
Љубицом (Велимира) Степанов (1908-1993), али није имао 

потомства. Војислав Чудомировић се оженио Ангелином (Јакова) 

                                                 
25 Визићанин Петар, Становништво Кузмина до 1935, Рума, 2003, 266 
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Кошпар из Славнића. Две Миливојеве и Јелисаветине ћерке 

Емилија и Јованка умрле су као сасвим мале девојчице.  
У Кузмину су рођени и Миливојеви унуци: потоњи официр 

Миливој (Војислава) Чудомировић (1926-2002) и учитељ Урош 

(Војислава) Чудомировић (1928-1987).
26

Миливој (Војислава) 
Чудомировић са супругом Јованком је имао сина Слободана и 
ћерку Љубицу. Урош (Војислава) Чудомировић са супругом Олгом 

(рођ. Бесемерни из Петровца) је имао сина Богдана и ћерку 
Анђелку. Богдан Чудомировић има двоје деце: Војислава и 
Татјану.

27
 

 

 
Унук Миливој (Војислава) Чудомировић (1926-2002) 

 

Ове породице, нажалост, данас нема у Кузмину и Банату,  
одакле води порекло. Свега неколико породица Чудомировић 
живе у Новом Саду и Београду. Скоро сви су високообразовани и 

раде као: новинари, лекари, адвокати, преводиоци, професори... 

                                                 
26Матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, Месна канцеларија Кузмин 
27Сведочење Петра Визићанина из Кузмина 
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За тридесет осам година живота, учитељ Миливој 

Чудомировић је оставио иза себе велики траг у српском 
пчеларству и књижевности у Срему, премда је, нажалост, данас 
готово сасвим заборављен, као и многи други српски културни 

прегаоци у Војводини. 
 
*** 

 
Великог трага у српској култури и духовности оставио је 

Миливојев рођак из другог огранка фамилије Чудомировић из 

Баната, свештеник Јован (Милана) Чудомировић (1875-1921)
28

. 
Јован је био одличан ђак Карловачке богословије и један од 
најбољих ученика пчеларства које је предавао чувени професор и 

пчелар Јован Живановић.
29

 Отац Јован Чудомировић је био 
веома угледан свештеник у Банату, где је успешно пропагирао 
рад Српске књижевне задруге. Службовао је као секретар 

вршачког владике у Алибунару и Црепаји. Током Првог светског 
рата био је интерниран у логор у близини румунског града Арада.  
Ту се тешко разболео од туберкулозе. Oд последица ове болести 

је преминуо три године након рата, у четрдесет шестој години 
живота.  
 

 
Свештеник Јован Чудомировић (1875-1921) 

                                                 
28 Месна канцеларија Црепаја 
29 Антонић Милош, Српска црква и пчеларство кроз историју, Пчелар бр. 8/2007, 
360 
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Иза себе је оставио удовицу Катарину (†1953), два сина:  

потоњег генералштабног официра Славољуба (1900-1970) и 
Ивана (1920-1994) и три ћерке: учитељицу Мирјану (рођ. 1905,  
удата Гачић, касније Јекић), учитељицу Еуфемију (рођ. 1908,  

удата Брашован) и Стојанку (1912). 
 

 
Свештеник Јован Чудомировић са породицом  

 
Славољуб није имао потомства, док је Иван имао два 

сина: Љубодрага, по занимању новинара и Миодрага, по 

занимању доктора медицине. Љубодраг са супругом Данком има 
сина Ивана (1981) и ћерку Бојану (1984), док Миодраг има сина 
Јована (1979), асистента на Филолошком факултету у Београду. 

Занимљиво је да су међу Јовановим унуцима три лекара:  
др Миодраг (Ивана) Чудомировић, др Срба Брашован (Еуфемијин 
син), др Бранко Гачић (Мирјанин син) и клинички психолог Олга 

Јекић (Мирјанина ћерка).
30

 
  

                                                 
30 Казивање др Миодрага Чудомировића, Љубодрага Чудомировића и др 
Србислава Брашована 


