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Експонати у једној од музејских поставки Доброг Потока
илуструју старе занате

ФОТОРЕПОРТАЖА

Бисери Србије

Спомен-плоча на зиду цркве на којој су исписана имена
погинулих током ратова вођених деведесетих година

РАЂЕВИНА

БОГАТА ТРАГОВИМА ПРОШЛОСТИ
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У близини Крупња је и Бела Црква, у којој је 1941. године
пукла прва устаничка пушка

потрази за највећим домаћим атракцијама многи туристички
аранжмани
и
организована путовања, пре свега екскурзије, неправедно заобилазе општину Крупањ. Малена
варош са својом околином представља изузетно богатство. Практично, на релативно малом
простору концентрисана је пребогата историја тог краја.
Први археолошки налази у
Крупњу датирају још из периода
неолита и то у виду остатака керамике и једне секире од лаког
белог камена. На улазу у град постоје остаци римског насеља са
фрагментима римске керамике остатак објекта познатији као Villa
rustica.
Назив Крупањ први пут се појављује у дубровачким списима из
1417. године, а дубровачки писари Италијани најчешће су га записивали као Crupagn.
Развојем рударства у средњем
веку, Крупањ је постао значајно
рударско место (рудник сребра)
кроз кога су пролазили дубровачки каравански путеви. Данашња
област Рађевина је 1459. потпала
под турску власт.
За време Првог српског устанка, Крупањ је први пут ослободио

хајдучки харамбаша Ђорђе Обрадовић Ћурчија и његова чета хајдука, у лето 1804. године, а
значајну улогу у борби против Турака имао је и кнез Крста Игњатовић, војвода рађевски.
Године 1837. у Крупњу је отворена прва школа, а 1842. године
изграђена је црква Св. Вазнесења
Господњег. Након исељавања Турака из Рађевине порушена је
турска тврђава Соко град, 1862.
године. Рушење је, по наређењу
кнеза Михаила Обреновића, организовао начелник рађевског среза, капетан Петар Радојловић.
Испод тог места је крајем 20. века
изграђен манастир Св. Николаја.
Крајем 19. века у варошици је
саграђена топионица олова и антимона са пратећим објектима,
међу којима се изгледом издвајала зграда у којој је становао
управник подрињских рудника
Светозар Машин са супругом
Драгом (касније краљицом, супругом краља Александра Обреновића).
На простору Мачковог камена,
на планини Јагодњи, у непосредном залеђу Крупња, водила се
једна од великих битака српске
војске у Првом светском рату. У
спомен на те догађаје подигнуте

Многи намерници походе Машков камен,
на којем се одиграла крвава битка

Костурница у цркви садржи занимљиве фотографије
и многе оригиналне предмете
Прилаз комплексу Добри Поток

Једна од времешних зграда је стара апотека
(вила Пере Деспића) која је под заштитом
државе
су црква спомен-костурница Св.
Вазнесења Господњег у Крупњу и
спомен-капела на Мачковом Камену (дела архитекте Момира Коруновића).
У Другом светском рату Крупањ
је ослобођен 3. септембра 1941.
октобра исте године је немачка казнена експедиција (342. дивизија)
спалила Крупањ током прве фазе
Прве непријатељске офанзиве. Тада је спаљено све осим зграде старе апотеке (вила Пере Деспића),
цркве Св. Вазнесења Господњег и
болнице, задужбине Николе Спасића, трговца из Београда.
Добри Поток је порта-црквени
парк, формиран као јединствен духовно-културни центар, око цркве
посвећене Успењу Пресвете Богородице у Крупњу. Подигнут је залагањем свештеника протојереја
ставрофора Александра Ђурђева.
Место где се црква налази добило
је име по селу Добри Поток по турском попису из 1528. године. На
једном месту, у више објеката,
смештено је неколико пажљиво
формираних музеја са веома богатим збиркама артефаката.
Иза црквеног дома под земљом
уклесана у стену са неколико ходника налази се капела Св. Великомученика Прокопија која је стално
отворена. Повише ње је још једна

Уклесана у стену, са неколико ходника,
налази се капела Св. Великомученика
Прокопија и је стално отворена

капела посвећена Светој мати Параскеви и етно двориште са приказом старог домаћинства са
главном кућом и припадајућим помоћним зградама.
Ту је и хектар уређеног гробља
где почивају већим делом земни
остаци старих Крупљана, а мањим
сељана из Липеновића. У најстарије споменике на овоме гробљу спадају надгробни белези без натписа, скромно обрађени од овдашње сиге и кречњака. На овим споменицима, различитих величина
доминирају: уклесани крстови разних форми и облика чија обавезна
пратња јесу представе полумесеца, пуног месеца, младог месеца
тј. мена, представе одређених
алатки, крампа и секире, као ознаке мушкарца и преслице као ознаке жене и многих других декоративних елемената.
У центру града формиран је јединствен музејски комплекс који је
задужбина свештеника Александра Ђурђева. Тамо се налази више од 3.000 брижљиво сакупљених и веома вредних експоната, који су плод тридесетогодишњег етнографског и историјског истраживања.
Крупањ је права ризница историјског, етнолошког и културног богатства.

Месингани лустер у цркви изливен је од
чаура муниције са Мачковог камена

У првом плану је спомен-чесма посвећена почасном грађанину Крупња Арчибалду Рајсу, а у другом ‒ Спомен Црква Светог Вазнесења Господњег
Дом културе у знак сећања на браћу Рибникар који је
подарила новинска кућа ,,Политика“

