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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА

Три века Алмашке цркве у Новом Саду, јубилеј којем идемо у сус-
рет, изузетан је повод да се публикују Успомене једног од њених 

свештенослужитеља – проте Алимпија Поповића – који је, при том, и 
потомак првог пароха овог храма. Други повод овој публикацији јесте 
педесета годишњица протине смрти.

Личност проте Алимпија Поповића, пароха Успенске и Алмашке 
цркве, првог градоначелника Новог Са да после Другог светског рата, 
народног послани ка и друштвеног радника, свестрана је и надасве за-
ним љива. Свештенички позив, којем је био посвећен и у послератном 
периоду када је водио град Нови Сад, његова ангажовања, интересовања, 
таленти, као и неисцрпна енергија коју је, и поред тешких животних 
недаћа, по се довао до краја живота, довољан су разлог да за ин тригирају 
истраживача и, надамо се, будуће читаоце. 

Алимпије Поповић је рођен 8. децембра 1888. у ново садској ратарској 
породици, на Подбари, од оца Владе и мајке Марије (Марице), рођене 
Сланкаменац. Његов старији брат био је Дака Поповић, инжењер, 
први бан Дунавске бановине, министар и сенатор. Према породичном 
предању њихови преци доселили су се из села Алмаш у Варадински 
шанац, односно Нови Сад (1717–1718), у део који је назван Алмашки крај. 
Са Алмашанима је дошао и њихов свештеник, Алимпијев предак, који је 
са својим парохијанима подигао Алмашку цркву и био њен први парох.

У родном граду је завршио основну школу и Новосадску гимназију 
(1908), у којој су му професори били Стеван Милованов, Јован Грчић, 
Ђорђе Дера, Милан Вујаклија, а директор чувени Васа Пушибрк. 
Школовање је наставио у Сремским Карловцима, где је завршио Бо-
гословију (1912), у време ректора Јована Вучковића. Године 1911. пу-
товао је на Свету Гору, са групом богослова, које су предводили про-
фесори др Иринеј Ћирић и Иван Маширевић, а међу њима је био и 
Исидор Бајић. Следеће године путовао је са богословима у Русију, а 
предводио их је, такође, Иринеј Ћирић.

Током школовања бавио се соколским радом. Био је један од органи-
затора и учесника соколских слетова у Раваници-Врднику, а учествовао 
је и на соколском слету у Софији (1910).

Епископ Мирон Николић рукоположио га је за ђа ко  на (16. новем-
бра) и презвитера (17. новембра) 1913. у прид ворној капели у Пакрацу 
и поставио га за протопрезвитерског помоћника (капелана). Средином 
следеће године постављен је и за администратора парохије у Пакрацу. 
Први светски рат је провео у кућном притвору, на који је био приморан 
од стране мађарских власти, због свог родољубља.
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У Нови Сад је дошао по завршетку рата и од 1. јануара 1919. године 
постављен је за капелана у Саборној цркви. Ову дужност обављао је 
уз проту Милана Ћирића. Године 1921–1923. био је администратор 
парохије у Кисачу. 

После смрти проте Вељка Миросављевића постав љен је за пароха 
Успенске цркве (1931). Заслужан је за генералну реконструкцију овог 
храма, која је урађена поводом његове 200-годишњице (1936). Током 
уну трашње реконструкције храма Алимпије Поповић је богослужења 
држао у Капели на Алмашком гробљу. Прослава 200-годишњице Успен-
ске цркве приређена је у оквиру храмовне славе – Успенија Пресвете 
Бо го родице (28. августа). На архијерејској служби чи но дејствовао 
је епископ бачки Иринеј Ћирић, неколико свештеника и ђакона, уз 
учешће Српског занатлијског певачког друштва „Невен“, чији је пред-
седник био про та Алимпије Поповић.

Као успенски парох био је, истовремено, и катихета у основној 
школи „Војвода Степа Степановић“ (Салајка), Вежбаоници женске 
учитељске школе и Јеврејској школи. Био је члан Скупштине Српске 
православне општине новосадске и члан градског већа.

Свештеничке дужности обављао је и у периоду када је био градона-
челник Новог Сада (1944–1949). Године 1953. премештен је за пароха 
Алмашке цркве и на том месту је остао до пензионисања (1958). На тај 
начин му је испуњена жеља – да свештеничку службу заврши у храму 
у којем је, као први парох, службовао његов предак и у крају у којем је 
одрастао.

Између два светска рата био је веома активан у друштвеном жи-
воту Новог Сада – био је секретар Бачке соколске жупе и новосадског 
Соколског дру штва, члан управе Друштва за Српско народно позо-
риште, члан Матице српске, председник Српског занатлијског певач-
ког друштва „Невен“, члан управе Градске штедионице и Аероклуба и 
дугогодишњи председник Српске читаонице (1926–1941).

Одликован је Орденом Југословенске круне IV реда (1934), досто-
јанством протонамесника (1935), правом ношења црвеног појаса, а 
касније и достојанством протојереја.

Током Другог светског рата био је изложен репре сији мађарских 
власти. Већ у априлу 1941. изведен је, са целом породицом, пред 
стрељачки строј. Преживели су стицајем околности, али је са обојицом 
синова убрзо одведен у затвор, где су третирани као таоци. Његов 
успенски парохијски стан постао је важна база НОП-а којом је ру-
ководила његова ћерка Мара. Тајна полиција му је више пута током 
рата претресала стан, одакле је његов зет Никола Петровић, као члан 
КПЈ, отишао у илегалу. Прота Алимпије се сматра првом личношћу 
грађанског Новог Сада која је стала на страну НОП-а. Постоје индиције 
да се почетком јануара 1942. састао са руководиоцем овог покрета за 
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Бачку Светозаром Тозом Марковићем. Првог дана Рације, јануара 1942, 
одведен је у Спомен дом, али је поново избегао смрт. Међутим, највећи 
ударац доживео је када му је, новембра 1943, као учесник НОП-а, у 
борби са окупатором погинуо син Живко (код Бачке Паланке). Током 
завршне године рата често су у његовој кући одржавани илегални са-
станци комитета КПЈ и СКОЈ-а.

На дан ослобођења Новог Сада, 23. октобра 1944, примио је власт, 
предату од стране партизанских јединица, као први председник На-
родноослободилачког одбора, односно као први градоначелник и на тој 
дужности остао је до 1949. године.

Као градоначелник, током 1945. године, присуствовао је отварању 
понтонског моста на Дунаву код Новог Сада (27. маја), затим дочеку 
Штаба Прве бугарске армије са командантом Владимиром Стојчевим 
(12. јуна), отворио свечану академију поводом прославе годишњице 
ослобођења Новог Сада (23. октобра) и присуствовао отварању прве 
продавнице Народног магазина, познатије као „На – Ма“ (17. новем-
бра). Био је члан Одбора за оживљавање рада Матице српске. Поново 
је преузео председавање Српском читаоницом и на том месту је остао 
неколико наредних година. 

Алимпије Поповић је био посланик у Народној скупштини Србије у 
којој је, априла 1947. године, предложио да се у први петогодишњи план 
унесе изградња Канала Дунав-Тиса, чији је идејни творац био његов 
друг из школских дана инж. Никола Мирков. Током јесени исте године 
у Скупштини АП Војводине заложио се да се капитални пројекат овог 
канала продужи и на деоницу Тиса–Дунав.

Алимпије Поповић је истовремено као градоначелник остао врло ан-
гажован и у свом свештеничком позиву. Редовно је, као парох, обављао 
свештеничке дужности, о чему сведоче документа Успенске парохије, 
док фотографије сведоче да је као градоначелник одевен у свеште-
ничку одежду. На оснивачкој скупштини Удружења српског православ-
ног свештенства, одржаној децембра 1947, изабран је за првог пред-
седника Главног одбора. Са те позиције се залагао за демократизацију 
црквене организације. Приликом посете делегације Удружења Титу, 
Поповић је предложио да се социјално и пензионо осигурање прошири 
и на православно свештенство, што је и прихваћено. У Удружењу је био 
активан до 1955. године.

Био је добар беседник, даровит писац, одличан певач и сликар. 
Важио је за духовитог и живописног говорника који је често вешто 
импровизовао, али и за озбиљног беседника у свечаним приликама. 
Написао је књигу поводом 200-годишњице Успенске цркве (1936), као 
и више прилога из историје Новог Сада. У рукопису је и данас његов 
Летопис српске православне парохије алмашке храма Св. Три Јерарха 
(1958). У предратном листу Дан неколико година је писао хумори-
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стично-сатиричну колумну, објављивану недељом, користећи архаичан 
народни говор типичан за Војво дину, потписујући је као „Мита Крадић 
– ноћом стражар, дањом књижовник“, који је заправо био популарни 
лик из позоришне представе Сеоски лола. У овој духовитој колумни 
аутор је често критиковао тадашњи режим и фашизацију земље, због 
чега се догађало да текст буде цензурисан. Као Мита Крадић је госто-
вао и на Радио Београду, на позив Вељка Петровића, тадашњег дирек-
тора. У овом издању заступљено је само неколико записа Мите Крадића 
и једно гостовање на радију, док ће преостали записи бити накнадно 
публиковани. Алимпије Поповић је знао, кажу, преко хиљаду народ-
них и варошких песама, па је на Радио Београду наступао и као певач, 
под псеудонимом Јоца Подбарац. Три његове интерпретације, једине 
за које постоји сачуван звучни запис, налазе се у прилогу ове књиге. 
Није био школовани сликар, али је за собом оставио аутопортрет и не-
довршен портрет погинулог сина Живка.

У браку са Меланијом (1892–1969), рођеном Ранков из (Велике) 
Кикинде, имао је четворо деце: Димитрија, Мару, удату за Николу 
Петровића, Даницу, удату за Федора Киселичког и Живка, који је по-
гинуо као партизан.

Алимпије Поповић је умро у Новом Саду 8. октобра 1967, а сахрањен 
је на Алмашком гробљу.

Живот проте Алимпија Поповића можемо пратити кроз његове 
Успомене од раног детињства до година након Другог светског рата. У 
том периоду дугом око шест деценија променило се неколико држав-
них уређења и држава, од Аустро-угарске монархије у којој се родио, 
преко Краљевине СХС/Југославије, до Титове Југославије у којој је 
умро. Извори овакве врсте не припадају изворима првог реда и имају 
своје недостатке, али су на одређен начин драгоцени историчарима 
и занимљиви широј публици. Сећања аутора су често селективна и 
субјективна. У појединим сегментима Алимпијевих Успомена стиче се 
утисак да се аутор није увек чврсто држао хронологије и да је више 
пажње посветио другим личностима него себи. Чини се, такође, да 
је више пажње могао да посвети одређеним моментима, као што је 
путовање на Свету Гору које је споменуо само у једној реченици, или 
периодима живота као што је парохијанство у новосадским црквама 
и градоначелниковање Новим Садом. Драгоценост овог рукописа, 
међутим, који је делимично уткан у Летопис о Влаовићима (објављен у 
три тома у Прометеју, Нови Сад 2005), чији је аутор Дакин син Душан 
Поповић, лежи управо у бројности личности, знаних и незнаних, које 
Алимпије спомиње, као и у описивању једноставног, свакодневног жи-
вота. Посебно желимо да укажемо на сазнање, које нам овај рукопис 
пружа, да је Алимпије Поповић, као парох Успенске цркве први по-
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кушао да попише суграђане – своје парохијане страдале у новосадској 
Рацији и уопште током Другог светског рата, и први одржао помен тим 
жртвама већ 21. јануара 1943. године.

Рукопис нам делимично разјашњава и једну необичну и надасве 
занимљиву чињеницу – како је један свештеник Српске православне 
цркве у времену „нове власти“ постао први послератни градоначелник 
Новог Сада. Верујемо да је, пре свега, то био сплет различитих околности 
које су утицале да управо прота Алимпије заузме овако важно место. 
Његове кћерке Мара и Даница биле су још пре рата удате за комуни-
сте, а Мара је током рата у њиховој кући одржавала илегалне састанке и 
обављала разноврсне илегалне активности, уз помоћ свог брата Живка 
и браће од стричева Гавре и Душана Поповића. Уследила је, потом, по-
родична трагедија – Живкова погибија, са Кларом Фејеш код Бачке 
Паланке (1943). Током рата Алимпије је био таоц окупаторске власти 
и неколико пута је избегао сигурну смрт. Свакодневно је био у друштву 
др Милана Петровића и др Александра Моча, са којима је слушао ино-
стране радио-станице и коментарисао збивања, а његово конспиративно 
име било је „чика Чеда“. На крају, његов зет Никола Петровић је, као ос-
ведочени комуниста, близак Титов сарадник, а затим и министар у првој 
послератној југословенској влади, вероватно утицао на постављење 
свог таста. Требало би подсетити да јаз између нових државних власти 
и црквених кругова није био првих месеци, па и година, после завршетка 
рата тако јако наглашен. Требало би, такође, имати у виду да је новој вла-
сти била потребна спона, односно људи који су имали поверење и углед 
у народу. У оваквим околностима прота Алимпије Поповић је био врло 
прихватљива личност за градоначелника Новог Сада. Он ту функцију 
није желео, јер је сматрао да ниједна почаст не може вратити његово на-
страдало дете, али ју је прихватио, како је забележио, на састанку код др 
Моча на инсистирање присутних омладинаца и руских официра. Туга за 
његовим сином била је изражена, на посредан начин, у сваком његовом 
јавном говору који је одржао као градоначелник.

Прота Алимпије Поповић је иза себе оставио три засебна рукописа, 
од којих су сачувана два. Писање Успомена – првог и основног рукописа, 
прота је започео током 1958, у години када је пензионисан, а завршио 
8. новембра 1959. године. Накнадно је уносио кратке забелешке које су 
се углавном односиле на одређене чланове породице. Писао је писаном 
ћирилицом, плавим мастилом, на 558 страна, у тврдоукориченој свесци 
неуобичајеног формата (22 х 49,5 цм), првобитно намењеној вођењу 
послова „Заставе“ д. д. из Новог Сада, коју је откупио на распродаји у 
Градској штедионици 1929. године. У појединим сегментима протин ру-
копис је тешко читљив те су поједине речи које су остале неразјашњене 
(нечитке) у тексту обележене упитницима.
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Други протин рукопис није сачуван. У трећем рукопису, који смо у 
међувремену открили, забележена су писма која је добијао, углавном 
од свештених лица, као и записи из часописа Шестошколац (уређивао 
га је са друговима у Новосадској гимназији). Садржај трећег рукописа 
ваљало би накнадно публиковати како би се употпунила слика о проти 
Алимпију Поповићу. 

Рукопис Успомена је у власништву Живка Киселичког, протиног 
унука по женској линији – сина Данице и Федора Киселичког, којем 
дугујемо огромну захвалност на љубазности, предусретљивости и 
поверењу приликом уступања рукописа за објављивање, као и за при-
купљање и уступање протиних личних предмета, фотографија, пор-
трета и докумената за излагање на изложби уприличеној поводом пе-
десете годишњице његове смрти. Велику захвалност дугујемо и оста-
лим протиним потомцима, члановима породица Киселички – посебно 
Феђи, фотографу Музеја града Новог Сада, као и породицама Поповић 
и Петровић. 

Подршку током истраживања, објављивања Успомена и приређива ња 
изложбе пружио је Музеј града Новог Сада, као матична установа, 
затим Епархија бачка, Српска православна општина новосадска (Ус-
пенска и Алмашка парохија), Музеј Војводине, Библиотека и Руко-
писно одељење Матице српске, Историјски архив града Новог Сада, 
Градска библиотека у Новом Саду, Радио Београд, ЈВП Воде Војводине 
– Документациони центар Никола Мирков.

Посебно драгоцена била нам је подршка Његовог преосвештенства 
господина Иринеја, епископа бачког.

Захваљујемо на стручној помоћи и саветима: протопрезвитеру 
Жељку Латиновићу, протопрезвитеру-ставрофору Миливоју Мија-
тову, протојереју-ставрофору Душану Петровићу, ђакону Мирославу 
Ни колићу, породици Славка Кошутића, Бранислави Јордановић, 
Алек сандри Јовановић, Бранислави Арсенијевић, Јасни Маширевић 
Атанацковић, Кости Хаџију старијем, Браниславу Милићу „Шумаре-
вом“, Ђорђу Бркићу, Бојани Буторац, Светлани Вучић, Илији Галоњи, 
Блаженки Марковић, Вукосави Пејин, Милкици По повић, Даријушу 
Самииу, Наташи Малобабић Вукић, Душку Пантелићу, др Агнеш Озер, 
Љиљани Лазић, Ивани Јовановић Гудурић, Љиљани Плетикосић, Не-
венки Башић и Ђорђу Лазићу Ћапши.

Књига Успомена и пратећа изложба посвећена проти Алимпију 
Поповићу реализовани су средствима Управе за културу Града Новог 
Сада, на чему смо захвални.

Гордана Петковић



Успомене проте Алимпија Поповића у рукопису, 1958. 
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ПОМОЗИ БОЖЕ!

Раније још, питали су ме понеки другови и пријатељи, да ли пишем 
дневник или успомене из живота, а ја сам им одговарао да о томе 

нисам никада помишљао. Сматрао сам, наиме, да ми је живот протекао, 
углавном, као ток мирне реке и да не бих имао нарочито да нешто, из 
тога мога, сада већ увелико прохујалог, живота – кажем.

Сада међутим, када је старост дошла, све сам се више сећао про-
шлости своје па сам одлучио да кренем у ту моју прошлост, у рано 
детињство своје па да напишем све, чега год се будем сетио, без икак-
вих претензија, већ једино ради оне истине да је сваки, па и најсивљи 
живот роман за себе.

Ова одлука ми је дошла сасвим изненада, она је пала и, ево, у име 
божије, почињем.

† † †

Када се човек који је већ давно превалио године живота осврне уна-
зад у своје детињство, онда му се прохујале године учине као сан и трен.

Човек се сећа појединих догађаја из живота свога тако, као да је све 
то недавно било.

И заиста, дани, месеци и године у животу нашем „пролазе, лете и 
нестају као лептирови“.

† † †

Родио сам се у Новом Саду 26. XI (9. XII) 1888. године, у Подбари у 
кући под бр.[ојем] 2297 јер, у то време, улице нису имале имена већ 
је свака кућа имала свој број. Када су касније, крајем XIX века, улице 
добиле своје називе, ова улица је названа Ривичка улица, по Ривици 
потесу – некада засеоку на Ченејским салашима. Када је, после Првог 
светскога рата, Нови Сад дошао у састав нове државе Југославије, ова 
улица је добила назив Југ Богданова улица па се тако и данас назива. 
Кућа у којој сам се родио постоји неизмењена и данас и налази се на 
истом месту под бр. 32. У истој кући родио се и старији брат ми Дака 28. 
XII 1886,1 док се најстарији брат ми Тоша, родио на Клиси у шумарској 
кући „Горње шуме“. Ту се родила и сестра Васиљка која је живела свега 
2-3 месеца и умрла 1885. год[ине]. Тоша је рођен био 1884. а умро 1944. 
године. После мене родила се сестра, такође Васиљка 1890. али је и она 
умрла у трећој години живота. [Године] 1892. родио се брат ми Живко, 
трг.[овачки] помоћник, који је, као добровољац из Русије, у коју је пре-
бегао као а.[устро] у.[гарски] војник, прешао 1915. год. са првом групом 
добровољаца – Војвођана у Србију и тамо, негде око Лесковца, у чети 



План Петроварадинског Шанца, 1745. 
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војводе Вука2 која је штитила одступницу српској влади и војсци, по-
гинуо у борби са бугарском војском око Митровдана 1915. год. Имали 
смо још једног брата Прокопија, рођеног 1894. али је и он умро као 
мало дете од 3 године.

Моји родитељи су били, Влада Поповић3 и Марица рођена Сланка-
менац, обоје пореклом од старих новосадских породица. По традицији 
породичној, наш предак по оцу, био је парох у селу Алмашу,4 које је 
1717–1718. напуштено и населило т.зв. Алмашки крај у Варадинском 
Шанцу, како се тада звало ново насеље, које је многе привлачило и 
брзо напредовало толико да је, за непуних пола века, пост[а]о слободан 
краљ.[евски] град – Нови Сад. Са сељанима је доселио и њихов поп. 
Градећи себи домове градили су себи цркву,5 и то од плетера, и кад 
су је саградили, требало је да се одреди и храмовна слава. Док су се о 
томе договарали, копан је у порти бунар и, приликом копања, наиђу 
на икону Св. Три Јерарха па поп рече да је то прст Божији, те узеше 
Три Јерарха за црквену славу. А поп такође рече да и он узима Св. Три 
Јерарха за своју домаћу славу, коју наша породица и данас слави. Ово 
је, унуцима својим испричао наш деда Јоца, звани „Мушац“, око 1900. 
године, када се са 16 својих унучади фотографисао и све почастио. 
Презиме Поповић и врло ретка код Срба ова крсна слава, а највише 
сама усмена традиција у породици која је ишла с колена на колено, 
потврђује веродостојност њену. И ја ову традицију исписујем овде, 
међу моје успомене.

† † †

У време мог рођења Нови Сад је имао две велике шуме и врбак. 
Шуме су се звале Доња и Горња шума. Доња шума се простирала поред 
леве стране Футошког пута, на целом терену данашњег т.зв. Телепа 
све до Дунава и футошког хатара. Шума се простирала и даље према 
Футогу а била је спаинска. Било је шуме у квадратима и са леве стране. 
Била је то огромна храстова шума са столетним храстовима све до фу-
тошког хатара, одакле се исто тако шума пружала све до Футога и то 
је била шума футошких спахија – грофова, тзв. спајинска шума. И са 
десне стране футошког пута била је шума на месту где је сада теретна 
станица, према Футогу све до „шест топола [?]“, близу футошког хатара, 
али тај део градске шуме није заузимао цео простор, већ су то били 
овећи а и мањи квадрати са око пар јутара шуме, док је остало било ора-
ница, коју су вредне наше бостанџије узимале у аренду и обрађивале.

На тој десној страни, где је сада Ложионица, имао је Александар 
Адамовић6 привредник и виноградар т.[ако] зв.[ану] „школу“ са аме-
риканском лозом – подлогом. Када је 80-тих година прошлог столећа7 
филоксера потпуно уништила фрушкогорске винограде, Адамовић је 
уредио „школу“ у коју су долазили млади Сремци, који су преко зиме, а 
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и лети, радили и учили се како ће на „американку“ калемити питомину. 
На тај начин је Фрушка гора поново постала виноградарски крај те се 
слободно може рећи, да је Адамовић спасао Сремце од пропасти и из-
вукао из сиротиње у коју су били пали.

Цела „Доња шума“ искрчена је у последњој деценији XIX века, а по-
четком XX столећа мађарска влада, преко министра Дарањија, разде-
лила је „Телепе“ у парцеле од по 1 јутра, највећим делом, мађарским 
бескућницима из разних крајева Мађар-орсага,8 да би појачали свој 
живаљ у Новом Саду и мајоризирали словенски живаљ. Процена тих 
парцела је била минимална, а исплата се имала извршити у ратама у 
року од 30 година. Српски живаљ је нерадо узимао ту земљу јер је била 
у „маџарском крају“.

Телепи су данас потпуно изграђено градско насеље са школама и 
две цркве, римокатоличком и реформаторском које су назидане 30-тих 
година за време старе Југославије. Данас су Телепи насељени свим на-
ционалностима Југо славије, а највише Мађарима.

† † †

Тако звана „Горња шума“ простирала се на северној страни града, 
непосредно иза насеља Клиса. Шума се простирала према Пирошком-
Руменачком и Кисачком хатару. Просторно је била много мања од Доње 
шуме, могла је имати око 500 ланаца свега. И ова је шума била [х]рас-
това са огромним стаблима, у чијим се (понеким) шупљинама налазило 
много меда од „дивљих пчела“. Сећам се добро како се из тих природних 
кошница вадио мед, јер смо ми деца често били код свога деда Јоце 
„шумара“ који је, као шумар, стално живео у шумарској кући. Прво би 
димом од запаљених крпа „опили“ пчеле и онда вадили саће које би 
секли ножевима и кутлачама пунили судове па затим цедили. Разуме 
се да су многе пчеле том приликом угинуле.

Шумарска кућа се налазила на почетку шуме, непосредно иза 
баште последње клисанске куће „кељине“. Испред куће је била доста 
пространа ледина која се, према Керском путу,9 нагло спуштала у 
једну долину, заправо неке овеће рупчаге, у којима је, у то време, било 
стално воде и у којој је било доста рибе: шарана, караша, штуке, лињака 
и др.[уге] ситне рибе. Риба се хватала „кошарањем“ (корпа без дна) и 
лако ју је било нахватати.

Лево од шумарске куће водио је пут који се одвајао од башта кли-
санских и водио према Кисачу. Са десне стране тога пута простирала 
се шума све до близу барутане на тој страни. Колико се сећам, шума 
се простирала на четири равне стране и морала је бити врло стара јер 
су храстови били огромни или се то мени, као малом детету, тако чи-
нило. Ова шума је нешто раније искрчена од футошке и претворена је 
у ораницу. Њеном источном страном, тик уз баште клисанске, иде сада 
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