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Мирко С. Бо јанмћ

Уз архивске јубилеје
АРХИВИ СУ ХРАМОВИ
Свакога ко уђе у архив, а зна шта је архив, обузме осећај да је ступио
у таЈанствени храм у којем се примирио живот даљег или ближњег
времена, о чијимје збивањима и људима остала речда ћутиу тишини
вечности којој већ припадају. Запахне посетиоца мирис давних хтења
и кретања, сложен по неком реду као војска која је добијала и губила
тешке битке у уверењу да испуњава задатке по сопственој процени или
нечијој неопозивој заповести. Без обзира на домете војевања, признања и одликовања, падања и казне, стигне дан да се подвуче црта и
означи даје за некога и нешто све завршено, да иде-ad acta. На сцену
ће ступати нови учесници, јер она не може бити празна, и теглити
бремена која ће им на плећа товарити њихов удес и њихово доба, бар с
неком мрвом наслеђа, које ће им олакшавати или отежавати ход ка
одредиштима која су им намењена. И то траје и трајаће, како би
народни стваралацрекао - док је сунца и док је месеца.
У архивима, или музејима, као ризницама сачуваних докумената,
могли би можда да се траже трагови још са граница рађања цивилизација, кад су се појавиле прве азбуке, односно писма и писменост.
Колико је миленијума минуло од глинених плочица и папируса до
овог нашег скоро завршеног, већ двадесет векова дугогређања година. у
новој ери. Колико се и каквих бура и промена сручило и преваљивало
преко земаљских меридијана и човекових нараштаја! Колико је и како
о свему бележено, мале су моћи да сазнамо, али се
непрекидно
завирује иза непрозирног, скида слој по слој таме и на светло износи
и оживљава свет прошлости, којем ћемо и ми некад припасти са
својим победама и поразима.
Колико је и каквих докумената који би добијали архивске ознаке,
записано, тешко је и замислити. Многи од њих нестали су заувек.
Неки сами по себи, заједно са материјалом на којем су понуђени,
претварали су се у прах. Неки су / други прах и пепео
предали
разноразни вандали и рушитељи. Некад је, опет, природа са својим
стихијама носила у таму и записе и дела човекових руку. И самог
човека гутала. Цеде
цивилизације!

Мирко С. Бојанић

Није тешко уочити да многи важни списи, стварани и до наших
дана, не стигну одмах, а можда никад и не стигну и не могуда стигну
тамо где им је место према значају и редоследу времена. Неко, у
намери да скрије неповољне истине о себи и свом делу - неделу,
изврши цензуру и често уништи доказе који биуказали на право лице
црних учесника у преломним епохама. Понекад се стварају и тајни
архиви, с дугим роковима одлагања да се покажу пред огледалом
историје и судија. И неминовно се намеће питање: шта ли се тамо
скрива? Може да буде и подметања и намерне замене података и
фалсификата, а да се дугим скривањем од тога одврати пажња. Кад се
до њих буде дошло, неће већ бити живих сведока, а ако и буде понеки
претекао, да ли ће му се веровати, ако би шта потврђивао или порицао.
Најцрње је било кад су могући сведоци још за живота насилно
уклањани,
ликвидирани.
Архивски докуменат има руку која га је стварала онако како је
ситуација диктирала, без размишљања шта ће од тога опстати у будућности. Друге руке су то чиновнички одлагале на сигурно место, ако је баш
сигурних места увек било, и код поверљивих чувара, да негде нешто не
процури. Наравно, сва документа нису обележавана ознакама „државна
тајна", или „строго поверљиво", и можда још некако. И такви списи
одпагани су где је ко могао, све док нису основане установе које би по
протеку утврђених рокова преузимале грађу и старале се о њој, како су
прописи налагали. Сређивало се, нумерисало. Руке тихустанова биле би
треће по реду од којих је зависио опстанак излученог материјала. Од
њихове тачне процене и оцене знаће се да ли је нешто ушло у вечну
заштиту или је нестало на гомилама отпада. Често брз и самоуверен
поглед може да значи смртну пресуду драгоценом податку. Смемо ли и да
посумњамо да на овом послу не долази до злоупотребе, да се нешто, по
својој или туђој вољи, или притиску, бар неки лист, не истргне и залута
уједном оддва могућа правца: до онога ко је био на ударуунекој ствари,
или до неког другог са сасвим супротним, можда уцењивачким циљем
Знање и савест архивскоградника, у односу на грађу коју је примио, мере
се на теразијама одговорности и поштења. Кад архивисти заврше свој
задатак, престаће да лутају списи. За њих ће настати време мира у
депоима.
Сада долазе на ред она лица која у прошлости истражују области,
занимљиве и за њих и за друге, кад се јави интерес за одређене теме. И
истраживач, пун наде, ступа на плодну њиву. Доживеће радост, или
разочарење и пораз. Радост - јер је нашао потврду за дотадашње
претпоставке. Биће разочаран ако је уложио узалудан напор, а поражен ако види да је део грађе, макар и најмањи, нетрагом нестао из омота у
којем је требало да буде сигуран. Тиме је оскрнављена успомена на
нечије трајање и истргнута ненадокнадива алка у ланцу ситнијих и
крупнијих ослонаца историје у неком раздобљу.
Сме лида се помисли да међу истраживачима може да буде љубитеља
старих папира, од којих стварају личне збирке докумената? А сваки

Уз архииске јубилеје - Архиви су храмови

податакје драгоцен, јер време о којем сведочи, неповратно је прошло
и не може се ничим заменити. А шта може да се открије у грађи, а да
буде занимљиво као слика и доказ, ево неколико примера из 2900
метара дужних архивске грађе у Ваљевском архиву:
Из августа 1830. је уредба о забрани тровања рибе у рекама које су
тоглета скоро биле пресушиле, чиме су угрожавани иљуди.
Јун 1831: Препорука „да се чине нуждне молитведа би умилостивили Бога да од нас удаљи много излитије кише".
Август исте, 1831.: Крстине жита и насадевени пластови сена
остали по њивама. Следи Књажев налогда се тоуради.
А да ли је урађено, показаће писмо из маја 1832: Крстине жита,
намењене десетку, презимиле.
Податак из априла 1832, интеренсантан за лекаре: Због појаве неке
прилепчиве болести забрањено је љубљење при сусрету с пријатељима. Друге забране се не помињу.
И још једна илустрација богатства у фондовима архива у Ваљеву: у
Робајама 1833. хтели, а у једном селу испод Медведника
урадили:
откопали гроб да „умире" покојника - вампира, јер су почела чешће да
умиру деца.
И завршиће се ово набрајање одломком изуредбе о радуу судовима:
„ У напредак, у свако доба преко године, и дању и ноћу, по један член
магистрата наши, непременно мора код магистрата налазити се, и ни
стопе једне оддома судејска одлазити". Из јуна је1832.
Оваквих бисера, и оних који би испуњавали странице црних
хроника, заиста је пуно. Зато архивску грађу ваља чувати и надгледати
да из неког узрока не пропада. Микрофилмови и у више копија могуда
значе сигурност и од нечег непредвиђеног.
Да би архиви успешно извршавали своју мисију, збох оних који су
тамо спојени са свим генерацијама, због оних који им повремено
долазе у посету и због будућих које треба упознавати са нечим што им
је претходило, пре појаве тонских и видео - записа, сигурно је да их
треба кадровски, материјално, технички и просторно учинити приступачним за све истраживаче и у продуженом радном времену, јер
многи због текућих својих послова неће имати приликуда нешто нађу,
а заинтересовани су.
Архиви су храмови, сваки документ реликвија и тако се односимо
према њима, да будемо богатији и светлијег образа пред успоменама
на претке и наследницима којима ћемо предати и оведане и године.

СТО ГОДИНА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ ВАЉЕВА
А IIUNDRED YKARS OF ELECTRIFICATIONIN VALJEVO
УДК = 621.311 (497.11 )„1900/1904:

Александар Кале Спасојевнћ
Инсти гут засавремсну исгорију
Београд

УТИЦАЈ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИХ ВАЉЕВА И У Ж И Д А
НА ДАЉУ ПРИМЕНУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У
СРБИЈИ ПОСЛЕ1900. ГОДИНЕ
Деветог маја ове године обележена је стота година (1900-2000) како је
не реци Градац уз некада именом „Сувоборски пут" изграђена и у рад
пуштена хидроелектрична централа Матије Мате Ненадовића (18561933), а Ваљево од те вечери, 9. маја 1900. године, осветљено електричном светлошћу. 1
У до сада објављеним радовима о производњи, преносу и употреби
електричне е н е р г и ј е ^ Краљевини Србији у „пионирском периоду" од
1884. до 1920. године* запажени су истраживачки пропусти, пре свега
због запостављања оновремене домаће штампе, сачуване и за прегледање доступне, а која је уз архивске фондове, изванредан извор.
Због наведеног истраживачког превида изостало је и евидентирање
значаја изграђених хидроцентрала у Ваљеву и Ужицу на изазивање
заинтересованости код житеља других места у Србији да се организују,
и попут Ваљева и Ужица, улични фењер и кућну петролеј лампу замене
електричном сијалицом, на чему је инсистирала домаћа штампа у више
десетина текстова објављених до 1904. године. Ни други битан утицај
није уочен: сви најважнији учесници у електификацији Ваљева и
Ужица активни су учесници у електрификацији више градова у Србији
у годинама до 1912. Ово се првенствено односи на проф. Ђорђа М.
Станојевића, инж. машинства Аћима Стевовића и Матију Ненадовића.
На ниво парадигме, домаћа штампа је поставила Ваљево и Ужице, када
се критички или подстицајно обраћала другим градовима у Србији да
пођу примером та два града и што пре изграде електричне централе.
1

2

У Краљевини Србији до 1919. године званични календар био је Јулијански. Разлика
између „старог Јулијанског и „новог" Грегоријанског у 19. веку била је 12 дана, што
значи да је хидроцен грала на Градцу пуштена 27. априла, односно 9. маја 1900. године
Те године је у Крагујевцу, у једној од хала Војно-техничког завода први пут у Србији
извршено осветљавање простора помоћу електричних сијалица
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Од евидентираних више десетина текстова у којима се Ваљево и
Ужице узимају за пример, навешћемо само три извора, који су били на
располагању у време писања овог прилога уз текст.
Неколико дана по постављању темељног камена за хидроцентралу у
Ужицу на Ћетињи (3/15. маја 1899) у Вечерњим новостима, у броју 129
од 11 (23) маја 1899, објављен је текст под насловом „Предузеће за
углед". Ту пише, на граници сарказма и ово: „Овај ужички подухват
служиће за пример и углед многим богатијим варошима и никакво
чудо није, што Ужичани сад у шали врло често говоре: како ће од сада
луч за осветлење тражити Чачак и Крагујевац и друга места, а они ће
благовати поред електричног осветљења".
Исте новине, годину дана касније, када се указала потреба да се
подрже Шапчани у њиховим већ неколико пута предузетим активностима да у Шапцу уведу електрично осветљење, у кратком прилогу под
насловом „У добри час", пише: „Сазнајемо, да су вредни Шапчани
настали да њихова варош што пре дође до електричног осветљења и
трамваја. Овај је поступак за сваку похвалу, у толико више, што је
шабачка општина једна од најбогатијих општина у Отаџбини, па би за
осуду било, да је у томе погледу престигну Ужице и Ваљево..."3
Подстицајно подсећање на цивилизацијски искорак који су Ваљево и
Ужице учинили 1900. године уводећи електричну енергију, трајало је
годинама. Тако „Трговински гласник" под насловом „Електрично осветлење у Пироту", преузима из локалног листа „Граничар" текст
посвећен проналажењу погодног места на Нишави и Тимочкој реци где
би се изградила електрична централа за потребе Пирота; у „Граничару"
та је подршка овако формулисана: „Желели бисмо да се на тим пробама
и не стане, као на много места што је учињбћо, већ свим силама
кренути тај посао напред, како би Пироћанци могли стати у један ред
са вредним и предузимљивим Ваљевцима и Ужичанима, који већ
поодавно имају електрично осветљење у вароши".4
Када је реч о оновременој штампи као незабилазном извору за
историју електрификације Србије и изградњу хидроцентрала у Ваљеву
и Ужицу, као значајном сегменту те историје, наводимо још један
битан податак докучен из штампе. Дилема која је до уназад три године
(1997) постојала око утврђивања датума када је Ваљево електрифицирано, разрешена је помоћу објављеног текста у новинама.
Наиме, у току завршних радова на грађевинским објектима и одмаклим монтерским пословима у хидроцентрали у Ужицу, из Ужица је
крајем априла 1900. године у Трговинском гласнику, у допису о
великом подухвату Ужичана, најављено да ће у јуну месецу те године
бити завршена и пуштена у рад хидроцентрала на Ђетињи и да ће
пуштањем у рад тог хидроенергетског објекта Ужице, после Београда,
бити прва варош у Србији која ће добити електрично осветљење.5 На
3
4
5

Вечерње новости, 24. VI (6. VII) 1900, бр. 172
Трговински гласник 14/26. октобар 1903, бр. 228
Трговински гласник, 27. IV1900, бр. 92
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Хидроиентрала у Ужицу на Ђетињи
овај текст и то само због тврдње да ће Ужице после Београда бити прва
електрифицирана варош у Србији, из Ваљева је брзо стигао демант. У
кратко сроченој исправци, извесни „дописник" потписан са „Подгорац"
пише: „Јер, док ће Ужице, тек у јуну почети да бива осветљено
електриком, дотле ће Ваљевцима електрика постати обична, јер се
Ваљево већ од 27. прошлог месеца осветљава електриком". 6
6

Мисли се иа 27. април 1900. године по Јулијанском календару, односно 9. маја по
Грегоријаиском. Трговипски гласник, 5 (17) мај 1900, бр. 96. У тексту: „Електрично
осветлење у Ваљеву"
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Због помањкања информација у домаћој штампи о градњи електричне централе на Градцу, ова вест била је новост али и изненађење
не само за Ужичане већ и за све који су посветили пажњу овом податку.
Идеју да Ваљево електрифицира, Матија Мата Ненадовић, економ из
Ваљева, могуће да је донео из Швајцарске у којој је електрична енергија
увелико била у примени. Та његова намера тињала је као жеља све до
изградње електричне централе на Дорћолу у Београду 1893. године.
После електрификације Београда Матија се одлучује да исто то учини и
у Ваљеву, станишту породице Ненадовић. У овој фази преласка од идеје
ка реализацији, Матија је о својој намери (одлуци) обавестио проф.
Ђорђа Станојевића. О хидроцентрали коју је Матија изградио на реци
Градац проф. Станојевић тврди да Матија није изабрао најбоље решење.7
У пролеће 1895. Ненадовић тражи од општинских власти сагласност
за своју намеру али и уговор са Општином о увођењу електричног
осветљења по улицама и другим јавним деловима централног дела
Ваљева.
Због карактера дела које је хтео да инсталира у Ваљеву, а које је за
огроман проценат житеља Ваљева па и општинске челнике било у
сфери технички неразумљивог, Суд општине Ваљевске одлучио се да о
Ненадовићевом предлогу одговор да бирачко тело ваљевских грађана.
На збору грађана Ваљева, одржаном 4/16. јуна 1895. требало је одговорити на питање „да ли Општина ово може са г. Матијом Ненадовићем
индустријалцем овд[ашњим] да у овдашњој вароши уведе електрично
осветљење за улице" 8 Одлука грађана била је безмало једногласна и
гласила је - општинска управа може закључити уговор са Матијом
Ненадовићем о увођењу уличне расвете у Ваљеву.
После овог збора настаје потпуни тајац - за период од скоро две
године (4/16. јун 1895-14/26. март 1897) немамо никаквих података о
Матијином раду на реализацији пројекта који је понудио општини и
грађанима Ваљева. Логична је претпоставка да је наведене две године
Матија употребио да обезбеди техничку документацију за објекте
хидроцентрале, да се одлучи коју и какву електроопрему и као најважније
- да обезбеди новчана средства за финансирање овог програма.9
Када је Матија у пролеће 1897. године пријавио општинској управи
Ваљева да ће ускоро почети грађевинске радове на објектима за
7
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9

Ђорђе М. Станојевић: „Електрична индустрија у Србији", Београд, 1901, стр. 52
Александар Кале Спасојевић: Прва електрификација Ваљева, „Колубара", Велики
народни календар за просту 1997, стр. 181
За Матију је једино решење било да добије сагласност браће Алексе и Добривоја и
породично имање Ненадовића дЛ као залог за хипотекарски кредит код Управе
фондова Краљевине Србије. Тако се и догодило. На основу процене вредности
понуђеног имања, Матији је стављен на располагање новчани зајам у износу од
22.785,30 динара у златној вредности, колико је Матијин дуг био Управи фондова на
дан 2/14. маја 1900. године. Историјски архив у Ваљеву (ИАВ). Општина ваљевска
(ОВ). Varia, инв. бр. 221. Писмено поравнање између браће Ненадовић око вредности
породичног имања заложеног за грађење хидроцентрале и електрификације Ваљева
као и права и обавеза насталих овим споразумом
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Матија Мата С. Неиадовић (1856-1933)
хидроцентралу на реци Градац на земљишту породичног имања које се
простирало између реке Градац и Колубара и тзв. Сувоборског друма, у
атару села Градац, у Општини, у први мах, нису знали како да реагују.
После две године од збора грађана и толико дугог Матијиног ћутања,
поседник сагласности грађана да може увести у Ваљево електрично
осветљење, најављује да ће почети са реализацијом.
Због необавештености како ће функционисати електрично осветљење које Матија буде обезбедио а то је био и разлог какав уговор с њим
треба склопити, општинска власт у Ваљеву моли Министарство народне привреде за помоћ. Општинско Часништво (Они) моле министра да
М. Ненадовићу омогуће „...да може инсталацију и струју у варош
довести о његовоме трошку и одговорности, па ако се по извршеној
проби осветљење Општини допадне и ако буде имала рачуна, она ће
онда с њиме погодбу закључити, пошто има од њега и изјаву да ће
Општини са 25-50% довести јефтиније осветлење за улице него приват-
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ним". Као један од разлога зашто Ненадовићу треба омогућити изградњу електричне централе, из Суда општине Ваљевске наводе и следеће:
„... једно, што је ова установа корисна и служила би као украс
вароши..." 10
У писменом образложењу и током разговора у Министарству народне привреде, Матија је тражио искључиву повластицу за производњу
електричне енергије и снабдевање Ваљева електричним осветљењем до
1000 сијалица у трајању од тридесет година. У прво време би „устројио
инсталацију за електрично осветљење само за 150 сијалица и 3 светиљке..." колико је омогућавао капацитет турбине од 20 КС коју је већ тада
поседовао.11 Најављивао је да ће временом повећати капацитет електричне централе али је то зависило од споразума са другим власницима
воденица на реци Градац, односно од обезбеђења довољне количине
воде. 12
У молби која је стигла у Министарство народне привреде, уз
тражену повластицу, Матија нуди и уступке: уколико потребе Ваљева
не буду задовољене са 1000 сијалица, за колики број је он тражио
концесију, предлаже да се може издати и друга концесија заинтересованом лицу за производњу електричне енергије. Због могућег смањења
продаје петролеја у Ваљеву, Матија нуди да у државну касу годишње
уноси по три динара за сваку у електричну мрежу прикључену сијалицу. Трећа Матијина понуда била је у домену стручног образовања у
школама. Он министру каже: „Ја ћу врло драговољно, а примам се
обавезе да сам дужан сваке године примити неколико младића да у
мојој инсталацији изучавају бесплатно ову манипулацију. 13
У својој визији шта се све може развити из установе коју жели да
изгради у Ваљеву, Матија наводи: „Ја бих вам поднео и пројекат како би
се овде помоћу мога млина и електричне инсталације, могла установити и формална индустријска школа за млинарство, за ситну индустрију
и нижи електро-технички курс, па било као државна или приватна
установа, ако би за земљу била корисна."14 На крају свог обраћања
министру Матија непогрешиво предвиђа „да би се многе паланке
угледале на ову корисну установу и где год имаде неупотребљене водне
снаге, почеће се експлоатисати за осветлење, пренос снаге за инду10 Бранко Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево, СО
Ваљево, 1973, стр. 1117-1118
11 Матија не наводи да је осим турбине поседовао и динамо машину
12 Б. Перуничић: н. д, 1117-1118. Под „светиљком" М. Ненадовић подразумева тзв. „боген
лампу", обичио снаге од 5, 6, 8 и 10 ампера, односно од 500, 600, 800 и 1000 свећа.
Производила је јаку светлост на принципу сагоревања два угљена штапина
различитих полова. Трајање угљених штапина било је од 10 до 15 часова горења.
13 "Под инсталацијом" Матија подразумева електричну централу а под
„манипулацијом" занат, умеће
14 Архив Србије: Министарство народне привреде, Пф. XIX, Бр. 66/892; Бранко
Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево, 1970. стр.
1115-1116
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стријске и занатске радње, па негде и за пољопривредне справе као
вршаће машине итд.
У Министарству није постојао ниједан разлог да се Матијина молба
не прихвати и омогући му се да изгради електричну централу и уведе
електрично осветљење у Ваљеву, али са редуцираним његовим тражењем, које за Матију и није било значајно. Уместо искључиве
повластице, понуђена му је повластица какву су добијали и други
интересенти за повлашћена индустријска предузећа.16
Уместо даље преписке, Матија је у Београду био примљен од
министра, када су договорени детаљи који ће чинити основу уговора
потписаног између Општине ваљевске и Матије Ненадовића, априла
1897. године.
Три године после ове посете Министарству привреде и потписаног
уговора са Општином ваљевском, Матија је завршио хидроцентралу
помоћу воде реке Градац, у адаптираној згради „протине бадњаре" на
породичном имању, тада већ под хипотеком Управе фондова. Разлику у
недостајућем капиталу добио је од Светозара К. Поповића, трговца и
индустријалца из Ваљева.
Прве вечери електрифицираног Ваљева, 9. маја 1900. године, у
мрежи, под напоном, био је само део од могућих 150 сијалица и три
„боген-лампе". Производња једносмерне струје остварена је помоћу
турбине снаге од 50 КС и динамо машине од 12 киловата. Од 150
сијалица које су давале Ваљеву електричну светлост највише их је било
од 10 и 16 „свећа", а врло мали број од 25.
У импресији о осветљеном Ваљеву аутор чланка у „Вечерњим
новостима" пише: „Ваљево претставља ноћу једну чаробну слику...
Ваљево од тог дана (20. априла 1900) тако рећи плива у мору светлости.
Нарочито је чаробна „Београдска улица". У дужини од километар и по
има она врло велики број сијалица и све у једној линији. Када се у вече
пусти струја види се само једна ватрена линија, која толико изгледа
дивније, што се та линија укршта или иде упоредо са другим светлосним линијама из осталих улица. Нарочито је диван поглед са Брђана и
многи грађани вечером се пењу на вис, да уживају у том дивном
призору..." 17 Ову тираду аутор завршава похвалом: „Може се само
власницима честитати на овако дивном градском осветљењу, нашто су
им сви грађани захвални".
У априлу 1901. године динамо машина за производњу једносмерне
струје замењена је генеретором за полифазну струју, снаге 36 киловата.
Уградњом генератора веће снаге одмах је повећан и број сијалица
прикључених у мрежу. На крају 1901. године тај број се кретао око 320.
Ову реконструкцију Матија је извршио помоћу капитала Ј. Р.
Фенеја, рударског предузимача подгорског рудника бакра „Ребељ", који
15 Исто
16 Исто
17 "Трговински гласник", бр. 96, од 5. V 1900
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је од маја 1901. године постао и сувласник електране и варошке мреже.
Септембра 1901. године Матија се повлачи из фирме: предузеће откупом прелази у власништво инж. Ј. Р. Финеја. Од тада ове обавезе према
Управи фондова, Матији Ненадовићу и његовој браћи преузима нови
власник. Мала потрошња електричне енергије у Ваљеву, изградња
хидроцентрале у Дегурићу капиталом браће Фегели из Београда и
велика издавања за подмирење преузетих обавеза, довели су Ј. Р. Финеја
до стечаја. То се догодило 1910. године. Нови власници прве хидроцентрале у Ваљеву и у Србији постали су браћа Фегели, швајцарски
држављани настањени у Београду.
Грађани Чачка, Лесковца, Паланке (смедеревске), Крушевца, Пирота
и Зајечара, ангажовањем проф. Ђорђа Станојевића, инж. машинства
Аћима Стевовића, међу којима се нашао и Матија Ненадовић, почели су
да граде електричне централе и електрифицирају своја места. Од
наведених градова до 1914. године у томе су успели само Лесковац и
Зајечар. Остали ће то учинити после 1920. године, под много повољнијим условима.
I

После велике популарности коју је проф. Ђ. Станојевић стекао код
домаће јавности електрифицирајући Ужице, пет је вароши у Србији
затражило током 1901. и 1902. године његову стручну помоћ, па и
директно ангажовање, да утврди да ли постоје економски исплативи
водни потенцијали, па да се и њихова места домогну благодети
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електричне енергије. Ти градови су били: Чачак, Лесковац, Паланка
(смедеревска), Крушевац и Зајечар. 18
То су прво учинили Чачани. Иницијатори, њих десетак грађана,
били су у свему први људи у Чачку. Они су, пратећи градњу хидроцентрале у Ужицу, имали прилику да се током Станојевићевих путовања у
Ужице, сретну са њим. Као и Ужичани, и Чачани су преко штампе
упознали Станојевићева београдска предавања о електрицитету, његовим могућностима и неопходности примене у Србији. Из тих предавања није им промакло Станојевићево инсистирање да се почне са
коришћењем Западне Мораве у делу Овчарско-кабларске клисуре као
највећег речног потенцијала у Србији за производњу електричнне
енергије. Та Станојевићева процена водног потенцијала Мораве у
Овчарско-кабларској клисури била је полазиште њихових интересовања током разговора.
Због лакоће с којом је ступао у контакт са људима, када је тема
разговора био електрицитет и његова примена, поготово у Србији,
проф. Станојевић радо се одазивао позивима да се о томе изјасни,
саветује или да сугестију, да подстакне и упути како најрационалније
изградити електричну централу, поготово на водни погон.
Први пословни сусрет између проф. Станојевића и групе Чачана
заинтересованих за електрификацију те вароши уприличен је 25.
априла (8. маја) 1901. године. То је било последње Станојевићево
путовање у Ужице у оквиру договорене сарадње између њега и Ужичана, која је почела 12/24. јуна 1898, а завршила се његовим присуством
на свечаном отварању ткачке фабрике у Ужицу 3/15. маја 1901. О том
првом сусрету са Чачанима главни актер, проф. Станојевић, написао је:
„Приликом мог проласка кроз Чачак, крајем априла прошле године
замоле ме три одлична грађанина тамошња да свој пут одложим и да
останем један дан у Чачку, да их обавестим о могућности употребе
Мораве између Овчара и Каблара за електрично предузеће...
Сутрадан, 26. априла (9. маја) 1901. Станојевић је са групом грађана заинтересованих за електричну хидроцентралу на Морави у клисури, међу
којима су били окружни начелник Драгићевић и индустријалац, ренти18 Више аутора текстопа о почецима електрификације Тимочке крајине наводи да је у
томе неспоран утицај проф. Ђорђа Станојевића. Међутим, ниједан аутор не наводи
извор за наведену констатацију. Извор нису навели ни аутори најновијег текста „У
сусрет столећу". Прва електрична централа у Тимочкој крајини, Петар Увалић и
Јован Првуловић (Зајечар, 1999), објављеног поводом 90 година рада хидроцентрале
на Тимоку у Гамзиграду. У тексту се наводи више неспорних података о
Станојевићевом присуству збору грађана Зајечара у јуну 1902. посвећеном изградњи
електричне централе за потребе Зајечара. Пратећи Станојевићеву активност у току
1901-1902. године на пропагирању изградње електричне централе у Србији, речени
аргументи који му се приписују да их је изнео на том збору у Зајечару у складу са до
тада изнетим његовим ставовима. То је разлог што је и Зајечар увршћен у места на
које је преко проф. Станојевића и других актера електрификације Ваљева и Ужица
директно утицала
19 Трговински гласник, 2/15. јул 1902, бр. 140. Из писма проф. Станојевића уредништву
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јер и хотелијер Стеван Крен, „изашао је на лице места где је утврђена
могућност употребе воде".20
Тада су утврђена три погодна места за градњу хидроцентрале:
Лемањ код манастира Благовештење, Заграђе код манастира Никоље и
трећа локација код манастира Јовање. Помоћу података о водном
потенцијалу у том делу Мораве, Станојевић је присутне обавестио да
Морава на сваком од наведених места може дати снагу од неколико
коњских снага. Није пропустио да их још више подстакне за дело које
су намерни били да изграде, наглашавајући „да је ово једино место где
водна снага на тако малом растојању даје толико огромну енергију". 21
Станојевић је био мишљења да би водни потенцијал Мораве требало
у потпуности искористити, а та снага била би толика да ће електрична
енергија произведена у централи моћи, уз Чачак, да задовољава потребе
Горњег Милановца и Крагујевца и њихових околина.22 У том целодневном дружењу Станојевић је изнео и ред потеза које треба обавити и пре
него што се упути позив за упис акција у ову врсту предузећа.23
Из групе људи која је пратила проф. Станојевића у клисуру, изабран
је Оснивачки одбор чији је задатак био да заврши претходне радње,
припреми оснивачку скупштину на којој би почео упис акција.24
Пре септембра 1901. Иницијативни одбор одлучио је да име друштва
буде: „Српско електрично друштво „Овчар-Каблар" (у даљем тексту:
„СЕД-ОК"), написан је текст статута друштва и упућен МНП на
сагласност, која је добијена 15 (27) октобра 1901. године. Јануара 1902.
Друштво је поседовало и решење Начелства Округа чачанског о праву
20 Трговински гласник, 7 (20) III 1902, бр. 52. Текст: Српско електрично друштво;
Трговински гласник, 2/15. VII1902, бр. 140
21 Трговински гласник, 24. II (9. III) 1902, бр. 43. Позив на упис акција Српског
електричног друштва „Овчар и Каблар"
22 Укључивање Гор. Милановца и Крагујевца у потенцијалне кориснике, није случајна.
Ова два места, насупрот Краљеву, нису имала реке са снагом за покретање турбина и
генератора, а градња термоцентрала ради електрификације тих места, била је
прескупа и нерентабилна
23 Тај редослед потеза био је: израда статута акционарског друштва, добијање
сагласности МНП за садржину статута. За валидност тог документа битно је било да
је усаглашен са Законом о акционарским друштвима, из 1898. године. Између осталог,
документ је морао поседовати назив фирме, циљ предузећа које се оснива, потребан
капитал за реализацију пројекта, ритам прикупљања акционарског капитала, састав
управе и друго.
Следећи корак био је добијање права на употребу воде реке Мораве у делу где су
одабрана места за градњу хидроцентрале. Ово право се добијало од окружне власти.
Тек после обављене административне процедуре Организациони одбор је могао да
почне са прикупљањем капитала и да закаже збор акционара, који би изабрао сталну
управу
24 Из овеће групе иницијатора, статус „оснивача" Друштва припао је: Васи Драгићевићу,
окружном начелнику; Стевану Крену, индустријалцу; Петру М. Николићу, трговцу;
Влајку Антонијевићу, трговцу; Алекси Пушељићу, трговцу; Милисаву Панићу,
трговцу; Јанку М. Јеремићу; Арсенију М. Јовановићу, Милошу Главинићу, хотелијеру
и Димитрију Ј. Тричковићу, професору (Статут Српског електричног друштва
„Овчар иКаблар", Београд, 1902, стр.21)
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на употребу воде реке Мораве у току кроз Овчарско-кабларску клисуру 25
Због пропуста чланова Привремене управе, али и неких служби Начелства округа, јер нису били упућени да је ток Мораве у наведеном делу
дат на коришћење извесном М. П. Михаиловићу на основу Рударског
закона из 1866. године, Друштво ће имати далекосежне последице.
На реду је био један од важнијих потеза Привремене управе - у
штампи је у фебруару објављен позив на упис I кола акција „СЕД-ОК" у
износу од 250.000 динара у сребру, подељених у 5000 акција од по 50
динара, са недељном уплатом од 0,50 динара. У зависности од трошкова
градње објеката за производњу и пренос електричне енергије и других
потреба Друштва, капитал се могао повећати до милион динара издавањем акција три нова кола.27
Овај огласни позив за упис акција по садржини је одговарао
програмској декларацији Друштва, али је био и извештај Привремене
управе о урађеном у протеклих десет месеци. По начину на који је био
срочен, оглас је имао вишеструку намену: обавештавао је о намери тек
основаног друштва, лоцирао је простор на коме се жели да реализује та
намера, истакнута правна сигурност подухвата, наведен потребни
капитал у првој фази радова и жеља Привремене управе да суграђани и
остали поседници капитала у Србији откупе акције Друштва. Значај
овог пројекта исказан је у чињеници да ће Чачак, Гор. Милановац и
Крагујевац бити повезани у један енергетски систем значајног конзумног подручја у шта ће бити уложен значајан капитал, али и обезбеђена
дивиденда за уплаћене улоге. 28
Ако се сетимо да је хидроцентрала у Ваљеву имала инсталирану
снагу од 12 киловата, а да је у Ужицу на дан пуштања у рад хидроцентрала била укупне снаге 64 KW, хидроцентрала на Морави са процењеном снагом реке од неколико хиљада КС, била би у паравом смислу
енергетски гигант. Због предимензионираног капацитета у односу на
потребе Чачка са околином, у програм су укључени Гор. Милановац и
Крагујевац, такође са околином. Тај програм био је ослоњен на
производњу полифазне струје са трансформацијом и преносом на
раздаљине од 70 и више километара, колика је била најудаљенија тачка
29
планираног подручја од места производње. 7
25 Трговински гласник, 24. II 1902, бр. 43
26 О проблемима који су настали за Друштво због већ запоседнутог права на употребу
Мораве између Пожеге и Чачка, видети: Писмо проф. Ђ. Станојевића Уредништву
Трговинског гласника. Трговински гласник, 2. VII1902, бр. 140/2
27 Трговински гласник, 24. II1902, бр. 43/4
28 Исто
29 Због одлагања почетка радова и неколико прекида градње, преносни примат у Србији
припашће далеководу између Лесковца и Вучја, дужине 16,5 километара, изграђеном
1903. године. Више о овом далеководу и електрификацији Лесковца, видети у
публикацијама: „Од Ђетиње до Ђердапа", - Београд, ЕПС, 1979; „Век електрицитета у
Србији, 1893-1993", - Београд, ЕГ1С, 1993. О изградњи хидроцентрале у Вучју и
електрификацији Лесковца 1903. године, видети део и у овом тексту.
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По угледу на Ужице, а то ће поновити и у Лесковцу 1904. године,
проф. Станојевић је планирао да „СЕД-ОК' својим капиталом изгради
неке индустријске погоне који би као покретачку снагу користили
електричну енергију произведену у сопственој електричној централи.
На тај начин би се вишак електричне енергије уступао индустријским
корисницима под повољнијим условима.
Привремена управа синхонизовала је одржавање Оснивачког збора
„СЕД-ОК" са првим уписним даном акција Друштва. То је било 3/16.
марта 1902. године. Збор, коме су дошли да присуствују, поред грађана
Чачка, и представници општинских управа из Гор. Милановца и
Крагујевца, био је одлично посећен. У Чачак је допутовао и главни
известилац о пројекту, проф. Станојевић. Он је своје излагање фокусирао на доказе директних и индиректних користи од предузећа која се
баве производњом и дистрибуцијом електричне енергије, с нагласком
на посебну корист коју ће имати три наведене вароши, не само због
добијања електричног осветљења, већ и због прворазредне погонске
снаге која ће подстаћи развој индустрије. Ове чињенице, на чему је
инсистирао проф. Станојевић, морају уважити сви грађани Чачка, Гор.
Милановца и Крагујевца и уписати број акција Друштва према својим
могућностима, јер од њиховог одзива зависиће остварење овог предузећа. 31
Са истим циљем проф. Станојевић боравио је сутрадан и у Гор.
Милановцу, где је присутнима предочио корист коју ће Милановчани
имати од заједништва у овом предузећу.32
Могуће да је под утицајем добро срочене информације свог дописника, утицајни „Трговински гласник" тек основаном „СЕД-ОК" посветио један уводник, а такав текст редакција је објављивала када се радило
о догађајима значајним за привреду Србије. Уз обавезне податке проф.
Станојевићу као иницијатору пројекта и значају удруживања капитала
грађана две вароши и једне варошице, аутор уводника истиче; „Заиста
је за похвалу када се нађу грађани који у ери оснивања новчаних завода
искључиво за лихву, улажу свој новац у предузећа, која тек у будућности обећавају личне користи. У унутрашњости први су пример дали
Ужичани, а за њима одмах долазе Чачани (...) Желети је да сви српски
грађани пођу примером Ужичана и Чачана.
Добро вођени пропагандни притисак преко штампе за упис акција
Друштва, дао је одговарајуће резултате. До половине марта 1902. било је
уписано 5.165 акција. Следећи подаци тврде да извештаји из новчаних
завода бележе упис 7.600 акција. Неочекивано велики број уписаних
30 Трговински гласник, 24. II 1902, бр. 43/4
31 После проф. Ђ. Станојевића говорио је и угледни трговац из Чачка, г. Петар Николић.
Његово излагање било је посвећено користи од електричне енергије са трговачког
аспекта. Његово излагање, како новински извештач тврди, деловало је врло убедљиво
на присутне (Трговински гласник, 7. III1902, бр. 52)
32 Исто
33 Трговински гласник, 17. III1902, бр. 61
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акција отворио је питање спајања I и II кола у једно, I коло. Овим
спајањем и продајом у потпуности I кола акција у касу Друштва почео
би прилив једне половине од планираног капитала.34
Ако је судити по извештајима из Крагујевца, временски блиских
акцији уписа удеоница „СЕД-ОК", тамошњим грађанима важније је
било да се домогну здраве пијаће воде и изграде објекте комуналне
инфраструктуре - водовод и канализацију, него да им засија електрична
сијалица.- 5 Могуће је да су се Крагујевчани, а овде мислимо на
општинску управу и економски најјаче делове становништва, дистанцирали од овог пројекта у Овчарско-кабларској клисури и одлучили за
решење недостајућих комуналних стандарда после објављивања у
„Трговинском гласнику" алрмантног и онеспокојавајућег упозорења М.
П. Михаиловића, пензионисаног начелника Министарства народне
привреде Привременој управи „СЕД-ОК" да је он, на основу Рударског
закона Кнежевине Србије из 1866. године, а у трајању од педесет
година, поседник права на коришћење воде реке Мораве у њеном току
од Пожеге до Чачка. На покушај проф. Станојевића да се посредством
Министарства народне привреде нађе за обе стране прихватљиво
решење, Михаиловић је, одбијајући и разговоре о томе, поручио да он
то своје још дуго важеће право на воду реке Мораве неће уступити ни
под којим условима и ни за какве паре.
Ово Михаиловићево упозорење, новинама достављено у току успешног привођења крају уписа акција „СЕД-ОК", прво је изазвало неверицу
а потом и бојазан да њихови новчани улози могу бити узалудни. У
новинама често понављани позиви управе Друштва да акционари
уплаћују недељне износе и тиме извршавају своје обавезе према
Друштву, био је наговештај осипања до тада веома заинтересованих и
тачних улагача у овај, за то време најважнији недржавни инвестициони
пројекат у Србији. 37
Други доказ за погубну последицу јавног реаговања М. П. Михаиловића на нормалан рад овог акционарског предузећа било је отказивање
збора заказаног за 19. мај (1. VI) 1902. због недостатка кворума. Тек на
поново заказаном збору 30. јуна (13. VII) 1902. изабрани су управни и
надзорни одбор Друштва у који су ушли, осим Чачана и два Милановчанина и један Крагујевчанин.
Од јула 1902. године је јењавала заинтересованост акционара, као и
потенцијалних уписника акција.
Потом су се догодила отказивања изабраних чланова Управног
одбора, због чега је одгођена судска регистрација фирме (Друштва), без
које се нису могле предузети никакве уговорне радње.38 Резултат свега
34 Тровински гласник, 9. III 1902, бр. 54; Исто, 19. IV1902, бр. 85; Исто, 25. IV1902, бр. 89;
Вечерње новости, 18. IV 1902, бр. 105; Нишки гласник, 25. IV 1902, бр. 33
35 Трговински гласник, 10. јул 1902, бр. 147. Крагујевац и његове прилике
36 Трговински гласник, 31. мај 1902, бр. 118; Исто, 27. VI 1902, бр. 137; Исто, 28. VI1902,
бр. 138
37 Тровински гласник, 13. VII1902, бр. 150; Исто, 16. VII1902, бр. 152
38 Трговински гласник, 5 11903, бр. 4

Александар Кале Спасојевић

тога била је појава новинских огласа неких власника акција Друштва
који су нудили на продају делимимно уплаћене акције. Појавило се
сазнање да се треба повући из пројекта који је све више личио на
лутријску игру,- Ј Крајњи резултат је познат. Без обзира на исправно
вођење послова управа „СЕД-ОК" није могла да реши неколико суштинских проблема да би из хидроцентрале у Овчарско-кабларској
клисури, Чачак био електрифициран пре избијања Првог светског рата.
Проф. Станојевић имао је потребу да проблем необавештености - да је
право на употребу воде реке Мораве запоседнуто - припише члановима
Привременог одбора из Чачка и Горњег Милановца, који су то морали
знати и о томе га обавестити приликом првог обиласка Мораве. То је
био први неспоразум између проф. Станојевића и Привремене управе.
Знајући колики се проблем испречио пред управу и акционаре „СЕДОК" да нормално воде овај пројекат, Станојевић је формално наставио
сарадњу и следеће, 1903. године, иако је од јесени 1901. био на челу
другог програма, идентичном овом у Чачку, а он се звао „Лесковачко
електрично друштво" са седиштем у Лесковцу, које ће са успехом
привести крају, вероватно јануара 1904.
II

И у случају електрификације Лесковца подстицај да се успостави
контакт између тадашњих поседника капитала и проф. Ђ. Станојевића
био је пример Ваљева и Ужица. За саветника са ауторитетом за
одређивање начина електрификације Лесковца, проф. Станојевић је био
незаобилазна личност. Немамо података када је дошло до првог контакта између групе Лесковчана, заинтересованих за електрификацију
њиховог места, и проф. Станојевића. Први помен о том сусрету дао је
главни актер, проф. Станојевић, у свом трећем наставку предавања о
електричној индустрији у Србији, одржаном 17 Г29) јуна 1901. године у
Институту за физику Велике школе у Београду. У том делу излагања,
у навођењу чињеница о потенцијалу Вучјанске реке, у атару села Вучја,
петнаестак километара од Лесковца, Станојевић наводи „... По жељи
неколико угледних грађана, Лесковчана, простудирао сам питање о
доводу те снаге у Лесковац...".41 Први контакти између проф. Станојевића и Лесковчана до којих је дошло пре јуна 1901, а најраније у
пролеће те године, показују да је Станојевић био веома ангажован у
давању помоћи свим заинтересованим за изградњу објеката за производњу електричне енергије и да је „ткао на више разбоја" у исто време.
Том приликом и током још неколико радних сусрета између покретача

39 Трговински гласник, 2. мај 1903, бр. 95
40 Проф. Станојевић одржао је 10, 15 и 17. јуна 1901. предавање пред великим бројем
слушалаца о „Електричној индустрији у Србији". Ово предавање, приређено за
штампање, прво је објављено у „Привредном гласнику" за годину 1901, у свескама 7,
8-9 и 10-11. Исте године (1901) објављено је посебно издање под истим насловом
41 Ђ. М. Станојевић: Електрична индустрија у Србији. Привредни гласник, 1901, св.
10-11, стр. 88
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идеје о електрификацији Лесковца и проф. Станојевића договорено је
да проф. Станојевић са стеченим искуством из Ужица буде носилац
посла. У оквиру тога требало је да организује израду пројекта са
техничким и финансијским условима да би се искористила снага
Вучјанске реке, изградила хидроцентрала, енергија пренела до Лесковца и у њему дистрибуирала. Паралелно овој активности која је требало
да се обави у иностранству, проф. Станојевић задужен је да припреми
документацију за оснивање акционарског друштва и судску регистрацију предузећа.
Долазећи на чело Лесковачког електричног друштва, проф. Ђ. Станојевић, поред наведених задужења имао је још један проблем: да утврди да
ли неко поседује дозволу за употребу воде Вучјанске реке. О највећем
проблему, са којим ће морати да се носи следећих дванаест година, у
лето и рану јесен 1901. године ништа није знао, чак ни наслућивао.
А то је био будући правни спор између Лесковачког електричног
друштва и Петра Илића, члана фирме за производњу текстилне робе од
вуне „Поповић-Илић и Комп." из Лесковца, који ће се окончати тек 1913.
године. Упућен у значај поседовања прописаних административних
дозвола, без којих се није могло приступити оснивању предузећа ни
градњи објеката, Петар Илић је 21. августа (3. IX) 1901. године поднео
Министарству народне привреде молбу којом тражи „... да мени изволи
дати концесију да могу учинити употребу од водне снаге коју ми дају
моје воденице и река Вуч(ј)анска за произвођење електрицитета". 42
Исказујући потребу да му се изађе у сусрет, Петар Илић је у молби
навео разлоге сматрајући их да ће бити довољно убедљиви да министар
народне привреде да сагласност за његову и његове фирме пословну
намеру. Ти аргументи били су: 1. да је он члан фирме: „Поповић, Илић
и Комп." - фабрике за израду штофова, позамантеријске и плетарске
робе од 3. маја 1895. године; 2. да се за погонску снагу троше дрво и угаљ
и да су у количинама које су фабрици потребне, отежано обезбеђују. Тај
проблем изазива производне тешкоће, нарочито када се ради о строго
утврђеним роковима; 3. Како је електрична енергија снага примењива
свуда где постоји фабричко предузеће, он би у фабрици заменио пару са
електричном енергијом. 43 За организовање производње електричне
енергије Илић је навео довољно снажну воду код својих воденица на
Вучјанској реци у атару села Вучје „... које имају тако јаке падове да би
се та снага могла употребити за произвођење електричне струје". 44
Да би ову намеру реализовао, Петар Илић је од министарства
тражио повластичарску помоћ у виду бесцаринског увоза свих машина
и електроматеријала и да та привилегија, ослобађање од свих пореза и
приреза, буде у трајању од десет година. Молилац се обавезао да ће у
42 АС, МНП, Тф. 10, бр. 151. Молба Петра К. Илића, члана фирме „Поповић, Илић и
Комп." Министарству народне привреде од 20. VIII (2. IX) 1901. Заведено у МНП Тбр.
4141 од 21. VIII1901.
43 Исто
44 Исто
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овај пројекат уложити капитал од 100.000 динара и да ће производњу
електримне енергије почети за годину дана од дана добијања концесије.
Дакле, молба Петра К. Илића била је од 21. августа (2. IX) 1901.
године, у званичној процедури у Министарству народне привреде и
морала је имати своје решење, било сагласно молби, или одбијајуће и
са образложењем. Међутим, биће да су проф. Станојевић и његови
пословни компањони из Лесковца, по свој прилици, сазнавши за овај
Илићев захтев, своје деловање у Београду веома убрзали.
Порив за такву активност била је следећа процена: ако би Петар
Илић реализовао своје намере, по Друштво и Станојевића настала би
ненадокнадива штета - био би изгубљен најбогатији водом и најјефтинији водни потенцијал у околини Лесковца за хидроцентралу у пројекту. Уколико П. Илић, односно фирма у име које је поднета молба,
добије сагласност министарства за употребу воде реке Вучјанске, за
проф. Станојевића би то била друга изгубљена трка за право употребе
воде у току 1902. године. Даљи ток збивања око овог предмета указује на
договорено одуговлачење доношења одлуке, како би Лесковачко електрично друштво припремило потребну документацију за свој захтев за
употребу воде Вучјанске реке за производњу електричне енергије.
То административно одуговлачење у корист форсираног акционарског друштва а на штету приватног капитала, вођено је на следећи
начин: од среске власти у Лесковцу тражено је из МНП 18/30. септембра
1901. да се од Петра К. Илића узму допунска објашњења. Разлог за ту
интервенцију из министарства су објаснили следећим: „... Но како се
молилац није изјаснио да ли ће он производњом овог електрицитета
прерађивати какву сировину, коју поименце и у коликој мери, то да би
се могло донети решење по његовој молби, потребно је да накнадно
изјасни и о томе јер, ако мисли да употребом воде снаге Вуч(ј)анске
реке производи само електрицитет а не мисли да тим електрицитетом
прерађује какву сировину, онда му се ваља за своје тражење обратити г.
Министру унутрашњих дела, који је по Закону о водама и њиховој
употреби и надлежан да му тражњу одобри или не одобри.45
После 56 дана од датог налога Петар К. Илић је среској власти у
Лесковцу дао тражену изјаву и одговорио на постављено питање: „... Ја
бих ову електричну снагу употребио на покретање машина које израђују ове предмете а тиме употребом електричне снаге прерађивао
сировину - вуну. (...) Како ћу ја на овај начин употребљавати електричну снагу искључиво као средство за прераду сировине - вуне то се
надам да ће ми (...) тражену концесију дати".
Даљи контакти П. Илића са МНП били су завршени 23. новембра (6.
XII) 1901. Пошто је констатовано да ће фирма коју заступа П. Илић
водну снагу употребљавати искључиво за покретање машина, мини45 АС, МНП, ТФ. X, бр. 151/901
46 Исто. Изјава Петра К. Илића дата у Среском начелству у Лесковцу дана 13/25.
новембра 1901. године
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старство није било у могућности да му да „никакву нарочиту концесију" и да се за своје тражење обрати МУО, сходно Закону о употреби
вода.47
Период између 21. августа (2. IX) и 23. новембра (5. XI) колико је
трајала ова преписка било је временски кредит омогућен проф. Станојевићу и иницијативној групи из ЈТесковца да напишу статут друштва,
текст упуте на потврђивање у МНП, а то је добијено 31. октобра (12. XII)
1901. и да из ангажованог иностраног пројектног бироа стигну ситуациони планови Вучјанске реке, доводног канала и осталих објеката,
положај турбина, распоред машина и разводног постројења, како би се
код Начелства Округа врањског истовремено са Петром Илићем појавили као интересанти и то са комплетном документацијом за право
употребе воде и падова Вучјанске реке 48
Два програма: један који је био изведен помоћу породичног капитала, и други, акционарског друштва, око права на коришћење вода и
брзака Вучјанске реке оцењивале су стручне комисије; 2 (14) децембра
1901. по захтеву Петра К. Илића а 3 (15) 1 1902. Лесковачког електричног
друштва (у даљем тексту: ЛЕД).
"Извршним решењем Начелства округа Врањског Г. бр. 642 од 10 (23)
маја 1902. одобрено је Лесковачком електричном друштву да на падовима Вучјанске реке подигне постројења за производњу електричне
енергије по одобреним плановима...".49 Поднети захтев П. Илића за
употребу Вучјанске реке стручна служба Начелства је одбила. На основу
добијеног одобрења Лесковачко електрично друштво подигло је хидроцентралу и то под надзором грађевинског инжењера НОВ. Из нама
непознатих разлога ЛЕД је зграду хидроцентрале поставио низводно,
мимо пројектом одређеног места, због чега је могла и требало да уследи
забрана рада хидроцентрале. Ово измештање зграде изван у плану
обележеног простора, који је био поднет окружној комисији, упућује да
је проф. Станојевић, као најважнија личност у ЛЕД-у, имао два
пројекта: један помоћу кога је елиминисао Петра Илића, и други, који
је због нечега више одговарао акционарима и по коме су изграђени
објекти за хидроцентралу. По откривању ових чињеница, а то се
догодило десет година после изградње хидроцентрале, настао је судски
спор. Актери су били Петар К. Илић као тужилац и Лесковачко

47 АС, МНГ1, Тф. X, бр. 151/901. Акт МНП начелнику среза лесковачког, ТБр. 5669 од 23.
XI (5. XII) 1901.
48 Александар Тадић: „Електродистрибуција - Лесковац". У: Од Ђетиње до Ђердапа.
Електропривреда Србије 1893-1941. са освртом на стање 1977 - Београд.
Електропривреда Србије, 1979, стр. 167; Архив Југославије (у даљем тексту: АЈ), Фонд
65-335-971. Елаборат Грађевинског одељење Начелства Округа врањског, Г. бр. 642 од
10/22. V1902. о комисијском увиду у решење по молбама Петра Илића, индустријалца
из Лесковца Г. бр. 2100 од 27. XI (9. XII) 1901. и Лесковачког електричног друштва, Г.
бр. 2110 од 27. XI (9. XII) 1901; АС, МНП, Тф. X, бр. 151/901
49 АЈ, Фонд 65-335-971. Из елабората Грађевинског одељења HOB
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електрично друштво преко личности проф. Ђорђа Станојевића. Ово
судско гањање завршило се у новембру 1913. године. 50
Без обзира на учињено прекршајно дело, али и због немогућности да
се изграђени објекат хидроцентрале дислоцира или поруши, судски
вештаци су констатовали да изграђени електрообјекти, иако мимо
одобреног пројекта, не угрожавају ничији посед, па је решено „да се
Лесковачком електричном друштву дозволи да своју централу, коју је
подигло (...) задржи на месту где је централа подигнута".51
Поседујући само информацију из Врања, а не и званично решење да
је Начелство Округа врањског инвестициону предност дало Лесковачком електричном друштву, Станојевић је, као председник Иницијативног одбора покренуо процес конституисања предузећа. Прво је у
штампи 14 (27) априла 1902. објављен позив за упис 2.000 акција од по
100 динара. Трајање уписа скраћено је на само 12 дана, од 23. априла (6.
мај) до 5 (18) маја т. г., јер су се и пре обнародовања уписа знали купци
и износи које ће уписати. Тако је већ првог уписног дана откупљено 200
акција више од у продају пуштеног броја. Последњег уписног дана
одржан је конститутивни збор (5/18. маја 1902) а 12 (25) маја и
претходни збор на којем је изабрана управа Лесковачког електричног
друштва. За председника Управног одбора изабран је проф. Ђ. Станојевић. 52
Са искуством стеченим у Ужицу где је због неадекватних одлука
било доста допунских радова, Станојевић је за пројекат на Вучјанској
реци благовремено обезбедио све планове: ситуациони план Вучјанске
реке, објеката хидроцентрале, план далековода Вучје - Лесковац и
комплетне нисконапонске електричне мреже у Лесковцу. И не само то.
Станојевић је за Вучјанску реку обезбедио и проточне вредности у свим
годишњим добима. У односу на доток воде биле су утврђене производне могућности централе и преносне мреже.
Одмах по конституисању, Управни одбор је расписао међународни
конкурс за испоруку електроопреме за хидроцентралу: тражене су две
турбине од по 200 КС и два генератора одговарајуће снаге (око 170 KW)
за производњу полифазне струје и електроматеријал за далековод од
Вучја до Лесковца и нисконапонску електричну мрежу у Лесковцу.53
Позив предузимачима да узму учешћа на усменој лицитацији за
израду каменог канала за довод воде, тек у трећем покушају дао је
резултат. За извођача радова узет је Јосиф Јошка Гранжан, предузимач
50 Више о овом судском процесу и проблему због кога је настао, а по Станојевићевом
виђењу, видети: Једна електро-правна загонетка - одЂ. М. Станојевића, - Београд, шт.
„Сранко Радичевић", 1910, стр. 78
51 АЈ, Фонд 65-335)971. Решење Начелства округа Врањског Г. бр. 1414 од 12 (25)
сеитембра 1913. године
52 Остали чланови Одбора били су: Глигорије Јовановић, индустријалац; Лазар
Јосимовић, пред. Првостепеног суда у Лесковцу; Јован Коцић, трговац; Ђорђе
Алексић, апотекар; Влад. Савић, инжењер; Лука Герзић, судија; Прока Нешић,
благајник и Коста Павловић, пензионер
53 Трговински гласник, 21. маја (2. VI) 1902, бр. 111
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из Ниша, проф. Станојевићу добро знан као извођам радова објеката
хидроцентрале у Ужицу. 54 Од јула 1902. године цео програм био је у
реализацији. За испоручиоца електроопреме био је одабран пословни
знанац, берлинско-минхенска фирма „Сименс Халске". Уступљени су и
радови на свим грађевинским објектима. За лицитацију за далековод и
варошку мрежу још је било времена. Завршетак ових радова очекивао се
кроз годину дана, у лето 1903.
У одмаклој фази свих радова, у току 1903. године, констатовано је
помањкање инвестиционог капитала. У јулу те године у новинама се
могло прочитати „да се са радовима око електрике поприлично натеже". То померање завршетка радова није код управе и акционара, а ни
код грађана изазивало нестрпљење и притисак на управу, јер се знало
да ће тај посао бити завршен. „Ако није било вечерас, биће јесенас",
истицали су тим поводом Лесковчани.55
Недостајући новац могао се обезбедити зајмом или повећањем
акционарског капитала. Ова друга могућност реализовала би се на тај
начин што би се номинална вредност постојећих акција са 100 повећала
на 150 или 200 динара, а прикупљеним износом из доплата обезбедио
би се недостајући инвестициони капитал. Ако би управа Друштва овим
путем кренула, тако прикупљен новац у каси Друштва нашао би се тек
за годину, а можда и за две године. То за управу није било решење, али
је проблем био и како ће акционари реаговати на додатно оптерећење.
После првих сазнања о намери управе Друштва, јавила се код
ималаца удеоница и других грађана сумња у успех целог посла Разлог
сумњи била је чињеница да су многи „газдаши акције почели отуђивати", што је код обичног света тумачено као знак неповерења у Станојевићево дело. Отуђивање акција поседници су правдали ставом: „Море
што да имам главобољу и због ту електрику".
По свим до сада објављеним текстовима, који се баве производњом
електричне енергије у Србији до Првог светског рата, хидроцентрала
на реци Вучјанској није завршена и пуштена у рад 1902. године.
Поуздано се зна да Лесковац није био електрифициран до августа 1903.
Завршетак свих радова и стављање обе мреже под напон зависило је од
прилива додатних новчаних средстава. Због тога, могуће је да је тај
велики дан за град Лесковац, Лесковчане и привреду града био у
последњем месецу 1903. или првог месеца 1904. године. И то ће даља
истраживања утврдити.
54 Трговински гласник, 7 (20) VII1902, бр. 145
55 Штампа, 27. VI1903, бр. 156
56 Исто
57 Својим ангажовањем у ЈТесковцу проф. Станојевић трајно ће се везати за тај град. На
челу Управног одбора Лесковачког електричног друштва остаће до смрти, 1921.
године. Ова функција обезбеђиваће му значајан приход од награда за вођење послова
као и од дивиденди на уложени новац у акције. Са истим људима који су чинили
финансијску окосницу ЛЕД-а основаће 1904. године ново индустријско предузеће Лесковачко друштво за прераду кудеље и лана. Почетни капитал овог предузећа био
је 400.000 динара. Иницијатор оснивања и много година први човек овог предузећа
био је Ћорђе М. Станојевић
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III

Међу неколико вароши и варошица које су од пролећа 1901.године
ангажовале проф. Ћорђа М. Станојевића да утврди могућност електрификације њихових места, нашла се и варошица Паланка (смедеревска).
Проф. Станојевићу обратио се Драгутин Тодоровић, председник суда
општине варошице Паланке. 58 Сарадња Д. Тодоровића и Ђ. Станојевића трајала је, колико се да утврдити, између октобра 1901. и марта
1902. године. Током боравка у Паланци проф. Станојевић је своје
истраживање усредсредио на реку Јасеницу и тада констатовао „да
Паланка може и добро и јефтино осветљење да има, само ако то
хоће...".59
Иницијатор контакта са проф. Станојевићем, његов сарадник током
боравка у Паланци, а потом и организатор збора грађана Паланке да би
се изјаснили „да ли је овдашњој вароши потребно електрично осветљење или не..." био је Драгутин Тодоровић. Тај збор грађана на којем је
исказана дужна пажња Тодоровићу што их је окупио, одржан је 25.
марта (7. IV) 1902. године.
Прегаоци Паланке, познати по својим трговачким пословима „треба
још више да приону на посао те да у својој вароши створе и електрично
осветљење", биле су речи сазивача овог скупа, председника Тодоровића.
Његово ангажовање да Паланка обезбеди електрично осветљење, добило је подршку и других виђених грађана. Један од присутних пожурио
је са жељом да Паланка, осим електричног осветљења, добије и водовод.
Збор се, без иједног супростављеног мишљења, изјаснио у начелу за
предлог председника збора Д. Тодоровића, задуживши га да контактира
са проф. Станојевићем и да га замоли да дође у Паланку и грађанима да
информацију о водним потенцијалима реке Јасенице и могућности
изградње хидроцентрале на погодном месту.60 Нових вести о Станојевићевом ангажовању у Паланци нисмо нашли, иако аутор прилога који
смо користили, на крају поручује: „Шта даље о овој ствари рађено буде,
ја ћу вам јавити". 61
IV
Прву идеју са неком врстом програма за увођење електричног
осветљења у Пирот, дао је Матија - Мата Ненадовић, чије је прво дело,
хидроцентрала на реци Градац, већ трећу годину производила елекричну струју за осветљавање Ваљева. Интересантно би било докучити
шта је Матију одвело безмало са крајње западног дела Србије на
границу према Бугарској, у Пирот, да понуди Пироћанцима своје
искуство коришћења снаге реке да би се производила електрична
58 Тој функцији сада би крајем XX века одговарала функција председника извршног
савета (одбора) општинске скупштине
59 Трговински гласник, 29. III1902, бр. 70
60 Исто
61 Исто
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енергија. Иако без сигурних чињеница, о том Матијином отиснућу на
други крај Србије да понови ваљевски подвиг и ојача породичне
приходе у за њега непознатом граду, изнећемо правце нашег размишљања.
Прво, Матија је продајући у септембру 1901. године хидроцентралу
у Ваљеву енглеском инжењеру и рударском предузимачу Ј. Р. Финеју
обезбедио материјалну опскрбу својој породици за дужи период и на
пристојном нивоу. Ослобађајући се обавеза које су биле везане за
власништво, рад хидроцентрале и одржавање варошке мреже, егзистенцијално обезбеђен рентијерским примањима, Матија је могао свом
немирном пословном духу да изађе у сусрет и да почне са још једном
од својих идеја, да настави са градњом електричних централа, ма где то
било.
Немамо довољно доказа да бисмо објаснили зашто се Матија 1902.
године отиснуо из Ваљева и зашто је изабрао Пирот „варошко село" за
полигон свог новог подухвата, место које је после 1878. почело да
стагнира, да би се после 1885. године тај процес убрзаније наставио.62 У
години Ненадовићеве понуде (1902), добар познавалац прилика у
Пироту, окружној вароши, у престижном и поузданом „Трговинском
гласнику" пише: „Мало је окружних вароши у Србији које су последњих година почеле тако нагло да опадају као Пирот. Управо он је сада
ни варош ни село: општина презадужена; варош неуређена; трговина
сасвим опала". 63
Можда је Матија на основу неких сазнања и својим алтруизмом
назрео потребу Пироћанаца, да покретачком енергијом зауздају стагнацију и пропадање и цео крај усмере другим правцем, ка опоравку и
просперитету. Могуће и да је Матији укупно стање Пирота било
непознато и неважно, да је кренуо у тај крај другим послом, снимио
стање варошке расвете и водних могућности и да се код њега одмах
јавила мисао да добро уновчи своју идеју и искуство.
Без обзира на прави повод његовог боравка у Пироту 1902. године и
порив да се понуди имућном делу пиротског становништва да помоћу
његовог капитала електрифицира Пирот, Матија остаје родоначелник
идеје и организатор групе од 10-15 Пироћанаца са којима је требало да
оснује акционарско друштво за електрично осветљење Пирота.
Та његова мисија збила се у лето, тачније у јулу 1902. године. Први
извештај о томе доноси, ко би други, до „Трговински гласник". 64 Већ из
првог пасуса добијамо пуно података о иницијатору и његовој намери:
„Познати индустријалац из Ваљева, г. Ненадовић, бавио се овог дана у
Пироту и покренуо је питање о електричном осветљењу града Пирота.
За остварење своје замисли г. Ненадовић нашао је око петнаест
62 Шер-Чој или, како су Турци Пирот звали - „варошко село"
63 Трговински гласник, 3. XI1902, бр. 239. У тексту: „Пиротска општина и њене невоље"
64 И „Вечерње новости" јавиле су о истом, преузимајући податке из „Трговинског
гласника". обима анотацијске вести (Вечерње новости, 15. VII1902. бр. 192)
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интелигентних трговаца, млађих људи из Пирота који ће уложити по
извесну суму новца и тиме обезбедити капитал који ће бити основица за
остварење поменутог циља".65
Део финансијског терета електрификације Пирота Ненадовић је
хтео да пребаци и на општину пиротску на тај начин што је општинској управи понудио да на погодном месту тока Нишаве откупи
земљиште где би се изградила речна брана и прокопао доводни канал за
воду. Осим наведеног општина је требало да обезбеди дрвене стубове за
пренос електричне енергије за раздаљину од 3,5 километара, као и
стубове за инсталацију варошке мреже ниског напона. По Ненадићевој
процени, улог општине не би био већи од 10.000 динара, а заузврат
општина би добила бесплатно осветљење улица и зграде Суда општине
пиротске. Овај аранжман био би у важности све док је електрична
централа у погону. 66
Ненадовићева процена укупног коштања свих објеката за електрификацију Пирота, у то рачунајући и варошку мрежу, комплетну електроопрему у централи и ван ње, а то су трансформатори, била је 10.000 +
50.000, што је било 60.000 динара, односно веома нереално. 67
Од Ненадовића одабрано место на Нишави налазило се 3,5 километара низводно од Пирота. Изградњом речне бране и помоћу доводног
канала добио би се пад од 4 метра и производња јачине од 100 КС,
односно од око 80 киловата, колико се сматрало да ће бити довољно за
електрично осветљење Пирота.
Већ тада, у јулу 1902. године, М. Ненадовић је поседовао скицу
положаја земљишта на Нишави. Он је за кратко време најавио и израду
планова и предрачун трошкова, што је био елемент уговора између
финансијера и Матије Ненадовића, као покретача идеје и власника
пројектних планова. Награда Ненадовићу за његово укупно ангажовање
била би 20% од чистог годишњег прихода оствареног од продаје
електричне енергије и почела би се исплаћивати од пуштања у рад
електричне централе, односно електрификације Пирота.
Треба записати и коментар аутора овог новинског прилога: „Општински одбор, свакако, размислиће добро о овој понуди, нарочито ако
се узме на ум, да се сваке године издваја на осветљење близу три хиљаде
динара." 68
Од ове Ненадовићеве иницијативе, у градитељском и финансијском
смислу, ништа није било реализовано. Како је општинска каса била
празна, општинска имовина пописана уз мноштво дуговања, прирези
65 Трговински гласник, 14. VII1902, бр. 151. Текст: Електрично осветљење у Пироту
66 Упоређујући износ који је Ненадовић дао за наведене објекте и цену грађевинских
радова у Ужицу, стиче се утисак да би са одмицањем радова и наведени износ од
10.000 динара стално растао и на крају достигао реалну цену
67 (Трговински гласник, 14. VII 1902, бр. 151). Могуће да је М. Ненадовић мислио да део
трошкова пребаци на приватне потрошаче електричне енергије у фази инсталирања
по кућама, радњама свих категорија и радионицама
68 Исто
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општински задужени, а исплата обавеза престала, општинска управа
могла је само да се захвали М. Ненадовићу на понуди. А без учешћа
општине, имаоци капитала на које је Ненадовић рачунао, нису били
спремни, могуће и због Ненадовићевог лихварског тражења за своје
само подстицајно учешће, да уложе свој новац у овај пројекат. 69
Расположење за улагање новца на иницијативу, може се слободно рећи,
за њих странца, видно је јењавало.
Ненадовић се вратио у Ваљево где га је затекла и вест о династичком
преврату маја 1903. године, за чије последице је био животно заинтересован. Од тог догађаја Матији сарадња са Пироћанцима више није била
преко потребна. Он је своју друштвену и политичку делатност везао за
Ваљево. Ускоро је изабран за председника општине у Ваљеву, а током
трогодишњег председниковања много је учинио на реализацији комуналног програма који је претходна управа иницирала 1902. године а
становништво подржало. 70
После нешто више од једне године од Ненадовићевог бављења у
Пироту, исти људи на које је и Ненадовић рачунао за реализацију своје
намере, преузели су иницијативу да Пирот добије електрично осветљење. Један од разлога за поновно стављање у жижу интересовања
грађана Пирота питања елктрификације били су понижавајући услови
ходања пиротским улицама, које су биле осветљење невеликим бројем
фењера. Још непријатније је било осветљење породичних просторија
петролејским лампама од којих се ширио задах.71
Нова иницијатива група за реализатора програма електрификације
Пирота узела је провереног пројектанта инжењера Аћима Стевовића,
уваженог стручњака у Железничкој радионици у Нишу. За припремне
грађевинске радове ангажован је Ј. Видаковић, инжењер Округа пиротског. Инж. Стевовићу ово је био трећи ангажман као пројектанта
грађевинских објеката хидроцентрале. Његов пионирски рад био је у
Ужицу. Стечено искуство у Ужицу применио је пројектујући брану,
доводни канал од бране до вентрале и сграду централе на Нишави код
манастира Св. Петка, за потребе града Ниша. У новом ангажману први
Стевовићев задатак је био да се определи где ће лоцирати хидроцентралу: на Нишави или Темској реци.
Овде завршавамо са излагањем о даљим настојањима Пироћанаца да
електрифицирају своје место изградњом хидроцентрале на једној од
река које су им стајале на располагању. До Првог светског рата они у
томе нису успели.
69 Трговински гласник, 3. XI 1902, бр. 239. Текст: Пиротска општина и њене невоље
70 Више о Ненадовићевом деловању у Ваљеву по избору за председника у: мр Милан
Трипковић: Општинска управа и њена борба за чистије, лепше и модерније Ваљево,
1903-1912, „Напред", Ваљево, 2. IV 1999, бр. 2618 до 2. VII 1999, бр. 2631, укупно 14
наставака
71 Штампа, 14. X 1903, бр. 265. Гекст: Електрично осветљење у Пироту
72 Ове податке из пиротског листа „Граничар" преузео је „Трговински гласник" и
објавио у бр. 228 од 14. октобра 1903. године
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V

И фупа „првих грађана Крушевца" организовала се да свом граду
обезбеди у то време престижни статус корисника електричног осветљења и електричне енергије као погонске снаге за постојеће и нове
индустријске погоне. Прве вести о њиховој активности потичу из
новембра 1902. године.
Покретачи идеје о модернизацији живота у Крушевцу путем примене електричне енергије били су, у највећем броју образовани људи,
подржани од неколико трговаца који су истовремено били и индустријалци, поседовањем месних млинова.
Већина њих припадала је наставном особљу крушевачке гимназије,
али су били заступљени и лекари, инжењери и други.
Први збор грађана одржан је 24. новембра (7. XII) 1902. Тема збора
била је, наравно, оснивање акционарског друштва посредством кога би
се прикупио капитал и формирало предузеће за електрификацију
Крушевца. Несвакидашња тема привукла је велики број заинтересованих грађана. Жеља сазивача била је да присутне подробно информише
о својој намери а поента реченог на том збору била је: Крушевац је град
са сигурном будућношћу у сваком погледу, зато се и намеће потреба да
град добије електричну енергију и да се осветли електричном светлошћу. Од свих могућности за добијање осветљења, најбоља је електрична енергија. Пут ка реализацији тог програма је употреба водног
потенцијала реке Расине и формирање добре воље код грађана да
новчано учествују у реализацији тог подухвата.73
На збору грађана изабран је Ужи одбор са седам лица,74 коме је дато
овлашћење да изнете предлоге проучи и прикупи потребне податке о
до тада изграђеним електричним централама и електрифицираним
местима у Србији; да ступи у контакт са проф. Станојевићем „ и умоли
га за његово мишљење и савет по овоме, на који би начин и како могао
Крушевац доћи до електричног осветљења најповољније, било употребом и комбиновањем оближњих моторних снага, које сада у околини
постоје, било оснивањем какве нове".75
Овај одбор такође је требало да пружи и податке о приближној цени
коштања комплетног пројекта, а то је подразумевало изградњу хидроелектричне или калоричне централе, преносног система,. варошке мреже и приватних инсталација. Тек по прибављању свих информација
уследио би збор грађана, када би се уз подробна обавештења могло
73 Штампа, 26. XI 1902, бр. 79; Трговински гласник, 27. XI 1902, бр. 257; Штампа, 27. XI
1902, бр. 80
74 Сава Браљинац, окружни инжењер; Љуба Николић, трговац и млинар; Драгутин
Росић, трговац и млинар; Коста Јанковић, лекар; Владимир Виторовић, пензнонисани
професор; Стеван Маринковић, проф. гимназије; Младен Ћуровић, наставник цртања
75 Трговински гласник, 28. XI 1902, бр. 258. Извештач Трговинског гласника из
Крушевца под „моторном снагом" подразумева „водну снагу" а „оснивање какве
друге" без сумње се односи на пару као погонску снагу
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одлучити хоће ли се приступити оснивању акционарског друштва за
електрично осветљење Крушевца. 76
Састав изабраног Ужег одбора уливао је поверење не само, на збору,
присутном извештачу „Трговинског гласника", већ и осталим учесницима овог скупа. Сваког од њих појединачно, а и збор у целини
карактерисала је озбиљност, па се очекивало да ће им поверени задатак
на најпрактичнији начин извршити. 77
Сва добијена задужења на првом збору грађана, чланови Ужег
одбора су за кратко време посвршавали. Током неколико састанака
усаглашени су правци деловања, одабране су личности и фирме од
којих су тражени њима потребни подаци. Изузев проф. Станојевића,
остали адресанти нису нам познати. Треба забележити да су сви, којима
се Одбор обратио, узвратили обавештењем да су спремни да учествују у
припремним радовима и изради студија за осветљење Крушевца. Одбор
није даље наставио контакте са понуђачима пословне сарадње, јер за то
није имао овлашћење а ни елементе за било какву конкретизацију,
задржао се само на прикупљању информација и евентуалних сугестија
од управа и власника већ изграђених објеката и овлашћених пројектних
атељеа. Са посебним интересовањем очекиван је сусрет са проф.
Станојевићем, који је требало да се догоди у Крушевцу, „да својим
знањем и искуством помогне одбор (...) да не би као неискусан у овим
радовима лутао и дангубио у раду".
До посете проф. Станојевића дошло је 11 (24) децембра 1902. године,
у прекиду једног од његових повратака из Лесковца, у којем је често
боравио због послова за градњу хидроцентрале у атару села Вучја. У
току једнодевне посете Крушевцу Станојевић је обишао равничарски
ток реке Расине, десетак километара удаљеног од Крушевца, да би
направио увид у проточну снагу воде у зимском периоду, када је испод
средњег нивоа протока. Тада је проф. Станојевић утврдио „да постојећа
погонска снага млинова (воденице) на Расини, ближих Крушевцу, од
60-80 коњских снага није довољна за овај цељ, већ [би] се морала подићи
водена инсталација са већим падом и појачањем на 120-150 коњских
снага, зашта има могућности и у прегледаним положајима ближих и
нижих делова Расине, само би се имали откупити два млина (воденице)
и нека приватна земљишта, а у изгледу је лакше и веће добијање снаге
водене у горњем планинском - старом делу Расине". 79
За вечерњи део Станојевићевог боравка у Крушевцу уприличен је
разговор чланова Ужег (електричарског) одбора појачаног са још
неколико утицајем корисних људи у предстојећим разговорима са
проф. Станојевићем. Циљ разговора те вечери је био да се чланови
Одбора директно обавесте о Станојевићевој процени реалности њихове
76 Исто
77 Исто
78 Трговински гласник, 19. XII 1902, бр. 275. Из текста: Елекрично осветљење у
Крушевцу
79 Исто
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намере и оквирној цени реализације те намере. 0 истом су говорили
присутни Крушевљани, али само да би код проф. Станојевића проверили своје недоумице.
Општи закључак те вечери био је да је намера да се на Расини, и то у
њеном планинском делу, изгради хидроелектрична централа. Од те
инвестиције велике користи би имали акционари, варош Крушевац и
цела околина и не само материјалне, већ и културне.
На основу ове констатације уследило је неколико логичких одлука:
да се интензивније настави прикупљање неопходних података, уреде
студије и почну припремни радови за увођење електричног осветљења
у Крушевцу; да се хидротехнички сниме положаји у горњем, планинском делу реке Расине око села Ћелије, како би се добио већи пад и већа
водна снага за рад турбина; као пројекат за будућност Станојевић је
наметнуо, а Одбор прихватио, да се обави снимање Велике Мораве у
делу између Сталаћа и Браљине. Тадашња хидротехничка сазнања
упућивала су да би се у том делу Мораве могло добити до 2600 КС,
одакле би, осим Крушевца, била обезбеђена електрична енергија за
ширу територију којој припадају Параћин, Ћуприја, Алексинац, Рожај,
Варварин, Трстеник и Ђунис. За време када је ова идеја настала, то је
био визионарски електропривредни систем у чију реализацију тадашња Србија није била спремна да уђе ни финансијски, техничком
културом, ни грађевинском оперативом. Станојевић је понудио своју
бесплатну стручну и саветодавну помоћ у фази до оснивања друштва.
Компетентни људи за процену даљих активности око формирања
акционарског друштва за електрично осветљење били су оптимисти да
ће баш то друштво електрифицирати Крушевац. Залога таквој процени
и очекивању била је, према њиховом мишљењу, састав Ужег ("електричног") одбора, проф. Станојевић и заинтересованост грађана. Очекивало се да ће проф. Станојевић пред Ужи одбор, пре великог збора
грађана Крушевца, изнети пројекат и финансијску конструкцију за цео
пројекат у настајању.
Међутим, у 1903. години немамо податак о раду Ужег одбора, па
ћемо са изнетим завршити праћење покушаја Крушевљана да помоћу
воде реке Расине и савета проф. Станојевића електрифицирају свој
град.
Уместо Крушевца, у непосредној околини града, електрично осветљење добила је Државна барутана у Обилићу. То се догодило у пролеће
1904. године, неколико месеци пре него што ће тек устоличени краљ
Србије Петар Карађорђевић посетити Крушевац да би 28. јуна (11. VII)
1904. године открио Споменик косовским јунацима. Том приликом
краљ Петар је обишао и барутану у Обилићу и у кругу барутане и
електричну централу са погоном на пару.81
80 Исто
81 Вечерње новости, 16. III 1904, бр. 76; Штампа, 17. VI 1904, бр. 165. Подаци из текста:
Краљ у Крушевцу- Шетња по барутани
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Извесно је да су почетком 20. века и у Зајечару почела размишљања
да се и у том граду али и шире, у Тимочкој крајини, производи
електрична енергија, на првом месту да би се обезбедило електрично
осветљење, али и енергетска снага у занатству и индустрији. Око тог,
условно речено програма, који је био више потреба, окупила се група
успешних и образованих грађана Зајечара и из округа, али различитих
финансијских могућности. У намери сви су били јединствени: треба
изградити електричну централу. Застој у реализацији настао је због
појаве опречних мишљења какву електричну централу треба изградити. Једни су, вероватно под утиском виђеног у рудницима Тимочке
крајине „Вршка чука" и „Русман", били да се и у Зајечару изгради
калорична електрична централа, наравно много већег капацитета него
што су то били инсталирани погони у наведеним рудницима. 82 Другу
групу чинили су заговорници мишљења да треба изградити електричну централу чија би производња била заснована на раду водне
турбине. У сучељавању ова два мишљења губило се време.
Ту дилему је, како наводе Петар Увалић и Јован Првуловић,
отклонио проф. Ђорђе Станојевић својим присусвом и наступом на
збору грађана Зајечара, одржаном у Зајечару почетком јуна 1902.
године. 83 Тада се проф. Станојевић заложио да се на Црном Тимоку
изгради хидроцентрала. Електрична енергија произведена у тој хидроцентрали користила би се за осветљење Зајечара, могуће и околних
насеља и рад индустријских предузећа. Апеловао је на присутне да се
организују и да што пре почну са реализацијом. Како су за изградњу
хидроцентрале и електрификацију Зајечара и околних сеоских насеља
потребна значајна средства, најсигурнији пут ка томе је оснивање
акционарског друштва.
Сугестија проф. Станојевића је прихваћена. Ускоро су уследиле
конкретне активности: 8/21. јуна 1902. године група грађана у својству
оснивача Зајечарског електричног друштва затражила је сагласност од
Суда општине зајечарске да могу приступити изградњи хидроелек82 Најстарији податак о производњи електричне енергије у том делу Србије налази се у
исоријско-нутописној књизи аустријског историчара Феликса Каница: СРБИЈА
Земља и становнишгно од римског доба до краја XIX века. У свом истраживачком
обилажењу Србије, Каниц је 1897. године боравио у Тимочкој крајини, када је
посетио рудник угл,а „Вршка чука" код Зајечара. У подацима о том руднику Каниц
наводи да је рудник био осветљеп електричном светлошћу која је обезбеђивана радом
једне локомобиле, снаге 20 КС и за њу прикопчане динамо машине за производњу
једносмерне струје одговарајуће снаге. (Феликс Каниц- Felix Kanitz, Србија. Земља и
становништво од римског доба до краја XIX века. - Књига друга, - Београд, СКЗ „Рад", 1985, стр. 431)
„Русман" је топоним првог копа рудника бакра који ће касније добити име „Борски
рудник". (Више о постојању електричне централе у овом руднику видети: Вечерње
новости, 14. VII1901, бр. 191)
83 Петар Увалић, Јован Првуловић: У сусрет столећу. Прва електрична централа у
Тимочкој крајини, - Зајечар, „Електотимок", 1999, стр. 22
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тричне централе која ће производити електричну енергију као погонску снагу за рад будуће фабрике стакла и других индустријских објеката
које Индусртијско друштво у Зајечару намерава да подигне. 84
До јесени 1902. године Зајечарско електрично друштво поседовало је
статут Друштва потврђен од Министарства народне привреде и добијену повластицу на бесцарински увоз опреме за централу, као и право
првенства за коришћење воде река, потока и водопада и друге повластице које су се додељивале акционарским друштвима. Међутим, од
децембра 1902. године примећује се замирање активности Друштва да
би у току 1903. Друштво прекинуло сваку активност. Престанак рада
Зајечарског електричног друштва припремила су два најодговорнија
члана управе, председник и секретар, Јеремија Савић и Томо Милошевић, чланови богатих зајечарских трговачко индустријских породица. Они су, сваки у корист своје породице, хтели да приграбе уносну
инвестицију, каква је била електрификација Зајечара и дела Тимочке
крајине. 85
Време од децембра 1903. до новембра 1906. испуњено је непомирљивим надметањем ове две породице за добијање концесије за изградњу
електричне централе „на реци Црни Тимок у атару села Звездан и
Гамзиград...". Њихов беспоштедни сукоб пренешен је из Зајечара у
Београд, у владина министарства и Народну скупштину. Успела је
трговачка фирма „Урош Милошевић и Синови". Породичним капиталом изградили су хидроцентралу на Тимоку v оквиру Гамзиградске
бање. У рад је пуштена 1. новембра 1909. године.

Резиме
Од 1893. до 1900. годиме Београд је био једими електрифицирани град у
Крал.енипи Србији. Од 1900. Београду су се придружили још два окружна
срелишта, градови: Вал.епо и Ужицс. Електрификација ова два града у
западпој Србији изазвало је жсљу код грађаиа у пише места у Србији да и
они изграде електричме цсптрале и уличми фсм>ер и кућму петролеј лампу
замсне слектричном сијалицом а да у занатству и имдустрији примене
елекфомотор.
У овом гексту праћена су настојам.а у градовима: Чачку, Лесковцу,
Смедсревској Паланци, Крушевцу, Пироту и Зајечару да се електрифицирају
увођењем електричмог осветлен>а. Времс ових активности су прве три

84

Групу грађана оснивача Зајечарског електричног друштва чинили су: Михајло
Поповић, директор гимназије; Љуба Обрадовић, окружни начелник; Милутин
Станојевић, трговац; Милан Симић, председник општине зајечарске; Тома
Милошевић, марвени лекар; Влада Лазаревић и Чеда Младеновић, окружни
инжењери; др Димигрије Мицић, срески лекар; Михајло Јоцић, адвокат; Никола
Протић, Андра Младеновић и Јеремија Савић, трговци
85 Више о овоме у: АС, MI111, Тф. V, бр. 36ЛЈ02; Исто, Гф. 42, бр. 11/906
86 О овој хидроцентрали детаљно пишу П. Увалић и Јован Првуловић у наведеном
тексту на стр. 10-38
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годимс 20. вска (19()I-IW3) а у тексту изисти подапи до сада нису б и л и
познати стручној и осталој чигалачкој нублици.
Од напсдсних градопа слекгричпу енсргију успели су да обезбеде до
прног спетског paia само Лссковап и Зајсчар. Остала места су то учинила
после 1920. годинс и то под много попол>нијим околностима

Summary
From 1893 to 1900 Helgradc was ihc only elcctrified town in Kingdom Serbia. From
1900 Belgrade was accompanicd hy two morc district centres, towns Valjevo and Užice.
Electrification of thosc two towns in wcstcrn Scrbia causcd thc wish at citizens in many
places in Serbia also to build elcctric power plants and to change street lantems and home
petrolcum lamps for clcctric bulbs and to apply electric enginc in handicraft trades and
industry.
In this tcxt are analyzcd cndcavours in towns Čačak, Lcskovac, Smcderevska Palanka,
KruScvac, l'irot and Zajcčar to elcctrify thcmselves by introducing electric illumination.
Thc timc of those activities was in the first three years of thc 20th century (1901-1903)
and the data represcntcd in thc tcxt havc not bcen known to the professional and other
reading public till now.
Out of the mcntioned towns only Leskovac and Zaječar succeeded in supplying
electric powcr until World War I. Othcr places did it after 1920 in much favourable
circumstances.
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ХИДРОГРАФИЈА СРПСКИХ ЗЕМАЉА НА СТАРИМ
ГЕОГРАФСКИМ КАРТАМА
Картографија је дисциплина која се развијала од старог века па до
данашњих вемена. Врхунац картографије старог века досегнут је у
делима александријског астронома, картографа Клаудија Птолемеја.
Његово дело ће крајем средњег века извршити пресудан утицај на
картографску мисао Европе. За наше просторе, поред Птолемеја, од
значаја је и Појтингерова Табла из друге половине 4. века, где су
представљени путеви у свим деловима римског царства.2 У средњем
веку долази до стагнације картографије, на чији развој пресудно утиче
хришћанство. Тако се у периоду од V до IX века израђују карте света са
средиштем у Јерусалиму. Материјал је углавном узиман са античких
карата, према одабиру који је одговарао црквеном учењу и уз нагомилавање погрешака. Од IX до XV века појављују се монашке или манастирске карте, које су требало да прикажу библијско-географске појмове и
места из библијских легенди. Код ових карата ie и оријентација по
Библији, па је зато Исток стављен у врх карте. Због тога су знања
античких картографа много боље искористили арапски картографи. За
нас је од посебног значаја Идрисијева карта света (Tabula Rogeriana) и
коментар уз њу. Карта представља компилацију из Птолемејеве Географије, арапских извора и географских знања западне Европе тог доба 4
Међутим, Европа је за Идрисија дознала тек 1592. када је у Риму
штампано скраћено издање Географије. Поред Идрисија, за простор
1
2

3
4

0 рукописима Птолемејене Географије и њиховом проучавању види: Monumenta
cartographica Jugoslaviae I, Кеоград 1974,11-14 (А. Цермановић-Кузмановић)
И. Синдик: Старе кн.иге југословенских земаља. I Појтингерова Табла и типови
средњовековних карата, Веоград 1931; Monumenta cartographica Jugoslaviae I, 35-37 (Г.
Шкриванић)
Monumenta cartographica Jugoslaviae II, приредио Г. Шкриванић, Београд 1979,8-10
Исто:11. Идриси је рођен у Сеули код Тангера 1099/1100, школовао се у Кордови. У
Палермо, на двор норманског крал.а Рожера II (1130-1154), дошао је 1139/40, на коју
недељу пред краљеву смрт завршио је карту на којој је радио 15 година
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Балкана била је значајна и карта света (II mappamondo) фра-Маура из
1457-1459, коју је овај монах манастира Св. Михаила у Мурану код
Венеције урадио за португалског краља Алфонса V. Фра-Мауро је имао
своју радионицу карата а помогао му је чувени картограф Андреа
Бјанко. 5
Током средњег века појавила се, услед развоја поморства, посебна
врста карата, а то су поморске или портоланске карте. Најстарија
поморска карта потиче из 1311. године/' По правилу, на портоланским
картама су добро приказане луке и обала мора. Оскудни подаци о
унутрашњости, пре свега Балкана, погрешно су наведени. На већини
поморских карата нема мреже река и језера, а тамо где их има, обично
су нетачно приказани. Тако се на карти Ангелина Далорта из 1325. ток
Дунава приказује шематизовано, Сава није уцртана, а Drinago извире из
истих планина из којих и Дрим и улива се у Дунав, па уопште није
јасно коју би реку требало да представља.7 Могао би то бити погрешно
постављен ток Дрине који је на сличан начин приказан и код Ангелина
Дулцерта. 8 На другим поморским картама хидрографија српских земаља је још оскудније или никако приказивана.
Почетком XV века почиње ново раздобље у картографији, када се она
постепено ослобађа крутих принципа средњег века, који су је принудили да одбаци античко наслеђе. Пресудан утицај на картографску мисао
у Европи имало је Птолемејево схватање изнесено у његовој Географији. У преписима и штампаним издањима Географије јављају се и нове
карте - прва се појавила већ 1427. године. Прво издање Географије у
коме се јавља регионална карта на којој су уцртани и наши простори,
изашло је 1513. у Стразбуру, а карту је урадио немачки картограф Martin
Waldeseemiiller, техником дрворезаУ У бележењу података са наших
простора картографи су се сусретали са бројним тешкоћама: већи део је
био под Турцима, језик и графија су им непознати па се топоними и
хидроними често дају у погрешном облику. Ништа мање није важна ни
чињеница да поједине картографске центре у одређеном тренутку, из
политичких разлога, српске земље не интересују или их интересују
њихова робна подручја: италијанске картографе јадранска обала и њено
залеђе, а угарске, аустријске и немачке - области уз Дунав и Саву.
Италијанска картографија у XVI веку доживљава свој пун процват. У
Италији је штампана прва бакрорезна карта (1506), први атлас (око
1570), основано прво друштво (1693). Најзначајнији римски картограф
овог доба је Антоан Лафрери. За наше крајеве значајнија је делатност
венецијанских картографа који детаљно приказују јадранску обалу,
ушћа река у море, Скадарско језеро и његову околину. Посебно је
5
6
7
8
9

Monumenta cartographica Jugoslaviae II, 27
Исто:41-45; Г. Томовић: Поморска карта Ангелина Дулцерта из 1339. г, ИЧ 19 (1972),
79-99
Monumenta cartographica Jugoslaviae II, 45
Г. Томовић: Поморска карта Ангелина Дулцерта из 1339. г, 97-98
Г. Шкриванић: Martin Waldeseemuller - Tabula moderna Bossinae, Serviae, Greciae et
Selavoniae, ИЧ 19, (1972), 55-56; C. Живковић: Југословенске земље на старим
географским картамаХУ!, XVII, XVIII век, Београд 1990,11
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значајна делатност Коронелија (Vinccnzo Maria Coronelli), водећег
венецијанског картографа при крају XVII века.10 Млетачки картограф
Ђакомо Кантели да Вињола је 1689, израдио прву регионалну карту
Србије, на основу постојећег материјала, јер није могао да снима терен.
Он је донео на овој карти веома разгранату речну мрежу.11 Са прекоокеанским открићима издвајају се у XVI и XVII веку два поморска и
трговачка, али и картографска центра: Антверпен и Амстердам. У
периоду од 1570. до 1670, познатим као век атласа, стварали су:
Меркатор, Ортелијус, Јансон, Хондиус, Фредерик да Вит и други.
Основе научној картографији Европе поставили су Г. Меркатор (15121594) и А. Ортели. Меркатор је 1569. објавио велику карту света и у
историји картографије ова година означава почетак модерног периода,
јер је карта била израђена у цилиндричној пројекцији. 12 Међутим,
укупно узевши, карте холандских картографа о нашим крајевима су
слабе, зато што они Балкан у целини слабо познају.
За нас је најзначајнији развој картографије на немачком језичком
подручју, који је отпочео интензивним штампањем дрворезних карата
и ведута градова. Бечки картографи су најбоље познавали наше крајеве,
а њихове податке су преузимали и други картографи. Бечки двор је био
животно заинтересован за просторе Угарске, Босне и Србије, што се
одражавало и у картографији. Немачка картографија постаје конкутентна тек у XVIII веку са појавом Хомана (Johann Baptist Homann) који је
израдио карту Пожаревачког мира. То је време када се Бечки двор са
пажњом односи према српским земљама, што није био случај у ранијим
периодима. То најбоље показује најстарија карта Угарске из 1528.
године, на којој се интерес састављача зауставља на подунавским
градовима, Посавини и Босни, а у Србији се уносе само општи
појмови. 13 Крајем XVIII века извршен је преокрет у европској картографији, усавршавањем метода астрономског и математичког одређивања
географских координата и стајних тачака на земљишту. У употреби су
нови инструменти: мерни сто са планшетом и диоптером, бусола,
секстант, висински барометар.
Узимајући дотадашња знања европске картографије о српским земљама, па и о целом Балкану, до почетка XVIII века, не можемо да се не
сложимо са оценом Н. Радојчића који каже да је картографија већег
дела српских земаља у XVI и XVII веку више историја географских
заблуда о готово сасвим иепознатим земљама него низ
поузданих
географских обавештења,14 Знање о српским земљама кренуло је нагло
напред после друге опсаде Беча (1683). Европа, посебно Аустрија, за
Србију се занима као за ратиште. Аустријски картографи сакупљају
10 Исто: 12
11 М. Николић: Карта Србијс Ђакома Каителија да Вињоле из 1689. године, ИЧ19 (1972),
101-133
12 С. Живкоиић: Југословеиске земље на старим географским картама, 12-13; R.
GaSparović: Bosna i Hercegovina na geografskim kartama od prvih početaka do kraja XIX
vijeka, Sarajevo 1970, 35
13 J. Калић: Најстарија карта Угарске. Tabula Hungariae, Зборник РВИ 24-25 (1986), 423-434
14 I I. Радојчић: Географско знање о Србији почетком 19. века, Београд 1927,5
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податке од српских граничара, а и залазе у унутрашњост Босне и
Србије. Највише и најбољег материјала о географији Србије имале су
аустријске војне власти, али је он чуван као тајна. Војничке власти су
нерадо објављивале картографску грађу.15 Информације о српским
земљама продрле су у јавност приликом уређења границе по Карловачком миру, коју су урадили А. Ф. Марсиљи и Ј. X. Милер (1673-1721).
Марсиљи је 1726. објавио своје дело о Дунаву где је приказао његове
брзаке и сам речни ток.10 До нових, квалитетних географских знања о
српским земљама долази након Пожаревачког мира (1718), када су
аустријски војни инжињери снимили и премерили границу, којом
приликом је детаљно приказан ток Саве и ушћа њених притока, уцртан
је и лук Саве према ушћу Дрине. 17 Ова два премеравања су дала прве
поуздане податке о току Дунава и Саве, адама и притокама ових река.
Премеравања и снимања терена интензивно се изводи у Србији и
Босни после 1782. када су Аустрија и Русија склопиле споразум против
Турске. Извиђање српских земаља било је нарочито интензивно 1783. и
1784. године: мисије Хелда, Радомировића, Покорног, Митесера. 18
Међутим, овај материјал није објављиван и није брзо доспевао у атласе
па се тако знање о српским земљама споро ширило. Ипак, приликом
ових извиђања добро је упозната хидронимија и топонимија српских
земаља што ће бити од велике користи картографима током XIX века,
када је формирана географија као модерна научна дисциплина, а
картографија постала њен саставни део. После Свиштовског мира
(1791) опет су промењене границе, па је поново појачан интерес за
наше земље. Беч је у ово време главни центар издавања карата наших
земаља. 19 Крајем XVIII века појављује се и прва српска карта захваљујући Захарију Орфелину. У XIX веку наше земље под аустријском и
француском управом биће примерене новим, тачнијим методама. У
Србији истраживања врше руски картографи, посебно после 1830. у
Комисији за разграничење, а 1845, Јован Бугарски издаје прву карту
Књажевства Србије, у Београду. Ослобођена земља се постепено уздиже
и организује премер и систематско картографско приказивање целокупне своје територије. 20
Приказ хидрографије на једној карти показује са колико елементарног географског знања располаже њен састављач. Од распореда хидрографске мреже зависи и распоред осталих елемената на карти, посебно
распоред топонима. Што једна карта има прецизнију хидрографску
15 Исто: 11
16 Исто: 19-24
17

R. Gašparović: Bosna i 1 lercegovina na geografskim kartama, 82

18 Исто: 104; Д. Пантелић: Војно-географски описи Србије прел Кочииу крајину од 1783.
и 1784. год, Споменик СКЛ 82 (64), Бсоград 1936; Исти: Ухођењс Србије пред Кочину
крајину, Глас СКА 153 (77), ЈЈеоград 1933,103-163
19 За бечке карте види каталог: Р. Шмит - Преглед мапа, карата и планова Ратног архива
у Бечу који се односе на Југославију. Каталог је састављен у Бечу 1932, а чува се у
Архиву САНУ сиг. бр. Р 8806. Уп. Р. Новаковић: Осврт на неке карте у бечком Ратном
архиву, Зборник Музеја Првог српског усганка I, Београд 1959,99-113
20 С. Ћирковић: Сведочење карте, Србија и суседне земље на старим географским
картама, Галерија САНУ 70, Пеоград 1991,16
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мрежу, то су тачнији остали подаци на њој. Са друге стране, најранија
картографска сазнања о нашим просторима везана су, пре свега за реке и
то најпре Дунав и Саву. Приказивање речних токова на географским
картама је од важности, јер се долинама река одвијао саобраћај, њима су
пролазили важни путеви, насеља су најпре настајала у овим долинама.
Речне долине, када је почело снимање терена, прве су премерене. На
пример, речна мрежа у Баварској је први пут премерена 1568, а одржала
се до 1806. године."1 Прва снимања и премеравања терена на нашим
територијама упаво су везана за долине и токове Дунава и Саве.
Хидрографија Балкана, па и српских земаља, приказивана је на
картама од старог века, али са различитим степеном тачности. Најслабија тачка Птолемејеве Географије је управо хидрографија. Код њега је
извориште Дунава померено у извориште Рајне, па средњи ток Дунава
тече ка североистоку. У нашим областима су далеко боље представљене
реке које теку од запада ка истоку, од оних које теку север - југ. Дунав је
приказан са три десне и једном левом притоком (Тисом). Десне
притоке су Драва са Муром, Сава са десном притоком Дрином коју
прихвата при самом ушћу у Дунав, које је такође погрешно уцртано. 22
Морава (Mochius) је трећа десна притока Дунава, извире из Scardonius
Mons, има погрешан ток и улива се опет погрешно у Дунав код
Ритопека. Такође окуке Дунава не одговарају правом току. Од река
Јадранског слива уцртане су Неретва (Narbon) и Дрим (Drilon), с тим
што ни ушћа ни изворишта нису добро дата. Егејски слив је представљен Вардаром (Axius) и Црном Реком (Erigonon), али са погрешним
токовима.2- Хидрографија на Појтингеровој Табли је далеко слабија у
односу на Птолемејеву. Ток река је шематизован, а погрешке су велике.
Тако, на пример, Сава и Драва образују заједнички ток који се улива у
Дрину, а ова у Јадранско море? Из овога се види да је картографија
старог века знала за велике реке на нашим просторима, али су знања о
њиховим извориштима, токовима и ушћима била веома слаба, а о
притокама се није знало скоро ништа.
На већини средњовековних карата речни токови су приказивани
шаблонски, а на портоланским картама речне мреже већим делом нема.
У том погледу најзначајније су Идрисијева Tabula Rogeriana и карта
света фра-Маура. Идриси у погледу речних токова има много сличности са Птолемејем. Дунав (nahr Danu) је главна река и он прима реку
Мораву (nahr Murafa) која од Ниша прима два тока, један с југа, а други
са запада. Лиму није забележено име и погрешно се улива у Дунав. У
21 И. Сиидик: Физиогеографски елементи на сгарим картама југословенских земаља.
Гласиик Географског друштва 16, ЈЗеоград 1930,122-139
22 Monumenia cartographica Jugoslaviae I, 13 и репродукција карте. И. Синдик:
Физиогеографски елементи на старим картама југословенских земаља, 134; Види М.
Mirković: Razvitak kartogral'skih upoznavanja današnjih jugoslovenskih zemalja. Prvi dio. Od
najstarijih vremena do kraja 17. stoljcća, Zagreb 1975
23 Monumcnta cartographica Jugoslaviae 1,13,14,21,26 и репродукција карте
24 Исто: 36 и репродукција карте
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Македонији су уцртане две реке без имена, она у близини Охрида је
вероватно Вардар."- Од језера на Идрисијевој карти су представљена
Охридско и Скадарско језеро. Идрисијева знања о хидрографији српских земаља била су прилично несигурна, па тако за Ниш каже да лежи
на Морави преко које је мост, а град Пирот (Alrubi) се налази на једној
малој Ј>еци која се улива у Мораву, која се опет код Браничева улива у
Дунав.^ Идриси очито не зна за Нишаву и није уочио да Ниш и Пирот
леже на истој реци. После Идрисија, од средњовековних карата, за нас
је занимљива карта фра-Маура, јер доноси нове податке о хидрографији.
Код црноморског слива, на овој карти, поред Дунава, Саве, Дрине и
Мораве појављују се први пут: Јужна Морава (flumen Moraua pizola),
Нишава (Nisaua) и притока Саве Босна (Bosina). Од река јадранског
слива уцртан је Дрим, Бојана која истиче из Скадарског језера, а за
Неретву је нејасно да ли је уцртана као река или као жупа. 7 На карти
Балканског полуострва из прве половине XV века речни токови су дати
сасвим произвољо, а реке немају уписане називе. Карта је за нас
значајна због тога што је на току Дунава исписана белешка која се
односи на Ђердапску клисуру и Гвоздена врата, као њеном најопаснијем делу.^ Током средњег века знања о хидрографији српских земаља
нису пуно напредовала у односу на Птолемејеву Географију.
Крајем XV и током XVI века доћи ће до даљег, али веома спорог
напредовања у ширењу знања о хидрографији Балкана. Велики помак у
том погледу чини прва карта Балкана Франческа Роселинија (14471527), који је од 1476. до 14S4. боравио на двору Матије Корвина. Правац
токова река на његовој карти је прилично добар, а нема великих
грешака ни код ушћа. Од река црноморског слива Роселини је уцртао:
Дунав, Саву, Врбас (Berberis), Босну, Дрину и њене притоке Пиву и
Лим, Колубару, Језаву (Ezava), Ибар. Неретва је представљена са
притоком Буном, а од јадранског слива ту су и Дрим и Бојана. 29 Иако
нема Мораве, ова карта доноси називе и токове неколико река за које до
тада картографија није знала. Ова карта показује и степен интересовања
за српске земље угарског двора у време Матије Корвина. Роселини је на
простору српских земаља уцртао, поред Скадарског и Охридског језера
и два нова: Плавско (Jacus Jarcu) и Сврчинско (1. Sueriagnio), на Косову.30
Сврчинско језеро је постојало током средњег века, касније је то
25 Monumenta cartographica Jugoslaviae II, 13 и репродукција карге
26 Исто: 16
27 Исто: 29-30. Још оскуднија од ове карте је карта Николе Кузануса из 1439 (Monumenta
cartographica Jugoslaviae II, 72-74)
28 М. Николић: Карта Балканског полуострва из прве половине XV века, ИЧ 29-30 (1983),
63-76; П. Коледаров: Втората бЂлгарска ДЂржава в страните карти от XIII-XIV век,'
Вековеч, Софил 1973, 22-26. Један број средњовековних карата објавили су Бугари: А.
Джурова-Б. Димитров: Славлнски РЂКОПИСИ, документи и карти за бЂлгарската
историл от Ватиканската апостолическа библиотека и секретнил архив на Ватикана
(IX-XVII век), Софил 1978; П. Коледаров: НаИ-ранни споменованил на БЂЛгарите
ВЂрху старинните карти, Известил на Института за историл 20, Софил 1968, 219-254
29 Monumenta cartographica Jugoslaviae II, 85
30 Исто: 85 и репродукција карте
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Сазлијско блато, да би до XX века у потпуности ишчезло. 31 На острву у
језеру био је дворац Немањића Сврчин, па отуда име језеру. РоселиниЈ е в а карта ј е значајна и због тога што ћ е дуго времена бити карта са
најпотпунијом хидрографијом српских земаља. То показује да већина
картографа XVI века није користила Роселинија, а са друге стране
картографи хабсбуршког двора губе интерес за приказивањем покорене
Србије у XVI веку, што показује и најстарија карта Угарске.32 Карте
Marka Benevcniusa (1507) и Martina Valdzemilcra су, што се тиче хидрографије, далеко непотпуније и лошије од Роселинијеве, с тим што се
код Bcneventusa први пут сусреће Тимок (Timotsi), а Ибар и Западна
Морава су приказани као јединствен ток под називом Ибар. 33 Код
обојице је на току Мораве исписан текст о припремама Турака (градњи
бродова на Морави) за пребацивање војске преко Дунава. Овај текст се
преписује са карте на карту, а односи се на догађаје из 1456. године.
Извесне новине, упркос неким грешкама којих нема на старијим
картама, у хидрографију Балкана унео је својом картом Ђакомо Гасталди (1500-1566). Иако је Мораву уцртао доста источније, Гасталди је
уцртао и њене притоке Ибар, Топлицу и Нишаву. Дрим се састоји од
два крака, од којих један (Црни Дрим) извире из Охридског и Преспанског језера, а утиче у Јадранско море делтом код Љеша. Сврчинско
језеро је погрешно уцртао на изворишту Ибра, западно од Ниша. Из
Скадарског језера, сасвим исправно, отиче Бојана, а делта Неретве је
приказана у пет рукаваца. Гасталди је знао и за понорнице, али му није
био јасан однос између Пенеја, Бистрице и Вардара.34 Карта Ђ. Гасталдија је значајна и због тога што ће његове податке преузимати
холандски картографи, посебно двојица најзначајнијих у XVI веку - Г.
Меркатор (1512-1594) и А. Ортелиус (1527-1598). Од њега су преузели и
заблуду о непостојећој реци источно од Цетине, која се улива у
Јадранско море.35 Међутим, што се тиче знања о хидрографији српских
земаља, А. Ортели и Г. Меркатор не представљају напредак у односу на

31
32
33
34

35

С. Ћирковић: Владарски двори око језера на Косову, Зборник МС за ликовне
уметности 20, Нови Сад 1984,73-80; С. Мишић: Унутрашње воде и њихово коришћење
у средњовековној Србији, Додатак ИГ 1-2 (1990-1992), Београд 1992,9
Ј. Калић: Најстарија карта Угарске, 434 и репродукција карте. Ово се још боље уочава
на кар ги Мађарске из 1573. године
Monumenta cartographica Jugoslaviae II. 79, 87; Г. Шкриванић: Martin VValdeseemiiller
57-62
И. Синдик: Старе карте југословенских земал,а II Карте из доба Ренесанса, Табла XII;
Исти. Физиогеографски елементи иа старим картама југословенских земаља, 135.
Вили М. Slukan: Kartografski izvori гл povjest Triplex confiniuma, Zagreb 1999, 13-45
преглед разноја картографије и библиографија
И. Синдик: Физиогеографски елеменги на старим картама југословенских земаља,
136; Г. Томовић: Територија Србије на картама до 1600 године, Србија и суседне
земл,е на старим географским картама, Галерија САНУ 70, Београд 1991, 41-47. У овој
публикацији је саопштена и потпуна библиографија о картографији од најстаријих
времена до XIX века
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Роселинија и Гасталдија. 36 Тако је А. Ортели на карти Паноније и
Илирика из 1590. показао велико непознавање хидрографије Балкана.
Њему је прва десна притока Саве, идући од ушћа, безимена река која
настаје спајањем Дрине и Тимока! Следећа притока Саве је Nisis fluvius,
која по положају одговара Врбасу, а низводно од ње уцртано је велико
острво на Сави Melubaris insula.37 Ово острво се често сусреће током
XVII века, али га је Ортели овде ставио на погрешно место. Ни карте Г.
Меркатора нису много боље од карата А. Ортелиуса, када се има у виду
хидрографија Балкана. Код Меркатора су најбоље приказани Сава и
Дунав. Он је један од првих картографа који је уцртао, и то доста
прецизно, ток и ушће реке Колубаре. Дрина је уцртана са погрешним
извориштем и нетачним током притока, од којих је именован само Лим.
Река Босна је приказана са погрешним током и веома развијеним
сливом. Од река јадранског слива уцртана је Цетина, која извире из
језера, а између ње и Неретве је безимена река што је заблуда преузета
од Гасталдија. Неретва је приказана да делом слива, а на њеном горњем
току исписан је назив Viseua fl.38 Занимљиво је да Г. Меркатор зна да се
горњи ток Неретве назива Вишева, како се звао још и у средњем веку, а
ту се простирала и истоимена жупа.39 Меркатор је на својим картама
под именом Мораве приказивао све три Мораве, са великим грешкама у
току. Као један ток приказивао је Ибар и Западну Мораву под називом
Ибар, а у њега се улива Ситница, која извире из безименог језера, што је
преузето са старијих карата.40
Током XVII века већина картографа приказује хидрографију Балкана
и српских земаља слично као Ортели и Меркатор, неки чак и лошије, са
додавањем нових грешака. На пример, на карти Мађарске Фредерика де
Вита из 1688. хидронимија је углавном преузета из Меркатора, али је
још непрецизнија, посебно у приказивању изворишта и токова река. 41
Исто се може рећи и за француске и енглеске картографе који у највећој
мери преузимају податке са карата холандских картографа. Међутим, у
XVII веку изузетак представљају италијански картографи, који ће
допринети даљем ширењу знања о Балкану, па и хидрографији српских
земаља. Јадрански слив је добро приказан на картама Далмације В. М.
Коронелија (1650-1718). Он је тачно уцртао ток и изворишта Црног
36 Интересан гно је да картографи XVI века, не само да не користе конзистентно податке
са старијих карага, већ не познају ни податке из путописа XVI века, који су били
објављени на Западу и н.има доступпи. Види В. Kuripešić: Puiopis kroz Bosnu, Srbiju,
Bugarsku i Rumeliju, Sarajevo 1950 (први пут објављен већ 1531); Р. Matković: Putovanja ро
Balkanskom poluoloku XVI vieka, XII1-XV (= Rad JAZU 116,124,129, Zagreb 1894/1896
37 C. Живковић: Југословенске земље на старим географским картама, 20-21 (бр. 3)
38 Исто: 30-31 (бр. 7)
39 М. Динић: Земље херцега Светога Саве, Глас СКА 182 (1940), 151-257 (= Српске земље
у средњем веку, Београд 1978, 178-269); С. Мишић: Хумска земља у средњем веку,
Београд 1996,28-29
40 С. Живковић: Југословенске земље на старим географским картама, 34-35 (бр. 9)
41 Исто: 38-39 (бр. 11); 40-41 (бр. 12)
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(Dri no Ncgro) и Белог Дрима (Drin Bieli, Drilo Alba). Скадарско језеро, са
три острва у њему, повезао је безименом реком са lago Hotti (Хотско
језеро). Морача и Зета су погрешно постављене тако да је Морача
западније од Зете. Из Скадарског језера отиче река Бојана, која има две
леве притоке: Succubina i Sfaccia (можда Свач), а десна притока је отока
lago Murtcpsa (можда Шарско језеро). 42 Млечани су добро познавали
околину Скадарског језера па су зато карте прецизније, али нису без
грешака. Што се тиче унутрашњости Балкана, Коронели је слабо
обавештен и ту прави и веће погрешке. Тако њему Морава извире код
Кратова, а Лепенац, Вардар и Рашка су му три имена за једну реку, која
се код места Topliza (Топлица!) састаје са Ситницом, која чини реку
Ибар, а он се улива у Мораву.43 Очито да Коронелију уопште није јасна
хидрографска мрежа Србије, као ни бифуркација на Косову. Ипак је
Коронели дао и неколико тачних података о хидрографији унутрашњости српских земаља, који на дотадашњим картама нису били познати.
Он је први уцртао Тару као саставницу Дрине, затим реку Миљацку
(Miglazka) као саставницу Босне.44 Ток и слив Неретве су приказани са
мањим грешкама него до тада. Уцртане су притоке Неретве: Брегава,
Буна и Рама, као и поток Норин, овде као понорница.
Други значајни италијански картограф који је унапредио картографска знања о Србији, био је Ђакомо Кантели да Вињола (1643-1695), који
је као службени картограф кнеза од Модене израдио прву регионалну
карту Србије 1689. године. Балкан је морао радити на основу постојећег
материјала јер није могао да снима терен. Вињола доноси разгранату
речну мрежу. Дунав одступа од стварног тока, а источно од Београда на
њему су уцртане две велике аде без назива. Према положају то би биле
данашње аде Форконтумац и Доња ада код Великог Села.45 Ушће
Велике Мораве Вињола је погрешно уцртао источно од Рама. Данас
између Костолца и Рама постоји рукавац Дунава - Мали Дунав, па га је
Вињола грешком спојио са Великом Моравом 46 Вињола је саву уцртао
са тачним током, а југозападно од Београда на Сави је уцртана ада - Isola
de Zingari - данашња Ада Циганлија. То је први пут да је уцртана на
карти. Интересантно је да Вињола није уцртао велико острво преко
пута Калемегдана, иако оно у ово време постоји. Острво је образовано
око 1630/40. наносом од Саве, а 1669. било је обрасло дрвећем. 47 По
овоме се види да је ток Саве код Београда био северније од данашњег

42 Исто: 42-43 (бр. 13)
43 Исто: 44-45 (бр. 14)
44 Исто: Види И. Синдик: Коронслијева карта Боке Которске, гласник ГД 13, Београд
1927, 86-93; Г. Шкриванић: Коронелијепи подаци о Дубровачкој Републици и његовој
карти Републике, ИЧ 9-10 (1959). Београд 1960,199-204
45 М. Николић: Карта Србије Ђакома Кан гелија да Вињоле из 1689. године, ИЧ 19 (1972),
101-133 и репродукција карте
46 Исго:110
47 С г. Ноиакопић: Бслешке доктора Брауна из српских земаља, од године 1669, Споменик
СКЛ 9 (1891), 33-35
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тока и ближе Земуну. Острво је настајало постепено. На једној карти
Меркаторовог атласа из 1634, испред Београда у Дунаву приказана су
два мања острва. 48 Картографи XVIII века редовно ће у своје карте
уносити и ово острво. На Вињолиној карти уцртана је југозападно од
Београда велика ада коју образују Сава и њен рукавац. На острву је град
Шабац, а оно носи назив Metubaris Insula nunc Colubara. Острво Metubaris
помињу и путописци XVII века.49 Овај рукавац представља Засавицу и
њене мртваје, а назив се омувао у називу насеља Црна Бара.50 У рукавац
Саве уливају се две реке: Колубара и Jagna (вероватно Јерез). Вињола је,
што се тиче тока Саве и Дунава, био добро обавештен, што му је
омогућило већу прецизност. Са осталим токовима река у Србији
Вињола је имао мање среће. Ток Дрине је погрешан и преузет је из
старијих карата. Ток Велике Мораве је нетачан, без меандара, а Moraua
di Seruia ot Morauus Minor (Западна Морава) истиче из језера (lago di
Suerscgno). Morauu di Bulgaris olim Moraus Maior (Јужна Морава) прима
притоке: Топлицу и Loperizu (Ветерница).51 Вињола је погрешно уцртао
језеро југозападно од Јагодине, а то је, у ствари Сврчинско језеро на
Косову. Из другог језера истиче Ћехотина, па је тешко рећи на које је
он језеро мислио под овим. Што се назива за Ветерницу тиче, треба
напоменути да је тако назив (Liperizza) и доктор Браун, упоређујући је
са мизијским Меандром, јер тече вијугаво.52 Вињола је донео називе и
уцртао токове још неколико река у Србији које су картографији до тада
биле непознате. Уцртао је Млаву као Mahauna ot Gudusca. Овај други
назив треба повезати са племеном Гудушћана из IX века. Први пут је
приказан ток Моравице под називом: Schituitza i Benaruica који потичу
од насеља поред којих протиче: Читлук и Бован. У Метохији Вињола
зна за Призренску и Дечанску Бистрицу, Рибник, па чак за име и ток
речице Топлухе, леве притоке Белог Дрима. 53 Упркос одређеним
погрешкама Вињола је својом картом надмашио своје претходнике и
унапредио оскудна картографска и географска знања о Србији, посебно
о њеној хидрографској мрежи.
У XVIII веку примат у картографији преузимају земље немачког
говорног подручја, посебно Аустрија са центром у Бечу. Пошто је
царски двор Хабсбурга био заинтересован за Србију и Босну, после
Пожаревачког мира 1718, ови простори се снимају и истражују, што ће
довести до нових сазнања у картографији крајем XVIII и у првој
половини XIX века. Фердинанд Марсиљи (1658-1730) као војни инжињер, снима границу Пожаревачког мира, па тиме и делове тока
Дунава, а 1726. издаје дело о Дунаву, са картама. После 1783. врше се
снимања и премеравања појединих делова Босне и Србије. Међутим, до
48
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50
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53

С. Жинковић: Југословенске земље на старим географским картама, 30-31 (бр. 7)
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Х и д р о г р а ф и ј п српских зсмал.а..

пред крај XVIII века картографија понавља грешке из ранијих периода,
када су у питању српске земља. Најистакнутији картографи, као што су
Ј. Б. Хоман и његови наследници, хидрографску мрежу Србије приказују са пуно грешака, тако да су далеко испод нивоа Коронелија и
Вињоле. 54 Упркос томе, и ове карте су донеле понеки детаљ који је
представљао новину, али тек у XIX веку биће извршен критични
одабир података са разних карата. Тако је Ј. Б. Хоман један од првих
картографа који је тачно приказао ток реке Пек (Ipek). Хоманови
наследници су на једној карти из око 1745, уз низ грешака, први пут
уцртали тачан ток Ресаве и њену растоку Ресавчину.56 Ова мртваја је
позната још од средњег века и пружала се од ушћа Ресаве до у висини
села Лучица. 57
Крајем XVIII века примат у картографији, посебно наших простора,
преузимају бечки картографи који ће припремити терен модерној
картографији. На двема картама из 1788, које обухватају српске земље, а
израђене су у Бечу, уцртана је хидрографска мрежа са најмање грешака
Токови Саве и Дунава су већ јако прецизни, са адама и меандрима,
рукавцима. Приказано је ушће Дрине која се кроз два рукавца улива у
Саву код Раче. Тачно је приказан ток Западне Мораве, иако се и даље
назива Ибром, и код Сталаћа се састаје са Моравом (уствари Јужном
Моравом). Ток Велике Мораве са великим бројем меандара и мртваја,
што је и одговарало стварном стању, и њене притоке су тачно уцртане
али без имена, осим Ресаве, али код ње је грешка у ушћу. 58 Велика
Морава се кроз две растоке улива у Дунав, а Језава се у Дунав улива код
Смедерева. Млава и Пек су тачно уцртани, а између ушћа Пека и
Голупца нацртано је велико острво у Дунаву.59 На том простору и данас
постоји рукавац Дунава, а на острву које он чини са Дунавом, налази се
данас село Острво. Први пут је уцртан и то тачно, ток Поречке реке
(Torchardia). Бечки картографи су добро познавали ток Саве и Дунава и
њихове притоке, али дубљу унутрашњост српских земаља они слабо
познају и ту преузимају, обично нетачне податке старијих картографа.60 Може се закључити да са крајем XVIII века картографија и даље
није располагала потпуном и тачном хидрографском мрежом на простору српских земаља, а тиме ни могућности да постави ваљану мрежу
насеља. То је задатак који ће током XIX века решити географија када се
буде конституисала као модерна научна дисциплина.

54 С. Жинковић; Југословемскс земл,е па старим географским картама, 66-67 (бр. 24),
80-81 (бр. 31), 82-83 (бр. 32)
55 Исто: 66-67, (бр. 24)
56 Ис го: 82-83 (бр. 32)
57 Помим»е се у раваничкој повел.и (В. Петковић: Манастир Раваница, 75). И данас на
терену постоји исушено корито ове мртнаје, која је трајно исушена тек шездесетих
година XX века. Уп. С. Мишић: Унутрашње воде и њохово коришћење у
средњовековној Србији, 9-10
58 С. Живковић: Југослопенске земл>е на старим географским картама, 92-93 (бр. 37)
59

Исто

60 Исто, 98-99 (бр. 40)
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Резиме
За картографмју јс од и з у а с т п о г значаја б и д о познапањс хидрографске
м р с ж с о д р е ђ е н о г просгора, јер јс њепо познавање и прапилпо одређивање
токопа рска условл.ападо осталс слсмснте картс, посебно насеља. Због л о ш е г
познаван»а рсчпе мрсже сриских зсмал.а картографи су г р е ш и л и и у свим
Осталим слсмемтима. Приказииап.с хидрографијс наших простора, д о пред
крај XVIII пека, патило је од псгачности, заблуда и незнања. Падом под
т у р с к у власт српске земл.е су прсстале да б у д у предмст интересовања
европске картографије, свс до XVIII пека када се гај ингсрес ноново јавља
у с л о в л . с п п о л м т и ч к и м разлозима. Међутим, и тада, опет з б о г т у р с к е власти,
добар д с о српских зсмал.а јс остао псириступачан и ненознат. Н и с у случајно
евронски кар гографи пајбол.с позпавали ток Саве и Дунава. То с у б и л е реке
на граниии, а понекад м у н у т а р Хабзбуршког парства, па су могле да се
у п о з п а ј у , а и царске пласти с у бмлс заинтерссоване за Посавипу и Подунавље. Пз и с т и х разлога с у млсгачки картографи добро познавали реке јадранског слива, где је Млстачка Република имала своје иптересе и д е л о м
оствармвала п о л и т и ч к у власт. Из ових разлога је европска картографија до
краја XVIII вска знања о рскама сгејског слива, слободно се може рећи,
задржала на ммвоу знања мз Птолемејеве Географије.

Summary
Connoisseurship of hydrographic network of a certain territory was extremely
important for cartography, as the connoisseurship and correct detcrmining of rivers' flow
conditioncd other clcments of a map, especially settlements. Presentation of hidrography
of our tcrritorics imtil the cnd of the 18th century was afflicted with inexactness,
misconceptions and incxperience. After gctting under the Turkish authority, Serbian
countries stopped being a subjcct of interest for European cartography until the 18th
century when the interest emcrgcd again, caused by political reasons. But, even then,
again becausc of the Turkish authority, a great part of Scrbian countries remained
inacccssible and unknown. It was not accidental that Europcan cartographers best knew
the flow of the Sava and the Danube. Those were thc rivers on the frontier and sometimes
within thc Ilabsburg empire, so that they could be learned and the imperial authorities
were interested in Posavina and l'omoravlje. Out of the same reasons, Venetian
cartographers were well familiar with the rivers of the Adriatic watershed, where Venetian
Republic had its interests and partly achieved its political authority. Out of these reasons,
until the end of the 18th century, it could be freely stated, European cartography kept its
knowledge about the rivers of thc Acgcan watershcd at the level of the knowledge from
Ptolemey's Geography.
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ШАБАЧКА ЕПИСКОПИЈА ПО ПОПИСУ ГО 1836.
Територијална организација Православне цркве на подручју западне
Србије претрпела је низ промена у нововековној српској историји. Оне
су углавном биле условљене изменом околности у којима је црква
егзистирала, нарочито када су у питању државноправни оквири. Изузимајући време постојања српске устаничке државе од 1804. до 1813,
црквена организација опстајала је и мењала се у условима стране,
претежно османске управе. Изузетак чини период аустријске окупације
Србије 1718-1739, када је црква морала да се прилагођава законима
Хабзбуршке империје, такође нимало повољним за све који нису били
римокатолици. У току постепеног стицања српске аутономије 18151830, кнез Милош није могао да на подручју Београдског пашалука
мења административне оквире цркве и број епархија, јер је она била део
Васељенске патријаршије, али му је полазило за руком да делимично
стави под контролу фанариотске архијереје.
Настанак Кнежевине Србије 1830, са потпуном унутрашњом самоуправом, омогућио је и стварање аутономне националне цркве. Већ 1831.
Кнежевина Србија и Васељенска патријаршија склопиле су Конкордат,
којим је створена аутономна Српска митрополија. 1 Српског митрополита бирали су српски архијереји, док је васељенски патријарх избор
потврђивао. Српски митрополит је био високо рангиран члан Синода
Васељенске патријаршије (други степен), исто као и ефески митрополит. 2 Тиме је, с обзиром на значај цркве и њено присуство у српском
друштву током дуготрајне турске владавине, решено још једно важно
питање српске самосталности. Избор митрополита и епископа у самој
Кнежевини из редова њених поданика, не само да је онемогућио
Васељенску патријаршију да значајније утиче на српске црквене послове, већ је спречио и могућност да Порта преко ње посредно ојача своје
позиције у Србији. Исте 1831, до тада јединствена, Ужичковаљевска
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митрополнја подељена је на Шабачку (Ваљевску) и Ужичку епархију,
којима су управљали епископи Срби. Шабачки епископ постао је
Герасим Ђурђевић, а ужички Нићифор Максимовић. 3
Убрзо по припајању шест нахија Србији 1833, црквена управа
претрпела је нове измене. Подручје које се граничило са Ужичком
епархијом припојено је тој владичанској катедри, док су Јадар и
Рађевина ушли у састав Шабачке епархије. На осталим припојеним
територијама успостављена јеТимочка (Крајинска) епархија.
По успостављању српске аутономне цркве чињени су напори да се
тачно утврди затечено стање и предузму мере за његово поправљање.
Попис Шабачке епархије, извршен 1836, настао је након што је она
проширена Јадром и Рађевином, што је 1835. потврдила и Васељенска
патријаршија. Поред поменутог, сачињен је и попис Тимочке епархије,
док немамо сличних података за Београдску и Ужичку епархију. 4
Попис Шабачке епископије садржи податке о свештеницима и
њиховим парохијама, укључујући место боравка, време и место рукоположења, име архијереја који је рукоположење извршио, име архијереја
који је издао синђелију за парохију на којој се свештеник тренутно
налази, као и имена села у парохији. Не постоје подаци, иначе врло
битни, о томе колико је домова било у парохијама, као и где су
свештеници рођени и где су стицали своје теолошко образовање. Такви
подаци делом су присутни у два пописа које је 1874. и 1895. сачинио
митрополит Михаило Јовановић. 5
Мада сумаран, Попис из 1836. је прворазредан извор за историју
српске цркве из времена изградње њене административне структуре по
стицању аутономије. Иако на основу њега не можемо пратити трајање
Шабачке епархије у дужем временском периоду, подаци које садржи
омогућавају да се појасни њена структура у првим годинама по стицању
националне и црквене аутономије, која се није значајније мењала
током 19. века. Намера нам је да управо на основу поменутог пописа
укажемо на неке значајније карактеристике Шабачке епархије током
тридесетих година 19. века.
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Шабачка емископија мо мопису из 1836.

ТЕРИТОРИЈА
Подручје епархије обухватало је три окружја, шабачко, ваљевско и
подринско. У Подринском окружју налазили су се Јадар и Рађевина,
прикључени Кнежевини Србији 1833, као и део Азбуковице. Шабачко и
Ваљевско окружје били су у Кнежевини од њеног оснивања 1830. У
сваком окружју било је по неколико протопрезвитерата: шабачком 4,
ваљевском 2 и подринском 3. Протопрезвитерати су били различите
величине, како територијално тако и по броју села, самим тим и по
броју становника.
ПРЕГЛЕД БРОЈА СЕЛА И ВАРОШИ ПО ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТИМА
Окружје

Протопрезнитерат

Број села

Број вароши
_

Шабачко

шабачко-поцсрски

36

Шабачко

Мачвански

24

Шабачко

Тамнапски

16

Шабачко

Шабачкопосапски

33

1

Подринско

Јадарски

34

1

Подрипско

Рађевски

28

-

Полримско

Азбуковачки

20

-

Ваљепско

Совл»ачки

75

1

Ваљепско

Вал>евски

101

1

368

4

УКУПНО

-

За разлику од каснијих шематизама, у Попису нису наведени подаци
о броју домова по селима и парохијама, на основу којих бисмо могли да
утврдимо бар приближан број верника. На основу података о броју села
у парохијама о томе се не може стећи верна слика, јер су села у
планинском делу Ваљевског окружја била мања и слабије насељена од
оних у Мачви, Посавини и Тамнави. То је највероватније и узрок што је
у парохијама број села различит, мада ни све парохије нису биле исте
по броју домова.
СТРУКТУРА ПАРОХИЈА ПО ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТИМА
Окружје

Протопрезвитерат

Број
парохија

Cal-2
села

Са 3-5
села

Са5-10
села
-

Шабачко

Шабачкопоиерски

18

10

8

Шабачко

Мачваиски

19

18

1

Шабачко

Тамнапски

7

4

3

-

Шабачко

Шабачкопосавски

11

4

7

-

-
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Подрииско

Јадарски

14

8

6

-

Подрипско

Рађсвски

10

6

4

-

Подринско

Азбуковачки

6

2

4

-

Вал.евско

Совл>ачки

28

14

14

-

Вал>евско

Вал>свски

31

10

17

4

У целој епархији било је укупно 144 парохије које нису, као
седамдесетих година 19. века, дељене по класама зависно од броја
домова у њима. Управо је у равничарским пределима било највише
парохија од једног или два села, што је нарочито изражено у Мачванском и Тамнавском протопрезвитерату. Највише парохија састављених
од 3 до 5 села било је у протопрезвитератима Совљачком, Азбуковачком,
Ваљевском и Шабачкопосавском.6
Подручје Азбуковице припојено је Подринском окружју између
1833. и 1836, када је попис настао. У погледу црквене администрације
Азбуковица је до 1830. била у саставу Ужичко-ваљевске митрополије,
што се види и по томе да су три од шест пописаних свештеника
рукоположена од 1818. до 1830. од ужичковаљевског митрополита
Герасима Домнина. Такође је сасвим извесно да је од успостављања
Кнежевине 1830. до 1835, та област припадала Ужичкој епархији. Два од
шест свештеника који су пописани рукоположио је 1835. у Чачку
ужички епископ Нићифор Максимовић. Из тога можемо закључити да
је Азбуковица припојена Шабачкој епископији непосредно пред попис
1836, јер је тек 1835. решен спор са Васељенском патријаршијом о
црквеној управи на подручју 6 нахија припојених Кнежевини 1833.7
Године 1836. Шабачка епископија је обухватала подручја ранијих
Шабачке, Ваљевске и дела Соколске нахије, као и пределе Јадра и
Рађевине, припојене Кнежевини 1833.
СВЕШТЕНИЦИ И МОНАСИ
Попис из 1836. садржи и низ података о свештенству у епископији.
Међу њима је било лица у различитим звањима, мирским и монашким.
Уочава се и велика несразмера у броју мирских (световних) свештеника
и монаха. Првих (протопрезвитера, протонамесника, јереја) је било
укупно 149, а других, укључујући и старешине манастира, свега 18. Та
несразмера постојала је и у време турске владавине, пред Први српски
устанак, али није била толико изражена. У ослобођеној Србији континуирано је растао број световних школа, па манастири престају бити
једини просветни центри, што се такође могло одразити на опадање
монашког живота у епископији. Број свештеника био је различит у
појединим протопрезвитератима, зависно од броја парохија у њима. На
6
7

Шабачко-посавски је обухватао највећи део Посавотамнаве. Прим. Н. Р.
О регулисању односа Патријаршије и Кнежевине видети Радош Љушић, наведено
дело, 425

Шабачка емископија мо мопису из 1836.

Подручје прнпојено Србпјн 1833
Азбуковица, до 1835. у саставу Ужнчкс слнскопнје
Кво OCHOBI за израду карт« послужнла јс карта Радоша Љушнћа; Србнја 1833. годнне.
Исторнјскн атлас'(Радош Љушић), Београд 1997,77

Карта Шабачкс епископије 1836. године.

Недељко Радосављевић

челу седам протопрезвитерата налазили су се протојереји, а у Јадранском и Рађевачком протонамесници.
СТАЊЕ СВЕШТЕНСТВА ПО ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТИМА
Протонамесника

Монаха

1

-

4

19

1

-

-

Тамнавски

7

1

-

-

Шабачкопосавски

11

1

-

-

Јадарски

13

-

1

5

Рађсвски

10

-

1

-

Азбуковачки

6

1

-

-

Совл>ачки

30

1

-

2

Вал>спски

34

1

-

7

УКУГШО

148

7

2

18

lipoj
снештеника

Протопрезвитера

Шабачкопоцерски

18

Мачвапски

Протопрезвитерат

(Напомена: У укупап број свештеника исказан по протопрезвитератима укључени су и
протојереји и прогонамесници.)

Најбројније свештенство било је у Совљачком и Ваљевском протопрезвитерату, што не чуди с обзиром да су обухватали подручје
целокупног Ваљевског окружја, од Саве и Палежа на северу, до обронака
Повлена и Маљена на југу. Најмањи је био Азбуковачки протопрезвитерат, са свега шест свештеника и парохија.
Један број свештеника није имао своје парохије, већ је капеланисао у
туђим. Свештеник Игњат Васић из Шапца, који је капеланисао проти
Јовану Павловићу из Лешнице, имао је и своју парохију у Богосавцу.
Милан Димитријевић из Врачевића, капелан у манастиру Боговађи,
такође је имао парохију у Дучићу. Број капелана био је различит по
протопрезвитератима.
ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ
Каиелаиа

Од тога код оца
или рођака

Код манастира

Шабач ко-поцерски

4

1

1

Совљачки

4

1

3

Ваљевски

8

2

2

УКУПНО

16

4

6

Протопрезвигера г

(Напомена: Подаци о капелисању код оца или ближих рођака дати су само на основу
изричитих тврдњи у Попису, или уколико се то из наведених података о тим свештеницима може закључи ги.)

Шабачка емископија мо мопису из 1836.

ГрЈиипе enackiMiaje
ГрЈвнпе np>jTi>tipej»irrepjTi
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Карта Шабачкс епископијс

1836

-

подела на протопрезвитерате

Недељко Радосављевић

Као што се из табеле види, капеланија је било само у три протопрезвитерата. Капеланије су у највећем броју постојале у великим парохијама, наромито у протопрезвитератима у Ваљевском окружју. Попис не
садржи ниједан податак о ђаконима, највероватније стога што су, убрзо
по добијању тог мина, рукополагани за свештенике.
Попис такође не садржи ни податке о старости свештеника, али се
до тих сазнања може посредно доћи на основу чињеница о епископима
који су свештенике рукоположили. Међу њима има свештеника рукоположених пре Првог српског устанка 1804, рукоположених у устаничком
периоду 1804-1815, оних који су свештеничко звање стекли у току
постепеног стицања српске аутономије до 1830, као и свештеника
рукоположених од 1831. до 1836, у време постојања Кнежевине Србије.
Рукоположења свештеника до 1831. вршили су ужичковаљевски митрополити, затим зворнички митрополити на подручју које је припадало
Зворничком санцаку, а од 1833. припојено Кнежевини ( Јадар и
Рађевина), као и други архијереји из области порекла појединих
свештеника који су досељени на подручје епископије. Пописани свештеници и монаси рукоположени су од 17 митрополита и епископа.
СВЕШТЕНИЦИ И МОНАСИ ПО ВРЕМЕНУ РУКОПОЛОЖЕЊА
Протопрезвитерат

Рукоположепи Рукоположени Рукоположени Рукоположени
пре 1804.
1804-1815.
1816-1831.
1831-1836.

Шабачкопоперски

3

6

3

10

Мачнаиски

4

3

4

8

Тампапски

-

1

3

3

Шабачкопосански

2

1

5

4

Јадарски

2

-

12

4

Рађевски

1

-

7

2

Азбуковачки

1

-

2

3

Совл>ачки

7

3

12

10

Ваљевски

6

3

20

12

УКУПНО

26(15,66%)

17 (10,24%)

68 (40,96%)

55 (33,13%)

Највише свештеника било је из, условно речено, средње генерације,
рукоположених у времену од 1816. до 1830, (40,96%). Чак 33,13%
свештеника рукоположено је за непуних 6 година, од стварања српске
аутономне државе, што говори о повећању броја свештеника у новим,
повољнијим околностима за цркву, стеченим стрпљивом дипломатском
акцијом кнеза Милоша на поступном истискивању Турака из Србије.
Старије свештенство из предустаничког времена такође је било заступ-

Шабачка спискогшјц по попису из 1830.

љено у значајном проценту (15,66%). Најмање је свештеника из устаничког периода, иако је у устаничкој Србији црквени живот био знатно
слободнији него пре 1804, а рукоположења су вршили како грчки
архијереји, тако и изабрани, али нерукоположени владика ужичковаљевски х а џ и Мелентије Стефановић.
Највећи број свештеника поседовао је синђелије, архијерејске дипломе за парохије у којима су служили. Међутим, део њих није имао
синђелије од истих архијереја који су их рукоположили. Реч је
углавном о старијим свештеницима, који су синђелије временом могли
изгубити, или их чак нису ни имали, док је многима током каснијих
ревизија броја и величине парохија издат нов докуменат од надлежног
епископа. Такав пример је Рађевски протопрезвитерат, у коме је епископ Герасим Ђурђевић петорици од укупно десет свештеника издао
нове синђелије у истом дану, 8.(20) марта 1836. Свих пет свештеника
било је рукоположено од епископа Гаврила зворничког између 1822. и
1831, у време док то подручје још увек није било део Кнежевине Србије.
По припајању Кнежевини 1833, епископ Герасим Ђурђевић је очигледно предузео мере да стање у Рађевини уреди у складу са структуром
Шабачке епископије. Слично је било и у Јадарском протопрезвитерату.

Протопрезиитерат

lipoj снеш геника са
синђслијама од
архијсреја који су
их рукоположили

Шабач KOI кзцерски

11

4

4

Мачпапски

12

3

4

Тамнански

6

1

-

Шабачко! 10сапски

6

4

1

Јадарски

8

2

4

Рађепски

5

5

-

Азбукопачки

6

-

-

Совл>ачки

18

10

4

Вал.евски

22

10

5

УКУГШО

94

39

22

Број свештеника са
синђелијама
Број свештеника без
добијеним касније
синђелија
од других архијереја

(Напомеиа: У укупан број нису урачуна ги монаси који нису имали парохије. Прим.Н.Р.)

Као што се из приложене табеле види, међу пописаним свештеницима, изузимајући монахе, 22 лица није поседовало синђелију. Од њих је
тројицу рукоположио сарајевски митрополит Венијамин 8 , један је
рукоположен од митрополита Антима Зепоса9, један од Герасима
8

Ми грополит босански 1816-1834

Недељко Радосављевић

зворничког 10 , један од Гаврила зворничког 11 , четири од Герасима
Домнина 1 ", један од карловачког митрополита Стратимировића 13 и
једанаест од епископа шабачког Герасима Ђурђевића , који се на челу
епархије налазио у време настанка пописа. Велики број свештеника без
синђелије, рукоположених од Герасима Ђурђевића, указује на спорост
рада његове епископске канцеларије.
Свештеници су пореклом били из различитих области. Неки су
стигли из крајева који су 1830. ушли у састав Кнежевине Србије, други
су дошли из осталих области под турском влашћу (Босна, Новопазарски
санџак), а трећи из Хабзбуршке империје.
ПОРЕКЛО СВЕШТЕНСТВА
Са подручја
епископије

Из других
области
Киежевипе
Србије

151

11

Из српских
ИзХабзбуршке
области под
империје
турском влашћу
5

2

Свега

166

Већина свештеника пристиглих са стране није имала синђелије. У
попису се не наводи када су се доселили, али се највероватније ради о
времену после 1815, када се постепено изграђује српска аутономија. Два
свештеника из Хабзбуршке монархије указују да је по стицању аутономије Кнежевина Србија полако постајала привлачна и за свештенике
Србе из аустријских области. Ипак, уочљива је слаба покретљивост тог
друштвеног слоја, знатно мања него у времену од Београдског мира до
Првог устанка. Огромна већина свештеника и монаха припадала је
домицилном становништву, а међу њима је свакако било пуно оних
који су парохију једноставно преузели од оца, мада се то у попису
изричито не наводи.
ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ
Број цркава и манастира није посебно исказан у Попису, што је један
од његових већих недостатака. У пописаним селима и парохијама не
помињу се цркве, док се места становања свештеника не могу увек
идентификовати са црквеним средиштем. На подручју које је епископија обухватала 1836, пред избијање Првог српског устанка било је
најмање 34 цркве. 15 Градња цркава интензивирала се већ после Другог
српског устанка, да би посебан замах добила по стварању Кнежевине.
9
10
11
12
13
14
15

Митрополит ужичковаљевски 1802-1814
Митрополит зворнички 1777-1804
Митрополит зворнички и градачки 1808-1837
Митрополит ужичко-ваљевски 1816-1830
Митрополит карловачки 1791-1836
Епископ шабачки 1831-1839
О томе опширније Педељко Радосављевић, Ужичковаљевска митрополија 1739-1804,
магистарски рад,у рукопису, 141-170

Шабачка епискоиија по попису ит 1830.

Судећи по попису Шабачке епархије из 1876, четрдесет година касније
их је било чак 74.
Захваљујући подацима о монасима, може се утврдити тачан број
живих манастира, јер је наведено у ком манастиру борави сваки
пописани калуђер. Док је пред устанке на том простору било шеснаест
манастира, 1836. их је активно свега девет.
Парохију манастира
Ћелија опслуживао је један мирски свештеник, ПетарТомић.
Манастир

Број монаха

Радопашница

1

Петковица

1

Чоксшипа

2

Тропоша

5

Грабовац

1

Докмир

1

Boiовађа

5

Рибиица

1

Пустиља

1

Ћелијс

-

УКУПМО

18

Укупно је, дакле, 18 монаха опслуживало све наведене манастире.
Женских манастира, као ни за време турске управе, није било. Смањење броја манастира, самим тим и броја монаха, последица је не само
њихових разарања у устаничком времену, него и већ поменутог смањеног интересовања за монашки живот у ослобођеној Србији. У манастиру Мркшинцу (Памбуковица), монаси се помињу још 183418, али их у
време настанка пописа 1836. нема. Школска мисија манастира такође је
све ограниченија, јер је у Србији све више световних (општинских и
приватних) школа. У њима се још увек могло стицати богословско
образовање, али се већ у септембру 1836. отвара београдска Богословија,
у коју одлазе свештенички кандидати. 19 Неоспорна чињеница је да се
број манастира смањује, док расте број парохијских цркава.

16 У попису су такође наиедеии снсштеници (без монаха), али је наглашено и при којој је
цркни била њихова паро.хија. Попис је приредио и објавио Мирослав Перишић,
Списак спештсника Шабачкс спархије за 1876. годину, Гласник ИЛВ 32, Ваљево 1998,
185-188
17 Недељко Радосављевић, Ужичко-ваљсвска митрополија 1739-1804. 141-170
18 Археолошки споменици и налазишта у Србији I, Заиадна Србија, (Ђурђе Бошковић),
Београд 1953, 137-138.
19 Радош Л>ушић, Кнежевина Србија, 395-402. Овим смо желели да укажемо на још
једно занимљиво питање, чије истраживање захтева коришћење знатно већег броја
извора него што је један, ипак сумаран. попис.

Недељко Радосављевић

ЗАКЉУЧАК
Попис Шабачке епископије из 1836. први је потпунији преглед
црквене структуре на простору северозападне Србије од 1735, када је та
област била под аустријском окупацијом. Настао је после 30. новембра
(12. децембра) 1836, и писан је обичним, црним мастилом. Има укупно
16 страна. Подаци које садржи о свештеницима и монасима исказани су
прегледно, у табелама за сваки протопрезвитерат посебно.
На основу једног, иако прворазредног извора, није могуће реконструисати трајање једне епархије у дужем временском периоду. Међутим, Попис из 1836. садржи податке помоћу којих смо покушали да
сагледамо најважније особине структуре Шабачке епархије, пре свега
када је реч о њеним границама, мрежи протопрезвитерата и парохија и
броју свештеника. Захваљујући тим подацима настале су и две приложене карте. Најважнији закључак до којег смо дошли свакако је
чињеница да је тридесетих година 19. века православна црква на
подручју северозападне Србије била изложена низу динамичних промена, како у погледу епархијских граница, тако и када је реч о бројности
и пореклу свештеника и монаха. Те промене су највећим делом биле
условљене стварањем Кнежевине Србије и аутономне српске цркве.

Резиме
Накоп пп о је 1830, као аутопомпа држава под врховном влашћу Турске и
покровитсљством Русијс, створепа Кнежсвина Србија, предузета је и дипломатска акција за оснивање аутопомпе цркве. Конкордатом између Васељенске патријаршије и Кнежевипе Србије, потписаним 1831, конституисана је
аутономна Српска митрополија, чији су поглавари, као и епископи, бирани
из редова домаћег, српског свеагтенства. Исте године су, поделом дотадашње
Ужичковал>евске митрополије, пастале Шабачка и Ужичка епископија.
Попис Шабачке епископије из 1836. сведочи о намери црквених власти да
се, нарочито када је реч о свештспству, утврди тачно стање српске цркве и
предузму мере за његово побол>шање. Попис је настао након значајних
промена у погледу лростора које је Шабачка епископија обухватала, до којих
је дошло од 1833. до 1836, када су у њен састав укључени Јадар и Рађевина, до
тада у Зворничкој митрополији, и Азбуковица, претходно у саставу Ужичке
епископије. У раду је, па основу пописа, указано на најважније одлике
административне структуре епископије, укл>учујући и територијалне измене, као и основне карактеристике гадашњег свештенства, што се пре свега
односи на порекло, бројност, старосну доб, распоред по протопрезвитератима и величину парохија.

Summary
The census of Šabac bishopric from 1836 vvas the first more complete revievv of the
church structure on the lerritory of north-west Serbia from 1735 when that region had
been under Austrian occupation. It appeared after November 30th (December 12th) 1836
and was written in ordinary, black ink. There are 16 pages in total. Incorporated data
about priests and monks are cxpressed clearly, in tables for every regency separately.

Шабичка спискоиијл по мопису ит I8>»

On thc tuisis t)f onc, iilthough HrsKlass ч>игсс, н is noi possiblc to reconsiruct the
duralion of onc hishopric in a long регкхј of time Ncvcrthcless. '"1Ћс Census" from 1836
includes data which hclpcd us to trv to ехатше thc most important characteristics of the
structurc of Sahac bishopric, ahovc all conccrning its boundaries, thc network of regenaes
and parishcs and thc numbcr of pricsis. 'lhanks to thosc data, two cncloscd maps wcre
madc. 'Гћс niost important conclusion which wc madc was surelv the fact that in the
thirtics of thc 1'Лh ccntur)' Orth«xlox church on thc tcrritorv of north-wcst Serbia was
subjcctcd to numcrous dynamic changcs, both wiih rcgard to thc hishopric boundaries and
to thc numcrousncvs and origin of pricsts and monks. 'Iftosc changes wcre maint>
conditioncd by thc formation of thc l'rmcip;ility Scrbia and autonomous Serbuin church.

ПРИЛОГ
ПОПИС ШАБАЧКЕ ЕПИСКОПИЈЕ ИЗ 1836.
У даљем тексту допосимо Попис Шабачкв спископије у целини. При том
смо текст ради његопог лакшег разумевања ирилагодили савременим језичким и правописним пормама, urro н и најмање не утичс на веродостојност
преписа. Све речи су, укл»учујући лична имена, т и г у л е и називе места,
наведене без скраћивања. Датуми у ГЈопису су по старом, Јулијанском
календару, који је б и о на снази у Кнежевини Србији у време настанка
Пописа.
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Јереј

18. августа 1792.

Јоаким у Шапцу

Стефан Миличевић, Рибари

Јереј

21.марта 1835.

Герасим у мн.
Петковица

Од Јоакима
18.августа 1792.

У Рибарима
Капеланише
Јовану
Миличевићу

о2

ч-'

Јован Миличевић,
Рибари

У
Змијињаку,
Петловачи,
Скраћанима

Остоја Бићентијевић,
Змнјњак

Јереј

18.јуна 1815.

Мелентије
епископ
шабачки у мп.
Петковица

Милош Јелић, Змијњак

Јереј

12. априла 1835.

Герасим у
Шапцу
Од Герасима
29.јануара 1836.

У Боићу,
Метковићу,
Копрчанима

Од Гераснма 12.
фебруара 1827.

3
s s
а р
5 6
ioi
л
*

00

Петар Јовановић, Боић

Јереј

29.августа 1832.

Јован Павловић,
Лешница

Јереј

9,маја 1824.

Гаврил епископ
зворнички у
м. Св.Тројице

Од Герасима
Шабачког 9.
новембра 1836.

У Лешници

Грујо Илић,
Липолист

Јереј

10. јуна 1815.

Мепептије у
м.Радоваш
ница

Од Герасима
Шабачког 19.
фебруара 1832.

У
Липолисту,
Слепчевићу,
Дуваништу

d
ГЧ

Игњат Воић,
Шабац

Јереј

18.новембра
1833.

Герасим у
Шапцу

ts

Лазар Марковић,
Цулковић

Јереј

24.децемвра
1833.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 8.
новембра 1836.

У
Цулковићу,
Грушићу

гч
r-l

Новак Поповић,
Криваја

Јереј

30. новембра
1836.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима
ЗО.новембра
1836.

У Криваји,
Румској

нема

У Богосавцу

mи

•

Герасим у
Шапцу

р >,

i

ž
s
m

нема

И
капеланише
Јовану
Павловићу
протојереју

s

U

or.
к

CL
>>

o.

o
O.
o

s

X

U

D.

s

4
os a
5 aa
3
S
л
4 <N
o
_

s-a
5 S
5 *
Ч o
ш —

s C

S «
3 s
m &
o a
х S
S §n
>
•
»
c
5 S.
>.
co 1
g
4 o
8. 5л
O
c c

н
<
0w
н
5
оа

т
w

ft.
с
о
н
о
0U,

и
Георгије Радовановић,
Глоговац

Јереј

25.јуна 1829.

тг

Стојан Трајковић
Совљак

Јереј

18.децембра
1831.

vd

Гаврил Берић
Богатић
Стефан Лаушевић
Равње
Јован Поповић
Засавица

г-

Јереј
Јереј

19.фебруара
1833.
М.децембра
1831.

Герасим у
Шапцу
Герасим у
Шапцу
Герасим и
Шапцу
Герасим у
Шапцу

Антим у Шапцу

Јереј

5.деце.мбра 1831.

Јереј

2. маја 1833.

Филип Машић,
Дубље

Јереј

20. јаиуара
1815.

nS

Теодор Поповић,
Бадовинци

Јереј

26.октобра 1796.

Данил у Шапцу

•ч1

Петар Дукић,
Бадовинци

Јереј

20.фебруара
1833.

Герасим у
Шапцу

oš

о
-

Герасим у
Шапцу
Герасим у
Шапцу
Дионисије
митрополит у
Београду

У Богатићу

У Засавици
Од Герасима
шаб. 14. априла
1833.
нема
Од Герасима 5.
децембра 1831.
Од Герасима 29.
јануара 1836.
Од Герасима
шабачког 20.
фебруара 1829.
Од Герасима
шабачког 14.
фебруара 1814.

У
Глушцима,
Раденковић
У Богатићу
У Црној
Бари
Клење
УДубљу

нема

1

30. марта 1802.

У Совљаку

3

Јереј

Јаков Дражић,
Богатић
Стефан Милојевић, Црна
Бара
Станојло Дукић,
Клење

У Глоговцу

> вi

Герасим у
Шапцу

У Ноћају

1

13.априла 1833.

оо

Јереј

<N

Андреј Симић
Глушци

Jepej

Герасим
шабач(ки) на
Ориду
Герасим у
Шапцу

Белотић,
Метковић

Од Герасима
Шабачког 13.
октобоа 1828.
Од Герасима
шаб. 30. октобра
1830.
Од Герасима 6.
јула 1829.
Од Герасима
шаб. )8.јануара
1832.
Од Гераснма 15.
децембра 1831.
Од Герасима 22.
августа 1834.

£
ш
a
0.
>.

29.октобра 1830.

t s

Јереј

Парохију
има

г

rj

Јован Стефановић, Ноћај

Герасим епископ
у Богатићу

Сингелију има од
архијереја, дана и
}одине

č

21.новембра1804.

If u

Протојереј

S:

-

Милован Берић
Богатић

sš

Дан месец u
година кад је
рукоположен
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£
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СШепен чина

CN

Име u презиме и место
Оребиванија

Число

У
Бадовиицима

Неима
собсШвене
но
капеланише

Парохију
неима

»ri
0о

Јереј

15.августа 1801.

Стефан архиеп. и
митрополит
карловачки

Лазар Поповић,
Шеварице

Јереј

20. јануара
1815

Дионисије
митрополит у
Београду

Од Герасима
шабачког 31.
маја 1816

Стефан Познановић,
Дреновац

Јереј

16. фебруара
1832.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 8.
фебруара 1833.

Јован Георгијевић,
Штитар

Јереј

ЗО.јуна 1824.

Герасим у
Субјелу

Од Герасима
Шабач(ког) 18.
октомбра 1824.

Марко Смиљанић,
Узвече

У Узвечу

У
Шаварицама,
Причиновац
У Дреновцу
Ноћајски
Салаш,
Скела,
Митровачка

s
о

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ ТАМНАВСКИ У ОКРУЖИЈУ ШАБАЧК

Јереј

29. јуиа 1825.

Коста Бабовић,
Коцељево

Јереј

19. маја 1832.

Јереј

17. јануара 1832.

чо

Ранко Теодоровић,
Брдарица
Аксентије Филиповић,
Тартић
Георгије Лазаревнћ,
Мровска

Антим у М.
Каони

Од Герасима 20.
новембра 1836.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима
П.марта 1836.

Герасим
Шабачки у
Миличиници
Герасим
шабачки у
Рибници

Јереј

8. новембра 1832.

Герасим у
Шапцу

Јереј

5.јануара 1824.

Гераснм у
Шапцу

Од Герасима
29.јуна 1825.
Од Герасима 4.
февруара 1833.
Од Герасима 20.
новембра 1836.
Од Герасима 21.
новембра 1832.
Од Герасима 11.
марта 1830.
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Јован Поповић,
Црниљево

1

б.марта 1818.

3
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1
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Јереј

"х 5

Лазар Филиповић,
Каона

ž
2

Протојереј
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Јанко Протић,
Брдарица
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Име u презиме u месшо
пребиванија

Парохију има
Брдарица,
Свилеува
Каона,
Велики Бошњак,
Мали Бошњак,
Суботица
Црниљево,
Галовић,
Голочело
У Коцељеву
Белотић
У Бресници,
Љутица
У Мровској,
Пеиповић,
Каменица

Неима
собствеие но
капеланише

Парох
ију
иеима

Јереј

26. октобра
1819.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима
шабачког 2. јуна
1825.

Трифун Протић,
Мрђаповци

Јереј

26. марта 1816

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 28.
новембра 1824.

Андрија Јовановић,
Мишар

Јереј

1. јула 1805.

Антим у Шапцу

Од Герасима 28.
новембра 1824.

Ћурађ Гавриловнћ,
Меовине

Јереј

2. марта 1833.

Герасим у
Шапцу

Од Гераснма 2.
апрнла 1836.

•Ранко Тадић,
Јаловик

Јереј

20. јуна 1819.

Герасим у
Шапцу

Гаврил Стојановић,
Звезде

Јереј

21. новембра
1826.

Гераснм у
Шапцу

ОдГерасима 14.
јуна 1822.
Од Герасима 14.
децембра
1826.

Паронију и.ча

У Шапцу

У Шапцу
Лојанице,
Вукошић,
Муратовац,
Заблаће
Меовине,
Владимирци,
Церовац,
Крнуле,
Бобовић
Мрђановци,
Драгојевић,
Трбушац,
Миокус,
Предворица
Мишар,
Орашац,
Жабари,
Корман,
Јеленча
Крнић,
Узовник,
Власаница
У Јаловику
Звезд,
Прово,
Дебрец

Неима
собствеме но
капеланише

ts =

Глигорије Марковић,
Меовине

о
*
sr
<

3. априла 1799.

00

Јереј

Данил епископ у
Шапцу

3

Од Антима
шабачког 14.
јула 1818.

Милован Поповић,
Лојанице

1

Герасим еп.
зворнички у М.
Троноши

t*
^»

9.септембра
1798.

tri

Јереј

Јован Живковић,
Шабац

тг

Агатаигел у
Београду

ГП

19. јула 1816.

(N

Протојереј

Š
u

a
° a
a г
S
Q
4 ^ &
o' 3
З1 5? ?
»J 5г
•ц
3

-

Од Герасима
епископа
шабачког 6.
фебруара 1833.
Од Герасима
шаб. 12. априла
1824.

Симеон Илић,
Шабац

•-5
s

>>

X

CL,

>>

о

ai

Име архијереја og
ко2а je
рукоположен u
где

s

B
<Q

£4
и

u
о
Е

ч
3

3*

1
8

Дан, месец u
година кад је
рукоположен

Ц
<5

3

н
<
Cu
и
н
S
BQ
(П
W

о.
С
о
н
о

Име u презиче u месШо
пребиванија

Cu

С

Число

Димитрије Стојаиовић,
Шабац

Јереј

2. маја 1833.

Име u презиме и место
пребиванија

Степен чина

Никифор X. Јовановић,
М. Троноша

Јеромонах и
пастојатељ

g

пема

Скупљеп,
Ботуње,
Риђак,
Вучевица,
Кујавица
Оииио село,
Горња Врањска

н
<

cu

s

У Коренити,
Зајача,
Костајник,
КЈГУПЦИ

(N

r<i

Герасим епископ
шабачки у м.
Радовашни
ци
Гаврил епископ
зворнички у м.
Троноша
Гаврил епископ
зворнички у м.
Троноши
Герасим у
Шапцу

•0

Филимон Поповић,
М. Троноша

Проигуман

16. марта 1816.

Мелентије Филиповић,
М. Троноша

Јеромонах

21. новембра
1816.

Никифор Марковић,
М. Троноша

Јеромонах

26. јула 1822.

Захарија Николић,
М. Троноша

Јеромонах

10. априла 1833.

Марко Стефановић,
Текериш

Немасник
протопрезви
терата

11. октобра 1825.

Гаврил епископ
у Зворнику

Од Гаврнла
Зворннчког 11.
октобра 1825.

Јован Поповић,
Јаребице

Јереј

18. октобра 1827.

Гаврил епископ
у Зворнику

Од Гаврила
Зворпнчког 11.
октобра 1825.

Матеја Милошевић,
Бадања

јереј

14. јануара 1826.

Гаврил епископ
у Зворинку

Од Гаврнла
зворничког 20.
октобра 1832.

У Текеришу,
Помноча,
Горња Сипул>а,
Tp6ocn.be
Мала Јаребица,
Рибарннца,
Каменнца,
Мала Бадања
У Бадањи

Нема
собствене но
капеланише

g s
8 =i
t? =

e
s

1835.

•1
к

ANPILNA

!

=

Од Герасима
шабачког на све
братсгво 10.

t i
а1

&

=> Q

§з

Ti 'а1

•ј^
-S з
3*

р

Г

а

Гаврш! епископ
зворнички у м.
Тројици

б §•

?

-

30. јануара 1822.

.о
S1

si
a

a n

-Si, S

s s s
A tj
3?

ч

О ? !<

Число

Од Герасима 2.
априла 1836.

i

Герасим у
Шапцу

и
н

2.марта 1833.

со
м
и
0.
с
о
н
о
а.
с

Јереј

в-з
u

о

Марко Петровић,
Шабац

Јереј

25. марта 1798.

Герасим епископ
у Зворнику

Од Гаврила
епископа
зворничког 11.
окт. 1831.

Герасим епископ
зворнички у м.
Тропоши

Од Герасима
зворничког 30.
марта 1816.

Гаврил епископ
зворнички у м.
Тројици
Гаврил епископ
зворнички у м.
Троноши
Гаврил епископ
у Зворнику

Од Гаврила
зворпичког 20
фебруара 1822.
Од Гаврила
зворничког 20.
августа 1831.

Ћира Паптић,
Јаребице

Лазо Филиповић,
Читлук

Јереј

31. марта 1796.

Петар Стефановић,
Грнчари

I

Герасим епископ
зворнички
у м. Тропоши

d

21.повембра
1832.

ž,

Јереј

d

Алимпије Поповић,
Ступци

24. октобра 1821.

гл
lo

Станко Поповић,
Руњани

Јереј

1. јула 1826.

Петар Николић,
Тршић

Јереј

8. децембра 1828.

Митар Васић,
Трбушпица

Јереј

8. септембра
1825.

Гаврил епископ
у м. Троношн

нема

У Јаребицама,
Велико Село,
Брњац
Доњи Добрић и
Горњи.
Брадићи,
Козјак
У Грнчари,
Недел.ици,
Липннци
Руњани
нема

Од Гаврила еп.
зворничког 8.
сеп. 1825.

s

45
гл
оо

Илија Гајић,
Герасим у
Јереј
25. марта 1836.
Јаребице
Шапцу
Алекса Пантовић,
Герасим у
Јереј
Јошева
Шапцу
Јован Стапковић,
Герасим у
Од Герасима 1.
Јереј
1. јупа 1823.
јуна 1826.
Лозница
Шапцу
Један свештеник из овог протопрезвитерата, јереј Остоја Јовановић из Јадранске Лешнице умро је 4. априла 1836.

Ступци,
Мала Слатина

У Тршићу и
Воћњаку
Трбушница,
Запруће,
Шепачка Ада

пема

У Лешници

нема

Јошева и
Милина

00

У Лозници

ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТ РАЋЕВАЧКИ У ОКРУЖИЈУ ПОДРИНСКОМ

Гаврил епископ
зворнички у М.
Троноши

Од Герасима
епископа
шабачког 8.
марта 1836.

Гаја Живаповић,
Врбић

Јереј

25. марта 1822.

Гаврил епископ
звориички v М.
Тропошн

Од Герасима
шабачког 8.
марта 1836.

Вукомирић,
Заатака, Цвегуља,
Коњуша
Врбић,
Бањевац,
Кржова

f1 s
13

18.јула 1822.

r*

Јереј,
наместник
протопрезвн
терата

Паро.хију има

1 fc
s £1
>? a» б1
11

Марко Јовановић,
Вукомирић

f «

» a'
0 a
§ i,
51,

1

ђј ђЈ *%»
•a

31

tl
ш

^ 2

a-Si,g

CS

Сшеиен muta

5
®
<s
a
o
>

-

Име u презиме u месшо
пребиванија

з
5
a
s
a
a

^^
5
'
г
ti

Число

'5Г
о.
u
•—
i

Ћирко Тадић,
Крупањ

Јереј

10. септ. 1824. у
М. Троиоши

Авакум Станковић,
Ликодра

Јереј

9. марта 1831.

Гаврил у
Зворнику

Веселин Мишковић,
Мојковнћ

Јереј

10. децембра
1828.

Гаврил епископ
у Зворнику

Петар Протић,
Бела Црква

Јереј

12. децембра
1828.

Гаврил епископ
у Зворпику

OD

Панта Крстић,
Церова

Јереј

25. марта 1826.

Гаврил епископ
зворнички у М.
Тројнци

Од Герасима
шабачког 8.
мапта 1816.
Од Герасима
Шабачког 8.
маота 1836.
Од Герасима
шабачког 8.
марта 1836.
Од Гаврила
зворничког 10.
леиемвоа 1828.
Од Гаврила
зворннчког 12.
децемвра 1828.
Од Гаврила
зворничког 23.
априла 1828.

Јереј

6. марта 1802.

Герасим епископ
зворнички у М.
Тројици

Од Герасима
зворпичког 15.
марта 1802.

Бресиња,
Ковиљача,
Борина,

4. марта 1836.

Герасим у
Тапцу

Од Герасима
шабачког 25.
марта 1836.

Равнаја,
Ставе,
Бастав

VO

8. септембра
1824.

-<*

Гаврил епископ
зворнички у
Белој Цпкви

ri

Гаврил епископ
зворнички у М.

Тома Марковић,
Бела Црква

—

TDOIIOUIH

Максим Јовановић,
Азбуковица

Јереј

26. фебруара
1824.

. Герасим у
Шапцу

Од Герасима
25.феб.1824

Герасим
зворничкн у М.
Тројици

Од Герасима
зворничког од 6.
августа 1802.

<N
1

Лазар Георгијевић,
Селаиац

Јереј

Дворска,
Красава

ЧИТЛУК

Азбуковица,
Леовић,
Читлук,
Љубовића
Азбуковица,
Ораовица,
Торник,
Дрлаче,
Постиње
Вољавци,
Црнча,
Селанац,
Рујевац,
Узовинца

Неима
собствене но
каПеланише

tS 7
1

Од Гераснма 6.
јануара 1818.

Ликодра,
Белотић

0
>j

Герасим у
Тапцу

Мојковић и
Брезовица

t
ci

6. јануара 1818.

I

1

s- s:
i -Si,

Протојереј

Липеновић,
Брстица

t a

= -ц s
^ ^ ^
^ k o
r.
s o <s
1?
•ч« š

Марко Јовановић,
Азбуковица

Крупањ,
Радал.

= 1
ć "

Сшепен чина

a. з
o o
§ 1
.js.tf 5
^
e? CL ^
•M

Име u ирезиме u месшо
пребиванија

a |

Число

О
оо

Јереј

а
он
ir
ffl
ев
ЧО

о

Лука Поповић,
Бела Црква

-

сл

Јован Савић,
Бресиња

Бела Црква,
Толисавац,

ЧО

Јаков Мићић,
Царина

Јереј

26. маја 1835.

Никифор у
Чачку

Число

Име u презиме и место
пребиванија

Степен чшш

Дан, месец u
година кад је
рукоположен

Име архијереја og
ко!аје
рукопатожен u žae

-

Јосав Ћурић,
М. Докмир

Јеромонах

И.октобра 1802.

Антнм у Шапцу

Протојереј

19. априла 1799.

Данил у Шапцу
Герасим у
Шапцу

jC
s
1S
о. а*
•= 3
з °
•fu

6. јуна 1793.

и

Јеромонах

Јоаким ужички у
Шапцу

Софроније Марковић,
Бабина Лука

Јереј

26. октобра 1824.

Герасим у
Шапцу

Симеон Петровић,
Бранковина

Јереј

21.јануара 1794.

Методије
митрополит у
Београду

Од Мелентнја
шабачког 19.
маја 1816.

Матеј Георгијевић,
Близоња

Јереј

25. марта
1794.

Данил у Шапцу

Од Данила 11.
фебруара 1815.

4Ј—
1

'iT
о.

8. новембра 1822.

r-

Од Данипа
шабачког 7.
марта 1815.
Од Мелентија
шабачког 20.
маја 1816.
Од Герасима 8.
новембра 1822.
Од Герасима
шабачког 1.
новембра 1824.

\с

Дамјан Радосављевић,
Јабучје

Од Герасима
шабачког 23.
априла 1818.

Гуњаии
Драгодо

!—
Царина

Парохију има
Трстеница,
Пироман,
Бровић,
Ратари
Докмир,
Тврдојевац,
Звиздар
Совљак,
Врело,
Таково
Јабучје
Бабина Лука,
Попучке
Бранковииа,
Котешица,
Јошева,
Рабас
Близоња,
Козличић,
Кршна Глава,
Забрдица,
Јасеница

Неима
собствене но
капеланише

<

с4

Јеремија Петровић,
М. Грабовац

Од Герасима
Шабачког 22.
маја 1830.
Од Никифора 26.
маја 1835.

С5 г

Герасим у
Шапцу

1

22. маја 1830.

S

Јереј

|
а

vi

Максим Крсмановић,
Царина

Грчић
Кошља
Стрмово
Прлача

Од Никифора 23.
априла 1835.

а. з
з о
§ e
đ & Si

23. априла 1835.

Никифор
епископ ужички
у Чачку

а; з
t ŠJT

Јереј

•5J 5*
^ н
c §•

Јован Стефановић,
Грчић

с>

Јереј

Милија Павловић,
Уб
Добривој Ралетић,
Јошево

-

Георгије Глишић,
Докмир

Тулари,
Баталаге,
Зукве,
Калиновац,
Новаци

Од Герасима 3.
јуна 1818.

Јереј

30. септембра
1824.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 31.
. јуна 1826.

Паљуси

Јереј

2. јула 1826.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 7.
јула 1836.

Радуш,
Дружетић

Јереј

26. децембра
1833.

Герасим у м.
Докмиру

Од Герасима 6.
марта 1836.

Чучуге

Герасим у
Шапцу

ОдГерасима 10.
фебруара 1832.

Гола Глава,
Слатина

Од Герасима
шабачког 19.
фебруара 1825

Дивци,
Кланица,
Лозница,
Табановић

Од Герасима 2.
јула 1826.

Дупљај,
Лукавац

Од Данила 7.

Гвозденовић,
Вровине

еп

Вићентије Поповић,
Дивци

Јереј

8.марта 1812.

Леонтије
митрополит у
Београду

Јован Поповић,
Попучке

Јереј

1.јуна 1826.

Герасим у
Шапцу

Дамјан Поповић,
Гвозденовић

Јереј

23.априла 1797.

Данил у Шапцу

Никола Јовановић,
Бајевац

Јереј

ЗО.новембра
1831.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 30.
септембра 1833.

Василије Максимовић,
Врачевићи

Јереј

14. октобра 1835.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 4.

Јереј

6. децембра 1814.

Дионисије
митрополит у
Београду

Од Герасима
шабачког 14.
октобра 1818.

Јереј

6. децембра 1824.

Герасим у

Од Герасима 9.

УУбу

Шапцу

марта 1836.

Мургаш

Јереј

24. јуна 1819.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 28.
јуна 1819.

Шарбане,
Бргуле,
Лисово поље

оо

Петар Марјановић,
Радљево

о\

Петроније Јеремић,
Совљак

о
<ч

Мирко Поповић,
Бањани

Јереј

л
о.
»о
оS ~•
о 2

Ашко Поповић,
Гола Глава

чо

с4

ОО
(N

10. јуна 1817.

Герасим у
Шапцу

-

00*

Владимир Поповић,
Тулари

јула 1797.

априла 1836.

Непричава,
Рубрибреза,
Влајковац
Бајевац,
Руклада
Радљево,
Скобаљ,
Борак,
Калепић

Милосав Николић,
Бањапи
а'

Петар Лазић,
Трлић

Јереј

Јереј

9. априла 1832.

8. марта 1836.

Герасим у М.
Грабовцу

Од Герасима

Бањаии,

шабачког 28.

Брезовица

фебруара 1835.

Јошева,
Љубинић,
Црвена Јабука,
Лончаник
Кожуар,
Ушће,
Вукона,
Бељин,
Суво село
Звечка,
Кртинска,
Уровци,
Скела

Јереј

8. априла 1832.

Герасим у М.
Грабовцу

Ранко Антонијевић,
Вукоња

Јереј

25. марта 1820.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 9.
децембра 1826

Дамјан Поповић,
Звечка

Јереј

14. јула 1824.

Герасим у
Шапцу

ОдГерасима 18.
августа 1824.

Живко Поповић,
Стублине
Стефан Вилотић,
Грабовац

Јереј

4. јануара 1832.

Јереј

6. децембра 1831.

Герасим у
Шапцу
Герасим у
Шапцу

Добровој Јеремић,
Орашац

Јереј

25. марта 1800.

Данил у Шапцу

Од Герасима 19.
новембра 1836.
Од герасима 1.
маја 1832.
Од мелентија
шабачког 24.
маја 1816.

Радивој Милошевић,
Орашац

Јереј

9. децембра 1834.

Герасим у
Шапцу

пема

Михдил Поповић,
Близоње

Јереј

8. јануара 1824.

Герасим у
Шапцу

нема

Милован Поповић,
Дивци

Јереј

18. марта 1826.

Герасим у
Шапцу

нема

Јовица Петровић,
Палеж

Јереј

23. априла 1823.

Венијамин у
Сарајеву

нема

rn
cs

Грујица Михаиловић,
Јошева

о
m

Од Герасима 28.
фебруара 1835.

Трлић

Ov
сч

марта 1836.

оо
сч

Шапцу

vb
сч

ОдГерасима 19.

(N

Герасим у

Стублине

CS

У Грабовцу
Орашац,
Вукићевац,
Дрен

m
cs

Код
Добривоја
капеланише
Капеланише
код оца
Мате у
Бпизоње
Капеланише
оцу
Вићентију у
Дивцима
Капелапише
у Палежу

оD.
С
о
о.

ч

с§

м

fr

X

1

§

<s

Јеромонах

16. априла 1833.

ГЛ

Јоаникије Василијевић,
м. Боговађа

Јеромонах

24. јуна 1802.

тг

Авакум Живановић,
м. Боговађа
Теодосије Тадић,
м. Боговађа

Јеромонах

25. октобра 1829.

Јеромонах

12. октобра 1832.

Парохију има

Од Герасима
шабачког 22.
маја 1828.

Прњавор,
Латковић,
Влајковац,
Пепељевац,
Предворица,
Стојшић,
Словац,
Вировци,
Нано.мир,
Стрмово,
Ратковии

Паштрић,
Попадић,
Куманица,
Ракари,
Гуњица,
Берковац

..

Партеније Милипковић,
м. Боговађа

t .
« 1
а г

§

S1 R

S*1
§•

Јоаникије
епископ у Новом
Пазару

З1
2
3*
c

»§

8. марта 1786.

1
f
* -Si,

a ^ a:

ш

Архимапдри

* § g
б.
a O
S1 p£
Sf

a
33*

Неофит Марковић
Монастир Боговаћа

S
ct

Име u презиме u месШо
пребиванија

s

Число

Мелентије
митрополит у
Београду
Кирил епископ
пакрачкн у
Пакрацу
Герасим у
Шапцу
Герасим у
Шапцу

Игуман

2. јуна 1786.

Јоаникије
новопазарски у
Пазару

Од Герасима
шабачког 25.
маја 1816.

Партеннје Јаковл>евнћ,
м. Пустиња

Јеромонах

2. фебруара 1
769.

Дапнл
митрополит у
Београду

Од Герасима
шабачког 2. маја
1833.

оd

Петар Саић,
Вал>ево

Протојереј

25. септембра
1825.

Герасим у
Петници

Од Герасима
шабачког 5.
септемвра 1829.

о*

Алимпије Јовановић,
Петница

Јереј

9. априла 1816.

Мелентије у
Шапцу

Од Герасима
шабачког 11.
јуна 1829.

45

Софроније Поповић,
м. Рибница

Тубравић,
Совач,
Мијаче
У Ваљеву,
Дрочина,
Горић,
Врана
Петница,
Клипци,
Градац

Неима
собсШвене но
капеланише

Парохи
ју
iteu.ua

29. децембра
1829.

Š f
о 5

Јереј

u & 3

о

Василије Јовановић,
Петница

Јереј

9. априла 1830.

Герасим у
Шапцу

fN

Михаил Поповић,
Вртиглаве

Јереј

16. јула 1819.

Герасим у
М.Боговађи

ГП

Сава Поповић,
Врачевић

Јереј

24. октобра 1825.

Герасим у
Шапцу

т'

Прокопије Саић,
Кадина Лука

Јереј

21. маја 1824.

Герасим у
Шапцу

Милован Поповић,
Брезије

Јереј

8. новембра 1804.

Вићентије Поповић,
Мрчић

Јереј

24. децембра
1814.

Сретеније Радосављевић,
Врачевић

Јереј

4. иовембра 1804.

00

Пантелија Радосављевић,
Врачевић

Јереј

30. новембра
1835.

СТ\

Вићентије Николић,
Влајковац

Јереј

П.марта 1822.

-

Стефан Јовановић,
Драгић

vo

Јереј

1. фебруара 1830.

Од Герасима
шабачког 19.
септембра 1820.
Од Герасима
шабачког 24.
октобра 1825.
Од Герасима
шабачког 18.
новембра 1824.

Од Герасима
шабачког 7. маја
1828.

Леонтије
митрополит у
Београду

Од Герасима
шабачког 14.
фебруара 1824.

Герасим у
Шапцу

Дегурић,
Равње,
Ковачић,
Белић,
Бачевци,
Зарубе,
Драчић
Мионица,
Санковић,
Радовић

Од Герасима 9.
априла 1830.

Леонтије
Митрополит у
Београду
Дионисије
митрополит у
Београду

Герасим у
Шапцу, у М.
Благовештенију
Герасим у
Шапцу

Белошевац,
Робај

Вртиглаве,
Куманица
Кадина Лука,
Славковица
Брезје,
Осеченица,
Влајковац
Мрчић,
Шушеока,
Ћурђевац
Врачевић,
Бошњаковић,
Тодорин Дол,
Горњи Мушић,
Доњи Мушић

Од Леонтија 8.
новемвра 1804.

капеланише
оцу

иема
Од Герасима 18.
јапуара 1823.

Пауне,
Рајковић

л
S
u

Радојица Стефановнћ,
Кључ

Од Герасима
шабачког 9.
фебруара 1829.

капелапише
Рибницу
Кл>уч
Толић
Паштрић

Јереј

20. маја 1833.

Венијамии у
Сарајеву

Петар Протић,
Врачевић

Јереј

3. јануара 1833.

Гераснм у
Шапцу

Милан Дмитровић,
Врачевић

Јереј

24. маја 1829.

Герасим у
Шапцу

Тома Јоксимовић,
Врачевић

Јереј

21. маја 1831.

Герасим у М.
Боговађи

Од Герасима 18.
децембра 1835.

Павел Илић,
Златарићи

Јереј

16. септембра
1828.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 4.
јула 1834.

о6

Ђорђе Поповић,
Миличиница

Јереј

24. јуна 1829.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 26.
апрнла 1830.

oš

Недељко Раписављевић,
Тубравић

Јереј

28. марта 1828.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 26.
априла 1830.

о
m

Никола Давидовић,
Лукарић

Јереј

2. фебруара 1832.

т

Недељко Живановић,
Лукарић

Јереј

9. фебруара 1832.

Герасим у
Шапцу
Герасим у
Шапцу

Од Гераснма 6.
јула 1834.
Од Герасима 6.
јула 1834.

Петар Томић,
м. Ђелије

Јереј

4. марта 1828.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 20.
фебруара 1830.

rs

Никола Карамарковић,
М.Рибница

CN

Планиница,
Струганик

Јереј

<N

Од Герасима 24.
новембра 1836.

Јован Поповић,
Планипица

м

Герасим
шабачки у М.
Рибници

Јереј

<N

Буковац,
Мратишић,
Пријездић,
Крчмар

nS
14

Од Герасима
Шабачког 24.
иовембра 1824.

<N
ГЧ

Герасим у
Шапцу, М
Боговађи

Илија Стефановић,
Рајковић

18. октобра 1823.

нема
Од Герасима 18.
децембра 1835.
пема

У Дучићу

t£>
гч

Велишевци,
Бабаић
Златарић,
Седлар,
Сандал>
Миличипица,
Црнил>ево
Брезовица,
Грачаница,
Рамње,
Ситарица,
Куница
Суводањ,
Станина Река
Ребељ,
Слешннк
Лелић,
Богатић,
Лесковице,
Сушнца,
Стубо,
Стрмна Гора

Капеланише
у Мон.
Рибиици
Цветановци,
Јајчићи
Капепапише
ум.
Боговаћи

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 2.
августа 1832.

Каменица,
Врагочаница,
Лпагијевипа
-r Ј
—

Николе Протић,
Буковица горња

Јереј

5.новембра 1824.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 16.
јуна 1825.

Оглађеновац,
Осладић,
Горња Буковииа

Јован Поповић,
Буковица

Јереј

17. новембра
1803.

Антим
митрополит у
Београду

Од Антима 14.
новембра 1803.

Туђин,
Буковица

№

Лука Протић,
Буковица долња

Јереј

23. децембра
1835.

гs
°

Од Герасима
шабачког 16.
априла 1836.

m

Радо Велисић,
Лопатањ

Јереј

6. децембра 1803.

Антим
митрополит у
Београду

Од Антима 6.
децембра 1803.

00
ГП

Јован Велисић,
Лопатањ

Јереј

28. јуна 1828.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 9.
марта 1833.

С7\
m

Петар Николић,
Причевићи

Јереј

26.јуна 1822.

Герасим у
Шапцу

Од Герасима 25.
јуна 1822.

Доња Буковица,
Каменица,
Беомужевић
Лопатањ,
Остружањ,
Лоагшевииа
Половине,
Лопатња,
Остружња,
Драгијевиие
Причевић,
Бобова,
Маиновић,
Балиновић,
Туранци

Михаил Поповић,
У Осечној
(Осечина)

Јереј

6. новембра 1833.

Герасим у
Шапцу

Спасоје Поповић,
Плужац

Јереј

22. маја 1826.

Герасим у
Шапцу

1

14. новембра
1831.

о ia
u

Јереј

ч-Ј
П1

Јован Миловановић,
Каменица

Осечна

т?

Од Герасима 22.
маја 1826.

Плужац,
Братачић,
Осечна

С оцем
Радом

УДК = 355.333 : 929 ПеришићЉ. Г.

Нннослав Станојловић
Основна школа „17. октобар"
Јагодина

ГЕНЕРАЛ ЉУБИВОЈ Г. ПЕРИШИЋ (1846-1921)
Живот и професионални пут
1. ПОРЕКЛО
Међу личностима из војне историје Србије XIX века посебно место
заузима почасни генерал Љубивоје - Љубиша Г. Перишић.
Прича o пореклу и познатим прецима генерала Перишића сеже у
другу половину XVIII века, тачније у 1760. годину, када је петорица од
шесторо браће из рода Перишића, а из племена Цуца одлучило да се из
родног села Брезовика код Никшића пресели на Гласинац, пространу
висораван између Соколца и Вишеграда. У Брезовику је остао једино
Милета Перишић са тројицом синова - Зеком, Арсенијем и Илијом.
Према породичном предању и сачуваним, штурим документарним
подацима, Арсенијев син Никола Перишић доселио се у Јагодину
непосредно по завршетку Другог српског устанка 1815. године.
Никола А. Перишић се, у почетку, бавио ћурчијским занатом, да би
се, након извесног времена, стекавши пристојан иметак, определио за
трговачки позив. Неколико година пред смрт био је и арендатор
рашевачке и обрешке скеле на Великој Морави. Умро је у Јагодини 1.
априла 1843. године.
Никола Перишић и његова супруга Магдалена, која је умрла 6.
новембра 1837. у Јагодини, имали су три сина - Пантелејмона, Гаврила
и Димитрија.
Пантелејмон - Панта Н. Перишић, најстарији Николин син, рођен
1817. у Јагодини, након очеве смрти преузео је вођење трговачких
послова, у чему му је, касније, помагао и његов најмлађи брат Димитрије.
Панта се 1839. у Јагодини оженио седамнаестогодишњом девојком
Маријом, ћерком покојног Николе Рајића, житеља јагодинског. 1
1

J. Ердељановић; Стара Црна Гора - етичка прошлост и формирање црногорских
племена, Београд 1926, стр. 659-660, 714; Б. Перунчић: Град Светозарево 1806-1915,
Београд 1975, стр. 363, 366-367; Архив Србије (у наставку АС). НОЈ, ф II, р-55/841;
Историјски архив Јагодина (у наставку ИАЈ), Протокол умрлих цркве јагодинске Св.
архангела Михаила, бр. 1, стр. 18/52 и бр. 2, стр. 83/192; ИАЈ, Протокол венчаних цркве
јагодинске Св. архангела Михаила, бр. 1, стр. 53/36
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Како трговачки послови нису ишли онако како су Панта и Димитрије планирали, били су принуђени да се почетком 1851. задуже код „Касе
еснафско - школске општине јагодинске". Овај дуг за живота нису
успели да врате, јер је Панта умро 1852, а тридесетогодишњи Димитрије, оставши нежења, две године касније.
Гаврило - Гаја Перишић, тада архивар Министарства правосуђа,
упутио је молбу Совјету, да одложи плаћање дуга своје покојне браће
Панте и Димитрија, иначе задужених са 240 дуката на три године. На
име гаранције Гаја је понудио њихове некретнине у Јагодини - велики
хан на пијаци, два трговачка дућана до хана и једну ливаду, крај
оближње реке Лугомир. Совјет је одобрио прекорачење рока, али тек
пошто је Начелство Окружија јагодињског гарантовало да је вредност
некретнина примерена величини дуга.
Након Пантине смрти супруга Марија се 1853. преудала за удовца
Радоја Марковића, среског начелника у пензији, оца Светозара Марковића, пионира радничког и социјалистичког покрета у Србији. Већ
идуће, 1854. године, Радоје Марковић је напрасно умро, па је о
Светозару, његовим сестрама Катарини, Персиди, Христини и Милици
и брату Јеврему, бригу преузела маћеха Марија, коју су од милоште
звали Маца.
Марија - Маца Марковић, која је била позната по доброј нарави,
очувала је и школовала свих шесторо деце Стане и Радоја Марковића.
Умрла је у дубокој старости, 1905. године у Јагодини, у кући Светозареве сестре Христине и њеног супруга Матије - Мате Аранђеловића,
јагодинског трговца, очувавши и њихов бројни пород.2
Гаврило - Гаја Перишић рођен је 1819. у Јагодини, као други син
Магдалене и Николе. Своју чиновничку каријеру Гаја је започео крајем
тридесетих година XIX века као писар у књажевој канцеларији. Приликом одласка кнеза Милоша Обреновића из Србије 3. јуна 1839. године,
након његове абдикације у корист старијег сина Милана, у чамцу који
је одвезао у Влашку, сада већ бившег српског владара, налазио се, осим
кнежевића Михаила и „кабадаије" Величка, и писар Гаја Перишић.
Није сачуван податак о Гајином повратку у отаџбину, тек - 1841.
године бива постављен за „канцеларисту" београдског „Народног фонда школског", са платом од 1200 гроша.
Већ наредне године, указом од 28. септембра, Гаја Перишић је постао
писар суда у Ваљеву. У вароши на Колубари службовао је, са честим
прекидима, пуних десет година, напредујући, у међувремену, до функције„ члана Суда Окружија ваљевског", коју је стекао 15. априла 1849.
Године 1851, указом од 14. августа, Гаврило - Гаја Перишић,
дотадашњи члан Ваљевског суда, постављен је за архивара Министар2
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ства правосуђа у Београду. Повратком кнеза Милоша Обреновића на
српски престо, у периоду од 1858. до 1860. године, Гаја Перишић
унапређен у капетана, био је помоћник намелника Београдског округа.
На почетку друге владавине кнеза Михаила Обреновића 1860. године, капетан Гаја Перишић је постављен за начелника Среза јасеничког,
Округа крагујевачког, са седиштем у Аранђеловцу. Ову дужност обављао је све до убиства кнеза Михаила 29. маја 1868, када је безразложно
ухапшен и провео, без саслушања, 52 дана у крагујевачком затвору под
сумњом да је умешан у атентат.
За разлику од бившег саветника Ранка Матејића из Тополе, који је
доживео сличну судбину и коме су намесници одузели право на пензију,
Гаја Перишић је, по пуштању са робије, ускоро добио заслужену
мировину.
У културним круговима Ваљева и Крагујевца, односно Аранђеловца
где је највише службовао, Гаврило - Гаја Перишић је остао упамћен као
велики љубитељ писане речи, пренумерант на многе књиге и часописе,
а од 1866. до 1868. године био је члан управе Крагујевачког читалишта.
Гаја Перишић се два пута женио. Са првом супругом Милком имао
је четворо деце, синове Љубивоја и Димитрија и кћери Косару и
Милеву. Осим Љубивоја, остало троје деце је рано умрло. Након смрти
прве супруге Милке, која је умрла 12. јула 1861. у 32-oj години живота,
Гаја се поново оженио. Са другом супругом Стеваном имао је две ћерке,
Косару и Перку, које су умрле као девојчице.
Гаврило - Гаја Н. Перишић, срески начелник у пензији, умро је 11.
октобра 1890. у Београду, у 71. години живота. Сахрањен је на београдском Новом гробљу, у породичној гробници. 3
2. ДЕТИЊСТВО И ШКОЛОВАЊЕ
За време службовања Гаје Перишића у Ваљеву, он и његова супруга
Милка, добијају своје прво дете, сина Љубивоја.
Љубивој Перишић је рођен 18. јануара 1846. Крстио га је 3. фебруара
исте године јереј Никола Марковић, парох ваљевске цркве Покрова
пресвете Богородице, а крштени кум детету био је Александар Ј.
Ненадовић, окружни начелник.
Остао је сачуван занимљив податак да је Ваљево те године имало 257
кућа и 863 становника.
3
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Средином августа 1851. породица Перишић се преселила у Београд,
где је Љубисављев отац Гаја добио службени премештај. Тада петогодишњи Љубивоје полази у основну школу. У то време основне школе у
селима су имале три, а у варошима четири разреда. У току четворогодишњег школовања, Љубивоје је учио следеће предмете - наука
хришћанска, читање србско и словенско, србска граматика, отечествена
историја, земљопис, пјеније, „обшта знања сваком Србину нуждна",
практично обучавање у сачињавању писама и „други за грађански
живот нуждни састава" и друге.
По завршетку основне школе Љубивоје је уписао први разред, тада
седморазредне Прве београдске гимназије. Те школске 1855/56. године
први разред ове угледне просветне установе је уписало 180 ђака, у два
одељења. „Програмом предавања у Гимназији београдској" било је
предвиђено, поред осталих, изучавање следећих предмета - Наука
христијанска, Србска и словенска граматика и словесност, Јествестена
историја, Свеобшта и србска историја, Латински језик, Јелино-грчки
језик, Немачки језик, Војено учење и гимнастика, Црквено пјеније и
други.
Интересантно је истаћи да је међу гимназијским друговима Љубивоја Перишића било највише будућих генерала и то - Милован
Павловић, Владимир Угричић, Јован Прапорчетовић, Михајло Срећковић, Павле Шафарик, као и тројица угледних српских лекара и политичара - др Ђура Докић, др Владан Ђорђевић и др Петар Остојић.
Владан Ђорђевић, лекар, политичар, књижевник и историчар српске
медицине, сећајући се својих гимназијских дана и другова наводи и
један детаљ из детињства Љубивоја Перишића. Перишићи су живели у
кући близу Велике пиваре, где се налазила велика низбрдица, која је у
зимским, снежним месецима, била препуна деце на санкама. Једном
приликом спуштајући се санкама десетогодишњи Љубивоје је ударио
једног дечачића и смртно га повредио. Гаја Перишић је имао велики
проблем да докаже да је његов син нехотице починио ову трагедију, и
на крају био кажњен високом новчаном казном. Љубивоја Перишића је
до краја живота гризла савест због овог несретног догађај.
У лето 1860. године, по завршетку петог разреда гимназије, четрнаестогодишњи Љубивоје Перишић је одлучио да даље школовање настави у Артиљеријској школи, потоњој војној академији. Тадашњи српски
школовани младићи изузетно су симпатисали војску, јер су у њој
видели одлучујућег чиниоца за потпуно ослобођење и уједињење
српског народа, тако да можемо закључити да су чисто национални
идеали усмерили животни пут младогЉубивоја ка војној каријери. 4
4
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3. ПИТОМАЦ АРТИЉЕРИЈСКЕ ШКОЈ1Е
Организација војске је била најпречи и најважнији задатак младе
српске државе у XIX веку, тим пре што је у народној традицији
вековима гајена мисао о потпуном ослобођењу и уједињењу српског
народа, искључиво и нужно оружаном борбом.
После два неуспела покушаја са војним школама у Пожаревцу (1837)
и Крагујевцу (1838), тек 1850. године основана је Артиљеријска школа у
Београду, која ће након три деценије понети назив Војна академија.
Пријем у Артиљеријску школу вршен је по конкурсу, којим се,
поред осталог, захтевало да сви кандидати који нису завршили пети
разред гимназије са одличним или врло добрим успехом, полажу
пријемни испит из математике, геометрије, националне историје,
француског и немачког језика. Љубивоје Перишић је, као врло добар
ђак, примљен без пријемног испита и 6. септембра 1860. постао питомац
пете класе Артиљеријске школе.
За време школовања које је трајало пуних пет година, питомци су
добијали бесплатно одело и друге војничке и школске потрепштине,
као и плату од „осам цвинцика на месец и по три талира додатка".
Пета класа Артиљеријске школе је за пет година (1860-1865) слушала
и полагала тачно 32 предмета, почев од алгебре, више геодезије и
грађевинарства, преко тактике, генералштабне службе и стратегије до
јахања, гимнастике, пливања и других. Ни за један предмет нису
постојали уџбеници па су питомци морали да воде белешке и по њима
уче.
Наставници у Артиљеријској школи били су најобразованији српски официри, а од оних који су предавали петој класи, треба издвојити
Милојка ЈТешјанина, Нићифора Јовановића, Димитрија В. Караџића,
Јована Драгашевића, Фрању Заха и друге.
Управитељи Артиљеријске школе за време школовања Љубивоја
Перишића били су Фрањо Зах и Милојко Лешјанин.
Нажалост, подаци о оценама Љубивоја Перишића у Артиљеријској
школи нису сачувани, али судећи по његовом општем успеху (13-ти у
рангу од 15 питомаца) намеће се мисао да му технички предмети, који
су преовлађивали, нису „ишли".
На другој години Артиљеријске школе Перишић се нашао у вртлогу
бурних догађаја. То је време непосредно после Преображенске скупштине када су се српско-турски односи нагло и толико заоштрили, да је
после убиства једног српског дечака у јуну 1862. године код Чукурчесме у Београду, дошло до крвавих оружаних сукоба између српског и
турског становништва.
У овим догађајима учествовали су и питомци пете и шесте класе
Артиљеријске школе, њих тридесет двојица, који су свој први борбени
положај запосели код Стамбол-капије, где су се забарикадирали и
вршили стражарску службу од јуна до августа те године.
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По свом родољубљу, будући официри, од којих треба поменути
Јована Мишковића, Павла Ђорђевића, Петра Борисављевића, Радомира
Путника, Јована Прапорчетовића, Коку Миловановића, Љубивоја Перишића и друге, нису се издвајали од осталих бранилаца Београда.
Међу њима се нарочито истакао Михаило Илић, потоњи генералштабни мајор и јунак Јаворског рата 1876. године.
Даљи оружани сукоб Србије и Турске спречен је интервенцијом
великих сила, које су у јулу 1862. сазвале међународну конференцију у
Канлици код Цариграда, на којој је одлучено да се Турци иселе из
Србије, сем из Београда, Шапца, Смедерева и Кладова, да се поруше
утврђени градови Соко и Ужице и да српска влада плати Турцима
одштету за напуштена имања у Србији. 5
У чин каплара Перишић је произведен 17. октобра 1861. Поднаредник је постао 30. марта 1863., а у нареднички чин је унапређен 14.
августа 1864. По завршетку Артиљеријске школе произведен је 1.
октобра 1865. у чин артиљеријског потпоручника.
Од укупно 15 питомаца пете класе, Љубивоје Перишић је завршио
школу као тринаести у рангу. Ево како изгледа ранг-листа пете класе
Артиљеријске школе (1860-1865):
1. Јован Петровић
2. Стеван Велимировић
3. ПавлеЂорђевић
4. Јован Мишковић
5. Петар Борисављевић
6. Радован Милетић
7. Младен Јанковић
8. ЈосифЈаковљевић
9. Сретен ЈТомић
10. Владимир Угричић
11. Драгољуб Марковић
12. Милован Павловић
13. ЉУБИВОЈЕ ПЕРИШИЋ
14. Александар Симоновић
15. Љубомир Остојић
Од свих Перишићевић класних другова четворица су касније постали генерали (Ј. Петровић, Ј. Мишковић, М. Јанковић и М. Павловић),
један почасни генерал (В. Угричић), шесторица пуковници (П. Борисављевић, Р. Милетић, Ј. Јаковљевић, Д. Марковић, А. Симоновић и Љ.
Остојић), један потпуковник (С. Ломић) и двојица мајори (С. Велими5
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ровић и П. Ђорђевић). Занимљиво је да је ова класа дала и четворицу
војних министара (Ј. Петровића, Ј. Мишковића, Р. Милетића и М.
Павловића), као и једног председника Српске академије наука (Ј.
Мишковић)/'
4. МИРНОДОПСКА СЛУЖБА ДО 1876. ГОДИНЕ
Већ након недељу дана од завршетка Артиљеријске школе, деветнаестогодишњи артиљеријски потпоручник Љубивоје Перишић је постављен на прву дужност у Артиљеријској управи, да би 11. новембра исте
1865. године био упућен на службу у крагујевачку пушкарницу.
У периоду од 10. новембра 1868. до 1. децембра 1869. године „ради
фабрикације пушака", као државни питомац потпоручник Перишић је
био у аустроугарској фабрици оружја код Беча. Том прилоком је примио
из бечке ковнице први српски бакарни новац, који је тамо био поручен.
По повратку из Аустро-Угарске, 5. децембра 1869. упућен је у Артиљеријску управу, да би већ 12. децембра исте године постао в. д. деловође
начелника Артиљеријске управе.
Године 1870, 2. јула постављен је за официра „барутни магацина" у
Страгарима, задржавши и ранију обавезу в. д. деловође у Артиљеријској
управи. На овој дужности је Перишића затекло унапређење у чин
артиљеријског поручника, 28. јуна 1871.
Након две године, 6. априла 1873, поручник Перишић је премештен
у Шабац за командира Подринске бригаде батерије народне војске.
почетком јануара 1874. Перишић је боравио у Бечу као члан трочлане
комисије за куповину чоје за српску војску, а 14. марта исте године
постављен је за командира IV брдске батерије III артиљеријског пука, са
седиштем у Крагујевцу.
У чин артиљеријског капетана II класе Љубивоје Перишић је
унапређен 1. октобра 1874. године. Занимљива је и „оцена личних
својстава" овог официра од 18. октобра те године, коју је дао командант
III артиљеријског пука, артиљеријски мајор Илија Ђукнић. Између
осталог о двадесетосмогодишњем капетану Перишићу пише: „Изгледа
доста слабог здравља но врши сваку војену службу са добрим успехом.
Дејства отвореног, усталачког и предузимљивог. Поуздану
својојречи.
Добар јахач и врло добар командир батерије. Има способности командовања и већим формацијама. Врло добар администратор и официр
уопште.
Егзерцирна правила добро зна. Унутрашње логорске службе такође
добро зна. У вршењу службе врло тачан и ревностан. Врло тачан у
понашању и разумевању свога позива. Према млађима понашања је
старешинског и строгог, а пажљивог према равнима. Према старијима
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Јћубипој Г. llcpmunh, кио артиљеријски
поручпик
(спимак из 1872. године - спојина Војног музеја
Београд)

учтив, смотрен и пажљив. Врло добар економ, јер троши у границама.
онога чиме располаже. Није тужен за дуг и ништа му се од плате не
одбија.
Службу врши с вољом и коректно. Ван службе владања моралног.
Свагда чист и уљудан. У друштву понашања доброг. Дружи се са
официрима и грађанима његовом положају доликујућим".
Крајем 1874. Перишић је прекомандован у смедеревску касарну где
је, до јануара 1875, на дужности командира брдске батерије Дунавског
артиљеријског пука.
Унапређењем у чин артиљеријског капетана I класе 20. јануара 1875.
Перишић је добио и нову функцију: постао је командир III батерије II
артиљеријског пука.

Генерал Љубииој Г. Ilepnninh

Мобилизацмјским распоредом од 6. јуна 1876. артиљеријски капетан
I класе Љубивој Перишић постављен је за командира Бригадне батерије
Ужимке бригаде I класе, која је била у саставу Ибарске војске.7
5. УЧЕШЋЕ У СРПСКО-ТУРСКИМ РАТОВИМА 1876-1878. ГОДИНЕ
У .пето 1875. године п.пануо је у Херцеговини и Босни устанак
српског жпвља, који је почео као аграрна побуна да би се убрзо
претворио у војнополнтички покрет са националним обележјем.
Устанак је изазвао велики одјек у Србији, где су одмах почели да се
окупљају добровољачки одреди и одбори за прикупљање помоћи.
Српска влада је предузела ужурбане припреме за рат и закључила
Тајни уговор о савезу са Црном Гором, чији је непосредни циљ био
„ ослобођење српског народа у европској Турској".
У оквиру припреме за рат, у Србији су формирани Главни генералштаб, као и интендантска, санитетска и артиљеријско-техничка
служба. Уведена је и нова војна формација и образован Ратни савет који
је разрадио почетни ратни и операцијски план, на основу кога је
одлучено да се главне снаге концентришу код Алексинца и предузму
офанзиву према Нишу, а споредне снаге да се држе у дефанзиви код
Зајечара, на Дрини и на правцима Јавор - Сјеница, Рашка - Нови Пазар,
с тим да се предузму мањи напади код Видина, Сјенице и Новог Пазара,
из политичких разлога.
Средином јуна војска је мобилисана и подељена на четири самосталне оперативне групе - Моравску, Тимочку, Дринску и Ибарску војску.
Српских војника је било око 125 хиљада, заједно са добровољцима, а
турских око 178 хиљада, што редовне војске, што башибозука.
Кнез Милан Обреновић је 18. јуна 1876. године на Делиграду
објавио ратну прокламацију, а после два дана отпочеле су ратне
операције.
Ибарска војска, под командом генерала Фрање Заха, састојала се од
следећих јединица - Ужичке бригаде I и II класе, Рудничке бригаде I и
II класе, Чачанске бригаде I класе, затим једне пољске батерије, две
брдске батерије, три бригадне батерије, два коњичка ескадрона и једног
батаљона инжењерије.
Почетним операцијским планом било је предвиђено да Ибарска
војска предузме напад правцем Јавор - Сјеница - Бијело Поље, са
циљем да ослободи Рашку област и да спајањем са црногорском војском
пресече комуникације које су из Турске ишле у Босну.
Командант Ужичке бригаде I класе био је генералштабни мајор
Петар Борисављевић, Перишићев класни друг, док је начелник штаба
7

АВИИ, п. 14, к. 9, ф. 1, бр. 30/1 и п. 14.1/1, к. 9, ф. 1, бр. 22/70; В. Белић: Перишић
Љубиној, иочасни ђенсрал, Пародна епциклопедија СХС, књ! III, Загреб 1928, стр.
323-324; Јапност, бр. 16, Крагујепац 5. фсбруар 1874, стр. 2

Нинослав Станојловић

био артиљеријски поручник Милош Андрејевић. У свом саставу ова
бригада је имала шест батаљона - Златиборски, Црногорски, Пожешки,
Рачански, Ариљски и Моравички, један ескадрон коњице, бригадну
батерију, чету пионира, санитетско одељење и пекарски и месарски вод.
Бригадном батеријом Ужичке бригаде I класе командовао је артиљеријски капетан Љубивоје Перишић и она је имала четири лака четворофунтовна топа. На сваки топ следовала је по једна шаржа, тј. 72 метка
(66 граната и 6 картеча).
Након мобилизацијског окупљања у зборном месту Крчагову код
Ужица, Ужичка бригада је преко Пожеге, Ариља и Ивањице стигла на
планину Јавор и запосела положаје. 8
Прво ратно крштење капетан Перишић и његова Ужичка бригада I
класе доживели су у крвавој бици на Калипољу 24. јуна 1876.
Бригадна батерија капетана Перишића која је била на левом крилу
српске војске, тачније на брду Велики Ограђеник, дејствовала је у
правцу села Кладнице, одакле се пружао друм у Сјеницу, јако турско
упориште.
По сећању учесника Калипољске битке, професора Јована Јаворца,
капетан Љубивој Перишић се истакао у овом боју, јер је „преместивши
топове са Великог Ограђеника на лннији фронта, испод Василиног
врха, пошто се ватра увелико развила и турска кавалерија пошла да
сијече нашу пешадију, прецизно послатим гранатама, као да је руком
донесеш, разбијао турске колоне и враћао их натраг".
Како пише други очевидац и учесник ове битке Димитрије - Мита
Петровић, капетан Перишић је са своја четири топа „задавао љуте ране
Турцима", нашавши се под ватром турске артиљерије и у ситуацији
безглавог повлачења српске коњице и пешадије, која је одступала према
Јавору.
Завршетак прве битке Ибарске војске у овом рату значио је и први
пораз за српску страну, чије су последице: много погинулих, рањених и
несталих војника. Само из Ужичке бригаде I класе, која је бројала око
три хиљаде војника, тог 24. јуна 1876. погинуло је 172, рањено 412 и
нестало 62 ратника.
Након мањих српских окршаја са Турцима код брда Огријевца и села
Васиљевића, 26. и 27. јула исте године, Ибарска војска се повукла са
Јавора, којом приликом је артиљеријски потпоручник Васа Стојановић,
водни официр из баретије капетана Перишића, бацио један топ у
провалију, јер је постојала опасност да са посадом буде заробљен.
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После повлачења са Јавора, батерија капетана Перишића се укопала
код села Кушића, у циљу одбрамбене подршке околним пешадијским
батаљонима из Ужичке и Рудничке бригаде.
Турски напад од 28. јула је, у послеподневним сатима, одбијен, уз
велике губитке на турској страни, што је подигло морал српске војске.
Истог дана горепоменути топ је извучен, готово неоштећен из провалије, стављен на нови лафет и точкове и на одушевљење војника поново
ступио у дејство.
Поменута битка на Погледу од 28. јула 1876. представљала је, како
пише Мита Петровић, „ тако сјајну победу над бесним непријатељем у
тренутку кад нас је несрећом на бојишту тукла". Јунак ових збивања
био је легендарни Михаило Илић, који је 2. августа исте године
унапређен у чин генералштабног мајора.
До 10. августа није било већих сукоба, а онда су уследили бојеви на
Погледу, Кадиној стени и Чемерници, погубни за српску страну. У
овом последњем боју, 24. августа 1876, на Јанковом вису погинуо је
мајор Илић, командант Ужичке бригаде II класе.
У свим овим биткама учествовала је и батерија капетана Љубивоја
Перишића, као и на неуспелом српском нападу у циљу протеривања
Турака са Јавора, 27. септембра исте године.
Указом од 10. октобра 1876. артиљеријски капетан I класе Љубивоје
Перишић, дотадашњи командир батерије Ужичке I класе, унапређен је
у чин артиљеријског мајора и постављен за команданта Ужичке бригаде II класе. Међутим, на овој дужности је остао свега неколико дана, јер
га је сменио руски потпуковник Шешњев, који ће са Ужичком бригадом
II класе извршити 19. октобра још један неуспели напад на брдо
Поглед.
Крајем октобра 1876. тежиште рата је пренето на моравско ратиште,
па су ово биле последње борбе у тзв. Јаворском рату.
После четири месеца ратовања и дугих дипломатских преговора
Србија је закључила мир са Турском, 16. фебруара 1877. године, по
начелу STATUS QUOANTE BELLUMУ
Неуспех у рату са Турском 1876. није обесхрабрио Кнежевину
Србију. Српски владајући кругови дошли су до закључка да сами, без
ослонца на велике силе, пре свега на Русију, не могу решити проблем
око ослобађања својих неослобођених крајева, истовремено се припремајући за нови рат са Турском.
На почетку рата Русије и Турске 24. априла 1877. године кнез Милан
Обреновић обавестио је руског цара да је Србија вољна да поново ступи
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у рат против Османлијског царства, али због материјалних проблема и
недостатка војне опреме и оружја не може то одмах да учини.
Након добијања новчане помоћи, Србија је, по савету Русије, задржала оружану неутралност, вршећи ужурбано припреме за рат, у
оквиру којих је извршена реорганизација српске војске, на основу
искустава из прошлог рата са Турском. Министар војни пуковник Сава
Грујић је, раније занемарену стајаћу војску, повећао у корист народне
војске, која се није најбоље показала у поменутом рату. Уводи се и нова
ратна формација, према којој је народна војска била подељена у две
категорије - активну (јединице I класе) и резервну (јединице II и III
класе), а августа 1877. године комплетна српска војска дели се на пет
корпуса (Моравски, Шумадијски, Тимочки, Јаворски и Дрински), сваки
од по 4 до 5 бригада пешадије, једном артиљеријском и једном
коњичком бригадом, батаљоном инжињерије и другим деловима.
После вишемесечних одлагања Србија је крајем новембра 1877.
извршила мобилизацију дела својих војних снага, односно око 120
хиљада војника, а већ 1. децембра кнез Милан је објавио прокламацију,
којом је отпочео нови рат против Турске. Српска влада је одредила циљ
рата, а то је ослобођење и уједињење неослобођених крајева Србије и
њено проширење према југу.
У оквиру ратних припрема, 24. новембра 1877. године артиљеријски
мајор Љубивој Перишић је постављен за начелника артиљерије Ибарске дивизије, која је била у саставу Моравског корпуса под командом
генералштабног пуковника Милојка Лешјанина.
Моравски корпус је имао задатак да на почетку ратних операција, до
којих је дошло 15. децембра, блокира Ниш и одсече турски гарнизон у
овом граду од Приштине, Лесковца и Врања.
Ибарска дивизија, у чијем саставу су биле Крушевачка и Чачанска
бригада I класе и Крушевачка бригада II класе, под командом инжињеријског потпуковника Стевана Биничког, за неколико дана је освојила
Прокупље и околину Куршумлије, а након заузимања турских положаја
на Мрамору и мостова на Јужној Морави, натерала је Турке да напусте
Лесковац.
После битака на Самокову и ослобађања Куршумлије, крајем децембра 1877, у којима се истакла Ибарска дивизија, омогућено је трупама
Шумадијског и Моравског корпуса да лакше освоје Ниш почетком 1878.
године.
У свим овим бурним дешавањима активно је учествовао и мајор
Перишић, који је осим редовних дужности у штабу Ибарске дивизије, у
ослобођеном Прокупљу „примао грађане и њине молбе", како се
касније сећао сведок и хроничар ових ратних збивања др Владан
Ђорђевић.
Крај ратних операција Србије и Турске и примирје закључени су 31.
јануара 1878, а мир 19. фебруара у Сан-Стефану, односно 19. јуна исте
године у Берлину.
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Овај рат са Турском донео је Србији војничку и моралну победу,
територијално проширење и међународно признање државне независности. 10
6. МИРНОДОПСКА СЛУЖБА ДО 1885. ГОДИНЕ
Успешно командовање бригадном батеријом Ужичке бригаде I класе
у првом, односно руковођење артиљеријом Ибарске дивизије Моравског корпуса у другом српско-турском рату, отворили су мајору Перишићу перспективу за даље напредовање у служби у мирнодопским
условима. О томе, поред осталог, говори и његова службена карактеристика за 1878, у којој се каже: „Способан потпуно за службу у рату, како
за фронтовску службу, тако и за техничку артиљерију, а као официр
који је и Артиљеријску школу свршио, има у довољној мери и
потребних стручних и артиљеријских знања.
Присебан у опасним моментима, од својих трупа љубљен, које је
успешно водио у бојевима. Владања и понашања у служби како према
претпостављеним, тако и према потчињенима врло доброг. Изван
службе добар друг и добар у опхођењу са друговима и грађанима.
Заслужује унапређење".
У јесен 1878. године извршена је реорганизација српске војске у
циљу приближавања савременим европским армијама, а на основу
искустава из минулих ратова. Ојачана стајаћа војска формирала је
Дивизију стајаће војске, док је народна војска била подељена у четири
корпуса: Шумадијски, Моравски, Тимочки и Дрински. Сваки корпус је
имао две дивизије, по једну коњичку и артиљеријску бригаду, два
инжињеријска батаљона и остале делове.
Указом од 6. октобра 1878. артиљеријски мајор Љубивој Перишић је
постављен за начелника артиљерије Моравског корпуса, који је у свом
саставу имао Моравску и Нишавску дивизију, са седиштем у Нишу. На
овој дужности, којој је касније придодата и функција в. д. команданта
Нишког гарнизона, остао је до почетка 1880. године, када је премештен
у Крагујевац, где је наредне три године био управник пушкарнице.
За време службовања у Крагујевцу Љубивоје Перишић је унапређен
у чин артиљеријског потпуковника указом кнеза Милана Обреновића
од 21. маја 1881.
10 П. Опачић - С. Скоко: и. д., стр. 181-204; ЛВИИ. ri. 14, 1/1, ф. 1, бр. 22/70; Д. Петровић:
Рагис белсшкс са Јанора и Топлице 1876, 1877. и 1878, с& II (Борбе у Топлици
1877-1878). Београд 1979. стр. 82, 84, 90, 228-229; Ратии дневници 1, (приредио Р.
Бојонић), Чачак 1996, стр. 56, 97, 126-128,130; Par Србије са Турском за ослобођење и
незанисносг 1877-78. године. Псоград 1879, стр. 41-44. 101-104, 160-187; В. Ђорђевић:
Српско-гурски рат. Успомене и белешке из 1876,1877. и 1878. године, књ II, Београд
1907, стр. 234; Ј. Златић: Ибарска дивизија у борбама за ослобођење Мрамора и
Прокупља 1877. Ибарска војска у српско-турским ратовима од 1876. до 1878. године,
Зборник радова, Чачак 1997, crp. 223-234; Д. Ж. Мирчвтић: Ибарска дивизија у
борбама за ослобађашi Куршумлије (дсцембар 1877 - јануар 1878. године), нав.
зборник, стр. 235-261
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У периоду од 1883. до 1885. године артиљеријски потпуковник
Перишић био је командант Нишког гарнизона, „с тим да врши и
дужност референта за артиљерију при команди Моравске дивизијске
области".
На овој дужности затекле су га и припреме Србије за рат против
Бугарске у јесен 1885. године. 11
7. УЧЕШЋЕ У СРПСКО-БУГАРСКОМ РАТУ 1885-1886. ГОДИНЕ
Указ о мобилизацији српске војске изашао је 9. септембра 1885.
године, три дана после уједињења Кнежевине Бугарске са Источном
Румелијом. У периоду од 10. септембра до 10. октобра мобилисане су
све јединице 1 позива и шест пукова II позива - укупно око 52.000 бораца
и 130 топова. Већи део војске је остао код куће, јер је краљ Милан
исувише потценио противника, с једне стране, и зазирао после Тимочке
буне, од наоружаног народа, с друге.
Интересантно је да је краљ Милан одлучио да се у почетку отворено
не саопшти трупама против кога се води рат; већ се ограничио на
уопштене формулације о борби за балканску равнотежу, свестан чињенице да овај сукоб против Бугара неће бити популаран код српског
народа.
С друге стране, овај рат је изазвао код Бугара опште одушевљење за
заштиту националне независности и територије, недавно ослобођене
од турске власти.
Основна идеја српског ратног плана била је садржана у офанзиви
главних снага - Нишавске војске према Софији и помоћних према
Видину и Белоградчику.
Мобилизацијским распоредом артиљеријски потпуковник Перишић
био је одређен за референта артиљерије у штабу Моравске дивизије.
Ова дивизија, која је у свом саставу имала I, II и III пешадијски пук,
два ескадрона коњице и две брдске батерије, у почетку под командом
пуковника Петра Топаловића, а касније пуковника Милована Павловића, док је начелник штаба био инжињеријски капетан I класе
Светозар Станковић, након концентрације у долини реке Власине,
добила је задатак да оперише према Трну и Брезнику.
После ратне прокламације краља Милана Обреновића од 2. новембра
1885. године, отпочеле су ратне операције, без икаквог одушевљења у
војсци и официрском кору.
Моравска дивизија, у чијем се саставу налазио и потпуковник
Перишић, требало је да након заузимања Трна и Брезника, избије на
лево крило сливничког положаја. Међутим, незнатне бугарске снаге су
задржале њено наступање, што због тешког терена, што због деловања
11 АВИИ, ii. 14,1/1, ф. 1, бр. 22/70; Д. Вуксановић - Анић: Стнараие модерне српске војске,
Бсоград 1993, стр. 100-101; В. Келић: н. д., стр. 324; Службени војни лист, бр. 21,
Београд 23. мај 1881, стр. 435; Службени војни лист, бр. 16, Београд 20. април 1883,
стр. 516
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само дела својих јединица. Тек уз помоћ једног пука Шумадијске
дивизије, Моравска дивизија је 3. новембра заузела Трн, а сутрадан
наставила ка Брезнику, који је једва заузела.
Пресудна битка овог рата вођена је од 5. до 7. новембра 1885. године
на Сливници. Напад Моравске дивизије на лево крило и центар
бугарских сливничких положаја није успео због распарчаности снага и
слабог узајамног дејства. Бугарима су стално пристизала појачања са
источне границе тако да су 7. новембра били бројчано јачи од Срба који
нису имали никаквих резерви.
Како су изгледи за освајање сливничких положаја били све слабији,
краљ Милан је 8. новембра пре него што је битка и решена, издао
наређење за опште повлачење ка Пироту. Када су Бугари заузели и
Пирот, 14. новембра, српска војска је одступила до Ниша.
Неочекпване успехе бугарске војске и њено даље продирање зауставиле су велике силе и непријатељства су престала 15. новембра 1885.
Примирје је потписано у Бечу 7. децембра 1885, а мир 19. фебруара 1886.
године у Букурешту.
Овај рат и пораз који је Србија претрпела, није донео територијалне
промене, али је знатно умањио српски војни и политички углед. 12
8. МИРНОДОПСКА СЛУЖБА ДО 1897. ГОДИНЕ
После овог несретног 5 рата за Србију, ова балканска краљевина је
била увучена у велику и хроничну политичку кризу, које је трајала све
до 1903. године. Тај период обреновићевског самодржавл>а био је
обележен у унутрашњој политици безобзирним политичким борбама,
учесталим државним ударима, дворским скандалима и крупним финансијским тешкоћама.
У сва ова дешавања посредно и непосредно били су укључени
српски официри.
Артиљеријски потпуковник Перишић је указом од 1. јануара 1886.
поново постављен за управника пушкарнице у Крагујевцу, да би
следећим указом од 24. фебруара 1887. био одређен за начелника
Артиљеријско-техничког одељења Министарства војног.
На овој високој функцији Перишић се задржао више од десет
година, обављајући за то време више корисних послова за српску војску,
почев од набавке коња до куповине нових артиљеријских оруђа у
иностранству.
Указом краља Милана Обреновића од 6. децембра 1888, а на предлог
генерала Косте С. Протића, војног министра, „начелник арт.-техн.
одељења Мин. војног", Љубивој Перишић је произведен у чин артиљеријског пуковника.
12 В. Белић: н. д., crp. 324; В. Ђорђевић: Историја Српско-бугарског рата 1885, књ. I-II,
Београд 1908, стр. 9. 65-82, 227-272. 488, 824. 858. 956. 1204-1259
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Након пуних 37 година проведених у официрском мундиру и
умешћу у три рата, пуковник Перишић је у лето 1897. године упутио
молбу министру војном генералу Драгомиру Вучковићу, у којој је
изразио жељу да оде у пензију.
Александар I Обреновић „по милости Божијој и вољи народној
краљ Србије", на предлог војног министра је решио указом од 1.
новембра 1897. године, да се „артиљеријски пуковник Љубивој Перишић по својој молби, а на основу члана 40, Закона о устројству
војске, стави у стање покоја са пенсијом, која му припада по годинама
службе. У исто време дајемо му титулу почасног ђенерала и право на
ношењеуниформе тог чина".
Тако је окончана активна војна служба почасног генерала Љубивоја
- Љ у б и ш е Г. Перишића. 13
9. ПОРОДИЧНЕ ПРИЈ1ИКЕ
У пролеће 1872. године двадесетшестогодишњи артиљеријски поручник Љубивој Перишић венчао се у крагујевачкој цркви са госпођицом Драгом, рођеном 17. августа 1854. године у Крагујевцу од
мајке Катарине и оца Косте Јанковића, пензионисаног начелника
Крагујевачког округа.
Драга и Љубивој Перишић имали су шесторо деце: Милутина,
Ружицу, Љубицу, потом сина и кћер који су умрли на порођају и
најмлађег ЈБубинка.
Милутин, најстарије дете брачног пара Перишић, родио се 10. марта
1873. године у Крагујевцу, где је завршио и основну школу. Прва три
разреда гимназије завршио је у Нишу, четврти у Крагујевцу, а после
службеног премештаја оца Љубивоја у српску престоницу, остале
разреде и велику матуру у Другој београдској гимназији. По матурирању уписао је Правни факултет Велике школе у Београду, који је
успешно завршио 1894. године и наредних година радио као писар
треће класе у београдском варошком суду.
Како пише његов савременик и колега др Војислав Суботић, др
Милутин Љ. Перишић је „не осећајући воље за правну струку",
напустио службу крајем 1895. године и отишао у Француску, где је
уписао студије медицине.
После пет година, у јесен 1901, завршио је са успехом медицински
факултет, стекавши титулу доктора медицине. По повратку у Србију
био је постављен за лекара Среза космајског, Округа београдског, где се
задржао две године, да би митаву 1904. годину провео на Медицинском
факултету у Паризу, где је стекао специјализацију за кожне и венеричне болести.
13 Службени нојни лист, бр. 9, 4. мар r 1887, стр. 280; Службепи војни лист, бр. 49, 10.
децембар 1888, стр. 1465; Службспи војии лист, бр. 43 и 44,3. новембар 1897, стр. 808;
В. 1)елић: н. д., стр. 324
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Дошавши натраг у отаџбину у пролеће 1905. године, др Милутин
Перишић је постављен за лекара београдске општине, на коме положају
су га затекли и балкански ратови. У оба балканска рата је учествовао као
лекар Дунавског артиљеријског пука. У истом пуку био је и на почетку
Првогсветског рата 1914, да би крајем године био премештен у Скопље
за управника пољске болнице. Лечећи болеснике од пегавог тифуса,
заразио се и сам овом страшном болешћу почетком јануара 1915. Након
десетак дана боловања умро је 13. јануара у чину резервног санитетског
мајора.
О директним потомцима др Перишића за сада знамо веома мало.
Његов једини син, Љубивој М. Перишић, био је између два светска рата
угледни београдски превозник и власник десетак аутобуса.
После Другог светског рата покретна имовина, као и кућа на
Дедињу, одузета је Љубивоју М. Перишићу, а његов једини син
Милутин, дедин имењак и први праунук генерала Перишића, емигрирао је у Сједињене Америчке Државе, где и сада живи. По сазнању
сродника, са којима не одржава везу, седамдесетогодишњи Милутин Љ.
Перишић није засновао породицу.
Ружица Перишић, друго дете Драге и Љубивоја - Љубише, рођена је
1875. у Крагујевцу. Није се удавала, а живела је у Врњачкој Бањи,
издавајући своју вилу„Кнтарину" туристима. Ту је и умрла шездесетих
година.
Љубица, реће дете Драге и Љубише Перишића, рођена је 1878. у
Нишу. Удала се 1898. за пешадијског поручника, потоњег генерала
Ђурађа - Ђуру Јосифовића, са којим је имала троје деце - рано
преминуле кћери Христину (1899-1912) и Драгицу (1903-1914) и сина
Љубишу, названог по деди.
Љубиша Ђ. Јосифовић (1900-1933), писар у дворској канцеларији
краља Александра I Карађорђевића, умро је неожењен.
Супруг Љубичин и зет генерала Перишића, Ђура Јосифовић, рођен
је23. априла 1868. у Панчеву. У Београду је завршио реалну гимназију и
XXI класу Војне академије. Од 1906. до 1908. био је ађутант краља Петра
I Карађорђевића, а од 1907. до 1914. командант Краљеве гарде. У
балканским и Првом светском рату учествовао је као пуковник и
командант II пешадијског пука II позива, а од 1916. године видимо га као
команданта бригаде у Првој добровољачкој дивизији у Русији, односно
као помоћника команданта Југословенске дивизије на Солунском фронту.
После Првог светског рата био је командант ратне луке Боке Которске,
командант Косовске дивизијске области, ађутант краљице Марије Карађорђевић, помоћник управника Војне академије итд. У чин бригадног
пешадијског генерала унапређен је 21. октобра 1923. Годину и место
смрти генерала Јосифовића, зета генерала Перишића, за сада нисмо
утврдили.
Љубица Јосифовић, рођена Перишић, умрла је у Београду 1951.
године и сахрањена у гробници свога деде Гаје и оца Љубивоја.
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Љубинко, шесто дете Драге и Љубивоја Перишића, рођен је у
Београду 17. новембра 1896. У родном граду је завршио основну школу,
гимназију и Фармацеутски факултет, стекавши звање магистра фармације. Између два светска рата најдуже је радио у Крагујевцу, где је имао
апотеку, а после 1945. године у Београду, прво у сопственој, а касније у
неколико државних апотека.
Љубинко Љ. Перишић, магистар фармације, умро је 1978. у Београду
и сахрањен у породичној гробници на Новом гробљу.
У браку са Надом, рођеном Арновљевић (1903-1966), иначе сестром
чувеног и првог српског кардиолога проф. др Војислава Арновљевића
(1895-1989), mr ph. Љубинко Перишић је имао два сина, Радомира и
Милутина.
Радомир Љ. Перишић, старији син, рођен је 1924. у Крагујевцу, по
занимању је био дипломирани правник. Са супругом Љубином (1936)
није имао деце. Умро је у Београду 1997. и сахрањен у породичној
гробници.
Милутин Љ. Перишић, млађи син Наде и Љубинка, рођен је 12.
марта 1925. у Крагујевцу. Медицински факултет завршио је у Београду,
да би даљу каријеру угледног неурохирурга и научног радника наставио као предавач на Медицинском факултету у Новом Саду. Умро је
1973. у Београду.
Једини син др Милутина Перишића и његове супруге Иконије
(1931), Војислав, рођен је 17. новембра 1954. у Београду, где је касније
завршио и Факултет за физичку културу.
Праунук генерала Љубивоја Перишића, професор Војислав Перишић у браку са Данком, рођеном Ковачевић (1959), дипломираним
археологом, има два сина, Николу и Милутина. Старији чукунунук
генерала Перишића Никола В. Перишић (1982) је гимназијалац, а
млађи Милутин (1990) похађа основну школу.14
10. ПЕНЗИОНЕРСКИ ДАНИ И СМРТ
После пензионисања 1897. године генерал Љубивој Перишић је
слободно време проводио уз књигу или чувајући свог најмлађег сина
Љубинка. Изненадна смрт супруге Драге, 19. јула 1903, доста је
погодила Љубивоја.
Међутим, наилазак Првог светског рата, прерана смрт старијег сина
др Милутина у Скопљу 1915. и одлазак млађег сина Љубинка, са
регрутима преко дивље Албаније у Грчку крајем исте године, прерано
остарелог и оболелог генерала Перишића су дотукли.
14 АВИИ, п. 14, к. 1, бр. 30/1; В. Суботић: Помсник погинулим и умрлим лекарима и
медицинарима 1912-1918, Београд 1925, с гр. 85; В. Белић: Ћура Јосифовић, бригадни
пешадијски генерал Народна енциклопедија СХС, књ. II, Загреб 1928, стр. 184;
Препис са надгробног споменика породице Перишић; Изјава Данке и Војислава М.
Перишића, из Београда, дате Нинославу Станојловићу дана 17. јануара 2000. године

Генерал Љубивој Г. Перишић

Слаб и изнемогао отишао је почетком аустроугарске окупације
Београда, код своје старије ћерке Ружице у Врњачку Бању.
Генерал Љубивој Г. Перишић умро је 31. јула 1921. године у
Врњцима, у 76. години, од изнурености. Два дана доцније, 2. августа
1921, син Љубинко пренео је његове посмртне остатке у Београд и
сахранио их у породичној гробници на Новом гробљу, у парцели 9,
гробница 71/Ш.15

Резиме
Ж н п о т н и и п р о ф е с и о и а л и и пут почасног генерала Љубивоја Г. Пер и ш и ћ а (Вал.епо 1846 - Врљии 1921) пезан је за политичку и војну с у д б и н у
Србије у другој половил и дспетнаестог века.
Рођен у полупазалној Србији, у чиновничкој породици, која му је могла
п р у ж и т и писоко образовање, одиосно школовање на неком страном универзитету, П е р и ш и ћ се определио, мошен патриотским осећањима, за официрски позип, спестан чим,емице да је војска најважнији чинилац б у д у ћ е г
ослобођеља и ујсдим,ем,асрпских земаља.
Време у коме је Ј1>убипој Перишић живео је период ратова, великих и
малих. Он је директмо учествовао у три ратма сукоба. Био је носилац многих
споменица, мсдал»а и ордема, међу којима треба истаћи орден Таковског
крста са мачснима III реда и аустроугарски орден Гвоздене круне II степена.
Гемерал ПерилЈић се помосио својим часмим прецима, а његови знаменит и потомци наставили с у да проносе славу и углед породице Перишић д о
д а н а ш њ и х дана.
Овај рад је скромам допримос биографији овог рођеног Ваљевца („но
пореклом из Јагодине", како је сам истицао) и знаменитог српског официра.

Summary
Life and professional way of thc honorary general Ljubivoj G. Perišić (Valjevo 1846 Vrnjci 1921) was connected with political and military destiny of Serbia in the second half
of the nineteenth century.
Perišić was born in semi-vassal Serbia, in a clerical family which could give him good
education, ie. schooling at some foreign university; he committed himself, guided by
patriotic feelings, to the profession of an officer aware of the fact that the army is the most
important factor of the future liberation and integration of Serbian countries.
The time when Ljubivoj Perišić lived was the period of wars, big and small ones. He
was a direct 'participant in three war clashes. He was a recipient of many memorials,
medals and decorations among which we should emphasize the decoration of Takovo
cross with swords of the III order and the Austro-Hungarian decoration of the Iron Crown
of the II degree.
General Perišić was proud of his respectable ancestors, and his renowned descendants
continued spreading fame and reputation of the family Perišić until nowadays.
This work is a modest contribution to the biography of this man born in Valjevo ("but,
of Jagodina onigin" as he himself used to point out) and a prominent Serbian officer.

15 CO Врњачка Бања, Матична слуба, Матична књига умрлих цркве врњачке, храма
Рождества пресвете Богородице за 1921. годину, текући број 47
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ГЕНЕАОЛОШКА ТАБЕЛА ПОРОДИЦЕ ПЕРИШИЋ
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Милић Ј. Милићевић
Историјски ииститут СА11У
Београд

ВОЈНА АКАДЕМИЈА ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Почетком 20. века у Београду, на углу улица Милоша Великог и
Немањине, биле су две зграде. Старија и мања, сазидана је 1850, а
новију и већу подигао је Октобарски режим на размеђу два века. Иза
зидова оба здања било је образовно средиште Војне академије, једне од
најстаријих српских установа. Као и свака стара установа и Академија је
имала своју традицију, али је нови век изискивао и промене. Прожимање традиције и промена, није могло заобићи војску, нити њену
највишу образовну установу, тим пре што је Закон о устројству Војне
академије био из времена пре Српско-бугарског рата (1884), а његове
бројне измене и допуне (1887,1896,1899,1900,1902) слика су тренутних
потреба, а не неко системско решење. До 1904, доношење новог
устројства Академијиног, или бар генерална измена старог закона,
постаје приоритет. Подстицај је више био финансијске, а мање војне
или политичке природе.
Почетком јануара те године министар војни, пуковник Милан
Андрејевић, образложио је Скупштини предлог о измени неколико
битних чланова закона о Војној академији. Измене су требало да
регулишу: наставни и материјални положај професора, као и положај
ђака, тј. будућих питомаца. Хонорарне професоре требало је задржати
најмање шест година, јер се показало да њихова честа промена утиче на
квалитет наставе. Хонораре је требало повећати, зависно од ранга
појединих предмета, на своту од 1200, 960 и 600 динара на годину.
Министарски савет прихвата мишљење министра војног, с тим што је
плате хонорарних професора додатно увећао. Уместо предложених 1200
плата првог ранга била би 1800 а другог 1200 динара. Другу групу
измена, ону везану за питомце, Савет је у потпуности прихватио, мада
су за историјат Академије били готово потпуна новина. Наиме, будуће
официре је, према предлогу, требало поделити у две категорије. Први,
сиромашнији, издржавали би се о трошку државе. Они други, богатији,
плаћали би школарину у износу од 180 до 840 динара на годину.
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Доста сличну идеју о разврставању питомаца и плаћању школарине од стране оних
богатијих изнео је генерал Јован Петровић. Једно мишљење о преустројству наше
Војнеакадсмије, Ратник, 1893, књ. 39, год 15, св. 6 (децембар), стр. 737-750.
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Висина школарине утврђена је према приходу питомца, родитеља или
старатеља. Средства би се уплаћивала унапред, у року од најмање шест
месеци.'"
Честе промене влада, а са њима и министара војске, створиле су
неписано правило, да један министар предложи одређени закон или
измену, а да дебата и усвајање западну у удео неком другом. Двадесет
шестог јануара пао је Грујићев кабинет, те је министарски портфељ,
уместо Милана Андрејевића, понео Радомир Путник. Измена министра
војног значила је и измену предложеног закона. Одредбе о положају
хонорарних професора, у Путниковом експозеу, биле су потпуно избачене, а измена чланова који су регулисали статус питомаца свела се
на два (чл. 20. и чл. 40).
Избацивање одредби о професорима, нарочито грађанским лицима,
омогућило је преживљавање традиције њихове пречесте измене. У
наредних десет година, слично као и у ранијим деценијама, кроз
Академију их је је прошло више од седамдесет. Неки, као учитељ
борења Шарл Дусе, задржали су се у њој и више од двадесет година, али
су такви случајеви били права реткост. Велика већина осталих наставника, цивила, провела је на Академији тек коју годину, или тек који
семестар. То што су међу њима већ били Матија Бан, Богдан Поповић,
Панта Срећковић и други, није било довољно, да се стечене навике, бар
у 20. веку промене. Предавач, по струци војник био је знатно прихватљивији. То доказују дужина њиховог наставног века, мада је и у њему,
због других војних обавеза, долазило до прекида и чињеница да су
многи од официра, чак једновремено, предавали и по више предмета.
Војска, а с њом и Академија, радо се одељивала од цивилног друштва и
правила свој сопствени круг, мада то у потпуности није могла постићи.
Ослободивши се одредби о професорима, Радомир Путник се могао
посветити питомцима. Циљ, да се посредством њих, оствари уштеда на
Академијином буџету, био је сличан као и код његовог претходника.
Начин којим би се то остварило био је ипак различит. Док је Андрејевић, у свом реферату, да би се побољшало финансијско стање, захтевао
увођење школарине, чија сума, као што ћемо касније видети, и онако
није била довољна, Путник је могућност уштеде тражио у ограничавању броја уписника. Велике класе (30-34) уписиване од 1897. до 1901, које
су војсци Србије дале 700 официра, или 175 у просеку, попуниле су
стални недостатак кадра. Стога су потоње класе (35. и 36) са 49, односно
44 свршена официра, биле већ знатно мање. Овај број требало је сада
додатно смањити, до квоте од 30 уписника годишње. Тиме би се
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Према овом предлогу, питомци који би плаћали школарину, разврстани су у пет
платежних разреда. Први би плаћали 180 (приход 3000-5000 динара), други 240
(5000-7000), трећи 360 (7000-9000), четврти 600 (9000-12000) а пети (12000 и више) 840
динара. Стенографске белсшке редовне народне Скупштине за 1903, стр. 1186.
Шарл Дусе, виши учитељ вештина, предавао је на Академији, са ратним прекидима,
од 1891. до 1923. године. Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије
1850-1925, Београд 1925, стр. 231
Стенографске белешке за 1903, стр. 1596. Споменица академије, стр. 25,291-308

Војна академија почстком 20. нека

умањили трошкови и избегла, оно што је Андрејевићевом предлогу
највише замерано, подела међу будућим старешинама. Само су у
једном оба министра била истог мишљења. Додатну уштеду требало је
остварити смањењем кадетских плата. Према закону из 1899. питомци
су у зависности од мина: редов, каплар, поднаредник и наредник,
добнјали плату од 180, 216, 264 и 336 динара годишње. 5 Новопредложене плате свеле би се на 120 динара за редове, капларе и поднареднике, односно 180 за питомце нареднике. Уз ово, министри су оставили
могућност да управник Академије задржи 1/3 плате ради набавке књига,
учила и осталог школског прибора.6
Измена два члана Закона о устројству Војне академије, садржана у
Путниковом, делимично Андрејевићевом предлогу, брзо је прошла
скупштинску процедуру. Но, током расправе дате су и одређене примедбе. Посланици су замерали да ће ограничење уписа начинити
Академију стециштем само богате деце. Други су, такође наглашавајући
богатство, инсистирали да се претходни предлог о плаћању школарине
поново стави на дневни ред. Трећи, као Јаша Продановић, били су
против смањења плата јер је, према његовом сазнању, била јавна тајна
да кадети пореклом из сиромашних кућа, шаљу део своје плате родитељима. 7 Уопште узевши, садржина свих приговора није била заснована
на војничком фактору. Нагласак, са знатном неупућеношћу, постављен
је на могућој социјалној подели. Кроз прошлост, Академија никада
није била место богатих, мада у тежњи да се од будућих официра
створи елита, некакав сурогат племства, ни добростојећи материјални
положај није био за одбацивање. Нагињати елитизму, без новчане
подлоге, био је ако не неизводљив, оно бар јалов посао. Но, хтењу ка
вишем статусу појединца супротстављало се сиромаштво средине.
Дејство две супротне силе обојило је Академију социјалним шаренилом у коме су богатство и сиромаштво ишли руку под руку. Потирање
две супротне силе дало је простора трећој, а та је и створила, за то доба
неухватљиву социјалну поделу. Како је Академија била војна, али и
образовна установа, тражила је и одређени образовни профил будућег
питомца. Тај профил формиран је у месту са потпуном средњом
школом, гиманзијом, а она је, по правилу, била у граду.8 Тако је Војна
академија, пре и после 1904. представљала круг грађанства, у мањој
мери круг богатих, а понајмање круг људи из народа. Ако су се
питомци, пре и после 1903. у нечему разликовали, била је то политичка
позадина. Синовима радикала или њихових симпатизера врата Академије до Мајског преврата била су затворена. Политичке прилике
настале после овог датума, по први пут су их отвориле. Према томе,
поделе су очигледно живеле, али не на начин како су их посланици
схватали.
5
6
7
8

Зборник закона и уредаба, ки,. 54, стр. 725
Стенографске белешке за 1903, стр. 1596
Исто, стр. 1631-1638
М. Милићевић, Социјално порекло официрског кадра школованог у Србији од 1850.
до1901. године, Годишњак за друштвену историју, 2.1995, св. 2, стр. 194-202
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Мзмене н допуне Закона о устројству Војне академнје из 1904. имале
су своје далекосежне последице. Већина њих показала се негативним.
Од 1898. до 1904. укупан број питомаца, на свим годинама, кретао се
просемно око 250, а изузетно, као 1902. и 374. После 1904. број је у
сталном опадању. да бм се у 1908. свео на свега 112.9 Ово се одразило и
на трошкове. Док је за нсти период за издржавање Војне академије
буџетом било предвмђено 120 до 170 хиљада динара годишње, трошкови у наредном раздобљу свешће се на свега 60 до 80 хиљада. 10 Основни
циљ, штедња, изгледао је постигнут. Посматрано дубље, оваква уштеда
није могла бити дугог века, а основни разлог били су трошкови за
поједмнамог питомца који су из деценије у деценију стално расли.
Питомац прве класе Артиљеријске школе, будуће Академије, уписан
давне 1850. коштао је државу нешто преко 600 динара на годину. Цена
питомца уписаног у првој деценији 20. века била је пет пута већа. 11
Према томе, смањени број питомаца, изузимајући њихове плате, могао
је остварити само релативну, а никако стварну уштеду.
Ако бисмо уштеду, стварну или не, означили као жељу за излечењем, а смањење броја уписаних као лек, онда би се последице
узимања овог лека могле окарактерисати као горе од болести. За више
од педесет година постојања Војне академије готово да није могуће
наћи закон или измену који је толико лоше деловао на њен рад, а тиме
и на саму војску. Ово грешно економисање, од кога је генерал Димитрије
Ћурић стрепео још деценију раније, сада је поново претило да границе
и моћ овог завода доведе до издисаја.12 Проста рачуница неумољиво је
доказивала да је прилив официра посредством Академије знатно испод
војних потреба. Класе, 37. до 45. уписане, односно унапређене од 1904.
до 1912, давале су максимално 35, а неке, као 37, само 22 официра; или 28
у просеку. Годишња смртност официра од 1903. до 1912. кретала се
просечно око 25. Уз овај, природни расход, надовезивали су се и други.
Мајски преврат одузео је војсци осморицу официра, од којих, чак три
генерала. У четничким акцијама у Старој Србији и Македонији погинуло је још 10 бивших питомаца Војне академије. Ни случајеви
самоубистава, најмање 6, нису били реткост. Старост и Мајски преврат,
а као њихов продукт, пензионисање већег броја старешина, такође су
9

Статистички годишилк Кршсниие Србије, 4 (за 1898-1899), Београл 1902, стр. 692; 5
(за 1900), Београл 1904, стр. 599; 6 (за 1902), Београд 1904, стр. 642; 8 (за 1903.), Београд
1906. стр. 666; 10 (за 1905.). Београд 1907, стр. 704,11 (за 1906), Београд 1907, стр. 704,12
(за 1907-1908), Београд 1913, стр. 916-917
10 Плате питомаца нису улазиле у наведене своте. Статистички годишњак, 4 (за
1898-1899), 1902, стр. 438; 8 (за 1903), 1906, стр. 446; 9 (за 1904), 1906, стр. 476; 10 (за
1905.), 1907. стр. 470
11 Материјално издржавање једног питомца прве класе 1850-1855. износило је 621 динар.
Кадети, уписани 1907, 1909. и 1911. коштали су 2832, 3382, односно 2940 динара
годишње. Споменица, стр. 145-148
12 Д. Ђурић: Једио мишљење о преуређењу наше Војне академије. Ратник 1890, књ. 23,
св. 6 (октобар), стр. 464-484
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умањивале кадар. Укупан годишњи расход, до почетка балканских
ратова, досегао је бројку од шездесет. На основу оваквих чињеница
могло се очекивати да ће официрски кор војске Србије, уместо да расте,
опадати. Увиђајућп ово. војни кругови прибегли су соломонском
решењу; унапређивању подофицира из трупе. Оваква мера није била
потпуна новина, а сматрала се, у одређеним границама, и позитивном. 14
У ранијим годинама, а нарочито од средине деведесетих, 20 до 25
наредника је на основу завршене подофицирске школе, година проведених у наредничком чину и полагања потребних испита, стицало
официрски чин. Како је Војна академија у то време давала и до 200
свршених потпоручника, однос броја оних са и без високог војног
образовања био је знатно у корист оних првих. Промена из 1904.
учинила је да се овај омер изједначи. Због овога, у предвечерје
балканских ратова, војска Србије има у свом саставу више од трећине
офнцира (око 39%) без завршене Академије, било у земљи или на
страни. Бројчано, била је то мањина, али њен укупан број, насупрот
досадашњим историографским тврђењима, није био ни издалека занемарљив.1-'' Опадање формалног квалитета официрског кора Србије нису
произвели само ратни губици 1912, 1913. и нарочито 1914. до 1918. Овај
процес започео је деценију раније. И овакве чињенице значиле су
деценијски напредак, и у односу на време пре српско-турских, и у
односу на време пре Српско-бугарског рата. У први ратни сукоб ушло
се са само 25% школованих официра, а у други са око 39%. 16
Војна наобразба била је једно, а ратничке врлине, помешане са
ратничком срећом, нешто сасвим друго. Генерал Илија Гојковић,
пуковници Милован Плазина, Милутин Стефановић и многи други
показали су изванредне командантске способности и поред недостатка
високе војне школе. Доста слично је било и са српским војводама.
Изузев Петра Бојовића који је Артиљеријску школу завршио као први у
рангу, Путник и Степановић били су средњаци, а Живојин Мишић, по
13 Војии музеј, Спомсница 1804-1908 (рукопис);Сиоменица, стр. 171-200, 308-315;
Стенографске белешке за 1912. стр. 19-26
14 Према схиа гању М. Рашића објавл.еном у листу Ратник 1/6 до 1/8 официра требало је
да буду из трупе. односно из редова подофицирског кадра. Наша Војна академија,
Ратник 1903. кн.. 55. св. 4 (дсиембар). стр. 517-534
15 Према експозеу Радомира Путника изложеног пред Скупштином почетком јуна 1912,
од 1900 актинмих офипира. н.их 687 или 36% имало је само завршену јункерску
школу. или су били бипши подофицири из трупе. У ову групу улазили су: 1 пуковник,
25 потпукоиника, 9 мајора. 288 канетана 1. кл, 58 капетана 2. кл, 184 поручника и 122
нотпоручмика. Стенографске белешксза 1912. и 1913, стр. 22; Уп. Група аутора, Први
Љлкански рат 1912-1913, књ. 1, Београд 1959, стр. 232
16 Ј. Дамјанопић: Прилог за сгатисгику Војне академије, Ратник, 1880, књ 2, св. 1,
(јануар), cip. 85-96. Михаило Рашић у погледу Српско-турских ратова даје нешто
другачије податке. Према његопом прорачуну у први Српско-турски рат ушло је35%
школованих официра. Услед унапређења великог броја подофицира из трупе, у
Другом рату, било их је свега око 22%. Haiua Војна акдемија. Ратник, 1903, књ. 55, св. 2
(фебруар), стр. 517-534
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успеху, готово на самом зачељу. 17 Овај поредак ратови су изменили.
Према мишљењу генерала Богољуба Илића, војнички најзаслужнији од
војвода били су Путник и Мишић. Бојовић је у немању ратне среће,
доспео на треће место, а Степа Степановић на последње. 8 Супротно
прослављеним војводама, део питомаца, по теоријској спреми некада
први у рангу, није у ратном вихору стајао на висини свог задатка.
Остваривало се оно што је генерал Јован Петровић предсказивао
годинама пре: Рат је ствар дела, а не теорија и фраза, а за рат се
официри и спремајуУ* Формално војно образовање било је очигледно
добар темељ, али не и сигурна гаранција да ће од неког марљивог
ученика израсти и способан старешина.
Могућност опадања броја официра и смањење нивоа њихове образованости нису били једини негативни ефект закона из 1904. Поремећај у
структури официрског кадра такође се осећао. Финансијски одбор
Скупштине, формиран ради доношења буџета за 1910, истакао је да је у
претходној 1909. години, уместо 37, колико је војним буџетом било
предвиђено, унапређено само 18 официра и то виших, а да је формацијски мањак у потпоручницима био 79.20 Једноставно, догодило се да су
класе уписане пре 1904. а које су у прошлости дале велики број нижих
официра, сада давале и велики број виших. Истовремено, приспеће
нижих официра, због смањеног уписа, знатно је опало. Из истог разлога
дошло је и до поремећаја односа официра са Нижом и Вишом школом
Војне академије. Крајем 19. и почетком 20. века овај омер уписника
досезао је и до 15 : 1. У годинама пред Балкански рат однос се свео на
једва 2 : 1. Другим речима, структура војске Србије, нагињала је све
већем броју пуковника и мајора, а све мањем броју поручника и
потпоручника. Однос старијих и млађих официра, као и оних са Нижом
и Вишом школом, садржавао је у себи и биолошки фактор. Бивши
"академци" стицали су први официрски чин са просечно 22 године.
Некадашњи полазници јункерских школа и они из трупе добијали су га
тек са 24 до 28 а изузетно и са готово 40 година старости. Како је трупна,
водничка, служба захтевала млађе људе, многи су за њено вршење, у
року од 10 до 12 година, постајали престари. Таквим старешинама,
супротно потребама војске, могла се поверити само канцеларијска
служба. 21
Сви недостаци, из године у годину све уочљивији, захтевали су
решење. Стога је већ првог дана (22. маја 1912) од постављења за
17

Радомир Путиик завршио је школу као 8. у рангу (укупно 17 питомаца у класи). Степа
Степановић био је 14 (од 23 питомца), а Живојин Мишић тек 21 (23 свршена питомца).
Споменипа, стр. 271-274
18 Б. Илић: Мемоари армијског гснсрала (приредио М. Бјелајац), Београд 1995, стр. 99,
123.
19 Ј. Петровић: Једно мишљењс о прсустројству наше Војне академије, Ратник 1893, књ.
39, год. 15. св. 6 (децембар), стр. 737-750
20 Стенографскс белешке за 1909, књ. 3, стр. 1215-1216
21 Стенографске белешке за 1912. и 1913, стр. 22-24
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министра војног, генерал Радомир Путник Министарском савету поднео реферат. Њнме је у трећем министарском мандату исправљао
погрешке из првог. Образлажући већ поменуте последице проистекле
из мл. 20 захтевао је његову измену. Према његовом мишљењу број
уписника требало је повећати са 30 на 80. Средства за њихово издржавање остварила би се из уштеда других партија буџета Министарства
војног. Мако је Министарски савет већ почетком јуна одобрио подношење реферата Скупштини, у њему су се јавила размимоилажења.
Саветник Стојан Протић оградио се од својих колега. Он је признао
поремећај у односу броја виших и нижих официра, али је ову појаву
тумачио неправилношћу система унапређења, а не ограничавањем
броја војних уписника. Путниковом реферату замерао је и то, што
начин на који се дошло до броја од 80 - није наведен. Коначно, Протић
је изнео бојазан да ће нових 50 питомаца повећати буџетске потребе. 22
Иако су примедбе унеколико биле и оправдане, пређашњи мирнодопски период, а још више Први балкански рат, доказали су да захтеви
изнети у реферату Радомира Путника, никако нису били без основа.
Официрски кадар војске Србије и поред релативно малих губитака у
људству, остао је без четрдесетак академски образованих старешина.
Губици у Другом балканском рату били су још већи, око педесет. Било
је то више од три целокупне класе. Јахач Апокалипсе у Првом светском
рату имао је још обилатију жетву. Скоро трећина питомаца (око 150 од
укупно 483), класа 37. до 46. није се вратило кућама. Још петнаестак њих
умрло је почетком двадесетих година од последица рањавања или
других ратних недаћа. 23
Ратно стање двоструко је деловало на Путников законски предлог.
Док је с једне стране омело његово спровођење, с друге стране је
показало да је измена закона преко потребна. Руковођена овим Скупштина је још током рата са Бугарском, у марту 1913. формирала одбор са
циљем да проучи и посланицима предочи наведени предлог. Одбор у
сарадњи са новим министром војске, генералом Милошем Божановићем, не само што се сложио са наводима претходног министра, него
је отишао и корак даље. Уместо 80 предложених уписника њихов број
повећан је на 100. Ову редакцију, првих дана априла, Скупштина је
готово једногласно усвојила. Само су социјалистички посланици Триша Кацлеровић и Драгиша Лапчевић гласали против. 24
За разлику од Радомира Путника, генерал Милош Божановић показао се према одлукама Скупштине много мање скрупулозан. Уместо
100, као што је законом било предвиђено, Академија је у октобру 1913.
примила 229 кадета.25 Остваривало се оно што је од времена владе
Ђорђа Симића, а нарочито од времена Октобарског режима, постало
више него учестало. Законодавно решење или војни кредит прво би
22
23
24
25

Исто, стр. 24-26
Споменица, стр. 191-200
Стенографске белешке за 1912 и1913, стр. 169,172-177,236-238
Споменина, стр. 27,320
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угледалп светлост, дана, па тек потом формално потврђенн у Скупштини. Рат и потреба за брзим делањем омогућавали су да се ова тенденција још више испољи. Како је овом поступку требало дати какву-такву
законску потку, мннистар војске послужио се системом свршеног чина.
Истог дана, 1. октобра 1913. када је нова, 46. класа ступила на школовање, поднео је Скупштинм нов предлог измене члана 20. Према новопредложеном акту број упмснмка регулисао би се краљевим указом или,
боље речено, бмо неограничен. 26 Упориште за овакву формулацију
постојало је од раније. За разлику од одредаба о Војној академији из
1SS0, 1SS4, 1896. и 1904. које су на овај или онај начин тачно наводиле
број питомаца, законски акти из 1887. и 1899. препуштали су то круни,
односно војном врху.27 Овакав приступ, са становишта војске, био је
оправдан. У миру, још више у рату, било је немогуће тачно предвидети
расход офмцирског кора, а самим тим ни будуће потребе. Уз ово, дошло
је и прошмрење територије и повећање формације, која је захтевала
бројннји старешински кадар.
Почетком фебруара 1914. у време када је министарски портфељ већ
носио пуковник Душан Стефановић, предлог је изнет на гласање и
после краће дебате, са три гласа против, начелно усвојен. Скупштинска
дебата указала је, да је материјални чинилац и скупштинска контрола
над њим - незаобилазан. Посланици су инсистирали, а министар војни
прихватио, да се уз клаузулу о броју уписника унесе и ограда, да овај
број не сме бити већи, него што је буџетом Скупштина већ утврдила. 28
Последња измена закона о Војној академији била је закаснела мера.
Бројни припадници 46. класе провели су у овој установи свега 10
месеци, када су у јулу 1914. заједно са питомцима старије 43, 44. и 45.
класе послати на фронт. 29 Злосрећни закон из 1904. знатно је наудио
официрском кору, а кораци ка његовој исправци, учињени непосредно
пре, током и после балканских ратова, мало су тога могли поправити.
Осам пропуштених година било је ненадокнадиво.
Ограничење броја уписника и последице овог биле су најзначајније
промене на Војној академији. Међутим, оне нису биле једине. Дужина
трајања школовања, тј. број школских година, такође подлеже изменама. Стални недостатак школованих официра натерао је Октобарски
26
27

Степографске белешке за 1913, стр. 11-14
Зборник закона иурсдаба, књ 35, стр. 98-126, књ. 40, стр. 82-97, књ. 43, стр. 96-98, књ. 51,
стр. 22-25, књ. 54, стр. 724-726, књ. 59, стр. 208-209
28 Стенографскс белешке за 1914, стр. 583-591,618-622
29 Припадиици 43. класе ушли су у рат 1912. у чину поднаредника. Чин потпоручника
стекли су у јулу 1913.1 Јакнадни курс, због рата 1914, нису завршили. Кадети 44. класе
ушли су у Први балкански рат као питомци каплари а вратили се као питомци
наредници. Чин потпоручника стекли су јула 1914. Ученици 45. класе у рат 1912. улазе
као питомии редови а вратиће се као питомци поднаредници. Официрски чин стекли
су у септембру 1914. Пи гомци 46 класе ушли су у Први светски рат у чину каплара, а
чин потпоручника стекли су у октобру 1914. Свим наведеним класама призната је
Нижа школа Војне акадсмије. Уз н.их, у Први балкански рат ушли су и несвршени
питомци 21. класе Више школе војне Академије. На курс су накнадно враћени тек
1920. године. Споменица, стр. 26,27,312-315,363

Војна академија иоче гком 20. иска

режим да уз повећин упис скрати и школовање. Због овога је у јесен
1899. његово трајање са 3 смањено на 2 године. По овом програму
официрски чин стекле су три класе: 30, 31 и 32.30 Бројност и краткоћа
школовања, дале су резултате. Војска Србије, бар намах, превазишла је
мањак нижег старешинског кадра. Ипак, ово је имало и своју цену.
Образовни нпво је опао, а оптерећење питомаца наставним програмом
од преко 30 предмета, сабијених у две године, порасло је. Под утицајем
ових искустава већ 1900. број школских година повраћен је на три.
Према овом обновљеном програму наставу је започела 33. класа. 31 Само
две године касније, а на основу ранијих предлога, придодата је још
једна школска година. Овај, трећи по реду програм, важио је од 34.
класе која је већ похађала прву годину наставе.
Целокупна историја Војне академије с почетка 20. века показивала је
законитост саздану на обрнутом односу броја уписника и дужине
њиховог школовања. Велике класе биле су у овој установи кратко (1 до 2
године). 3 3 Малобројне класе имале су знатно дуже школовање (3 до 4
год.). Ова обрнута пропорција шкодила је укупном образовном стању.
Од 1083 полазника колико је у времену од 1900. до 1914. похађало овај
војнообразовни центар, само 317 или 29%, добило је потпуно, трогодишње или четворогодишње образовање. Код велике већине осталих
теоријска спрема могла се сматрати релативно недовољном. 34 Главни
узрок ове појаве, био је већ поменути ограничени упис, али ни честе
промене у дужини школовања нису биле занемарљиве.
Повећање броја школских година, најпре на три, потом на четири, у
међузависности са смањењем броја кадета, имало је и своје добре
стране. Омогућило је увођење бројних предмета, а тиме и проширење
наставе. Тако се у процесу опадања војнообразовног нивоа јавила и
једна супротна тенденција.
Први међу новим предметима био је Српска историја, уведен указом
од децембра 1903. У току наредне две године започела су предавања из
Српског језика и књижевности а затим и из Војне педагогије. Последњи од предмета, Стенографија, уводи се 1910. Насупрот новим, неки од
старих предмета, као Веронаука, били су изостављени. 35 Увођење
појединих предмета повећало је њихов укупан број. Питомци уписани
30 Зборпик закопа и урсдаба. KIL. 54. стр. 726; Спомеиица. стр. 22-24,291-299
31 Збориик закоиа и уредаба, књ. 55. стр. 330; Спо.ченица, стр. 24, 300-303
32 Комисија састапљена од упрашшка Војне академије генерала Стевана Пантелића,
пуковника Јоиана Петровића, Јована Дтанацковића, Косте Поповића и потпуковника
Јована Дамњановића подпела је на захтев министра војног, у октобру 1894. реферат о
преуређен.у Војне акадсмијс. Према њиховим сугестијама трајање Ниже школе
требало је поиећати на 4 или чак 5 година. Спомеиица, стр. 22-23
33 Оиде су узеге у обзир 45. и 46. класа које су због почетка Првог светског рата биле
принуђене да прекину школовање
34 Спомепица, стр. 41
35 Исто, стр. 68-69
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од 1880. до 1903. слушали су и полагали 30 до 33 предмета. Класа 41.
уписана 1908. слушала је 37 предмета, сврстаних у 3 категорије. 36
Новоуведени илн избачени предмети, као што је то случај са
веронауком, нису били потпуно нови. У суштини, били су само
обновљени, што показује и чињеница, да су се од поменутих, чак три:
Веронпука (Религија), Српска историја (Историја српског народа) и
Стенографија већ налазили у првом закону о устројству Војне академије из 1880, а да су, као и остали у наредним деценијама, у више махова
избацивани, те у програме поново увођени. 37 Нове, обновљене предмете
карактерисао је и њихов садржај. Половина од њих могла се одредити
као изразито национална.
Друга предност повећања броја школских година, поготово уз све
бројније предмете, била је разређење наставног програма, чиме се
смањило његово оптерећење на питомце. Похађати па потом полагати
све бројније предмете сигурно је било лакше извести током четири,
уместо за три или само две године. Ипак, и са овим уступком, умни и
физички напори питомаца ишли су до крајњих граница. Дани проведени у Академији, већ по традицији, пролазили су кроз непрекидно
испланирану активност која је започињала рано ујутро, а завршавала се
прилично касно у ноћ. После буђења у 5 присуствовало се дневној
заповести и збору, а затим ишло на молитву. Између 6 и 7 сати био је
час учења, па доручак и рапорт. Остатак преподнева, од 8 до 12 протицао
је у настави. У подне је био ручак и краћи одмор. Телесним активностима: мачевању, егзирциру, јахању и гимнастици посвећено је поподне и
вече. Иза вечере у 8 сати, питомци су поново били на часу учења, а
затим на чишћењу и сређивању обуће и одеће. Дневни распоред
завршавао се повечерјем у 9 и 30 часова.38

36 Међу оие иредмете спадали су: Матема гика (1, 2 и 3 годииа), Физика (1,2), Хемија (1,2),
Пацртна геомегрија (1,2), Општа историја (1,2), Српски језик и књижевност (1,2),
Војпа педагогија (4), Ошмта тактика (2,3,4), Тактика пешадије (2,3,4), Војна географија
(1,2), Осноие стратегије (4). Историја ратне вештине (4), Пољска фортификација (3,4),
Основе сталме фортификације (4), Гехничка настава (2), Балистика (3,4), Нижа
геодезија (3), Војна адмиписграција (4), Војна хигијена (2), Војно судство (1), Ратна
међународна правила (4), Хипологија (3), Француски или Немачки језик (1,2,3,4),
Руски језик (1,2,3,4), Топографско цртање са основама војне топографије (1,2,3), Ратна
служба (3), Пешадијска егзирцириа правила(1), Артиљеријска егзирцирна правила
(4), Коњичка егзирцирна правила (3), Инжињеријска правила (2), Опис пушке и
муниције са наставом за гађање (1), Правила службе 1, 3. и 4. део (1), Гимнастика
(1,2,3,4), Порење (3,4), Јахање (2.3,4), Стенографија (3,4), Механика (2). Споменица,
стр. 77-78
37

38

Предмет Стенографија уведен је први пут 1880. а избачен 1884; поново је уведен 1893.
а већ наредне годиие избачен. Предмет Веронаука (у званичном називу Религија или
Наука хришћанска) уводи се 1880. а избацује 1884. Поново је у настави од 1898 до 1905.
Предмет Српски језик (са или без књижевносги) уведен је 1888. а избачен четири
године касмије. Предмет Појна педагогија први пут је у настави 1900-1901.
Спомсница. стр. 67-69
Спомеиица 32. класе, Београд 1936, стр 11

Војиа академија почетком 20. »ека

Оваква, по стручним мишљењима, претерана напрезања, издржавали
су само они јачи. Здравствено слабији појединци, нарочито они туберкулозни, остављали су не само Академију, него и овај свет, пре стицања
официрских еполета. У њеној историји крајње су ретке биле класе без
једног, два, или више преминулих кадета 3j> Они који су је завршили,
неретко су били: физнчки слабо развијени, они који ће: тешко моћи да
издрже штрапаце,40 У земљи у којој није постојао ни један микроскоп
који би открио Кохов бацил, ни питомац Војне академије није могао
бити привилегован. И овако сурове чињенице значиле су велики
напредак, јер је поређење стопе смртности у првим деценијама постојања Академије, тј. Артиљеријске школе, било још суровије. За 25 година,
у времену од 1850. до 1875, чак 34 питомца, или 15% уписаних (уписано
223), умрло је током школовања 41 Селективност коју је творила превазилазила је психичку и физичку, доспевши до, практично, биолошког
ранга. Срећом по војску, још више по питомце, они уписани почетком
20. века одликовали су се здравствено јачом конституцијом него
њихови вршњаци педесетак година раније.
Виша школа Војне академије, за разлику од Ниже, није у овом
раздобљу имала тако бројне промене, нити су њихове последице биле
тако дубоке. Највише решење из 1906. којим се дужина школовања
одређивала на рок од две године, било је само потврда ранијег из 1899.
Ово дуплирање законских одредби створио је предлог по коме би се
Виша школа похађала само годину дана и то само за оне класе које су у
Нижој имале пуну, четворогодишњу наставу. По овом, неспроведеном,
плану прва класа Више школе била би уписана 1907 4 2
Промене наставних програма биле су такође минималне. Указом од
јула 1906. предмети Ђенерамштабна служба и Администрација, спојени 1901. изнова су образовани као засебни. У исто време 1910, када је
Стенографија уведена у Нижу, постала је обавезни предмет и на Вишој
школи Војне академије. 43 Тиме се, опет слично Нижој, и укупан број
предмета на Вишој школи, повећао. Прва класа, уписана 1884, имала их
је у настави 10. Последње класе Више школе, 20. и 21, уписане 1910. и
1911, полагале су три више. 44
39 М. Борисављепић: Пришп.е питомаца у Појну академију, Ратник, 1896, кн>, 34, год. 18,
св. 6, (јуни), стр. 705-712
40 АВЈ, Пописник 14. кут. 3. фас. 1, док. 23
41 Ј. Дамјаноиић: Прилог за статистику Војне академије, Ратник, 1880, књ 2. св. 1
(јануар), стр. 86-95
42 Споменица. стр. 22-24
43 Исто, стр. 82
44 У ове предмете спадали су: Историја ратне вештине и Стратегија, Тактика великих
тела, Савремена стална фортификација са градском војном, Начела Државне
адмипистрације, с нарочитим погледом на Војну администрацију и на њено уређење
код мас, Војна ста гистика и Географија Балканског полуострва и суседних земаља, Основи
међумародмог и ратног права, Нижа и Виша геодезија са премеравањем, Француски или
Немачки језик, Руски језик, Артиљерија. Јахање и Борење. Споменица, стр. 81-83
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Уз предмете теоријске садржине, Академијини питомци имали су и
практичне течајеве. Њима су били посвећени летњи месеци: јули,
август и септембар. Пракса се најчешће састојала од премеравања и
крокирања на терену, као и службе у другом роду оружја. Тако је 42.
класа Ниже школе Војне академије на првој години служила у пешадијским пуковима у Београду, у другој у инжињеријским трупама у Нишу,
док је у трећој премеравала терен околине Лесковца и манастира Жича,
па потом, отишла на коњичко вежбање у Београд. Припадници 20. класе
Више школе су прву годину праксе провели у другом роду оружја, а
другу на решавању тактичких задатака на правцу од Крушевца до
Ћуприје. 4 5
Практичан течај који је 37. класа Ниже школе похађала у околини
Ужица током лета 1907. донела је једну згоду препричавану деценијама
касније. У Кремнима кадети су се сусрели са потомком Митра Тарабића
који је у песничкој форми, сваком од 22 младића, тачно предсказао у
коме ће роду у будућности служити. Куриозитет предсказања био је и у
специфичности те класе. Она је била једина, која је дала највише
артиљеријских, а не као обично, пешадијских официра. 46
Једно од приметних обележја Академије било је и честа промена
управника. За нешто више од шест деценија њеног постојања кормило
је заузимало 16 старешина, а неки од њих били су управници и по више
пута. Период с почетка 20. века није у томе био никаква изнимка. Од
августа 1901. до почетка Првог светског рата, врх те установе држало је
четири генерала, односно пет управника. Најпре је то био генерал
Лазар Лазаревић, кога је сменио Леонида Соларевић. Следећи управник, и то у два наврата, био је генерал Михаило Живковић и коначно,
од августа 1913. генерал Михаило Рашић 47 Управници Војне академије
били су елита официрског кора. Сва четворица били су свршени
официри Артиљеријске школе, са накнадним усавршавањима у војскама Русије и Немачке (Пруске). Њихово образовање репрезентовао је и
већи број војних дела објављених углавном у часопису Ратник. Сви
поменути управници, изузев Лазара Лазаревића, били су пре или
касниЈе и министри ВОЈНИ.
Најкраће речено, Војна академија је у последњој деценији свог
постојања у Србији, само делимично обавила свој задатак. Златно доба
45 Спомепица, стр. 89-91
46 Г>. Ж. П. (Божидар Путпиковић): Дпадесетогодишњица официрске службе 37. класе
Ниже школе Појне академије, Ратник, 1928, год. 44, св. 11-12 (новембар-децембар),
стр. 149-150.
47 Генерал Лазар Лазаревић био је управник од августа 1901. до марта 1903; генерал
Леонид Соларевић од мар га 1904. до јула 1907; геиерал Михаило Живковић од марта
до децембра 1908. и од октобра 1909. до септембра 1912. и генерал Михаило Рашић од
августа 1913. до јула 1914. Услед рата Академија је прекинула рад, а њен први
управник. од јуна 1919. био је генерал Живко Павловић. Споменица, стр.213-214
48 Лз. Попонић, М. Милићенић: Министри војни Кнежевине и Краљевине
Србије,
Београд. 1998. стр. 130-194; Споменица на прославу Краљеве гарде, Београд 1898, стр.
49-52

Војиа академија почетком 20. »ека

ове установе, из времена Октобарског режима, било је неповратна
прошлост. Промене настале у наредним годинама донеле су колико
користи, толико и штете. Сви покушаји за исправљање штетних
последица, предузети на основу стечених искустава, учињени су одвећ
касно.

Резиме
Почетком 20. пека (1903-1914) Војна академија ушла је у последњу фазу
свог разноја. Ona фаза одликопала се миогобројиим промеиама, од којих је
најпажнији, промсиа систсма уписа. Узрок onora била јс тежња за уштедом,
која се крпјп.е licia'mniio одразила на рад Академије, а самим тим на
целокупми официрски кор. Структура опог кора била је поремећена јер је
одиос броја официра са и без академског образоваља знатно почео нагињати
у корисг оиих приих. Мсре које су требале да испрапе ово стање, учињене
тик прсд Прии снстски раг, биле су закаснеле.

Summary
At the bcginning of the 20ih century (1903-1914) Military academy came into the last
stage of its dcvclopment. That stagc was characterized by numerous changes out of which
the most important was the changc of the enrollment system. The cause for that was the
wish to save, which extrcniely negatively influenced the work of the Academy and thus the
completc officers staff. The siructure of the staff was shaken because the ratio of the
number of officcrs with and without academic education started inclining in favour of the
first mentioned. The measures which should have corrected that situation, made just
before World War I, were late.

УДК = 949.711: 342.534 „1916'

Милан Трипковић
професор историје
Вал.епо

УЧЕШЋЕ ВАЛјЕВСКИХ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА HA
ЗАСЕДАЊУ СРПСКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ HA КРФУ
(23. септембар - 4. новембар 1916. године)
Почетком XX века сударали су се интереси великих сила - на једној
страни чланице Антанте (Велика Британија, Француска и Русија), које
би да сачувају освојене територије, а на другој чланице Централних
сила - Тројни савез (Немачка, Аустро-Угарска и Италија) које желе да
се домогну нових територија.
У тим плановима Аустро-Угарској је сметала Србија, јер јој је била
препрека према југу где је планирала да створи своја тржишта. Тражен
је повод за рат и он је нађен у сарајевском атентату. Бечки двор је
оптужио Србију за атентат мада званична Србија с тим није имала везе.
Из Беча је Београду упућен ултиматум са понижавајућим условима,
који није могао бити прихваћен. Аустро-Угарска је 28. јула 1914. године
објавила Србији рат. Ратне операције вођене су и против Црне Горе.
Тако је отворен Балкански фронт. Србију и Црну Гору подржале су
Русија, Француска и Велика Британија. Започео је рат великих размера
широм Европе и створени су нови фронтови: западни и источни.
Временом број учесница рата попео се на 36 држава. На једној страни
нашле су се Немачка, Аустро-Угарска, Бугарска и Турска (Италија се
прикључила Антанти), а на другој страни чланице Антанте и њени
савезници.
Србија је водила велике битке, међу којима се издвајају Церска и
Колубарска (1914) и успела да однесе победу над много јачим аустроугарским снагама и избаци их са српске земље.
У октобру 1915. године Немачка, Аустро-Угарска и Бугарска, вишеструко надмоћније и боље опремљене, организују нову офанзиву на
Србију. Српска војска исцрпљена дотадашњим борбама и без довољно
оружја пружала је снажан отпор непријатељу. Србија је била окупирана, а српска војска се повлачила преко Косова и Метохије, дела Црне
Горе и Албаније. Услови су били изузетно тешки: несташица хране,
појава заразних болести, врло тежак терен, напади Албанаца који нису
признавали Есад-пашу. Са војском су се повлачили Влада, народни
посланици и бројне избеглице.

Милан Трипковић

Народни посланици су се на два позива Владе одазвали и кренули у
емиграцију. Веровали су да ће то бити организовано, али су они били
препуштени сами себи. Мањи део се повукао у Грчку, а највећи део се
повлачио преко Албаније.
Посланици су се у највећем броју нашли у Скадру где је 29.
децембра 1915. године одржана конференција народних посланика са
које је упућена петиција Влади Краљевине Србије. У овом документу
наведене су лоше појаве приликом повлачења српске војске: неправилна подела намирница, лош смештај војника, торбарење и препродавање
животних намирница које врше појединци недостојно војске, олако
давање одсуства војницима у виду боловања, иако је њихово здравствено
стање задовољавајуће... Осим војних постављено је питање великог
броја младића, који су евакуисани и по наредби Владе, и напуштени,
без средстава за живот, лутају и пропадају.
На конференцији је учествовало 60 посланика, међу којима и ваљевски посланици Богдан Јанковић, Радивоје Томић, Лазар С. Поповић и
Владимир Жујовић. 1
Петиција није имала ефекта и уместо да је Влада размотри, она ју је
проследила војним круговима који нису реаговали на ове захтеве.
Виновници нису кажњени.
Из Скадра посланици су се упутили према албанској обали одакле су
пребачени у Италију, а одатле у друге пријатељске земље.
Народни посланици су били најбројнији у Риму где су формирали
Заједнички клуб свих странака као израз жеље да се избегну страначки
сукоби. Из Италије су прешли у Француску, у Ницу, где су развили
живу активност."
Већ 8. марта 1916. године одржали су конференцију на којој је
доминирало основно питање: да Народна скупштина у споразуму са
Владом што пре отпочне рад. Присуствовало је 89 посланика и сви су
гласали за ову одлуку. Од ваљевских посланика на овом скупу били су
Богдан Јанковић, Владимир Жујовић, Иван Павићевић, Лазар С. Поповић, Милинко Ристивојевић, Риста Топаловић и Радивоје Томић. Сви
ваљевски посланици живели су у Ници сем Михаила Радивојевића који
је боравио у Италији и Владимира Жујовића који је из Грчке дошао на
конференцију. У земљи је остао Михаило Ђорђевић. 3
Два дана након ове конференције одржана је нова на којој је усвојен
Меморандум у коме се образлаже потреба сазива Народне скупштине:
„Остављајући своје домове и своје породице, остављајући свој народ на
милост и немилост освајачу, народни посланици нису мислили да се
спасавају, да као приватни људи равнодушно гледају догађаје и мирно
чекају у идилској повучености од сваке дужности на свршетак ове
велике кризе. Напротив Народна скупштина са Круном и Владом имала
1
2
3

Стенографске белешке Народне скупштине за 1918, Крф 1918, 238-239
Историја српског народа, VI-2, Београд 1983,127
Клуб српских народних посланика свих странака у Ници, I, Два записника, Париз, 4
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је да документује по нашем уверењу, да легитнмнн представници
суверене власти и државе постоје и даље иако је земља покорена од
непријатеља, да ми нисмо резигнирани и да државни живот није
прекинут". 4 Меморандум је усвојило свих 86 присутних посланика, сем
једног против и шест је одвојило мишљење међу којима и ваљевски
посланик Милинко Ристивојевић. Ови посланици су се сложили са
Меморандумом, али су одвојили мишљење што Меморандум није имао
ограду да се неће улазити у том периоду у оцену рада Владе.
Јединство посланика није било трајно. Већ у априлу 1916. старорадикали су издвојили своје посланике и створили Клуб радикалских
посланика. Ову одлуку нису подржали сви радикали, па је њих четрнаест касније формирало посебан Клуб независних радикала у чијим
редовима је био и Богдан Јанковић. И самостални радикали се осамостаљују оснивајући Главни одбор и свој Клуб посланика. У тим деобама
не заостају посланици Напредњачке и Националне странке, који такође
самостално делују.
Стојан Протић у својству председника тек основаног Клуба Народне
радикалне странке, пише 11. маја 1916. године Кости Стојановићу,
председнику Клуба српских народних посланика свих странака у Ници,
да опште конференције треба избегавати „да не би оне изгледале као
нека заседања скупштинска, те бацила неку сенку на односе између
Владе и Народне скупштине". Он сматра да ће конференција слабити
положај српске Владе.5
Сва ова дешавања нису остала без последица на рад Клуба српских
народних посланика свих странака. На конференцији овог клуба,
држаној 31. маја 1916. године од четири ваљевска радикала нема Ристе
Топаловића, који је тада био у Ници, ни Владимира Жујовића.
Председник Владе Никола Пашић стигао је у Ницу 17. јула 1916. и за
време његовог боравка у овом граду предата му је одлука Клуба српских
народних посланика свих странака са питањем када ће бити сазвана
Народна скупштина. Предају овог документа извршила је деветочлана
делегација у којој је био и ваљевски посланик Иван Павићевић. 6
Ова упорна борба народних посланика завршена је указом регента
Александра од 11. августа 1916. године којим је сазвана Народна
скупштина на заседање на Крфу за 23. септембар и радила је до 4.
новембра 1916. године.
На првој прозивци у Народној скупштини констатовано је да је у
земљи остало 39 посланика (од ваљевских Михаило Ђорђевић), присутно је 98, а одсутно 27 посланика. 7
На овом заседанњу учествовали су и ваљевски посланици Богдан
Јанковић, Радивоје Томић, Риста Топаловић, Владимир Жујовић (ради4
5
6
7
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кали), Михаило Радивојевић. Лазар С. Поповић и Иван Павићевић
(самостални радикали) и Милинко Ристивојевић (либерал).
Сви народни посланици распоређени су у седам секција, на бази 125
посланика колико је изашло из земље. У току заседања секције су
поново биране тако да су посланици прошли кроз више секција.
Секције су бирале своје чланове у разне одборе. Тако је Богдан
Јанковић изабран у Одбор за проучавање предлога министра народне
привреде о узимању на знање и одобрење одлука Париске економске
конференције. Такође је био и члан Финансијског одбора. Актуелизован је и рад Средишњег одбора за помоћ избеглицама, формиран још на
нишкој скупштини 1914. године. Богдан Јанковић је био један од
заменика, али је на Крфу поднео оставку.
У Одбор за законске предлоге изабран је Михаило Радивојевић, који
је био и члан Одбора по закону о ванредним кредитима.
У Привредни одбор изабран је Милинко Ристивојевић. Одбор је
саветодавни и контролни орган при Министарству народне привреде,
који потпомаже и Министарство грађевина за извршење свих оних
привредних и саобраћајних мера, које би захтевала ситуација непосредно по повратку у Србију, а и касније. 8
На дневном реду Народне скупштине били су: укази, Владини
законски предлози, посланички предлози, извештаји одбора, извештаји
верификационог одбора, питања на председништво и интерпелације.
Од посебног значаја су били владини законски предлози:
1. Предлог г. Министра финансија о ванредним кредитима у износу
од 200.000.000 динара;
2. Предлог г. Министра народне привреде о узимању на знање и
одобрење одлука Париске економске конференције;
3. Предлог г. Министра народне привреде о изменама и допунама у
Закону о Народној банци;
4. Предлог г. Министра војног о изузетном поступању с војним
бегунцима из рата 1914, 1915 и 1916;
5. Предлог г. Министра војног о изменама и допунама у Закону о
устројству војних судова;
6. Предлог г. Министра војног о изменама и допунама у Закону о
поступку војних судова у кривичним делима;
7. Предлог г. Министра унутрашњих дела о законском предлогу о
привременом попуњавању чиновничких места за време рата.9
Један од најзначајнијих докумената који је најпре разматран био је
Законски предлог о ванредним кредитима у износу од 200.000.000
динара, усвојен на Финансијском одбору с мањим изменама. Чланови
Финансијског одбора: Ђорђе Б. Златковић, Коста Стојановић и Богдан
Јанковић имали су одвојено мишљење. У писменој форми своје
одвојено мишљење дали су Коста Стојановић и Богдан Јанковић.
8
9
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Онм истмчу да тражени ванредни кредит од 200.000.000 динара у
облику који је поднесен Народној скупштини, треба да буде буџет за
годмну 1916. па и дуже по мстеку ове године све док се кредит не
потроши. Коста Стојанопмћ м Богдан Јанковић сматрају да овакав облик
буџетирања нмје добар, м поред изузетних прилика у којима се налази
земља, и да бм најбоље решење за буџет било у облику једног
финансијског закона у коме би тражени кредит могао бити обухваћен
посебним чланом. Фмнансијски закон је свеобухватнији и он садржи
осим глобалног приказа прмхода и расхода и друга питања (ковање
металног новџа, пуштање у циркулацију ситног папирног новца).
„Уносити нову праксу, која је до сада била уобичајена за финансијске
законе, у пројекте о ванредним кредитима непотребна је новина." Они
наглашавају предности финансијског закона, са додацима „који би
изнели нацрт буџетирања на основи прихода из ванредног кредита и за
време нашег бављења ван земље и за време првих дана по уласку нашем
у земљу".
Подносмоци овог одвојеног мишљења посебно наглашавају питање
буџетске контроле: „Тражено генерално овлашћење да Влада може
трошити из новог кредмта од 200.000.000 без икаквог прорачуна издатака, лишава Народну скупштину сваке претходне буџетске контроле, и
своди је само на разгледање доцнијих завршних рачуна, који ће се
извесно тек по свршетку овог великог рата поднети њој на одобрење...
Нацрти су буџета увек били најбоље огледало стања државне администрације; а у овим ванредним приликама тај би нацрт расхода и
прихода био једини преглед плана рада Владиног за смишљено ново
администрирање при улажењу у нашу отаџбину опљачкану, оштећену
и опустошену. У условмма кад је немогуће тачно предвидети издатке за
ванредне и редовне потребе Народна скупштина мора дати овлашћења
Министру финансија и Влади за нужна прекорачења. И то би се могло
регулисати новим финансијским законом, посебним чланом".
Подносмоци овог одвојеног мишљења сматрају да парламентарни
одбор који је раније контролисао ванредне кредите, махом војне и
ратне, нема сврху постојања, јер о издацима за војску брину савезници
(исхрана, одело, ратни материјал, набавке за војску).
Издаци по овом пројекту су углавном лични, а мање материјални.
Они сматрају да Влада треба да припреми програм рада и програм
трошења када се врати у земљу. Неопходан је природан скупштински
одбор који би контролисао рад Владин по том програму и у споразуму
са Владом одобравао одступања од тог плана.
Своје врло документовано и убедљиво написано одвојено мишљење
његовн аутори Коста Стојановић и Богдан Јанковић завршавају следећим речима:
„Одвајајући се од извештаја већине горњим примедбама, желимо да
се прекине ова нова пракса, која се може у нас ненамерно да увуче и кад
за то никакве потребе не буде.

Милан Трипковић

Озакоњујући примањем овог предлога Министра фииансија једну
незгодну техничку финансијску меру, скроз неуставну и незакониту, не
желимо да се створи преседан, који најјаче право скупштинско вотирање буџета, може направити посве илузорним.
Водећи рачуна о свим тешкоћама у којима се налази наша Отаџбина и о
приликама под којима Народна скупштина данас ради, гласамо за тражени
кредит напомињући, да у будуће, нећемо ни овој ни ма којој другој Влади у
оваквом облику давати овлашћење за овакво финансирање."16
Један од подносилаца овог мишљења и његов главни креатор био је
Коста Стојановић, истакнути финансијски стручњак. Као народни
посланик, министар привреде, министар финансија и човек од пера дао
је значајан допринос српским финансијама и економији. 11
Мме другог потписника, Богдана Јанковића, директора Ваљевске
гимназије, не појављује се случајно. Он је био добар зналац ове
проблематике. Тај интерес потиче још из времена када је Богдан
Јанковић прихватио учење Светозара Марковића. Знатан утицај на њега
извршио је Михаило Вујић, наш познати економиста, у чијем се кругу
кретао и чије су истомншљенике звали Вујићевци. Рад у финансијским
одборима Народне скупштине такође је поспешивао његов интерес за
финансијска питања.
Предлози пројеката закона у Народној скупштини били су омиљена
тема ваљевског посланика Михаила Радивојевића. Врсни правник и
судија, са лепом правном културом, био је запажен у Народној скупштини по својим дискусијама, предлозима, образложењима. Његове
дискусије увек су изазивале код твораца законских предлога зебњу да ће
морати да их дорађују и допуњују. Чак је и министре приморавао да
поново, још детаљније читају и проучавају предложени закон.
На Крфској скупштини 1916. године биле су запажене његове
дискусије о појединим законским предлозима, посебно војним.
10 Исто, 21-23
11 Коста Стојановић, државиик. иаучиик и политичар (Длексинац 1867 - Београд 1921).
Завршио природио математички одсек на Филозофском факултету Велике школе у
Београду. Био професор Нишке гимназије. За народног посланика изабран је први пут
1900. године. Министар народне привреде у Пашићевој влади од 1906. до 1908. За
време царинског рата много учинио на проналажењу нових тржишта за извоз
српских произнода (Грчка, Сгипат, Италија). Доста радио на економском зближавању
са Бугарском. Поново је постао министар народне привреде за време балканских
ратона (1912-1913). За време Првог светског рата најдуже је боравио у Француској где
је објавио неколико чланака и брошура о економском положају и привредној
независности Србије. На конфсрснцији мира у Паризу био је председник и главни
делегат скономско-финансијске делегације за мир. У том својству развио је велику
активносг и дао немерљип допринос заштити југословенских интереса, посебно на
регулисању накнаде штете причињене ратом. Као министар финансија доста учинио
на сређивању наших финапсија. Коста Стојановић је био економски политичар и
научни радник у области матемагике, физике и филозофије. Објављивао књиге,
расправе, студије и чланкс по разним стручним и дневним листовима. „Коста
Стојановић је био ретко поштеп јавии радник, легендарно отворен и искрен. Јавну
службу схпатио је као дуг народу". - Народна енциклопедија, IV, 458
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Приликом разматрања Пројекта закона о узимању на одобрење
одлука Париске економске конференције Михаило Радивојевић ставља
примедбе на многе стране речи коришћене у овом законском предлогу
и што има чланова који су нејасно стилизовани. Министар народне
привреде прихватио је ове примедбе.
У дебати о Предлогу закона о поступању са лицима која избегавају
војну обавезу и службу у војсци у рату отпочетом 1914. године и о
изменама и допунама у Закону о поступку војних судова у кривичним
делима, Михаило Радивојевић је имао одвојено мишљење на неке
одредбе ових закона. Он је оштро критиковао оне обвезнике који су се
сместили по министарствима, Војној задрузи, по разним мисијама,
конзулатима, санитетским установама, уместо да су на фронту. Михаило Радивојевић је прикупио и њихова имена и ако буде потребно, био је
спреман да их прочита. Међутим, Скупштина то није тражила. Реч је о
деци генерала, пуковника, професора. Предлагао је да се у оним
службама где је могуће укључе рањени резервни и активни официри, а
да се из њих повуку здрави официри и упуте на фронт. 12
По питању новчаних казни, поред казне робијом за војне бегунце,
Михаило Радивојевић заступа мишљење „да казна мора бити тако
прецизирана да погађа само онога, који је избегавао војну обавезу и
никога више". ЈЗ Он се залаже да разлика између минимума и максимума казне буде што мања.
У овом одвојеном мишљењу Михаило Радивојевић се дотакао и
војних судова код којих је извршен део реформи, али је остало
несвршено једно значајно питање - питање бранилаштва код војних
судова. „Ту се ради у четири зида и без одбране. Ја не сматрам то као
одбрану што код војних судова окривљеном за браниоца одреде официра. Тим људима то није дужност и они је не врше како треба. Ја хоћу да
кривца брани онај који има све услове јавних правозаступника, који је
добио диплому за то, који се заклео на савесно вршење дужности и за
кога не може бити при суђењу тајне". 14 (одобравање). Развијајући даље
ову тезу, Михаило Радивојевић истиче да није довољна одбрана код
војних судова само од стране једног чиновника који се по устројству
суда или наредби Министра поставља, да брани кривца. „Ја нећу да
сумњам у савесност тих бранилаца, али су ми сумњиве све друге
околности, које њега окружавају као браниоца". 15 Свестан да је то
велики посао, он се залаже да се заврши доцније, по повратку у Србију.
Покренута су крупна питања па је министар правде Марко Ђуричић
завршио ову дискусију „да сад у овом тренутку, нема разлога да
уносимо неке корените реформе у војно правосуђе".16
12
13
14
15
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Милан Трипковић

У скупштмнском раду своје место нмају и интерпелације. Подносио
их је један посланик са групом другова и ту је долазила до изражаја
политичка прмпадност.
Од ваљевскмх посланмка као интерпеланти појављују се Богдан
Јанковић са групом независних радикала и Милинко Ристивојевић са
групом либерала.
Милинко Ристивојевић се јавља у дванаест интерпелација, а подносилац је интерпелације са друговима у два случаја:
"Господину Ммнмстру војном,
При повлачењу српске војске кроз Албанију до Крфа и Бизерте, које
од глади, које од болести хмљадама српских бораца пропало је. Народ
српски жели знати, колмки је број, и који су војници оставили кости у
знаним и незнаним местима.
Молим г. Министра војног да нам изволи одговорити:
1. Зна ли Министарство војно број војника, који су од глади,
изнемоглости, болести помрли у Албанији и Бизерти и на Крфу.
2. Је ли Министарство војно у могућности знати и имена и команде
тих покојника?" 17
И друга интерпелација упућена је министру војном:
"У последње време почели су са Солунског фронта долазити у
болнице у Јужној Француској многобројни наши војници. Они су врло
болесни, јако изнурени и долазе у врло бедном стању и сви су без и
једне кршне паре. Они пак који дуже морају остати у болницама на
лечењу не могу у Француској примити ни оно мало своје плате. Да би
се српском болесном војнику изашло на сусрет у том погледу молимо г.
Министра за одговор:
1. Да ли му је познато да у француске болнице долазе многи болесни
српски војници?
2. Је ли г. Министар предузимао што да овим војницима притекне у
помоћ и у материјалном погледу." 18
У још десет интерпелација појављује се име Милинка Ристивојевића у групи својих другова.
Богдан Јанковић је са друговима упутио интерпелацију:
„Господину министру војном,
Чули смо да је у скорашњој српској офанзиви на јужном балканском
фронту један део српске војске претрпео тешке поразе. По ономе што
смо сазнали, ти порази нису дошли услед неизбежних ситуација
17 Исто, 9
18 Исто, 9; 11ародпи посланик Ллекса Жујовић је у једној својој дискусији говорио како
се мало водило рачума „О зсмл.ораднику тој сили која је давала живот држави. Њима
се давало два до три динара месечно, док су народни посланици примали по 30
динара дмевмо". Исто, 29; Разлике се jom више повећавају код појединих посланика у
одмосу на посланике који живе само од посланичке дневнице, па самим тим и према
војмицима - сел.ацима. Мародми посламици као професори, лекари... примали су
плате и у туђими као и у мирмодопским условима. Резервни официри - народни
посланици добијали су плате и разне додатке према чину. - Примедба М.Т.
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ратних прнлика, већ услед страховите непажње оних команданата који
су на челу тога дела Српске војске стајали.
Интерпелишемо о овом господина Министра војног и тражимо да
нам у једној од првих седница скупштинских изволи одговорити:
1. Је ли ово истина и ако је истина, у којим је размерама тај лораз
био?
2. Како се овај пораз догодио ако га је било, и ко је крив за тај пораз?
3. Шта је господин министар војни предузео да кривац за овај пораз
искуси заслужену казну?" 19
У још пет интерпелација наилазимо на име Богдана Јанковића у
групи интерпеланата.
Одговор на ове интерпелације најављен је тек кад ресорни министри скупе податке и дођу на ред Народне скупштине.
Иван Павићевић предложио је резолуцију коју је прочитао на
заседању Народне скупштине:
„По саслушању Владиних изјава о спољашњој политици и ситуацији наше Отаџбине, Народна скупштина сматра за дужност потврдити
после свих страдања и искушења српског народа, да остаје непоколебљиво верна својим националним захтевима. Правац кога се Србија
држала и држи и драгоцена пријатељства, која је стекла тим држањем,
једини воде остварењу заветне мисли нашег народног племена.
Тешки пут који смо до сад прешли, изложио нас је уништењу
многих блага народних, али је највеће благо наше, народна част, остало
нетакнуто..." 20
Иван Павићевић се огласио у Народној скупштини и изјавом да је
као представник Клуба Самосталне радикалне странке одређен и
овлашћен да даје изјаве у име странкиног Клуба.
Радивоје Томић се јавио за реч у Народној скупштини за време
дискусије о законском предлогу о привременом попуњавању чиновничких места за време рата. Залагао се да се кривице чиновника
извиђају и суде по званичној дужности, а не да се чека на тужбу
приватног тужиоца.
У вези с овим законским предлогом питао је министра правде: Шта
је са начелницима војних станица и њиховим благајницима који су
стигли на Крф и одатле отишли у иностранство, а такође и са онима
који су се из Скадра вратили у Србију. Министар правде Марко
Ђуричић је одговорио да ће се судити свима лоповима.
Владимир Жујовић тражио је да се унесе у прочитани протокол
изјава Андре Николића, председника Скупштине, да је Дринска дивизија заузела Кајмакчалан, што је и учињено. 21
Политичке деобе у Народној скупштини нису утицале на блокирање
рада овог тела. И поред тога што су имали одвојена мишљења прили19 Исто, 3
20 Исто, 23
21 Исто, 19, 26, 137,165

Милан Трипковић

ком усвајања закона, народни посланици су, међу њима Богдан Јанковић и Михаило Радивојевић, гласали за предложена документа.
Независни радикали иступају све чешће и оштрије о разним питањима, по чему се и разликују од других радикала. Међутим, деликатну
тему о узроцима слома земље одложили су за неко будуће време, у
бољим условима, у слободној земљи.
Иступања независних радикала утицала су на Стојана Протића да
тражи да се у скупштини прочитају њихова имена. То су: Андра
Цветковић, Богдан Јанковић, Богдан Михаиловић, др Дража Павловић,
др Драгољуб Аранђеловић, Коста Стојановић, Веља Вукићевић, Лазар
Симоновић, Марко Ђорђевић, Марко Трифуновић, Мијаило Срећковић,
Настас Петровић, Никола Поповић и Светозар Мојковић. 22
Допринос ваљевских посланика у раду Крфске скупштине био је
различит. Највише су се истакли дугогодишњи народни посланици
Михаило Радивојевић и Богдан Јанковић, који су се, захваљујући свом
образовању и ширини, уклопили у нове сложене услове у туђини.
Много теже је било посланицима који су били ограничени простором и
локалним темама. У оваквим условима од њих се није могао очекивати
неки већи допринос у раду Скупштине. Општа проблематика, опстанак
Србије и борба за повратак у земљу бацили су у засенак све друге теме.
Ово заседање Народне скупштине наговестило је и генерацијску смену
народних посланика ваљевског краја; већина од њих су били времешни
људи, уморни, како од живота, тако и од политике, и све мање су били
пријемчиви за тематику сложеногвремена.
По завршетку заседања Крфске скупштине народни посланици су се
већином вратили у земље у којима су живели. Последице рата учиниле
су своје, па ће на следећем заседању 1918. године њих бити мање.
Резиме
Прпи светски рат започео је нападом Аустро-Угарске на Србију, која је
б и л а у савезничком табору Русије, Француске и Енглеске. У 1914. Србија је
у с п е л а да се одбрани, али је у јесеи 1915. знатно јачи непријатељ: Немачка,
Аустро-Угарска и Бугарска п о г и с н у о српску војску и окупирао Србију.
Српска војска се повлачила преко Албаније а с њом Влада, народни посланиц и и и з б е г л и ц е . П о врло тешком терену, великој хладноћи, гладни, исцрпљен и и у сталној о п а с н о с т и од албанских хитаца (Албанци који н и с у признавал и Есад-пашу) п р о б и л и с у се до албанске обале где с у их п р е у з е л и
с а в е з н и ч к и б р о д о в и и пребацили у Грчку.
Народни п о с л а н и ц и с у о т и ш л и у Италију, а одатле у друге савезничке и
пријатељске земље. Највећа скупина б и л а је у Француској, у Ници, где је
р а д и о К л у б иародних посланика свих странака, који је на својим конференцијама т р а ж и о од Владе и Пашића заказивање Народне скупштине. То је и
у ч и њ е н о ; 23. септембра започело је скупштинско заседање и трајало је д о 4.
новембра 1916. године.

22 Исто, 25
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На прпој прозипци у Народпој скупштини је констатовано је присутно 98
посланика, одсутно 27, а у земљи је остало 39. Од ваљевских посланика на
заседаљу су учествопали Богдан Јанковић, Радивоје Томић, Риста Топаловић, Владимир Жујовић (радикали), Михаило Радивојевић, Лазар С. Поповић и Ипан Павићевић (самосталпи радикали) и Милинко Ристивојевић
(либерал). Једино је у земљи остао Михаило Ђорђевић. Они су били
ангажопани у раду секција, разним одборима, у дебатама на скупштинским
заседаљима. Најактипнији су Михаило Радивојевић и Богдан Јанковић.
По завршетку рада Народне скупштине посланици су се вратили у земље
где су борапили и пре овог заседан>а, а мањи број је остао у Грчкој.

Summary
The first world war started by the aggression of Austro-Hungary on Serbia, which was
in the allied team of Russia, France and England. In 1914 Serbia succeeded in defending
itself, but in the autumn of 1915 rnuch stronger enemies Germany, Austro-Hungary and
Bulgaria held back Serbian army and occupied Serbia. Serbian army retreated across
Albania and together with it there were the Government, national deputies and refugees.
On a very difficult terrain, in extremely cold weather, hungry, exhausted and in constant
danger from Albanian shots (the Albanians who did not recognize Esad-Pasha) they made
their way to the Albanian coast where they were picked by allied ships and transported to
Greece.
National deputies went to Italy, and from there to other allied and friendly countries.
The largest group was in France, in Nice, where the Club of national deputies of all parties
worked. The Club at its sessions demanded from the Government and Pašić scheduling of
the National Assembly. It was really done: on September 23rd started the session of the
assembly and it lasted until November 4th 1916.
At the first roll-call in the National Assembly it was concluded that 98 deputies were
present, 27 were absent and 39 stayed in the country. Out of the deputies from Valjevo
the following ones took part at the session: Bogdan Janković, Radivoje Tomić, Rista
Topalović, Vladimir Žujović (radicals), Mihailo Radivojević, Lazar S. Popović and Ivan
Pavićević (independent radicals) and Milinko Ristivojević (a liberal). Only Mihailo
Đordević stayed in the country. They were engaged in the work of sections, various
boards, in debates at assembly sessions. The most active were Mihailo Radivojević and
Bogdan Janković.
After the end of the work of the National Assembly, the deputies returned to the
countries where they had resided before the session, and a small part remained in Greece.
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В О Ј Н И Ц И УМРЛИ У ВАЉЕВСКИМ БОЛНИЦАМА
1876-1878
Деветнаестн век је био у знаку борби и других напора Србије да се
ослободи од турских поробљивача. Устаничке године, Милошева дипломатија и међународне прилике доносе Књажеству аутономију и
могућност да крене путем ширег препорода у свим областима. Међутим, велики део земље и даље је био у ропству. Слобода се могла добити
једино оружјем. Знак за почетак борби дошао је уз руску подршку 1876.
и с прекидом трајаће до 1878. кад ће на Берлинском конгресу Србији и
Црној Гори бити призната независност.
У тим борбама било је доста жртава које су падале код Шуматовца,
Великог Шиљеговца, Великог Извора, Ђуниса, Јавора. Многи ће ратници умирати у болницама, било од рана, било од болести.
У Ваљеву су постојале три болнице: Ваљевска окружна болница,
Болница Црвеног крста и Болница војена. Сви војници умрли у њима,
заведени су у књиге умрлих Ваљевске цркве (1861-1876. и 1877-1880),
које се чувају у Историјском архиву Ваљева. Да ли је све тачно уписано
- сад је тешко рећи. Да су умрли војници - за већину је сигурно тачно.
Чин погребенија најчешће је обављао свештеник Радомир Јовановић, а
ређе прота Живојин Марковић и још понеки јереј. Сви су сахрањивани
дан после смрти, или дан после пријема у болницу, ако је већ био
мртав. У књигу умрлих уписани су:
1. Ђорђе Миловановић
Јовановић, Арнаутин, пушкар војени при
Ваљевском штабу, 30 година, небрачан, исповеди се и причести. Умро 4.
априла 1876. (Сви су сахрањивани дан после смрти)
2. Г. Младен Илијћ, мајор при Штабу војеном у Ваљеву, 38. година,
брачан, не исповеди се и не причести. Умро 10. априла 1876.
3. Марко Васић, војник, родом из Азбуковице Окружиј^ подрињског,
22 године, небрачан, не исповеди се и не причести. Умро у болници 14.
маја 1876.

Мирко С. Бојанић

4. Милан Тешић, војник пионирски, родом из Пожаревца, 18 година,
небрачан, не мсповеди се и не причести. Умре у болници у Ваљеву 28.
маја 1876.
5. Драгоје Митрашнновић, војник из Сандаља Окр. ваљевског, 19
година, небрачан, не исповеди се и не причести. Умре у болници
ваљевској 14. јунија 1876.
6. Мнлован Пантић, земљ. из Грабовца Округа ваљевског, 30 година,
брачан, не исповеди се и не причести. Умро 4. јунија 1876. у болници
ваљевској као народни војник и то од опасне ране у боју добијене.
7. Божа Антонић, чарукција из ЈТешнице Окр. шабачког, 28. година,
небрачан, не исповеди се, не причести. Умро 20. јула 1876. у болници
ваљевској као народнн војник и то од ране у боју добијене.
8. Миле Ковачевић, калфа кујунџијски из Ваљева, 27. година, небрачан, не исповеди се, не причестн. Умре 1. августа 1876. у болници од
ране као народни војник.
9. Матија Матић, дрводеља из Босне, добровољац, 38 година, не зна
се за брачно стање. Умро 19. августа 1876. у болници Црвеног крста.
10. Митар Кевић, војник из Врела Округа ваљевског, 20 година,
небрачан, не исповеди се и не причести, умре 27. августа 1876. у
болннци Црвеног крста.
11. Маринко Јанковић из Гуњице, војник Окр. ваљевског, 26. година,
брачан, не исповеди се и не причести. Умре 7. септембра 1876. у
болници Црвеног крста.
12. Аксентије Крунић, земљод. из Буковице Окр. ваљевског, 25
година, небрачан, не исповеди се и не причести. Умре 17. септембра
1876. у болници Црвеног крста.
13. Срећко Ђорђевић, земљод. из Осладића, 40 година, брачан, не
исповеди се и не причести. Умре 17. септембра 1876. у болници
Црвеног крста.
14. Милан Ђорђић, војник из Лопатња Окр. ваљевског, 40 година,
брачан, не исповеди се и не причести. Умро 20. септембра 1876. у
болници Црвеног крста.
15. Петар Николић, војник из Врела Окр. ваљевског, 28 год., брачан.
Умре 21. септембра 1876. у болници Црвеног крста.
16. Сава Киселчић, војник родом из Врела Окр. ваљевског, 28 год.,
брачан, не исповеди се и не причести. Умре 30. септембра 1876. у
болници Црвеног крста.
17. Никола Пантелић из Причевића, народни војник, 32 године,
брачан. Умре 28. октобра 1876. у болници Црвеног крста. Поп причевачки опева га.
18. Никола Пантелић, војник из Бачеваца, 24 година, небрачан, не
исповеди се и не причести. Умре у болници Црвеног крста 7. децембра
1876.
19. Радомир Петаковнћ, каплар топџијски при стојећој војсци, 24
године, небрачан, не исповеди се и не причести. Умре 3. јануара 1877. у
болници Црвеног крста.
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20. Никола Лазић, земљод. из Стублииа, 25 година, брачан, не
исповеди се и не причести. Умре 24. јануара 1877. у болници Црвеног
крста као народни војник.
21. Ивко Ћосић из Сандаља, 30 година, брачан, не исповеди се и не
причести. Умре 23. јануара 1877. у болници Црвеног крста.
22. Ђорђе Васнљевић, кафеција из Ваљева, 25 година, небрачан, не
исповеди се и не причести. Умре 11. фебруара 1877. у болници Црвеног
крста.
23. Петар Јаковљевић, земљод. из Царине Окружја подринског, не
зна се за године и брачно стање, не исповеди се и не причести. Умре 3.
марта 1877. у болнпци као војник.
24. Сима Ратковић, самовољац из Србије, око 30 година, не зна се за
брачно стање, не исповеди се и не причести. Умре у болници 23. марта
1877.
25. Матнја Трипковић, самовољац из Босне, не зна се за године и
брачно стање, не исповеди се и не причести. Умре 29. марта 1877. у
Болници окружној.
26. Урош Лазић, шегрт ковачки из Босне, 24 године, не зна се за
брачно стање, не исповеди се и не причести. Умре 29. марта 1877. у
Болници окружној.
27. Милан Вилотијевић, из Босне добровољац, 50 година, не зна се
брачно стање, не исповеди се и не причести. Умре 5. априла 1877. у
Болници окружној.
28. Гвозден Ратковић, војник бригаде ваљевске, 22 године, небрачан,
не исповеди се и не причести. Умре 9. априла 1877. у Болници
окружној.
29. Пантелија Пантелић, земљод. из Бачеваца, 35 год., брачан, не
исповеди се и не причести. Умре 18. јануара 1878. у болници Црвеног
крста.
30. Петар Јовановић, народни војник из Врачевића Окр. ваљевског,
23 године, не зна се брачно стање, не исповеди се и не причести. Умре
26. јануара 1878. у болниии Црвеног крста.
31. Господин Павле Зарић, војени капетан из Ваљева, 48 година,
небрачан, не исповеди се и не причести. Умре 6. фебруара 1878.
32. Милан Младеновић, народни војник родом из Осечине Окр.
ваљевског, 46 година, брачан, не исповеди се и не причести. Умре 12.
фебруара 1878.
33. Вићентије Драгојловић
из Скеле Окр. ваљевског, 30 година,
брачан, не исповеди се и не причести. Умре 24. фебруара 1878. у
болници Црвеног крста.
34. Бранко Недељковић, војник у стајаћој војсци, родом из Чокешине
Окр. Шабачког, 22 године, небрачан, не исповеди се и не причести.
Умре 17. фебруара 1878. у болници Црвеног крста.
35. Вићентије Николнћ, народни војник родом из Веселиновца
Округа ваљевског Среза колубарског, 25 година, брачан, не исповеди се
и не причести. Умре 25. фебруара 1878. у болници Црвеног крста.
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36. Јовпн Лазић, народни војник из Обреновца, 25 година, не зна се
за брачно стање, не исповеди се и не причести. Донесе се мртав у
Окружну болницу 11. марта 1878.
37. Риста Анђе.пковић, возар интендантског воза а бивши алваџија
овдашњи, 35 година, небрачан, не исповеди се и не причести. Умре 11.
априла 1878. у резервној војеној болници.
38. Вукосав Спасојевић, народни војник из Лесковица Окр. ваљевског, 35 година, брачан, не исповеди се и не причести. Донесе се 7. маја
1878. мртав као народни војник у Окружну болницу и опоја.
39. Петар Маџаревић, народни војник из Бабине Луке, 25 година,
небрачан, не исповеди се и не причести. Умре 10. јуна 1878. у резервној
болници.
40. Ћура Јовановић, народни војник прве класе родом из Дупљаја, 33
године, брачан, не исповеди се и не причести. Умре5. октобра 1878.
41. Живко Внлотић, војник родом из Лешнице Окр. шабачког, 30
година, брачан, не исповеди се и не причести. Умре 30. октобра 1878. у
болници војеној.
42. Сима Адамовић из Миокуса Окр. шабачког, војник стајаће војске
при пољској батерији Окр. ваљевског, 21 година, небрачан, не исповеди
се и не причести. Умре 24. декемвра 1878. у болници војеној.
43. Михаил Јевтовић, војник стајаће војске, родом из Мачката Округа
ужичког, у Ваљеву живећи, 20 год., небрачан, не исповеди се и не
причести. Умре у болници војеној 28. фебруара 1879.
44. Милија Стојаковић, војник стајаће војске у Ваљеву, 22 године,
нежењен, не исповеди се и не причести. Умре 18. марта 1879. у болници
војеној.
45. Божо Вучетић, војник у I-oj батерији ваљевској, родом из Округа
ужичког, села Будишеља, 22 године, небрачан, не исповеди се и не
причести. Умре 6. априла 1879. у болници војеној.
46. Обрад Тимотић, војник стајаће војске у Ваљеву, родом из
Коцељеве Окр. Шабачког, 22 године, небрачан, не исповеди се и не
причести. Умре 22. јуна 1879. у болници војеној.
47. Спасоје Јоксимовић, војник I-ве пољске батерије, родом из
Водица Окр. смедеревског, 21 год., небрачан, не исповеди се и не
причести. Умре 24. XII 1879. у Окружној ваљевској болници.
48. Јован Петровић, војник VI батерије ваљевске, родом из села Луке
Округа крајинског, 21 год., брачан, не исповеди се и не причести. Умре
19. фебруара 1880. у Окружној болници.
49. Стеван Нешић, војник IV батерије ваљевске стајаће војске, родом
из Скеле Окр. ваљевског, 22 године, брачан, не исповеди се и не
причести. Умре 19. фебруара 1880. у Болници окружној.
50. Матија Новаковић, редов војник IV пољске батерије у Ваљеву,
родом из села Ликодре, 20 година, небрачан, не исповеди се и не
причести. Умре у Болници окружној 28. марта 1880.
51. Миленко Милићевић, редов војник I-ве пољске ваљевске батерије, из Блажева Окр. топлички, 20 година, небрачан, не исповеди се и не
причести. Умре у Окружној болници ваљевској 28. марта 1880.
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52. Сима Живковић из Коритнице Округа пиротског, војник редов
I-ве пољске батерије у Ваљеву, 20 година, не исповеди се и не причести.
Умре 11. априла 1880. у Болници окружној.
53. Павле Тодоровић, стајаћи војник I-ве батерије ваљевске, редов,
родом из села Толисавца Окр. подринског, 21 година, небрачан, не
исповеди се и не причести. Умро 4. маја 1880. у Болници окружној и то
од богиња.
54. Петар Рајичић, редов војник IV пољске батерије ваљевске, родом
из Топонице Округа пожаревачког, 21 година, брачан, не исповеди се и
не причести. Умре 10. јуна 1880. у Окружној болници ваљевској.
Само Павле Тодоровић умре од богиња, а за остале у 1879. и 1880.
години може се претпоставити да су жртве последица рата и тежих
рана. А и ако није тако, били су војници спремни и за смрт на бојном
пољу свога отечества. Нек се зна да су умирали, ма како, далеко од
својих кућа, брачни и небрачни, опојавани и сахрањивани с дужним
поштовањем и какав је ред био.

УДК = 886.1-4
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ТРИ ПРИЛОГА О ЉУБОМИРУ НЕНАДОВИЋУ
1. Непознато писмо Љубомира Ненадовића Јовану Ристићу
Када је после Берлинског конгреса књаз Никола приступио реформисању Црне Горе, укинут је Сенат, а уведени Државни савет, Велики
суд и неколико министарстава. Већ почетком 1879. године пронела се
вест, преко штампе, да је за министра просвете у Црној Гори одређен
Љубимир Ненедовић. У вези са овим уследила је и преписка између два
министра иностраних послова, црногорског Станка Радоњића и српског Јована Ристића. О овоме је на основу докумената цетињских
архива исцрпно писао Ристо Драгићевић 1936. године 1 .
Овом приликом није искоришћено и једно сачувано писмоЉубомира Ненадовића Јовану Ристићу, које јасније осветљава овај догађај. У
суштини, споран је један услов Љубомира Ненадовића, задржавање
српске пензије после преласка у Црну Гору. Српска влада је сматрала да
преласком у Црну Гору за министра или било каквог службеника губи
право на пензију. Сазнавши и службено за ову одлуку српске владе,
Ненадовић је одустао од преласка у Црну Гору и наставио миран живот
у родном Ваљеву. Писмо Љубомира Ненадовића налази се у оставштини Јована Ристића и у целини гласи:
„Многопоштовани господине!
Неке новине донеле су имена црногорских министара, међу којима
стоји и моје име. Поред свега што држим да је то неки допис основан
само на цетињском разговору, и што сам поуздано слушао, да ће се
њихово преустројство тек о Ђурђеву дне решити; ипак сматрам за
дужност известити вас: да ја као овдашњи пензионер, нити сам се
примио, нити ћу се примити ма какве дужности у Црној Гори, без
знања и одобрења српске владе.
За време последњег мог бављења у Црној Гори, кнез Никола говорио
ми је: да се примим управника школског, просветног, - ја сам му
одговорио: да по закону о пензионерима не могу се никаквога званија
примити, али да ћу радо и без икаквог званичног наименовања, помоћи
1

K/ui3 Никола тражи Ј1>убомира П. Ненадовића за министра лросвете, Записи, IX, 1936,
књ. XVI, сн. 5, 313-316
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око уређења школа и школских књига; при том напоменуо сам и то: да
ми је тешко под старост опет почињати већ свршену своју каријеру и
везати се за једно место. Он ми рече: да би он израдио код српске владе,
да се као пензионер могу примити просветних послова у Црној Гори.
Према тим речима и према поменутом новинарском гласу, ја
мислим да ће вам се са Цетиња обратити ради мене. У том случају
узимам слободу писати вам и изјавити: да ја нисам противан да идем и
да на преустројству црногорских школа учествујем; али да ми се не би
по закону ни проценат од пензије одбијао, могао бих отићи с вашим
писменим налогом: да тамо, колико ми могуће буде, седим и на
просветним пословима радим; - или још неограниченије: да ме с
писмом вашим, као овдашњег пензионера ставите на расположење
књазу црногорском; разуме се, докле могу тамо остати, и докле ми моје
године и моје здравље дозвољавају. У том случају могао би г. Станко
Радоњић поред министарства иностраних дела, бити и министар
просвете, а ја би као члан школске комисије или као неки почасни,
споредни управник школски, без икаквог другог званија, могао шта се
за добро нађе радити; и ако би ми они какву награду за какве послове
дали по кадкад, то би биле такве награде, које се и у Србији чиновнику
и нечиновнику за израђене школске књиге, пројекте, реферате итд.
дају, и то се не би могло назвати ни званије ни плата, нити би сметало
потпуном уживању моје садашње пензије. - Ја сам им и лане по где што
од канцеларијских послова радио, али нити сам искао, нити су ми они
понудили какву награду. Био сам задовољан и мојом пензијом (585
тал./ира/), која је већа од плате црногорског министра, сенатора (400
тал./ира/).
Они немају уређених канцеларија, немају редовне корешподенције
са својим унутрашњим властима, немају прописаних најнужнијих
правила за послове званичне; и ја сам им говорио: да је њима нужно да
од сваке струке доведу из Србије, по вашој препоруки, по једног младог
извештеног човека, који ће се задовољити платом од 300 талира, и који
ће имати амбиције и енергије да сваки по својој струци, оно што је
преко потребно уведе и за неколико година упуте у пословима писмене
Црногорце, као што су то у својим струкама прошлих година учинили
они српски официри и телеграфисте, што су се тамо бавили и којих се
Црногорци са радошћу и благодарношћу непрестано опомињу.
Молим Вас опростите ако сам вам са овим дугачким писмом био
досадан.
Са особитим поштовањем
11. Марта 1879.
У Ваљеву.
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Три прилога о Љубомиру Ненадовићу
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Факсимил наслооне стране књиге за децу штампане 1891
2. Једна непозната књига Љубомира Ненадовића
У библиографијама 3 посебно штампаних књига Љубомира П. Ненадовића нема помена о једној књизи за децу штампаној 1891. године у
издању књижаре Љ. Јоксимовића из Београда. То је књига Дечија
библиотека, која је у ретроспективној библиографији приписана Јовану Јовановићу Змају 4 , на основу прве песме З.Ј. Јовановић - Српској
деци, коју је написао ЈБубомир Ненадовић. У књизи су песме, углавном
басне у стиховима, познате из ранијих збирки а овом приликом изнете
у првој књизи едиције која је носила назив „Дечија библиотека". До
забуне је дошло и због чињенице да на књизи нигде и не пише да су то
песме Љубомира Ненадовића. Изгледа да се покретач ове едиције руководио намером да у њој објављује песме и приче најзначајнијих српских
3

4

Милорад Радевић: Прилог библиографији
дела Љубомира П. Ненадовића,
Књижевна историја, X, 1977, св. 37, 157-179; /Аноним/, Библиографија Љубомира
Ненадовића Лосебна изда/ља /у књизиЈСпоменица о столетници Љубомира П
Ненадовића. Приредили Велибор Берко Савић и Љубисав Андрић. Ваљево, 1995,23-27
Српска библиографија књиге 1868-1944. Књига 7. Београд, 1991,317 (бр. 34205)
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писаца за децу, али да то не истиче посебно на књигама. Због тога је и
наслов књиге мало необичан, а налази се и на корицама и на фронтиспису, Дечија Бнблиотека, књига прва5. Садржај књиге је следећи:
3. Ј. Јовановић - Срп./ској/деци, 1-3. Реч Доситеја (1843), 3-4; Учитељ
и црквењак, 4-5; Ветру с Косова (1845), 5-7; Црногорски ускок (1843);
Јуначки одговор (На Цетињу, 1857), 8-9; Велики Петак (у време
руско-турског рата 1854), 9-11; Ускрс (1854), 11-13; Ђаче и срећа, 13-14;
Лав и миш, 14-15; Медвед и пчела, 15-16; Лавица и лисица, 16; Јелен, 17;
Кос у кавезу, 17-18; Лисица и тигар, 18-19; Дивљи вепар и лисица, 19; Лав
и медвед, 19-20; Лисица и грожђе, 20; Јелен и лоза, 20-21; Раст и трска,
21-22; Пас и његова сенка, 22; Две жабе, 23; Лисица и петао, 23-25;
Магарац и жабе, 25; Магарац, 25-26; Лисица и купине, 26; Лав и зец, 27;
Славуј и кукавица, 27-2S; Лисица и лав, 29; Гавран и лисица, 29-30; Лав,
магарац и лисица, 30-32; Лав и магарац, 32-33; Езоп и магарац, 33; Лав и
лисица, 34-35; Курјак, бикови и лисица, 35-36; Петао и дијамант, 36;
Кокош и жена, 37; Жаба и бик, 37; Во и комарац, 38; Миш и лав, 38-39;
Туђе перје, 39-40; Старац и смрт, 40; Орао и његово перо, 41; Горила
(мајмун), 41-45; Корњача, 45-46; Славуј у крлетци (кавезу), 46; Сељак и
пси, 46-47; Дивља јабука и ружа, 47-48; Чврчак (Цврчак) и мрави, 48.
3. Кружење неких песама Љубомира Ненадовића кроз његово дело
Ненадовић је један од ретких песника који је своје радове често
дотеривао и објављивао у новијим верзијама. То је радио у свим
периодима свога живота и скоро до последњих дана, до издавања
сабраних дела 6
Године 1854. у „Српским новинама" објавио је Ненадовић циклус од
шест песама. Песме су без наслова, поређане по бројевима од један до
шест, са напоменом на крају да су написане 1852. године: 1. /„Смирен
грешник у пустињи", 2. /„Човек, кога у животу"/, 3. /„0 Ти силан царе
света'7, 4. /,,Ти, који си Голијата"/, 5. (На Велики Петак) /„Сунце c' мрачи,
земља с' тресе"/ и 6. (Једној Српкињи) /„Одавно твоје лепе песме"/.
У збирци песама из 1860. године овај циклус је разбијен, четири песме
су прештампане, али ту имају наслове а понегде и промењен смисао.
Оно што карактерише овај циклус у „Српским новинама", то је
угледање на псалме Давидове, али су код Ненадовића песме написане у
другом лицу. У првој песми упућена је молба Господу:
Све му с' жеље угасиле.
Све је ладно ко пустиња;
Само вечна ватра к Теби
У грудима јоште тиња. 7
5
6
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Књижица има 48 стр., величине 12,5 х 17,0 цм. Штампана је у Парној штампарији
Народне радикалне странке.
О једном кружењу епитафа Лзубомира Ненадовића писали смо у расправи Епитафи
ЈЈуки ЈЈазаревићу /у зборнику:/ Пој на Мишару 190 година касније. Шабац, 1997,
213-216
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У збирци песама из 1860. године песма је објављена под насловом
Изгнани песник. Сада то није грешник, који се моли Господу, већ
песник. Песма почиње стиховима:
Смирен песник у пустињи
На колена пада тихо,
Осим тебе о Господе,
Не види га више нико. 8
Промењено је „грешник" у песник, све остало је исто.
У првој години излажења ваљевског листа „Гласоноша", који је
уређивао Љубомир Ненадовић, штампан је његов религиозно-филозофски спев Теофило Светогорски.9 У осмом одељку овога спева уклопљена
је у целини песма из „Српских новина", али је сада после „грешника" и
„песника" старац у молитви пред Господом. Песма почиње стихом:
Смирен старац у пустињи.
Друга песма циклуса из „Српских новина" 10 прештампана је у
збирци из 1860. године под насловом Извор утехе. Она није промењена,
стихови су упућени Господу:
Кога ближњи његов није
Нападо и гонио;
Тај се јоште из свег срца
Није Богу помолио. 11
Ова песма није унета у спев Теофило Светогорски. У сабраним
делима Ненадовића остала је као самостална песма.
Трећа песма из циклуса у „Српским новинама" је опет молба
Господу. Почиње:
О ти силан царе света,
Владатељу све вечности,
Створитељу свег што бива,
Господару будућности.
Завршава се:
Али Боже заштити ме
Од неправде и напасти;
Скруши Боже пакост људску
И не дај ми Боже пасти.
У збирци песама из 1860. године она добија наслов Смирен уздисај.
У спеву Теофило Светогорски налази се у једанаестом одељку али само
са почетним стиховима (првих осам). Даље песма иде у другом правцу,
8
9

ГЈесме. Земун. 1860.165 -166
I, 1885, бр. 3, 1; бр. 7, 1; бр. 8, 1; бр. 9, 1. Спев је прештампан у једанаестој свесци
Сабраних дела, књига трећа. Београд, 1912,131-156
10 Српске новине, XXI, 1854, бр. 25 (4. март), 99
11 Песме. Земун, 1860, 50-52
12 Српске новине, XXI, 1854, бр 27 (9. март), 109
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истиче се утеха коју је Бог дао песиику, док је у „Српским новинама"
она само молитва без божијег одговора.
У четвртој песми цпклуса из „Српских новина" Ненадовић помиње
Давида. Песма почиње:
Ти, који си Голијата
Пред Давидом малим смео
И нада мном, о Господе,
Твој си покров разастрео. 13
У збнрци песама из 1860 године штампана је под насловом Заступник правде14, а у спеву Теофило Светогорац налази се у петом одељку
неизмењена.
Пета песма циклуса На Велики Петак15 и шеста Једној Српкињи16
нису ушле у спев Теофило Светогорац. Прва је продужила у делима
Љубомира Ненадовића као посебна песма, прво у збирци из 186017, а
доцније и у осталим књигама. Последња песма овога циклуса Једној
Српкињи, посвећена је Милици Стојадиновић Српкињи и прештампана исте 1854. године у књижевном листу „Седмица" 18 . Она није
прештампавана у сабраним делима Љубомира Ненадовића. 19 .
Спев Теофило Светогорски састављен је из четрнаест одељака. Први
део одељка садржи епизоде из живота „блаженог Теофила", а други
молитве Богу.
У овом филозофско-религиозном спеву Ненадовић истиче да су
Господ и његови закони свуда присутни. Удаљујући се од смртних
људи, песник не види почетак а ни крај, свако умно биће се налази на
средини. Због тога човек и гледа у небо, јер је у његовом бескрају
вечност, док су на земљи само трулеж и гробови:
Небо је бескрајност простора, времена
Небо је бескрајност божијег имена.
Ненадовић је заговорник идеја Доситеја Обрадовића, на почетку
спева, у прози, дао је кратку биографију Теофила Светогорца. Он је
рођен у Срему и после учења писмености у нашим „малим школама"
отишао је на науке у стране земље, где је научио латински и „јелински". Четрдесет година провео је као побожни калуђер, после чега је,
око половине XVIII века, у Светој Гори, устао против свега онога чега у
јеванђељима нема. Нарочито се борио против сујеверја, злоупотреба
калуђера и трговине чудотворним амајлијама, моштима и др. Како
пише Ненадовић: „... Тешке дане својих последњих година провео је у
пећини где је и умро..."
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КРСТА ТАЧЕВИЋ - УЧИТЕЉ ГИМНАСТИКЕ У
ВАЉЕВСКОЈ ГИМНАЗИЈИ 1911-1913. ГОДИНЕ
Од настанка Ваљевске гимназије (1870) посвећивала се, са мање или
више успеха, пажња гимнастици. Често је зависило од интересовања и
жеље директора да се на одговарајући начин организује редовна
настава из овог важног предмета. Шест година од оснивања - 1876,
амбициозни директор Милан Максимовић, уз помоћ Ваљева и грађана
Клаудија Прикелмајера и Радована Лазића набавио је гимнастичке
справе и отворио Ш колу за телесно вежбање, али је имао проблема за
добијање наставника. Српско-турски ратови (1976-1878) су прекинули
рад, а многе справе које су стајале у дворишту школе, пропале су или
нестале. 1
Најдужи континуирани период наставе гимнастике - телесног
вежбања у Ваљевској гимназији у прошлом веку био је између 1882. и
1890. после доношења новог Закона о гимназијама (18. март 1881) којим
је предвиђено увођење предмета Телесно и војно вежбање. Предавачи
су били официри и подофицири Српске војске из Дринске дивизије у
Ваљеву. Од 1890. па све до 1898. настала је нова пауза без гимнастике.
Донет је нови закон о средњим школама, а посебним упутством уведене
су ђачке игре. У програму је био један час недељно, са елементима
традиционалних народних игара, о чијем спровођењу је бринуо разредни старешина. У школским годинама 1899/1900. и 1900/1901, суплент
Живко Романовић, поред својих предмета земљописа, историје и
латинског језика, предавао је и гимнастику. Пошто није имао гимнастичких справа, више је користио војне вежбе с којима је на јавним
наступима одушевљавао присутне грађане. У Ваљевској гимназији од
1901. до 1908. опет у настави нема гимнастике. Слична ситуација је у
многим средњим школама у Србији. 2
1
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Добривоје Педел.копић и Милан Трипковић: Сто година Ваљевске гимназије, Ваљево,
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У циљу превазилажења шареиила у настави гимнастике и потребе
да се овај предмет устали у програму, министар просвете и црквених
дела Владе Краљевине Србије доноси 19. децембра 1907. Привремени
програм за предавање гимнастике у средњим школама у I, II и III
разреду, као и Упутство за наставу телесног вежбања у средњим
школама и доставио их расписом, који је штампан у „Српским новинама" број 5 од 6. јануара 1908, директорима свих средњих и стручних
школа. 3 У Привременом програму дато је објашњење радњи или
вежбања на справама, које треба према програму изводити у средњим
школама. У Упутству се, између осталог, наводи: „...Телесна вежбања
морају ући у целину наше наставе, као обавезан и равноправан предмет
за све ученике. Брига око унапређења здравља и развијања телесних
способности наше омладине треба да је тим већа, што је у нас та страна
школског васпитања већ годинама занемаривана..."
Од школске 1908/1909. у Ваљевску гимназију се враћа гимнастика у
редовну наставу. За предавача у свим разредима постављен је Милан
Чолић, учитељ гимнастике V класе. Радио је са 248 ученика колико их
је било у девет одељења седморазредне школе. Настава се одвијала у
згради или дворишту Гимназије, а лепим данима на излетима у
околини - Пећина, код чамаца на обали Обнице, у Петници. Успоставља се ближа сарадња са Соколским друштвом „Душан Силни" у Ваљеву.
Министар просвете и црквених дела Љуба Јовановић 1911. доставља
директорима свих средњих школа Основна правила и Упутства за
наставу телесног вежбања и обраћа им се речима: „... Савремена
школска гимнастика треба свим својим средствима да помогне школи
да своје ученике привуче чвршће себи, да, помогнута уметничким
васпитањем постане пољем заједничког неусиљеног додира између
наставника и ђака. Стога и мислим да цео терет гимнастичке наставе не
сме и не може пасти на самога гимнастичара..."4
Учитељ гимнастике Милан Чолић радио је у Ваљевској гимназији
од 11. децембра 1908. до 16. марта 1911, када је по потреби службе
премештен у Јагодинску гимназију. На његово место дошао је Рудолф
Кашка, привремени учитељ гимнастике. Сва постављења наставног
особља вршио је министар просвете. Тако је претписом министра
просвете од 9. септембра 1911. из Чачанске гимназије премештен у
Ваљевску гимназију Крста Тачевић, учитељ гимнастике V класе.5 Поред
одржавања часова у свим разредима (382 ученика у девет одељења), био
је и чувар прибора за гимнастику и гимнастичких игара. Учествује у
ваншколским активностима, у припреми програма прославе Светог
Саве у коју укључује посебну тачку - гимнастичке вежбе ученица и
ученика. У Соколском друшву „Душан Силни" изабран је за начелника.6
3
4
5
6

Зборник закона и уредаба у Краљевини Србији, издатих од 1. јануара 1907. до краја
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Крста Тачепић - учител. гиммас i ике у Нал,. гимназији.

Крста Тачевић
Почетком фебруара 1912, после посете Шапца, у Ваљево долази
Атанасије М. Поповић, професор III београдске гимназије у својству
изасланика министра просвете како би у Ваљевској гимназији прегледао и дао упутства за рад и предавање гимнастике учитељу Крсти
Тачевићу. Извештај написан руком на шест страна на најбољи начин
илуструје садржину часова гимнастике, шта се све радило и како
организовало у средњим школама Србије. 7 Преносим га у целини:
Б) У Ваљеву
I. У мушкој шесторазредној гимназији
1. Учитељ гимнастике
Учитељ је гимнастике у овој школи г. Крста Тачевић. Штедећи да га
питам о ранијем школовању, о његовој стручној спреми, према наређењу садашњег г. начелника Министарства просвете, приликом
слета у Загребу, од хрватских соколских првака Др. Лазара Цара, проф.
Универзитета, Др. Фрање Бучара, професора горњоградске гимназије у
Загребу, који су били у одбору за полагање учитељског испита, сазнао

7

јануара 1912. као начелник Соколског Друштва „Душан Силни" из Вал>ева - по
одобрењу Министарства, а од 23. до 25. (|>ебруара као изасланик Соколског друшва
„Душан Силни" у Вал.еву - по одобрењу - од 21. до 25. априла учествовао је на
Конгресу Српске Трезвене Младежи у Крагујевцу - по одобрењу Министарства."
АрхивСрбије-Министарство просвете, 1912-81-138
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сам, да је спреман наставннк гимнастике. 8 Дошао је у Ваљевску
гимназију пре кратког времена.
2. Настава
Од како је у ову школу ступио на дужност г. Тачевић, настава је текла
редовно. Ученици су се вежбали под отвореним небом, кад је време
допуштало, иначе, кад је било рђаво време, предавана им је теорија у
разредима, а практична вежбања у гимназијској дворници. 9
Настава је извођена без справа и помоћу справа (палица, буздована,
покретних вратила). Извођена су поглавито: постројења и кретања у
месту и у ходу; основне радње без справа и помоћу поменутих справа;
везивање основних радњи без справа и помоћу справа у појединим
простијим и сложенијим примерима, према узрасту ученика. Сем тога,
извођена су и концертна вежбања о Св. Савској прослави, што је
доприносило лепом гласу и школи и њеном наставнику код грађанства
свих редова. Како ова школа располаже са 6 лопти за тенис и 1 лоптом
за футбал ученици су се вежбали и у овим играма.
3. Екскурзије
Почетком школске године сви ученици и наставници ове гимназије
ишли су у Петницу (7 километара), а у оближњу околину изводили су
чешће пута своје ученике разредне старешине la, 16, и На и 116 разреда.
Мањак у екскурзијама надокнађивао се редовном одушевљеном
разноврсном телесном наставом, што очигледно доказује врло добар
успех ученика ове гимназије.
4. Игре
Због краткоће времена које је употребљено на - систематску наставу
и спрему ученика за Св. Савску прославу, а и због зимског времена игре
нису могле бити у довољној мери заступљене, али ће и њих изазвати
лепи пролетњи дани.
5. Заједнички излет ка Пећини
Пошто сам извршио преглед сваког разреда и разредног одељења на
посе умолио сам заступника директоровог г. Сретена Вукашиновића да
8

9

„Спортски лексикон", Југославснски лексикографски завод „Мирослав Крлежа",
Загреб, 1984, стр. 64: ,Jlp Франл Пучар (1886-1946), професор књижевности. Један од
првих спортских радника у Хрватској, покретач и организатор више спортских грана.
Члан и функционер Хрватског сокола. Представник Југославије у међународном
Олимпијском Комитету (1920-1946), председник првог Мачелавачког клуба у
Хрватској (1902-1914). Председник ЈОК-а (1919-1927). Организатор и предавач Течаја
за учитеље гимнастике у Загребу. писац више књига из области спорта...", стр. 68
Др Лазар Цар (1860-1942), професор Универзитета, др природних наука, соколски
радник, један од оснивача Хриатског соколског савеза и тајник Хрватског сокола у
Загребу (1892), а од 1907. његов старешина и подстарешина Свесоколског савеза. Ha
његов предлог 1919. у Новом Саду долази до уједињења свих соколских друштава у
Соколски савез Срба, Храва га и Словенаца"
Вероватно је реч о свечаној сали зграде Гимназије, јер у њој није било спортске сале
за гимнастику.

Крста Таченић- учител. гиммастикс у Нал.. гимназији...

у петак, 3. ов. мес, после подне ученици свих разреда са својим
разредним старешинама и наставницима учине заједнички излет у
стројном поретку. У 2 часа већ су сви били на окупу у школском
дворишту, одакле се кренула цела колона под звуцима добоша и јеком
труба у касарну XVII пука. и) Ту су се наоружали пушкама и фишеклијама (по три) ученици V и VI разреда и на челу колоне кренуло се ка
Пећини. Ту су успешно извођена заједничка вежбања без справа уз
највеће одушевљење свих ученика и гледалаца. Ту сам и ја обучавао
ученике пушчаним радњама, па сам уз припомоћ четири каплара и
једног поднаредника XVII пука врло успешно извео развијање у
борбени поредак уз један стрми вис, уз који су се ученици са највећом
вољом и одушевљењем верали и пузали до под сам гребен тога виса.
Милина је била гледати ону лакоћу, чилост и хитрину школске
омладине и изванредну пажњу и тачност у извођењу, што је врло лепо
деловало и утицало на њихове млађе другове, који су готово били и
сами без оружја да се у борбеном реду крену за њима. Око 4 1/2 часа
ученици су се вратили са наставницима у варош и ушли под звуцима
добоша и јеком труба и свечано дошли у школско двориште. Ту сам
одржао потребан говор у коме сам изнео погледе Господина Министра
Просвете на телесну наставу и његово старање о унапређењу физичке
снаге код школске омладине. Говор је завршен трократким: Живео
Краљ! После говора, ученици V и VI разреда са значарима и подофицирима отишли су у Касарну ради предаје оружја, а остали својим кућама
у највеђем задовољству и раздраганости. Овај заједнички излет учинио
је силно дејство на грађане града Ваљева, који су само о томе говорили
и сутрадан, а ваљда и после мог одласка.
6. Помоћна средства
Од помоћних средстава за гимнастичку наставу у овој гимназији има:
а) непокретне справе у дворишту:
1 лестве, 1 мотка за пузање, 1 трапез, 1 пар прстенова (гривни) и 1
разбој (врло рђав и неподесан).
б) покретне справе:
80 палица дрвених, 80 буздована, 20 покретних вратила, 40 дугачких
заставица, 120 кратких заставица, 30 обручева украшених, 6 комада
лопти за тенис и лопта за футбал.11
Директор гимназије издао је за ове справе до 300 динара и тиме је
знатно омогућио успех и занимљивост у гимнастичкој настави. Дирек10 Касарма XVII пука налазила се у садшњој Мајора Илића улици на путу ка Пећини. И
данас је то војни објекат.
11 Вал.евска гимназија: наведено дело, стр. 22: ,,ж) Збирка за гимнастику приновљена је
ове године овим справама: 1. Дрвени обручи 30 комада, 2. Дрвене палице 80 комада, 3.
Покретна вратила 20 комада, 4. Кратке застанице 120 комада и 5. Дугачке заставице 60
комада. По инвентару ове збирке има сада 16 бројева."
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тор који је већ био стигао у Ваљево са Скупштиие изјавио је да ће из
средстава која има моћи набавити справе за прескакање, мале даске за
скакање са њих и неколико комада бамбусових мотки, а то је све што је
могла и што може дати ова школа у справама.12
Поред овога потребно би било што пре набавити:
1 покретно вратило, 1 покретан разбој фабримке израде за дизање и
спуштање, ширење и сужавање, према узрасту ученика; 1 коња са две
ручице, 1 јарца са две ручице и 1 трамбулину са федером.
Овим би се подмирила насушна потреба ове школе у справама.
7. Општи утисак
Општи утисак успеха и здравственог стања ученика и ове гимназије
врло је добар. Нарочито ученици VI разреда падају у очи својом
крупноћом, развијеношћу и здрављем.
И сам учитељ г. Тачевић чини утисак наставника преданог своме
узвишеном позиву из чисте љубави према омладини. Он ту своју љубав
испољава јавно грабећи слободно време да јој што више користи својом
спремом и својим знањем. Једино што му недостаје потпуно војничко
знање. Међутим, одушевљени млади професор г. Ћорђе Цветковић,
дугогодишњи члан бившег витешког друштва „Душан Силни", који је
прошлог лета положио испит и 30. новембра 1911. год. произведен за
капетана резервног II класе драговољно се подухватио да г. Тачевићу
помогне у извођењу војних вежбања и да га оспособи у колико се знање
војничких вежбања тражи према програму.
II. У Вишој Женској Школи
Учитељ је у овој школи г. Крста Тачевић са хонораром од 20 динара
месечно.
Старање о гимнастичкој настави у овој школи више припада директору гимназије него ли управитељу Више Женске Школе, који је имао
настране погледе на гимнастичење женских све до Св. Савске прославе
која је била заједничка, када се и сам старац управитељ уверио да је
гимнастика корисна и није „незгодна" за женскиње као што је раније
замишљао. Вежбање ученица вршено је у гимнастичкој дворници без
справа и помоћу справа са којима располаже гимназија, која је неке
нарочито набавила за ученице (заставице и обручеве).
Преглед рада и успеха извршио сам у гимназијској дворници по
разредима у присуству свију ученица и наставница. Успех је врло
добар, а код ученица III разреда одличан.
На завршетку ученице су под руководством своје наставнице показале леп успех у српским играма уз прикладне песме, по најпосле су
тачно одиграле све делове ЈТансје-а и два дела кадрила, певајући уместо
свирке.
12 Дирсктор Гимназије био је тада Богдан Јанковић, који је несто одсуствовао, јер је био
и народни посланик у Скупштини Србије.
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В) Опште напомене
1. Шабачку гнмназију ваља што пре снабдети справама које има
ваљевска гимназија и које сам назначио да се за ову гимназију набаве и
удесити тако, да се, по примеру у Ваљеву и Виша Женска Школа служи
истим справама у колико су потребна за девојачку гимнастику.
2. Споразумети се што пре са Господином Министром Војним да се
школе снабдеју са бројем пушака са прибором према броју ученика
једног старијег разреда, било предајом на руковање школи, што би
свакојако било најбоље, било позајмицом из касарни за свако појединачно вежбање, што би било добро само у крајњој нужди, ако се не би
дало оружје на руковање.
3. Учитељ г. Крста Тачевић ожењен је и има једно дете. Плата му је
100 динара месечно. После свих дажбина прима 85 динара. С обзиром
на његову спрему и труд, као и на скупоћу у Ваљеву, добро би било кад
би му се могла плата повисити на 125 динара месечно, јер „весело срце
кудељу преде".
Изневши стање гимнастичке наставе у поменутим школама према
својим личним опажањима, благодарим Господину Министру на поверењу и овом приликом слободан сам назвати се
Господина Министра
9. фебруара 1912. год.
понизан слуга
у Београду
Атанасије М. Поповић
професор III беогр. гимназије
На полеђини последње стране овог извештаја је забележено: „Примљено ll-II 1912 г. Извештај Ат. Поповића о настави гимнастике,
Министарство просвете и црквених послова ПоБр. 2701" испод кога
следи кратак резиме
„У Шапцу у гимназији настава изведена одлично, иако од гимн.
справа имају само 50 дрвених пушака.
У В. Ж. Школи нема стручног наставника, те су гимн. предавале 4
наставнице. Прављени су чести излети.
УВаљеву, у гимназији, има прилично справа, и настава је, од доласка
наставника Тачевића, извођена врло успешно.
У В. Ж. школи је исти наставник и исти успех у настави.
Известилац предлаже да се Тачевићу повиси плата на 125 динара
јер има жену и дете, а у Ваљеву је скуп живот".13
Нема података у Извештају о раду и успеху Ваљевске гимназије у
школској 1911 - 1912. години да ли је услишен захтев и предлог да се
Крсти Тачевићу повиси плата, али сазнајемо, да је поред свих обавеза,
изабран за ову школску годину за председника Савеза Трезвене младежи у Ваљевској гимназији, која ће имати једанпут месечно састанак.
13 Овај резиме подиетог Извештаја, вероватно, је написао начелник
Министарства просвете у Пеограду, али се није потписао.
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(стр. 17). По одобрењу Министарства, од 21. до 25. априла Крста
Тачевић учествовао је на конгресу Српске Трезвене младежи у Крагујевцу. Када је 27. маја 1912. у гимназијској дворници приређен концерт
са изложбом ђачких радова из цртања и краснописа, Тачевић је имао две
гимнастичке тачке. Прво су вежбали ученици нижих разреда, а потом
ученици виших разреда.
Када је због избијања Првог балканског рата Гимназија престала да
ради 24. септембра 1912, Крста Тачевић као војни обвезник упућен је у
своју јединицу. Гимназија наставља рад у фебруару, 1913, први пут има
седам разреда. Школска година је завршена до краја јуна 1913.14 За
Тачевића је било више посла, али је и поред тога стигао да напише
брошуру, малог формата на 26 страна, „Физичко васпитање, I Гимнастика плућа" у којој у уводу пише: „У данашње доба, скоро код свију
културних народа, физичко васпитање заузима прво место, између
осталих свију питања, која непосредно засецају у живот народне масе.
Сваки иоле интелигентан човек увиђа да је данас неминовна потреба подједнако развијање и усавршавање умне и телесне способности 14 Д. Недел.ковић и М. Трииковић: наведено дело, стр. 79 - 80
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како појединцу, тако и целог народа". Даље детаљно објашњава због
чега посебну пажњу треба посветити гимнастици плућа. Претписом
од 9. децембра 1913. Крста Тачевић по службеној потреби је премештен
у Призренску гимназију.
После I светског рата, почетком 1919, поново је учитељ гимнастике у
Ваљевској гимназији. Школска година је скраћена. Једна је трајала од
16. јануара до краја јуна, а друга од 1. августа 1919. до 15. јануара 1920.
Пошто је још пре рата био познат као активиста радничког покрета у
Ваљеву, сада се укључује у рад Месне организације Социјалистичке
радничке партије Југославије (комуниста). То је засметало директору
Гимназије Мати Станојловићу, који од министра просвете захтева да се
Тачевић премести из Ваљева. Министар то није урадио, а директор
школе га је у јесен 1919. принудио да поднесе оставку.16
Иако без државне службе и наставе гимнастике, остаје у Ваљеву и
посвећује се политици. Један је од оснивача СРПЈ (к) 14. септембра
1919. у граду и први секретар Месне организације ове партије. Говори
на зборовима радника, прослави 1. маја 1920, подржава штрајк ученика у
Гимназији, води партијску групу од девет чланова у Гарнизону војске.
Биран је за одборника Скупштине општине Ваљево, коју су на изборима 1920. добили комунисти. Делагат је на Вуковарском конгресу у чијем
раду није учествовао, јер му је полиција забранила одлазак. После
избора од 28. новембра 1920. представљао је у Уставотворној скупштини
у Београду Ваљевски округ на основу уступљеног мандата комунисте
Милоша Требинца, професора из Београда. Секретар је државне заштите деце у Ваљеву. У септембру 1921. формирано је Месно синдикално
веће Ваљева, председник је Мирко Обрадовић, а секретар Крста Тачевић. Када је 13. фебруара 1923. у Ваљеву основана Месна организација
Независне радничке партије Југославије (комунисти у илегали) Мирко
Обрадовић је председник, а Крста Тачевић секретар.17 Ваљево је,
изгледа, напустио крајем 1924.

Резиме
Од свога настанка (1870) Ваљевска гимназија у прошлом и почетком
овога века пије имала у континуитету наставу гимнастике. Изузетак је био
између 1882. и 1890, када је Законом о гимназијама уведен обавезан предмет
Телесно и војно вежбање. Наставници су била војна лица. Од 1898. до 1901. у
програму су ђачке игре, потом гимнастика и војне вежбе у чијој организацији се добровол>но ангажопао суплент Живко Романовић, коме то није била
струка. Новим Законом о гимназијама 1907. у Србији гимннастика коначно
добија прави третман. Министарство просвете је дало програме и упутства и
15 Брошуру је урадила Штампарија „Чика Љуба Ненадовић" 1913. у Ваљеву.
16 Д. Недељковић и М. Трипкопић: наведено дело, стр. 95 - 97
17 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 1919-1941,
Ваљево, 1981, стр. 56,72,81,82,96,98,99,111,112,113 и 512
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постапља у школама учител>а гимиастике. Набављају се гимнастичке справе
и прибор. У Ваљевској гимпазији од 1908. учитељ гимнастике је Милан
Чолић, потом Рудолф Кашка, а од 1911. је Крста Тачевић, веома занимљива
личност. Уноси нуно новина у наставу. Изасланик Министарства просвете
почетком фебруара 1912, оцснио је његов рад као учитеља преданог свом
узвишепом позипу из чисте л.убави према омладини, како би јој што више
користио својом стручном спремом и знањем. Начелник је Соколског
друштва „Душан Силни" у Ваљеву. Написао је брошуру „Физичко васпитање". У Призрен је премсштсн 9. децембра 1913. После I светског рата Крста
Тачсвић је од 1919. поново у Ваљевској гимназији, где је остао до јесени, када
је принућен да поднесе оставку, јер се експонирао као комуниста. У
радпичком покрету Вал>ева је всома активан од 1919. до 1924. Обављао је
значајне функције у комупистичкој партији и синдикату.

Summary
Since its foundation (1870) Valjevo Grammar school did not have continuous teaching
of gymnastics in the last century and at the beginning of this one. The exception was
between 1882 and 1890, when, by the Law on grammar schools, a compulsory subject
Body and military exercise was introduced. The teachers were persons from the army.
From 1898 to 1901 the curriculum included pupils' games, gymnastics and military
exercises. They were voluntarily organized by a secondary-school teacher Živko Romanović, whose field of specialization was the other one. Ву a new Law on grammar schools in
1907 gymnastics finally got its proper treatment in Serbia. Ministry of education proposed
programmes and instructions and appointed gymnastics teachers in schools. Gymnastics
appliances and equipment were supplied. In Valjevo Grammar school from 1908 a
gymnastics teacher was Milan Čolić, thcn Rudolf Kaška, and from 1911 it was Krsta
Tačević, a very interesting personality. Ile introduced many changes into teaching. At the
beginning of February 1912 a representative of Ministry of education evaluated his work
as of a teacher devoted to his sublime vocation out of pure love towards the youth in order
to be of use as much as possible with his professional qualification and knowledge. He was
the head of the Scout society "Dušan Silni" in Valjevo. He wrote a booklet "Physical
education". He was transferred to Prizren on December 9th 1913. After World War I
Krsta Tačević again worked in Valjevo Grammar school from 1919, where he stayed till
autumn when he was forced to resign because he exposed himself as a communist. He was
very active in the workers' movement in Valjevo from 1919 to 1924. He performed
important duties in the communist party and the trade union.
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ДЕМОГРАФСКЕ ПРИЛИКЕ У ВАЉЕВСКОМ ОКРУГУ
ОД1916. ДО 1918.
Окружна команда Ваљево, са среским командама Ваљево. Мионица,
Уб, Обреновац и Каменица, од 1. јануара 1916. године чинила је
саставни део аустроугарске окупационе зоне, назване Војно-генерални
гувернман у Србији. У свакој окружној команди постојало је управно
одељење којим су руководили заменик команданта округа и цивилни
комесар. Цивилни комесар, између осталог, био је задужен да прикупља
статистичке податке, води евиденцију о становништву и његовом
имовном стању.1 У управно одељење окружне команде пристизали су
месечни извештаји од месних свештеника о броју рођених, умрлих и
венчаних. 2
Статистичко или XIV одељење Војно-генералног гувернмана представљало је својеврстан центар у који су се сливали подаци о броју
становника из окружних команди. Одељење је имало разгранату службу, а чиновници су врло савесно и детаљно радили свој посао. Из
центра су свим окружним командама, а међу њима и ваљевској, упутили
допис о начину „бројања" становништва. У дописима су врло опширно
појаснили да спискове треба урадити: 1. за цео округ, 2. за поједине
срезове дотичног округа, 3. за све општине појединачно. Потом је
требало урадити списак становништва по полу и посебан списак којим
би биле обухваћене особе млађе од 10 година, тј. деца.
На основу података који су му прослеђени из окружних команди,
Статистичко одељење Гувернмана је 10. јула 1916. године урадило
попис становништва окупиране области Србије. 3 По аустроугарском
1
2

3

Arhiv Hrvatske, Okružno zapovjedništvo Kruševac
„Izvode matica o broju rođenih, unirlih. venčanih i bračno ispitanih podnosiće svaki sveštenik
svome namesniku odnosno zastupniku prote mesečni izveštaj, preko sreske komande i to
najdalje z;i prvih 10 dana svakog niescca, koji će mu se od njihove strane za 5 dana po prijemu
doslaviti vojnom svešteniku krajskomande". Лрхив Србије, Војно-пенерални гувернман,
VIII/815, Ц. и к. окружно запонједништпо Крагујевац. А. Ђ. No. 2369, Службени лист бр. 20
Ortsverzeichnis fiir das von den k. u k. Truppen besetzte Gebiet Serbiens, Belgrad 1917.
Пописано je 1.373.511 станонника, од тога у девет северних округа 1.218.027, а у три
јужна 155.848 особа. У односу на резултате последњег српског пописа из 1910.
године, број становника у девет северних округа био је мањи за 341.841 лице
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попису, на подрумју команде Ваљево живело је 117.502 особе, од тога
46.814 мушкараца и 70.688 жена. Шест година раније било је 157.678
лица, 81.788 мушкараца и 75.860 жена. (Видети табелу бр. 1). Може се
приметити да је у Каменичком срезу мањак 6.235 становника, односно
23,50%, у Мионичком срезу 6.912 особа, што је 22,61% у односу на
укупан број становништва из 1910. године. У Обреновачком срезу
недостајало је 7.923 лица, односно 29,01%, у срезу Уб разлика је 9.955
особа, или 27,36%, а у Ваљеву 9.121 лице, или 24,74%. На нивоу округа
мањак је 40.176 лица у односу на број становника по попису из 1910.
године, што износи 25,48%. Највећи мањак становништва је у Убском, а
најмањи у Мионичком срезу.
За прву годину окупације чиновници XIV одељења урадили су,
поред већ поменутог пописа, и збирне спискове рођених, умрлих и
венчаних у периоду од 1. јануара до 31. децембра. На основу њих може
да се прати наталитет, морталитет и природни прираштај у Ваљевском
округу.
Списак рођених 4 нуди податке о броју рођених беба. Бројање је
вршено по месецима, а постоји подела по полу. Осим поделе по полу,
најмлађи становници окружне команде разврстани су у четири категорије, па су посебно побројана брачна и ванбрачна деца, близанци и
мртворођенчад. За годину дана рођено је 1.470 беба чији су родитељи
живели у брачној заједници, 143 ванбрачне, 40 близанаца и близнакиња
и 11 мртворођених, што збирно износи 1.653 бебе. Највише је рођено у
мају (237 - 115 мушких и 122 женских), априлу (208 - 107 и 101) и марту
(199 - 105 и 94). Најмање је било у септембру (76 - 35 мушких и 41
женско) и августу (78 - 33 и 45). (Видети табелу бр. 2.)
Списак умрлих" садржи податке о броју особа које су преминуле у
току године. Подела је направљена по полу и узроцима смрти (болести
и насилна смрт). Саставни део табеле чине подаци о брачном стању,
старости и полу умрлих. За годину дана на подручју Окружне команде
Ваљево умрло је 1.945 особа, 939 мушкараца и 1.006 жена. Највише лица
умрло је у марту (261 - 126 мушкараца и 135 жена), априлу (254 - 132 и
122), јануару (253 - 133 и 120) и фебруару (252 - 121 и 131), а најмање у
септембру (65 - 30 мушкараца и 35 жена) и августу (71 - 35 и 36). Од
инфективних болести умрла је 151 особа, од туберкулозе 341, других
болести 178, а највећи број - 1229 лица од "других" обољења. Насилном
смрћу умрло је 46 лица. од којих су пет убијена, а шест извршила
самоубиство. Занимљиво је да се 35 особа води под рубриком "остало".
Да ли су то оне особе које је војна власт осудила на смртну казну?
Током године умрло је 1.068 неожењених и неудатих особа, од тога
највише узраста од шест до 15 година - 302, и од две до пет година - 300.
Број преминулих лица која су живела у брачној заједници износио је
505, од тога је 290 млађе а 215 старије од 50 година. Посебно су
побројани умрли удовци и удовице, којих је било 370, од тога 78 млађих
и 292 старијих од 50 година. (Видети табеле 3 и За.)
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Демографске прилмкс у Нал.с»ском округу.

Подаци о броју венчања 6 показују да је на територији ваљевске
окружне команде у првој години окупације склопљено 1.825 бракова.
Највише парова је венчано у новембру (406), мају (306) и октобру (258).
У децембру није обављено ниједно венчање, а у марту су венчана само
два пара. (Видети табелу бр. 4.)
Подаци да је у 1916. године рођено 1.653 бебе, а умрло 1.945 особа,
говоре да није постојао природни прираштај. Број умрлих је за 312
особа већи од броја рођених.
На основу изворне грађе из HHStA у Бечу може се реконструисати
старосна структура становништва овога краја. Бројчани однос између
мушког и женског дела становништва старости до 15 и преко 55 година
није се много изменио у односу на предратно стање, али је велика,
боље речено, огромна несразмера у броју мушкараца и жена од 21. до 55.
године живота. Преовлађују жене млађих и средњих година (има их
око пет пута више), када су природно предодређене за рађање. На
другој страни, број особа супротног пола је невероватно, просто
запањујуће мали. По српском попису је на 100 жена долазило 107
мушкараца, а по аустроугарском на 100 жена долази 69 мушкараца.
Последице су биле смањен број бракова и промене у структури
породице. (Видети табелу бр. 5.)
У градовима су демографски поремећаји осетнији него у селима.
Знатан број градова изгубио је преко половине мушког становништва.
У Ваљеву је 1910. било 8.832 житеља: 5.634 мушкарца и 3.198 жена. За
време окупације на 2.354 мушкараца има 3.344 жене, збирно 5.698
становника. У граду је приметна необична појава: број жена се за време
окупације увећао у односу на предратно стање. Наиме, у граду је 1910.
живело 3.198, а 1916. године 3.344 жене. У збиру становника број жена
се највише повећао у Ваљеву, за 22,4%. По српском попису у граду су
жене чиниле 36,2% од укупног броја житеља, а по аустроугарском
58,6%,7
О демографским приликама у 1917. години можемо закључити само
из несређеног материјала који је делимично сачуван у фонду Војно-генерални гувернман. Садржи спискове венчаних, рођених и умрлих у
области Гувернмана. За три месеца - април, мај и јул 1917. године
склопљено је 73 брака. У округу и даље нема природног прираштаја, јер
је рођено 557 беба, а умрло 590 особа. Изузетак представља среска
команда Каменица, у којој, појединачно гледано, постоји природни
прираштај. Природни прираштај у другој години окупације постоји и у
граду Ваљеву, где је рођено 308 беба, 158 мушких и 150 женских, а умрле
су 282 особе, 155 мушкараца и 127 жена.8 (Видети табеле 6,7 и 8.)
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За онолико мањи број мушкараца објашм,ење је и интернација, поред погибије у рату.
Само од 30. августа до 10. новембра 1916. интернирано је са овог подручја 1.018 људи,
АС, ВГГ, VIII/750,14. октобар 1916. N. 8573
АС, ВГГ, XIV/476
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Статистичко одељење Гувернмаиа планирало је да у току 1918.
године уради нови попис становништва Србије. Њиме је требало да
буду обухваћени и чланови породица који нису били у сталном месту
боравка, а тиме и они у српској војсци, избеглиштву и интернацији.
Циљ новог пописивања био је да се утврди кретање српског становништва изазвано ратом. Пописни материјал раздељен је по окрузима и
образоване су комисије за пописивање. На терену се чак и започело са
пописом, али о томе нема података.
Српско друштво под окупацијом представљало је у демографском
погледу један тешко рањен и осакаћен организам, у коме су репродуктивно најспособнији мушкарци чинили малобројну групу људи. Укупан број мушкараца био је такође веома мали у односу на предратни
број. Тиме су били поремећени односи између мушкараца и жена, због
неприродно настале велике бројчане несразмере у корист жена. Дошло
је до дубоког социјалног поремећаја, који није дозвољавао заснивање
породице. 9
Велики губитак мушкараца имао је не само тренутне, него и трајне
последице. Нестанак мушкараца у пуној животној и репродуктивној
снази смањио је репродуктивну снагу српског друштва, која ће се у
пуној мери осетити тек по завршетку Првогсветскограта.
Табела 1: Број становника Вал>евског округа
1910

Срезови
Муткар.

1916

Жсне

Укупно

Мушкар.

Жене

Укупно

Каменица

13.527

12.997

26.524

8.136

12.153

20.289

Мионица

15.760

14.806

30.566

9.552

14.102

23.654

Обреновац

14.086

13.221

27.307

7.526

11.858

19.384

Вал.ево

20.090

16.777

36.867

11.554

16.192

27.746

Уб

18.325

18.059

36.384

10.046

16.383

26.429

ОКР. ВАЉЕВО

81.788

75.860

157.678

46.814

70.688

117.502

Извор: Ortsverzeiclinis fiir das von den k. u k. Truppen besetzte Gebiet Serbiens, 42

Табела 2: Број рођених 1916. године
Месеци

М

9

Укупно

Панбрачна

Брачиа
Ж

Ж

М

М

Близанци

Ж

Мртворођена

ж

М

ж

М

Јануар

73

53

4

3

77

56

4

2

2

1

Фебруар

76

53

8

6

84

59

0

0

1

0

Андреј Митровић: Устаничке борбе у Србији 1916-1918, Београд 1987,56
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Март

97

84

8

10

105

94

6

6

3

0

Април

105

93

2

8

107

101

2

2

1

0

Мај

107

111

8

11

115

122

1

3

1

1

Јун

62

73

12

7

74

80

1

3

0

0

Јул

43

40

3

0

46

40

2

0

0

0

Август

31

41

2

4

33

45

0

0

0

0

Септембар

30

36

5

5

35

41

0

0

0

0

Октобар

42

50

5

4

47

54

1

1

0

0

Новембар

41

39

5

4

46

43

0

2

0

0

Децсмбар

48

42

11

8

59

50

3

1

0

1

УКУПИО

755

715

73

70

828

785

20

20

8

3

Изпор: ЛС. В1'Г, XIV/76

Табела 3: Број умрлих 1916. године
Број умрлих
Мссец

Укупно

М

Насилна смрт

Узроци смрти
Ж

Инф
болес- берку- Друге
бол. Друго
1И
оза

Убиства

Само- Остаубист.
ло

Јануар

253

133

120

30

36

22

162

0

1

2

Фсбруар

252

121

131

29

32

29

161

0

0

1

Март

261

126

135

21

51

24

161

1

0

3

Април

254

132

122

13

50

15

172

1

0

3

Мај

193

83

110

10

32

17

129

0

1

4

Јун

129

68

61

12

19

9

85

0

1

3

Јул

112

52

60

7

14

8

79

0

0

4

Август

71

35

36

10

11

5

42

0

3

0

Септемб.

65

30

35

3

11

6

40

3

0

2

Октобар

111

71

40

7

30

13

55

0

0

6

Новемб.

111

43

68

2

23

14

68

0

0

4

Децемб.

133

45

88

7

32

16

75

0

0

3

1.945

939

1.006

151

341

178

1.229

5

6

35

УКУПНО

Извор: АС, ВГГ, XIV/76

Божица Младеновић

Табела За: Брачно стање, старост и пол умрлих 1916. године
Месец

0 до 1
М ж

Меожеилни и неулате
Ожењенп п удате
:до5
<> до 15 1(1 ло 50 ПЈнад 50 до50
изнад50
м ж М ж M ж М ж М ж М ж

Т) 16

Јамуар

15

15

24

19

19

Фебр.

16

10

24

20

14 n

Март

18

11

29

19

19

Април

10

18

24

17

Мај

15

19

14

Јум

18

8

Јул

10

4

Удовци м удовпце
пзнадЗО
до50
М ж М ж

11

1

5

20

22

21

9

2

9

16

24

26

19

8

1

11

11

25

13

22

19

8

3

9

20

10

0

6

17

11

2

2

7

11

24

0

1

7

8

10

3

0

7

5

7

9

1

0

4

12

5

2

1

2

9

8

4

0

0

3

8

9

2

1

2

1

4

8

1

0

17

18 20

15

11

0

1

13

25

17

9

17

1

0

19

21

->->

21

16

I

0

10

14

21

10

10

0

10

9

8

12

10

6

9

6

9

17

4

Август

7

9

5

4

7

3

t

Сепгем.

5

4

4

8

6

3

1

2

0

0

4

7

6

2

0

0

4

9

Октоб.

9

6

13

1 10

3

9

3

1

0

5

14

9

9

3

1

12

3

Новем.

9

6

3

10

8

11

3

4

0

0

4

15

11

1

0

5

5

16

Децемб.

6

6

12

7

5

9

3

12

0

0

3

20

8

10

0

6

8

18

138 116 170 130 140 162 103 102

5

2 98 192 148

67

14

УКУП.

64 122 170

Извор: AC. ВГГ, Х1У/76

Табела 4: Број венчаних 1916. године
Месец
Јаиуар
Фебруар
Март
Анрил

Број
65
163
2
67

Мај

304

Јун

217

Јул

181

Август

72

Ссгггембар

90

Октобар

258

Новембар

406

Депембар

0

УКУПИО

1.825

Извор: АС, BIT, XIV/76

Демографске приликс у Вал,спском округу.

Табела 5: Старосна структура становништва 1916. године
Годиие старости

Мушкарци

Жене

Укупно

Одоб

11.603

11.430

23.033

7 д о 14

17.943

16.819

34.762

15 до 16

3.170

4.054

7.224

17 до 20

2.216

6.467

8.683

21 до 55

5.623

26.068

31.691

56 до 60

2.735

3.107

5.842

61 и пише

3.624

2.743

6.367

УКУПНО

46.814

70.688

117.502

Изпор: MI-IStA, РЛ. К. 975

Табела 6: Бро ј рођених, венчаних и умрлих у априлу 1917. године
Срезови

Рођени
Ж

М

Укупно

Венчани

Умрли
Ж

М

Укупно

Ваљено

17

17

34

4

13

12

25

Мионица

26

18

44

8

33

43

76

Уб

31

22

53

9

20

38

58

Обренопан

14

20

34

3

14

25

39

Каменица

11

7

18

4

1

7

8

УКУГШО

99

84

183

28

81

125

206

Извор: АС, ВГГ, XlV/228

Табела 7: Број рођених, венчаних и умрлих у мају 1917. године
Срезови

м

*/ v

Вал.епо

Рођени

•
М

Ж

Умрли

Венчани
Укупно

М

Ж

Укупно

15

20

35

4

23

13

36

21

16

37

5

27

26

53

29

21

50

7

32

19

51

Обренопац

13

9

22

3

14

16

30

Каменица

34

30

64

12

15

25

40

УКУПНО

112

96

208

31

111

99

210

Мионица-^^к
^ ^ ^ ^

Извор: АС, BIT, XIV/241

Божица Младеновић

Табела 8: Број рођенпх, венманих и умрлих у јулу 1917. године
Рођепи

Срезови
М

Ж

Умрли

Венчани
Укупио

Укупно

Ж

М

Вал>ево

13

12

25

7

25

12

37

Миоиипа

22

16

38

3

26

23

49

Уб

24

19

43

0

19

26

45

Обреновац

16

7

23

4

12

10

22

Каменица

24

13

37

0

10

11

21

УКУПНО

99

67

166

14

92

82

174

Извор: АС, ИГГ, XIV/284

Резиме
У раду су приказане најби гиије демографске појаве: наталитет, морталитет, п р и р о д н и прираштај, број венчаља, број стаиовника Ваљевског округа,
п о л н а и старосна структура. Разповрсност, бројност и квалитет изворне
грађе у с л о в и л и су и з г л с д чабела. Извори су из фонда Војно-генерални
гувернман, настали радом Статистичког одел.еља.

Summary
The most important demographic phenomena are represented in the work: birth-rate,
death-rate, population growth, number of marriages, sex and age structure. Variety,
numerousness and quality of the authentic documents conditioned the appearance of the
tables. The sources are from the holdings of the Military-general administration made by
the work of the Statistics department.

ГРАЋА
DOCUMENTS
УДК = 314.88 (497.11 Ваљево) „1914/1918

Љубодраг Поповић,
архипски сапетник
Архип Србије, Бсоград

П О П И С СТАНОВНИШТВА ВАЉЕВСКОГ ОКРУГА
У I СВЕТСКОМ РАТУ
Сваки попис становништва је масовна, а истовремено и скупа
операција, зато се он и не приређује тако често. Основни захтев пописа
је да прикупљени подаци буду тачни, а и да буду упоредљиви са
ранијим, а и будућим подацима, за територију на којој се врши.
У грађи из периода I светскога рата, низ је података који се односе на
историју ваљевског краја у овом времену. Подаци о становништву су
скоро сасвим непознати. Необично су значајни. Тако се из њих могу
видети и сва ратна страдања и последице изазване тиме. Дуготрајно
ратовање, нпр. оно од 1912-1918. године, донело је Србији огроман
губитак, како у људству, тако и у материјалним добрима. Србија је
претрпела штете које су из основа измениле бројно стање становништва. Прикупљени статистички материјали су од велике историјске
важности, јер потомству пружају драгоцене податке за проучавање
прилика и стања у овом тешком ратном периоду.
Но пре него што бисмо о њима говорили, морамо се укратко
осврнути и на начин како су они створени, при том приказујући и
њихову генезу.
Пописивање становништва у Србији, у правом смислу те речи,
започето је 1834. У наредним годинама пописи су вршени често, али без
утврђеног реда, у неком одређеном временском размаку. Тако је нпр. од
1841. до 1884. извршено 10 пописа становништва (1841, 1843, 1846, 1850,
1859, 1863, 1866, 1874). Закон о попису људства и имовине из 1884.
године је био први покушај да се статистички рад прилагоди савременим токовима науке и препорукама међународних конгреса. Тек је
Закон о попису становништва из 1890. утврдио ове принципе.
На основу одредаба овог Закона, у предратној Србији становништво
је пописивано сваке пете године. По његовим прописима сачињен је и
последњи предратни попис 1910. Ратови вођени после овог пописа не
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само да су омели да се у 1915. припреми и изведе иаредно пописивање
становништва, већ су били узроком пропадања и свих материјала из
пописа од 1910. Једино што је остало као податак, била је публикација
„Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србије од 31. децембра 1910. године".
Заинтересован за низ података, па и за статистику становништва,
окупатор је јула 1916. године организовао његов попис. Када су и на
који начин вршене припреме за попис од стране окупационе власти, из
постојећих докумената нисмо могли добити одговор. Они нам пружају
податке само о непосредном извршењу пописа.
Први докуменат о томе су „Упутства за председнике општина", која
су била нека врста правила за попис.1 На њима недостаје датум тако да
не знамо када су издата.
Упутство је регулисало да попис људства и стоке отпочиње 10. јула
1916. и да се има завршити најдаље до 15. јула. Попис је требало да обаве
пописне комисије које је одређивао одговарајући окружни и срески
командант. Комисије су се састојале од три члана. Један њен члан, као
орган власти, био је онај кога је одређивао окружни командант, а друга
двојица чланови општине које су пописиване, а које је одређивао срески
командант. Од ове двојице један је морао бити сам председник општине
која се пописује, или његов заступник, а други поуздани, старији члан
општинског одбора, коме су месне прилике биле добро познате.
Упутство за саму пописну комисију, такође без датума, садржавало је
више тачака, са начином њеног рада.
Сем радног времена комисије, оно је на првом месту одређивало ко
ће водити „писарске" послове комисије. Њих је имао да преузме по
годинама најмлађи члан.
Комисија је од председника општине примала пописну листу. За
сваких 70 становника био је предвиђен један образац. Попис је имао да
траје док се сви не попишу, тј. док има људи за попис. Но овај посао, без
обзира на све разлоге, имао је да се заврши до 15. јула увече.
Овај пописни материјал имао је председник општине да среди по
комисијама и броју места на којима је попис вршен, па затим повезане у
пакете, лично преда најдаље до 16. јула у 10 часова среском команданту.
Из појединачних пописа били су сачињени општи пописи за свако
насељено место. Они су публиковани јануара 1917. године, у посебном
издању Војног генералног гувермана.
Публикација која је објављена, као званична, и из које смо и ми
користили податке, садржи две основне табеле: 1) број домаћинстава, 2)
број становника по полу и укупно. У табелама су чињена поређења
1910-е са 1916-ом годином. 3
1
2
3

Архив Србије, Војио-геиерални гувернман, олел.ак XV
Исто
Ortsverzeichnis fiir das von den k.u k. Truppen besetzte Gebiet Serbiens, Belgrad 1917

Попис стаиовништва Ваљепског округа...

На дан пописа вршеног у 1916. години Ваљевски округ имао је
укупно 117.502 становника. Од тога је било 46.814 мушкараца и 70.688
жена. Када се овај податак упореди са пописом из 1910. године, када је
округ имао 157.678 становника, онда се може констатовати да је
недостајало 40.176 становника, односно рачунато у процентима 25,47%.
Ако пак ове податке погледамо и поредимо мушко становништво
1916 : 1910, значи оно које је поднело терет ратних операција, онда је
сазнање још поразније. Док је жена мање 5.172 (70.688:75.860) дотле је
мушкараца мање за 34.974 (46.814:81.788), што чини скоро половину
(42,76%) у односу на 1910. годину.
Слични односи су ако су предмет разматрања и срезови : подгорски,
колубарски, посавски и тамнавски, који су сачињавали ондашњи Ваљевски округ.
У самом граду Ваљеву ситуација је пак оваква. Године 1910 Ваљево је
имало 36.867 становника,а 1916. било је 27. 746, односно 9.061 мање.
Изражено у процентима то износи 24,61%. Број жена је умањен за свега
585 (16.192:16.777), али је зато мушкараца много мање. Тако их је 1910.
било 20.090, а 1916. тек 11.554, што у процентима износи 42,48%, слично
као за цео округ.
Сем ових, пописи код становништва вршени су и у друге сврхе. Тако
су сакупљани подаци о броју склопљених бракова, а унутар ових по
старосним категоријама. Оне су биле: до 20 година, до 25 година, до 40,
до 50, и они преко 50 година, и то за оба пола појединачно.
Исто тако праћено је и рађање деце и то, како оне из законитих, тако
и оне из незаконитих веза.
Наравно, ту су и подаци о умирању, са узроцима, као што су нпр.
инфективне болести, туберкулоза, старост или други узроци.
Све податке о становништву окупатор је веома педантно сакупљао, о
било којим подацима да је реч. Ако се пак неки на то нису одазвали, или
су грешили - били су кажњавани. За то наводимо као илустрацију један
пример из Ужичког округа. У септембру 1918. године, када је пораз
окупатора био видљив, због тога што су закаснили у пријављивању
смртног случаја, двојица људи били су кажњени од среске команде у
Чајетини, на Златибору, са по 20 круна.
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ПОПИС ОКТОБРА 1916. ГОДИНЕ
Ред.
бр.

Име места

Број становника

Број
домаћинстава
1910

1916

1916

1910

мушки женски заједно мушки женски заједно

СРЕЗ КАМЕНИЦА
1 Буковица
342
Доња Буковица 84
Горња Буковица 240

330
96
234

1227
359
868

1216
383
833

2443 763
742 251
1701 512

1143
351
792

1906
602
1304

2 Гола Глава
Дружетић
Гола Глава

264
110
154

270
120
150

1018
442
576

1030
453
577

2018 657
895 315
1153 342

1027
458
569

1684
773
911

3 Каменица
Каменица
Стапар
Врагочаница

371
209
45
117

374
205
44
125

1388
747
171
470

1287
657
159
471

2675 764
1404 415
330 85
941 264

1202
609
153
440

1966
1024
238
704

4 Лопатањ

274

251

978

927

598

823

1421

5 Миличиница
Црниљево
Миличиница

328
108
220

339
120
219

1306
437
869

1270
407
863

1576 835
844 267
1732 568

1285
415
870

2120
682
1438

6 Оглађеновац

164

161

646

589

423

601

1024

7 Осечина
Осечина
Плужац

365
271
94

320
218
102

1405
1001
404

1262
871
391

2667 890
1872 639
795 251

1211
849
362

2101
1488
613

8 Осладић
Драгијевица
Осладић
Сирдија
Туђин

411
126
151
71
63

427
133
155
71
68

1762
531
674
303
254

1650
478
644
263
265

3412 1075
1009 334
1318 408
566 178
519 155

1537
464
570
254
249

2612
798
978
432
404

9 Остружањ
Братачић
Остружањ

214
66
148

202
59
143

825
227
598

804
235
269

485
120
365

372
189
483

1157
309
848

10 Причевић
Беомужевић
Мајиновић
Причевић
Тупанци

345
101
53
147
44

352
98
55
153
46

1272
369
198
544
161

1235
348
174
575
138

2507 751
717 210
372 121
1119 327
299
93

1131
321
163
526
121

1882
531
284
853
214

11 Суводање
Бобова

376
98

386
121

1700
412

1727
404

3427
816

1521
399

2416
637

1905

1235

1629
462
1167

895
238

Попис станоиништна Наљенског округа..

Ррл
гсд.
бр.

Име места

Број становника

Г,рој
домаћинстана
1910

Ситарице
42
Станина Река
111
Суводање
125
Срез Каменица 3409

1916

1910

1916

мушки женски заједно мушки женски заједно

45
164
183
347
86
107
507
519 1026 269
113
617
621 1238 302
3412 13527 12997 26524 8136

233
147
454
723
521
823
12153 20289

СРЕЗ МИОНИЦА
12 Бабајић
Бабајић
Велишавац

192
102
90

193
105
88

628
310
318

626
332
294

13 Боговађа
562
ДоњиЛајковац 90
Латковић
77
Пепељевац
106
Прњавор
49
Стрмово
60
Врачевић
180

554
88
S2
102
41
59
182

1900
262
210
456
169
222
581

14 Брежђе
Брежђе
Горњи Лајковац
Крчмар
Осеченица

435
91
96
86
162

439
100
116
83
140

15 Цветановац
Бошњновић
Цветановац
Јајчић

287
44
141
102

16 Дучић
Дучић
Грмикоже
Тодорин До

157
122

17 КадинаЛука
Кадина Лука
Палежница

368
185
183

591
323
268

959
508
451

1826
262
197
418
134
232
583

3726 1118
524 154
407 137
874 263
303
88
454 131
1164 345

1761
253
203
391
116
214
584

2879
407
340
654
204
345
929

1650
367
414
316
553

1460
333
342
367
518

3110 1080
700 251
756 309
583 178
1071 342

1397
324
373
229
471

2477
575
682
407
813

278
45
136
97

788
141
396
251

773
153
385
235

1561
294
781
486

484
102
231
151

740
161
343
236

1224
263
574
387

527
387

511
365

1038
752

35

161
89
31
41

140

146

286

306
173
46
87

484
247
72
165

790
420
118
252

141
105
36

139
103
36

516
364
152

517
359
158

1033
723
310

308
212
96

520
368
152

828
580
248

18 Маркова Црква 286
Маркова Црква 76
Придворица
49
Ратковац
68
93
Вировац

257
29
52
74
102

1148
284
188
299
377

1070
261
170
282
357

2218
545
358
581
731

588
61
110
190
227

875
88
158
267
362

1463
149
268
457
589

19 Мионица варош. 92

65

291

157

448

117

195

312

-

-

-

1254
642
612

-

Љ у б о д р а г Поповић

Ред.
бр.

Име места

Број становника

Прој
домаћинстапа

1916

1910

1910

191()

558
21
104
100
119
60
61
53
40

584
21
111
104
85
57
71
55
80

2046
92
400
339
441
197
240
205
132

1912
85
355
353
394
208
228
176
113

3958 1331
177
65
755 262
692 231
835 212
405 106
468 162
381 124
245 169

1841
90
324
340
280
189
222
180
216

3172
155
586
271
492
295
384
304
385

328
72
53
147
56

339
82
49
152
56

1155
254
171
521
209

1078
288
152
462
176

2233
542
323
983
385

696
180
97
291
128

1082
307
140
452
183

1778
487
237
734
311

22 Планиница

95

93

338

371

655

239

263

502

23 Рајковић
Буковац
Голубац
Мратишић
Рајковић
Робаје

332
34
32
50
107
109

355
37
33
53
115
117

1162
126
131
198
357
350

1121
122
107
189
359
344

2283
248
238
387
716
694

721
77
85
129
211
219

1082
111
106
180
338
347

1803
188
191
309
549
566

24 Славковица

199

205

603

578

1181

402

556

958

25 ДоњаТоплица 331
Доња Топлица
Доњи Мушић
48
Горњи Мушић 122
Маљевић
36
Наномир
48
77
Вртиглав

349
4
50
130
43
42
80

1270

1236

2506

730
7
95
285
97
61
185

1129
12
157
461
130
98
271

1859
19
252
746
227
159
456

Мионица Село
Клашнић
Кљум
Мионица Село
Паштрић
Радобић
Санковић
Табановић
Толић
21 Пауне
Ђурђевац
Мрчић
Пауне
Шушеока

-

26 ГорњаТоплица 488
Берковац
111
Горња Топлица
Гуњица
30
Команице
90
Попадић
113
Ракари
84
Струганик
60
Срез Мионица 4483
-

мушки женски заједно мушки женски заједно

-

198
462
153
132
325

-

174
492
137
117
316

-

372
954
290
249
641

496 1738 1624 3362 1064
107
366
332
698 217
11
18
33
108
88
196
75
103
307
303
610 187
115
429
444
873 260
71
249
224
473 147
56
279
233
512 160
4507 15760 14806 30566 9552
-

-

-

1586 2650
350
567
36
54
90
165
296
483
428
688
188
335
198
358
14102 23654

Попис стоионмиштна Вал.енског округа..

Ред.
бр.

Име места

Број сгановника

Број
домаћимстапа
1910

1916

1910

1916

мушки женски заједно мушки женски заједно

СРЕЗ ОБРЕНОВАЦ
27 Дрен

175

195

686

661

1347

431

617

1048

28 Грабовац

385

386

1417

1382

2799

804

1254

2058

29 Јошева
Јошева
Љубинић
Милорци

268
123
112
33

231
78
120
33

884
504
245
135

905
519
252
134

1789
1023
497
269

540
150
316
74

815
248
447
120

1355
398
763
194

30 Кртинска
Кртинска
Уровци

417
142
275

366
93
273

1438
592
846

1411
575
836

2849
1167
1682

700
225
475

1141
367
774

1841
592
1249

31 Обреновац
Бело Поље
Обреновац
Рвати

492
53
389
50

460
52
362
46

2039
182
1710
147

1648
199
1300
149

3687
381
3010
296

854
91
688
75

1357
168
1056
133

2211
259
1744
208

32 Орашац
Орашац
Вукићевица

204
109
95

214
116
98

852
476
376

788
444
344

1640
920
720

598
285
223

740
422
348

1248
707
541

33 Пироман
Бровић
Пироман

283
100
183

255
99
156

972
394
578

934
354
580

1906
748
1158

481
215
266

702
290
412

1183
505
678

34 Ратари
Бргуле
Ратари

58

271

263

534

58

116
49
67

271

263

534

264
107
157

448
201
247

412
308
404

35 Скела

251

222

907

862

1769

516

766

1282

36 Стублине
Стублине
Велико Поље

465
251
214

428
214
214

1552
867
685

1492
850
642

3044
1717
1327

817
449
368

1332
740
592

2149
1189
960

37 Трстеница
Лончаник
Трстеница

209
63
146

229
70
159

854
268
586

808
249
559

1662
517
1145

454
146
308

733
230
503

1187
376
811

38 Ушће

154

146

615

599

1214

303

571

874

39 Забрежје

184

170

656

591

1247

302

500

802

-

281
40 Звечка
3826
Срез Обреновац

-

-

-

877 1820 552
299
943
3717 14086 13221 27307 7526

1494
882
11858 19384

Љ у б о д р а г Поповић

Ред.
бр.

Име мсста

Број становника

Врој
домаћинстава
1910

1916

1910
МуИЈКИ

1916

женски заједно мушки женски заједно

СРЕЗУБ
41 Бањани
Брезовица
Калиновац
Кожуар
Вукона

556
93
70
134
50

612
104
75
158
53

2120
364
271
561
190

2071
401
249
522
178

4191 1134
765 201
520 155
1083 304
368 98

1867
380
232
468
138

3001
581
387
772
236

42 Бајевац
Бајевац
Степање

155
96
59

160
93
67

631
370
261

610
374
236

1241 376
207 343
497 169

579
550
236

955

43 Борак
Борак
Скобаљ

188
111
77

177
106
71

624
390
234

640
413
227

1264 340
803 222
461 118

567
372
195

907
594
313

44 Докмир
Чучуге
Докмир
Кршна Глава
Слатина

279
89
102
35
53

297
86
116
37
58

1042
281
346
176
239

991
285
335
149
222

2033 595
566 147
681 205
325 107
461 136

945
251
347
149
198

1540
398
552
256
334

45 Јабучје
Доње Јабучје
Горње Јабучје

427
208
219

415
174
241

1545
708
837

1503
705
798

3018 837
1413 370
1635 467

1351
619
732

2188
989
1199

46 Лајковац
Лајковац
Рубрибреза

159
90
69

152
84
68

586
337
249

592
341
251

1178 337
678 181
500 156

538
284
254

875
465
410

47 Мургаш
Гуњевац
Мургаш
Рукладе
Трњаци

191
57
48
50
36

180
50
57
41
32

648
186
172
170
120

619
160
190
163
106

1267 383
346
86
362 113
333 106
226
78

569
133
197
141
98

952
219
310
247
176

48 Непричава
Непричава
Врховине

202
86
116

204
92
112

707
317
390

765
357
408

1472 392
674 188
798 204

676
316
360

1068
504
564

49 Новаци
Новаци
Зукве

181
133
48

177
121
56

772
591
181

674
503
171

1446 393
1094 283
352 110

605
434
171

998
717
281

50 Паљуви
Паљуви

275
140

256
128

1040
481

1055
508

2095
989

936
445

1493
707

557
262

405

Попис стапонминЈТпа Вал.снског округа.

Рел.
бр.

Име места

Број становника

Прој
домаћиистапа

1910

1916

1910

1916

135

128

559

547

1106

295

491

786

51 Памбуковица
Радуша

250
68

243
68

919
271

933
268

1852
539

514
177

869
275

1383
452

Радљево
Бргуле
Каленић
Лисо Поље
Радљево
Шарбане

534
163
111
39
128
93

515
131
134
38
124
88

1966
572
423
172
398
401

1936
573
433
170
382
378

3902 1042
1145 284
856 245
342
87
780 213
779 213

1659
446
384
148
344
337

2701
730
629
235
557
550

53 Совљак

233

229

744

747

1491

377

695

1072

54 Таково
Богдановица
Црвена Јабука
Таково

370

1123

1175

2298

89
281

303
81
74
148

278
845

273
902

551
1747

606
129
152
325

1048
200
237
611

1654
329
389
936

55 Трлић

147

172

510

536

1046

284

495

779

56 Тулари
Баталаге
Тулари

299
114
185

310
125
185

1135
451
684

1134
462
672

2269
913
1356

643
265
378

1093
457
636

1736
722
1014

57 Тврдојевац
Гвозденовић
Тврдојевац
Звиздар

168
81
58
29

241
93
69
79

649
288
237
124

652
313
212
127

1301 443
601 182
449 133
251 128

670
372
176
221

1113
455
309
349

58 Уб

258

192

632

540

1172

442

718

Стубленица

59 Врело
СрезУб

-

236
5108

мушки женски заједно мушки женски заједно

-

-

-

276

244
886 1818 517
932
5079 18325 18059 3638410046

779 1296
16383 26429

СРЕЗ ВАЉЕВО
Бранковина
Бабина Лука
Близоње
Бранковина
Јошева
Забрдица
61 Дивци
Дивци
Кланица

337
127
47
54
35
74

364
132
44
56
42
90

1421
497
173
242
136
378

1399
444
178
241
162
374

2820
936
351
483
298
752

907
297
101
465
103
241

1387
426
171
247
170
373

2294
723
272
412
273
614

148
77
71

158
73
85

530
213
317

545
206
339

1075
419
656

339
127
212

545
202
343

884
329
555

Љ у б о д р а г Поповић

Ред.
бр.

Име мсста

Број становника

Прој
домаћимстава

1910

1916

1910

1916

62 Драчић
Бачевци
Белић
Бранговић
Дегурић
Драчић
Ковачице
Пријездић
Равње
Зарубе

452
140
23
28
48
33
40
58
61
21

446
127
26
32
46
32
36
61
63
23

1634
527
57
117
147
114
141
240
197
94

1546
479
77
105
173
92
118
203
196
103

3180 1051
1006 302
134 44
222
90
320
90
206
77
259 81
443 147
393 140
197 80

1459
417
72
108
165
98
106
198
196
99

2510
719
116
198
255
175
187
345
336
179

63 Грабовица
Грабовица
Јасеница
Козличић
Рађево Село

318
139
48
55
76

340
142
56
55
87

1107
463
178
192
274

1099
470
188
189
252

2206 694
933 292
366 116
381 105
526 181

995
418
174
156
247

1689
710
290
261
428

64 Јовања
Балиновић
Пакље
Седлари
Златарић

297
46
29
90
132

316
48
30
87
151

1144
163
122
325
534

1094
157
108
328
501

2238 760
320 93
230 76
653 206
1035 385

1028
140
98
296
494

1788
233
174
502
879

65 Котешица
Котешица
Рабас

175
137
38

176
138
38

644
536
108

589
487
102

1233 452
1023 378
210
74

614
511
103

1066
889
177

66 Лелић
Лелић
Сандаљ
Стрмна Гора
Стубо
Сушица

336
121
32
32
88
63

374
139
34
37
96
68

1300
470
113
142
337
238

1241
450
100
117
323
251

2541 877
920 338
213 65
259 93
660 211
489 170

1168
451
98
100
286
233

2045
789
163
193
497
403

67 Лесковице
374
Богатић
55
Доње ЛесковицеЗ 19
Горње Лесковице -

372
59
158
155

1366
225
1141

1245
199
1046

2611
424
2187

838
141
342
355

1123
184
472
467

1961
325
814
822

68 Лозница
Лозница
Словац
Веселиновац

205
118
46
41

792
431
195
166

475
268
116
91

748
424
162
162

1223
692
278
253

218
126
49
43

мушки женски заједно мушки женски заједно

-

-

760
416
181
163

-

1552
847
376
329

Попис станонништва Ваљеиског округа.

Ред.
бр.

Име места

Број становника

Г.рој
домаћинстава

1910

1916

1910

1916

69 Лукавац
Дупљај
Лукавац

184
77
107

202
80
122

757
306
451

663
260
403

1420
566
854

503
203
300

647
255
392

1150
458
692

70 Петница
Белошевац
Бујачић
Клиници
Петница
Жабари

280
65
54
50
33
78

294
71
50
62
32
79

1015
265
158
216
94
282

914
240
150
201
95
228

1929
505
308
417
189
5100

646
160
94
149
67
176

899
218
144
199
100
238

1545
378
238
348
167
414

71 Попучке

170

171

688

642

1330

442

627

1069

72 Ребељ
Брезовица
Кунице
Ребељ
Ровни
Совач
Тубравић
Вујиновача

533
137
27
81
46
55
93
91

539
141
27
81
50
52
95
93

2058
491
106
373
193
197
353
345

1842
442
90
315
162
182
317
334

3900 1216
933 322
61
196
688 205
355 120
379
97
670 211
679 200

1608
393
70
289
139
168
289
260

2824
715
131
494
259
365
500
460

73 Ваљево
Срез Ваљево

1704
5526

Име среза

Срез Каменица
Срез Мионица
Срез Обренопац
Срез Уб
Срез Ваљево
Округ Ваљево

мушки женски заједно мушки женски заједно

1487 5634 3198 8832 2354
5444 20090 16777 3686711554

Број становника

Број
домаћинстава
1910

1916

3409
4483
3826
5108
5526
22352

3412
4507
3717
5079
5444
22159

3344 5698
16192 27746

1910

1916

мушки женски заједно мушки

женски

13527
15760
14086
18325
20090
81788

12153
20289
14102
23654
11858
19384
16383
26429
16192
27746
70688 117502

12997
14806
13221
18059
16777
75860

26524
30566
27307
36384
36867
157648

8136
9552
7526
10046
11554
46814

заједно

УДК = 64.031.6: 640.1 (497.11)

Богољуб М. Андрић

КУЋЕВНИ ДНЕВНИК
(Приредио Љубисав Андрић)
Предговор
У личној архиви, рукописној заоставштини мога оца Богољуба
Андрића.* трговца из Осладића, сачуване су три свеске са записима и
белешкама које је он записивао и бележио две деценије. Споља, једва да
се може ишта замислити неугледније; према садржини, једва да ишта
може бити привлачније.
У првој свесци, школског формата (21 см), тврдих корица тамноцрвене боје, са сивим платном на хрбату и на угловима, на 92 странице
исписани су веома различити записи настали, макар је то тешко
поуздано утврдити, од 1946. до 1950. године о откупу суве шљиве, о
куповини и продаји пића на вересију, о кућевним трошковима, о
суседима који су довозили камен, цреп и јапију за кућу подигнуту на
Гаражи (1947), на пример. У другој, скромнијој, тзв. писанци (19,5 см),
брошираној и избледелих корица плавкасте боје, од коцкасте јефтине
хартије, насловљеној Кућевни раскоди и прикоди 1950/51, унета су, у
продуженој нумерацији, веома стручно, кућевна „примања" и „издавања" за ове две, по оскудици, упамћене године.
Највећу пажњу, исто не према изгледу колико према садржини,
привлачи трећа свеска, у тврдом повезу, већега формата (24 см), давно
пожутелих и запрљаних корица, посавијених углова и ивица. Ову
свеску, без наслова, с исписаних 55 страница, од тога 7 двостубачно, и
исто толико неисписаних, уз најмање 7 истргнутих листова, именовао
сам Кућевни дневник, јер он то, по свему, јесте.
* Богољуб Андрић је рођен 1901, у Осладићу. Основну школу завршио је у родном месту,
на Плавању (1908-1912). Трговину изучио у Ваљеву. Радио код ваљевскога трговца
Николе Јовановића (1924-1930); Земљорадничко-набављачке и продавачке задруге
Осладић, на Плавању (1931-1935); код Браће Луковића (Ваљево, 1946-1947); предузећу
Влашић (Осечина, 1948); Миличанске земљорадничке задруге (1949-1950), Осладићке
земљорадничке задруге (1953-1955) и предузећу Подгорка (Осечина, 1968-1973), на
Гаражи.
Председник Осладићке општине (1944).
Добитник Захвалнице Каменичке земљорадничке задруге за унапређење задругарства
(1984).
Умро 1991, у Осладићу.
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У ову свеску, искрзаних, кадашњих беличастих листова, са свакојаким
мрљама, најчешће од разливеног мастила, лепим и читким рукописом,
плавим, ређе црним мастилом и само на једној страници мастиљавом
оловком, отац је из дана у дан, из седмице у седмицу, из године у
годину, бележио кућевне раскоде, и то на 53 странице, а затим, одвојено,
кућевне прикоде, само на 2 странице. То бележење почео је 13. јануара
1956, а завршио 25. децембра 1966, дакле безмало пуних 11 година.
Биће да је отац, са смислом за кућевно књиговодство и домаћинско
пословање, ову врсту дневника водио и раније, пре 1950, можда и пре
Другог светског рата и непосредно после њега. Зна се да је постојала
најмање још једна свеска канцеларијског формата, с тврдим корицама,
уска, с оним уздужним, појачаним црвеним и попречним плавим
линијама какве су некад постојале, веома погодне за ову врсту бележења. Нажалост, баш она није сачувана и ко зна какве је била судбине.
Највероватније веома тужне.
Уписујући у Кућевни дневник кућевне приходе и расходе, пазећи да
му не промакне ни најмањи издатак (за шибицу, пакло дувана или за
коверат), чинио је то тако што је прво уписивао датум и годину, онда
име онога коме је и шта купљено, штавише од кога, и најзад, колико је
то плаћено. Не бих могао тврдити да је он то чинио истога дана када је
нешто купио или продао, макар му је свеска увек била при руци, често
вучена по столу или отуривана с њега. Могућно је да је, најпре, на
посебном папиру, по повратку из вароши, бележио све, а онда накнадно,
према сећању, преписивао у за то припремљену свеску. Сасвим је
извесно, да је првих седам страница, у два ступца, преписао из мени
непознате свешчице или с пресавијених табака хартије. На то наводи
помисао да су наведени датуми, датуми уписивања, а не и куповине, бар
у почетку.
Једно је сасвим сигурно. Записе је отац водио уредно, слагао бројку
на бројку, сваку страницу закључивао извођењем збирне цифре, којом
је, с назнаком „пренето", отпочињао следећу страницу, да би коначни
рачун извео на крају сваке године, често га оверавајући - личним
потписом. Овом послу, поверовати је, научио се изучавајући трговину и
радећи код ваљевских трговаца.
Овако би, у најкраћем, Кућевни дневник изгледао виђен споља. И
када се листа, не изгледа много привлачнији, најмање сензационалнији. То је дословно, пословно бележење, веома штуро. Младен Лесковац
би рекао у несносној монотоној истоветности. Ређају се записи о
издацима за основне животне намирнице, за обућу и одећу, за прегледе
и лекове, за школовање чељади, за одржавање алатки, оруђа, за порезу и
прирезе; а онда искрсну трошкови за честа и дуга суђења, па плаћање
казни за забрањено коцкање или за неовлашћену продају пића. Ништа
н и ј е затајено, ништа није остало незабележено. Највише се, и незаобилазно, трошило о слави и о преслави, о празницима (Божић, Ускрс), о
свадбама, о крштењима, о вашарима, о великим градњама.
Време у којем је настајао Дневник, време је општега, истина спорога,
али видљивог друштвеног, с њима и породичног успона. Он то, када се

Кућснни дмснник ('нрирсдно Л>. Апдрнћ)

у њ боље загледа и ишчитава, готово сеизмографски, рељефно приказује. Због тога, иако је очев дневиик кућевних расхода и прихода сув,
шкрт, сведен на голи податак, оно што је он њему, у тих 11 година
„поверио", данас је, после пола века, изванредно важан и преважан,
заправо драгоцен, штавише, присан документ.
Оно што он, у првом реду, пружа, није само то како један сеоски
домаћин, уз то кућевни старешина, брине о свему, о сваком динару,
него начин на који он то чини. Јасније него на длану, може се пратити
живот једне средине, једне патријархалне породице, кадашњи родбински, сроднички и суседски односи: читава поворка људи који су
упућени једни на друге, који су у сталном додиру, у испомагању, без
чега се не може замислити живот на селу. Он казује можда и много
више него што се то нама чини на први расејан поглед. Из тих ситних,
наоко ништавних, да не рекнем баналних података, из тога непревејанога и непросејанога ситниша, тек у збиру и преплету бројки и имена,
израста потпуна, откана, жива, убедљива, чврста, истинита и, ако
хоћете, узбудљива слика, права шара једног замаклога времена, једне
породице која у само пола века доживљава - економски, популациони,
па и морални - спори успон, врх, и нагли расап.
Неправедно би било ако бисмо према овим записима и белешкама,
који су кадикада, иако ретко, због скраћивања, или разливенога мастила,
или оштећених листова, нечитки, били сувише захтевни и строги. Ваља
стално имати на уму да је отац свој тефтер писао за себе, и ради себе, не
слутећи да ће се ико око њега, једнога дана, трудити и над његовим
страницама надносити. Пажљивога, па и онога најпажљивијега читаоца
не очекују богзна каква изненађења, па ипак, ту и тамо, деси се оваква
или слична забелешка: „изгубио новчаник и новац 2300" (5. IX 964); „за
изгубљену и купљену сикири 2200" (10. IX 966); „гл(е)дање ви(л)ма 330"
(23. IV 964).
Из мноштва сређених података у овоме дневнику види се отац, глава
куће, који настоји да се подједнако и правично брине о сваком члану
породице; када купује обућу или одело једноме сину, онда у исти дан
купује и другоме; онима који су на школовању, свакога месеца, на
време, шаље новац, али пише и писма; радује се рођењу свакога унука
или унуке, дарује сваку колевку; о рођењима, када се жене или удају,
купује уздарја. Од пријатеља једино узајмљује новац и гледа да дуг што
пре намири, да никоме не остане дужан.
Ови, по пожутелим страницама расути подаци о кућевним приходима и расходима, боље и реалније него иједна статистика казују како се
некада живело, прибирало и расподељивало. До динара се долазило
тешко - најпре од продаје ћумура, дрва, од сувих шљива, ракије и вина,
доцније од продаје малина. Није чудно што се толико водило рачуна о
сваком издатку. Уверљивијега сведочанства о тој сељачкој муци нема од
овога сачуванога, можда и јединственога, дневника. На његовим страницама лако се може видети шта је некада село имало - коваче и пушкаре,
тишлере и пинторе, кројаче и обућаре; воденице и млинове, ваљарице и
вуновлачаре, вршалице и стругаре- а данас нема.
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У овим скромним записима има много тога, а нарочито за оне који
проучавају живот и обичаје села, од економиста до етнографа, од
социолога до правника, и лингвиста, нарочито њих, да не помињем
заборављене или одбачене ствари и речи.

Богољуб Андрић, 1974.
(Снимпо Обрсп Јовановић)

I. КУЋЕВНИ РАСХОДИ
1956
1

13 1 956. ствари и вино за славу 3490 [динара, а и даље]; 13 I подвоз до
Ваљ.[ева] и обратно и 12 к. кр 470; 13 1 Ђери [Љубисав]2 за пантал[оне] и
ципеле 5500; 1 II Ђери за интернат 3 30 II 956 5000; 30 II Љубици 4 за 2
туке памука 660; 30 II за оправку сата 800; 30 II за Ваљево и обратно 320; 3
II (sic!) у осечини трошак 80; за један лоз 10 II 956 50; за бојење џемпера
150; за 1 кгр гаса 100; за 1 кгр коцке шећера 160; за 1 кгр „ситног"
[шећера] 150; за венчање Војисава5 и Љубинке 6 2000; за Љубици и
Мирјани 7 за мараме 470; за улаз на волове [у пијацу] 250; уздарје на
намештај Борци 8 1000; 12 II трошак на плавању9 50; за гас код гараже 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Јовањдан, крсна слава
Мој надимак (рођ. 1938); ученик Учитељске школе у Шапцу
Кадашња задужбипа Стане Милановић
Кћерка (1935)
Син (1933)
Снаха (1935), девојачко презиме: Давидовић
Унука (Мара, 1942), по сину Стојадину
Мајка снахе Љубинке
Варошица, кадашње средиш ге Осладића, Туђина, Сирдије и Драгијевице
Место на раскрсници путева за Каменицу, Миличиницу и Оглађеновац. Названо по
гаражи коју је отац подигао у време Другога светскога рата за аутобус који је
саобраћао од Косјерића, преко Ваљева, до Осладића (Гараже)

Кућспии днеиник (приредио JI>. Лндрић)

30; за 1/2 кгр шећера и огледало 150; Љубици за помаду 100; Стојадину 1 1
за бој са Вељом [Велимиром Јовановићем] 500; за блокеје на цоколе 30;
Милени 1 2 за лекове 1000; са Миленом у Камен.[ици] за бом.[боне] 15; за
писмо Ђери 20; Чеди Павловићу за тестеру 600; Ђери за интернат за
март 4890; Милану 1 3 за гумаће 400; за улаз волова у осечину 60; за 1 1/2
кгр ситног шећера 220; за двоја чаја 20; за 1/2 кгр шећера 110; за три
ратлука 30; за таксу и диурину [а]двок[а]т[у] 2000; за вино о пријатељима 14 500; за овцу Жив.[ораду] Живковићу 2740; свирачима о пријатељима 50; за шећер и обланде 317; за 1. кгр гаса 1/4 шећера 130; за 10 говеђи
дистола 350; за 1. кгр гаса 100; за шећер и паприку 190; опет за шећер 75;
за 1 кгр зејтина 340; [свега] 36.577 [динара]
пренето 36.577; трошка код цркве 30; Стојадину за дуван 50; за
клепање раника 100; за 1/2 кгр шећера и шибицу 100; за 1/2 кгр гаса 50; за
1 калем конца Спасенији 1 5 75; за 1 перт[л]е Љубици 20; за 70 кгр куруза
2660; Ђери за април 956 г 4900; за бојење пређе Љубице 2100; за сено
крсману 1 6 9400; за клепање будака 40; за лоз 10 IV 100; Драг.[ославу]
Гајићу за пасуљ 1410; за 1 кгр. лука сада 355; за 3 кгр ексера 630; подвоз
до Ваљев и обрат.[но] 130; 1. свеска лука за јело 10; 1 кгр зејтина и друге
стов (sic!) [ствари] 510; за 20 ком јајци Драгославу [Гајићу] 200;
Љубисаву у готову 500; за пакет Љубисаву 150; за клинце Војисаву 110; за
две шибице 20; за 140 кгр. куруза 5600; лекару за преглед Мајке 17 1200;
Мајци за инекције 1320; Стојадину за дуван 50; трошка на плавању 70;
Ђери за интернат за Мај 4870; Љубици за пређу 120; Мајци за шећер и
конац 110; Војисаву за 1/2 кгр шећера 75; за 100 кгр куруза 4000; Јордану
болничару за инек. 1000; Ђери и Милану за кајиш 120; за 1/2 кгр шећера
150; Љубици за пређу 200; за 2 пак[ла] дув[ана] и малин 110; Милану за
вашер 20; за уздарје 100; таксе на ћумур 300; ствари за преславу
[Покрижак] 2100; [свега] 85.392 [динара]
пренето 85392; 5 VI 956 г за 68 кг куруза 2720; за 3 кгр плавог камена
720; Ђери за писмо и новине 25; за штројене крмаче 200; за 200 кгр
шенице и 12 к пасуља 10.000; за шешир Богољубу 550; Љубици за
ципеле и хаљину 6000; Војисаву за преглед и лекове 1200; Љубици у
готову 100; Ђери у готову и новине 70; за 1 кгр плав. камена 240;
Љубици за малин и друге 100; Љубици у готову 1.000; Ђери за малин и
ласт[иш] 50; Богољуб трошак у Ваљево 100; за лозове за 10 VII 150;
Љубици у готову и реклу 1400; за 2 кгр масти 700; за 2 дрвене виле 240;
за прашкове Богољубу 100; за газу фату и завој 300; за 42 кгр брашна
Војис.[лаву] Јанковићу 2268; за 80 кгр мекиња 2000; за 1/2 кгр коц шећера
75; Ђери за писмо 20; Мајци за шећер 50; Ђери за писмо и марку 70; за 2
11
12
13
14
15
16
17

Син (1923-1997)
Унука (1945), по сину Стојадину
Унук (1947), по сину Стојадину
Ручак за Миодрага и Борку, родитеље снахеЉубинке
Снаха (1921), супруга сина Стојадина; девојачко презиме: Адамовић
Крсман Ивановић, зет по сестри Зорки
Радојка (1878-1966), девојачко презиме: Ђурђевић
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кгр масти 700; за 1 лоз за август 100; Милану [Грујичићу] за превоз
шенице 300; порези и прирези за 1956. 5120; за поткивање волова 700; у 2
VII оглађ[еновцу| на вашеру 80; Ђери за писмо 35; Љубици за пређу 570;
Стојадину за дуван 20; писмо дозу за градобит 50; Љубици за сукњу
1500; за 2 лоза за август 200; Ђери за упис у школу 205; Љубици за
помаду 40; Нади 1 8 на темељ 150; оправ. и мазив. на маш[ину] 19 15980;
свега 141590 [динара]
пренето 141590; момцима за рад на Машини 6060; Рад[омир] Павловић за 4 тренице 1000; Драг[ољубу] Симеуновић[у] за 7 треница 1200;
Ж и в Давидовићу за 1 [треницу] 600; Душану Живанов[ићу] за 19
[треница] 1900; Јордану Андрићу за намештај 20 10000; Ђери за полазак у
школу 14500; Љубици за рекљу 1000; за пенџир. ципела и цокул 1300;
Војсаву на вашер на секов.[аније] 100; Мајци за шећер 100; за 1/4 ексера
58; доплата за шеницу 19363; за 2 кгр гаса 240; Љубици за комбизет (sic!)
шећ 1000; доплата за шеницу 1102; за испит Љубици и Славку 21 1000; На
Миољ.[дан] улаз на волове и подвоз 700; за 1 кгр зеј и 1/2 сада [лука] 485;
у коцељ.[еви] за пренос и улаз [вола] 450; у осечини улаз на цветка 50; за
2 кгр гаса 240; у оглађ. за кгр грожђа 200; порезе и так[се] за III
тром[есечје] 6433; за 3 кгр масти 1050; код Љубице за бонбону 50; у
сватове код Миће 2 2 350; у сватове код здравка 23 200; Ђери за окт.
интернат 6100; Војисаву пенџиране цокол. 800; за 1/2 кгр зејтина 180;
Ђери за новемб. интер. 5700; Ђери за Децембар [инт.] 5200; Стојадину за
цоколе 3000; Војисаву за желет [жилет] 50; за 1 кгр гаса 1/2 шећ 182; за 1/2
кгр зејтина 180; Љубици за ципеле 2550; Љубици за гумаће 500; за
дистоле говеђе 540; за једно ретко сито 350; Ђери ванредно 320; у
Ваљево подвоз и обрат. 370; илинци 2 4 за трошак 50; пореза за IV тром
1957 г 2650; свега 241043 [динара]
1957
пренето 241043; 1 I 1957 г за десет кила соли 369 д; за 1 кг соде 250; за
1/2 кгр шећера 80; за 1 кгр гаса 110; Милану у готову 50; за 10 кгр вина за
славу 1200; за славу шећера и друго 1200; за свечарско за славу 200; за 3
кгр гаса за [славу] 340; за праш. за волове 125; за прасе Радојци 25 за даћу
1100; за оправку плуга 2000; Ђери за Јануар интернат 3000; Ђери за
фебруар [инт.] 5500; Ђери за крпљење ципела 200; за 1 кгр соли 40; за
уздарје код Зорке 26 100; свирачима о пријатељ 100; за лозове за фебруар
200; Ђери за март интер 5300; таксе за жигосање це[лу]лозе 100; Пауну
18
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Кћерка Надежда (1930). удата за Животу Протића, Горња Буковица
Вршалица; трећи део; ортаци Крстивоје. Драгољуб и Душаи, браћа од стрица Јеврема
За кћеркуЉубицу
Славко Плећић, супруг кћерке Л>убице; парох лопатањски и доњокаменички
Милисав Ћурђевић, ујак
Здравко Марковић, зет по сестри Даринки
Супруга (1900-1973), девојачко презиме: Танасковић
Супруга Драгол.убова
Сестра, удата за Крсмана Ивановића

Кућеиии лненник (прирслио Л>. Лпдрнћ)

[Андрић] Вересије од кошуљ. 970; за оправку сата 600; Милану за обућу
400; Ђери ванредно 300; за шећер кафу и паприк[у] 203; за шећер зејтин
и со 300; таксе за Машину и кола 3700; ковачу за једну шину 500; за 10
кгр соли 370; за потк. опанака Илинци 150; Ђери ванредно 1650;
крпљење Мари цокола 100; Ђери за април 5600; порез за I тромес 1957
2030; за жалбу казне од 30 дана 600; адвок[ату] за I рочиш[те] са Пауном
600; трошка сведоц[има] у осечини 200; Љубици и Миловили 27 бонбоне
60; таксе на воденицу 300; Ђери за Мај за интер. 5540; за бојење јаја 40;
Мирјани у готову 50; за оправку канте 120; свега 41938 [динара]
пренето; 41938; за шећер конац ексер су[м]пор пиво 925 д.; за гумаће
Мирјани 600; адвокату за II рочиште 500; трошка. мормул. (sic!) [мармелада] 150; за дар о пријатељима 2200; Ђери за Јуни за интер. 2900; за
преславу ствари 2970; казна од машине 1. трећјина] 170; за 240 кгр
брашна 12000; за подвоз брашна и Мене 262; за 56. кгр мекиња 1512; за
1/2 кгр расрије (sic!) за ваш.[ке] 260; за 2,2 кгр плавог камена 560; за 5 кгр
меса за вашер 600; спасенији за лекове 750; за 3 кгр плавог камена 750; за
1 кгр плавог камена 240; Ђери трошка у Ваљево 350; Ђери трошка за
шабац 500; за 10 кгр соли у каменици 360; за 1/2 зеј 1/2 шећер 1/4
мар.[меладе] Славку и Љубици 300; за 100 грама ексерчића 30; 1 VII
казне за горосечи 1450; 5 VII за сапун Раденку^ 8 40; 5 VII за 10 кгр креча
100; 15 VII Богољубу за цоколе 3100; за 1 кгр гаса за Војисава 110;
Стојадину за панталоне 675; за 3 кгр плавог камена 720; за 1. лоз за 25 VII
957 100; 16 VII (sic!) за II тром порезе 3000; за докусур салије [постава]
Стојадину 185; за зејтин и паприку 110; за гас 300 грама 33; за Зорана 2 ^
100; Ђери за одело 10500; Ђери за ципеле 3000; Ђери трошка за преглед
500; доплата за шеницу 1850; Богољубу за 2 шљовијанке [поткошуље]
1200; трошка за преображење 380; за 1/2 ексера и шибицу 125; Мари у
готову 500; за оправку Машине 1957 16700; Момцима за рад крсману
6960; Свега 122355 [динара]
пренето 122355; 19 VIII 957 г. за два кгр соли 80; за 1 кгр соли 40; 30
VIII за 1/4 зејтина 90; за ређењ[е] вуне илинци 200; за потк. опанак[а]
Илинци 200; за 10 кгр соли 360; Ђери за пант. кош. кувер и дру[го] 5000;
Ђери за интер Септеб 5900; Ђери за подвоз и друге ситнице 600; Мари
за ципеле 2500; Порезе за III тром 1957 3000; за поткивање волова 600;
Мари за подвоз за врњце 30 300; Ђери ванредно 830; Богољубу за Панталон
2800; за штројење крмаче 200; за 3 кгр маст и кгр зејт 1410; Милану за
књиге 1220; Милени за писанку 50; на вашеру код Гараже за 3
луб.[енице] 170; за сицилијум (sic!) [силицијум] за парадај[из] 80; Мари
за писмо 20; Ђери ванредно по Богдану 31 700; Војисаву за гас додао 20;
Стојадину за дуван 50; На вашеру у каменици 50; Стојадину за дуван 30;
Мари за упутницу 20; 2 X 957 Ђери за октобар интерн 6000; таксе за
27
28
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31

Унука (1950), по кћери Надежди
Унук (1957), по сину Војиславу
Унук (1953), по кћери Надежди
Мирјана, за упис у Угости гељску школу
Брат од стрица Светислава

Богољуб М. Андрић

жалбу 500; за 3 кгр маст и к. зеј 1350; за 1 сито 1/2 кгр екср. 970; 8 X подвоз
Мени и Илинци и прегле[д] 13Ш; 10 [VII] подвоз [Мени и Илинци] у
Ваљево 640; преглед Илинке код [Драгутина] Јелића 200, Војисаву за цоколе
2950; за 2 кгр соли 80; за суђење са Пауном адвок. 720; за 1/2 шећера и 100
гр паприк[е] |алеве] 130; за 1 кгр гаса 140; Вој. Ранковић враћена
акон.[тација] 20.000; ЈТеји Ђурђевићу 32 враћен дуг 15000; Мићи [враћен
дуг] 8000; Марку Исаиловићу враћен дуг 15000; Свега 221855 [динара]
пренето 221855; Рад.|омиру] Андрићу 3 3 Враћен дуг 3000 д.; Мил.
Живковићу за рад на гар[ажи] 2400; Драгјосаву] Илићу за рад на гараж
1700; Мил.[ијану] Давидовићу за рад на Гаражи 9Ш; Драгану 3 и Миодрагу
3000; Душану Обрадовићу за цреп 2800; Мил. Исаиловићу за 60 ћер.[амида] 1200; Војисаву Андрићу за 1 к. шећ 150; Чеславу [Живковићу] за 400
кгр креча 2800; Срет[ену] Павловићу за оправку кант. 300; Милораду и
[нечитко] за превлачај машине 400; Драги Андрићу 35 Враћен дуг 8000;
В.[ојиславу] Ранковићу за 130 к. куруза 5700; Здравку Марковићу враћен
дуг 15000; Мил. Марковићу [враћен дуг] 1600; Јор.[дану] Андрићу
враћен дуг 4000; Љубици за обућу 1000; Милени за обућу 1000; Спасенији
за обућу 1000; Милени за писанке 100; за IV тром. порез и прирез 5630;
за 100 кгр соли 3600; Ђери за Новем. за интер 6000; Мари за интер за
новем. 3170; за 300 гр. за шениц. 120; трошка на гласању 130; за 3 кгр
маст и 1 кгр зеј 1380; за 2 табле стак[ла] за прозор 680; за 1/2 галице 150
гр. ексер 150; Вој Ранковићу враћен дуг 1000; Стојад. трошак за Ваљ. 100;
Ђери и Мари писма 40; за један лоз 100; Војсаву прашак и малин 55; за
једну таблу стакла 340; Мајци 1/2 к шећ. коцке 80; Божи Спасенићу за
pei сгакла 100; Паји 36 за превоз шенице од Маш[ине] 400, Милану за чизме 1350;
Милени за 1 м. поркета 400; Љубици за дар за крштење37 6220, свега 308870
[динара]
\пренето\ 308870; 10 XI 957 Војисаву за дар за кршт[ење] 38 2700; 11 XI
957 Подвоз до Ваљева и обрат 320; Жив. Плећићу за пашу 300; 13 XI
шећер и друге сит за крш[тење| ШХ); Попу за крш. Раденка 500; Свирачима
на крштењу 200; код Љубице уздар. на крш[тењу] 500; на колевку
Слободанки 500; Свирачима код Љубице 100; 18 XI 957 за ексерчиће за
прозоре 60; Мари послато у Врњце 520; Марјану Плећићу за пашу 700;
20 XI 957 Илинци 2 50 фланера 650; 2 XII Ђери за Децембар за инт. 6000; 2
XII Мари за децембар за интернат 3500; пореза на Вршалицу 1955/56.
8300; трошка око суђења са Пауном 150; 1/2 шећера витиљ и шибиц 100;
Спасенији за гумаће 580; Боривоју 39 за 300 г. воска 450; за лоз за 10 XII
100; за 10 комад кашика 400; Мајци за 1 бели лебац 105; Илинци доплата
32
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Ллександар Ђурђевић. ујак
Брат од стрица Павла
Син Боривојев
Драгол.уб. брат од стрица Јеврема
Пантелија, брат од стрица Павла
Слободанка (1957), унука по кћери Љубици; надимак Бобица
Раденко (1957), унук по сину Војиславу
Боривоје, брат од стрица Панла

Кућепни лмснпик (ирирелио ЈТ>. Дмлрић)

за опан. 500; Пореза за IV тром 1957 3800; Порез на вршалицу 1957 2200;
24 XII Ђери послато за н.јовуЈ годиЈну] 330; за 4 кгр гаса 520; Драги
Спасенићу за струг. летве 600; утрошено свега 345.355 [динара]; 31 XII
1957 г. Б М.Андрић
1958
.?. I 958 г. Ђери за интер. за Јануар 3270; Мари за интер. за Јануар
2050; Живку Млићу за шарке на кап[ији] 150; за 1/2 ексера и 1. малин
100; Деци за оце 40 60; за бријање Витомиру [Давидовићу] 50; за чекићање
Дубеће шуме 218; за шприцање једно крмета 180; Богољуб за преглед и
лекове 1063; Милени 2 1/2 м. поркета 960; за подвоз дов Ваљева 160; за
ручак и новине 110; за славу ствари и Свечарењ. 1660; за обланде и друге
ситнице 240; Ђери за подвоз до доње кам.[енице] 70; Илинци за подвоз
до Г. Каменице 50; за 1 кгр гаса и шибицу 140; Ђери за пенџирање
ципела 600; Ђери за интер за фебруар 6000; Мари за интернат за
фебруар 3000; за два лоза за 10 II 200; за оправку сата 800; за 1 кгр соде
230; Бранисаву 41 за инекције Стојад. 200; за поседовни лист 405; порез за
I тром. 958 г. 4560; прирез за I [тромесечје] 1900; за прашак за волове 60;
Стојадину трош. на плав.[ањуј 100; Илинци за крпљ. Гумаћа 50; Ђери за
писмо 40; за 2 кгр гаса у оглађен. 240; за клеп. цртала и чивил.[ук] 40;
Стојадину за пакло дувана и др. 70; таксе на жа[л]бу на кола 90; за
Аутобус до Каменице 50; за блокеје на моје цоколе 60; Ђери за Март
интерн 5600; Мари за интернат 2550; Свега 37.376 [динара]
пренето 37376; 15 111 958 г. за сламу Екон.[омији] 500 кгр 3000; код
Љубици бонб. медењ.[ак] 150; за 2 кгр Ексера 460; за 100 грама паприке
80; за марке Ђери и Мари 45; за дистол и бикарбоно [сода] 310; за две
шибице 20; Ђери за интер за април 3570; Мари за интер. 3570; за 1 кгр
зеј 1/2 шеђ. и пакл. [дувана] 400; доплата за шеницу 2700; Војисаву
[Ранковићу] за сено 8000; за 2 лоза за 10 април 200; Раденку за лекове
подвз. 1450; Ђери за интерн за Мај 6200; Мајци за подвоз за крш 70;
Милени у готову 100; Мари за интер за Мај 3270; Илинци за оправку
цип. 200; за 1/2 кгр коцке шећера 80; пореза за II тром. 1959 г 2280;
приреза за II тром. 950; Мари за сукњу доплат 150; Стојадину 1 пак
дувана 34; за цевчицу конца 25; таксе на тужбу Душана Андрић 4 2 и
Драг[ољуба] Васића 100; 8 V за 2 лоза за 10. V 200; за шерпу од 6 кгр 600;
за бонбону Раденку 30; на вашеру код гараже за бонбон. 40; подвоз на
прасе и Мене од Камен. 50; Раденку за преглед и лекове 2000; Милану за
слике 40; за тер папир за млекар 750; за 3/4 Ексера за млекар 175; за 1
цевчицу Илин. за рекљу 25; за 1 лоз за 25 V 100; за 10 кила вина за
преслав 900; за шећер и друге сит за преславу 1250; Слободанки за
каљину 500; за 1 малин и бонбоне на трој[ице] 50; 2 VI Ђери за интер за
Јуни 6100; Мари [за интернат] 3270; [свега] 90.919 [динара]
40 Празмик у недељу између Материца и Божића (в. Вуков Рјсчник)
41 Бранислав, син Тихомиров, лекар
42 Брат од с грица Јеврема

Богољуб М. Андрић

пренето 90919; 2 VII 1 1/2 кгр плавог камена 360; за шешир Богољубу
550; за 2 лоза за 10 Јуни 200; за пантал. летње Богољ 1300; за 3 кгр плавог
камена 730; попу за водицу о преслави 100; са Љубицом трош у Ваљеву
220; Милени за слике 60; за зеј 200 грам 1/4 шећера 100; Ђери за долазак
кући 4 3 520; за зеј 200 кгр 1/4 шећера 100; Војисаву за ластиш 50; за 600
грома ровије (sic!) 280; за 2 лоза за 25 Јуни 200; Стојадину за 1 кгр гаса
130; Стојадину и Милану за гум.[аћеј 900; Богољубу за [неч.Ј и Ексер 60;
Ђери за одлазак у шабац 400; таксе на туж. Д. Васића 230; за ручак у
осечини на суђењу 130; за 2 лоза за 10 Јули 200; Ђери за пантал. и
ципеле 6000; Ђери и Илинци подвоз до Ваљ 640; Ђери трошак за
Коцељев 150; за 1/2 к. шећер 1/2 гаса 145; за 1/2 Ексера 115; Мари за интер
за Јули 1550; таксе на кола и волове 2200; Пенџ. ципела Војисаву 600;
потк. опанака Илинци 100; бојење сандала Љубици 100; таксе на жалбу
на вршил. 110; Илинци за лекове 330; Ђери трошак на ивањдан 200;
Ђери трошак за Шабац 470; за цреп Мил. Аврамовићу 300 к. 2100; 10 VII
за 65 к брашна з[ем.] з[адрузи] м[иличиницаЈ 3380; на петров.[дан] код
наде 120; на Петровдан у Каменици 100; на Петровдан Војисаву 50;
Ђери за податке за служ[буЈ 3300; за 3 кгр 3/4 плавог камена 988; Божи
Андрићу за 2 к.[неч.Ј 200; Илинци за ређење вуне 500; [свега] 121187
[динараЈ
пренето 121187; 25 VII 58. за пакло дув. каве 65; за 13 кгр плека и
нитне 810; за 1 кгр црне вуне 1300; за крп. моји цокола 200; Подвоз од
Ваљева и трош 350; за 3 кгр ракије за вршај 240; за 1/2 шећ. и пакло каве
110; за натезање шине Душану [ПлећићуЈ 100; за 1 јеге и 1/4 зејтина 232;
за свадбу код Мил. Станој 4 4 330; за подвоз у Ваљево нас 5 лица 1300; за
сандале Милени 1200; за шерпу 2 чанка и тигањ 1050; за преглед и
лекове Илинцн 520; за 6 кгр пара[да]јиса 180; за лебац и пиво 140; за 1 к
зеј 1 к. шећ. 1/2 пиринча 550; за 1 кгр гаса код гара[же] 130; Ђери пут за
Волујац 45 1000; за 1/2 ексера за гаражу 115; баћи за 2 над[нице] око цигле
500; Порезе за Машину 4000; за билет за јуне 200; 29 VIII Ђери за полаз.
на службу 3200; 30 VIII Мари за септембар 7000; Љубици за бању 1000;
Љубици за подвоз до Ваљ. 190; 10 IX за 200 к креча из Ваљ. 2000; за 1 1/2 к.
Ексер 345; 1 сап.[ун] 1 мал[ин] 2 пак. дув. 1/2 ш[ећ.Ј 270; Милану трош на
ваш код гар[ажеЈ 25; 2 дописнице и 4 писма 110; за 50 кгр креча и 1 четку
750; 1/2 зејтина кад је Д.[олазилаЈ Љубица 155; за 5 пак дувана на
циглани 175; таксе за печење цигле 350; Милени за књиге 1000; за
чекићање шуме 100; за улаз за јуне на Крс.[товдан] 50; Неранџи 4 6 за
сицилијум (sic!) 100; Драгосаву [Илићу] за клеп. цртала 50; за песак у
Комирићу 4 7 500; за калем конца 70; [свега] 153249 [динара]
пренето 153249; 18 X 958 за 1 сапун 40 д; за прашак за шеницу 110; за
поткивање опан. илинци 100; Пери Станојевићу за превоз жита 150;
43
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По завршстку Учитељске школе
Милош Станојевић, рођак, rio очевој сестри Сави
Место на 23. километру од Шапца; прво место мога службовања
Супруга Боривојева
Место надомак Осечине

Кућсшш дмснник (мрирслио JI>. Лидрић)
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Богољуб М. Андрић

Срет. Павловићу за оправ. шарки 100; Драгосаву за клепање раника 80;
18-Х-1958. год Свега 153829 [динара]; 20 X 58 г. Враћени Дугови 1958 п>д;
Марку Исаиловићу Враћен дуг 13000; Леји Ђурђевићу Враћен дуг 10000;
Радовану Јовановићу 3000; Пинтору за оправку бурића 2500; Ђери
послато по Стојадину 3000; Стојадину дато на Миољдан 3600; Пореза и
приреза за IV тром 1958 5900; 40 кгр Мекиња Божи [Андрићу] 880; 300
[кгр] циме[н]та за подрум 4500; Подвоз циме[н]та од Ваљева 430; 125 кгр
шенице семена Бож[и] 6875; порез на вршалицу 1957 2500; порез на
земљиш[те] повишица 400; пенцирање Мари цокола 800; Ђери за
уверење 300; за 8 кгр соли и 1/4 зејт 410; за ређење вуне за сукно 120;
Мари за интерна за окт 3050; за 15 цакова брашна 48.900; Стојадину и
његовој орди[ји[ 12000; Војисаву иЉубицибООО; Вој.[иславу] Ранковићу
враћен дуг 20.000; Пикљи [Браниславу Мирковићу] за 83 креча 664;
шприцање говеда и билет. 1.000; 800 грама сланине 380; Спасенији у
готову 500; ЗО-Х-1958 Свега 150709; новац од шљива и 100 кгр грожђа;
ова сума од 150 709 дин; ЗО-Х-1958 г. Б. Андрић
15 XI 1958 г. за ваљање сукна 17,5 м. 700 динара; за две колске шине
2580; за 50 кгр соли за јело 2130; за 20 комада каш[и]ка и виљуш[ака] 700;
за 1 шерпу од 1. кгр 200; подвоз до Ваљева и обратно 320; за две шоље за
каву 40; за један бурек за јело 60; за 2 кгр гаса 220; 1 XII958 Стојадину за
пут у Врњачку бању 1000; 10. XII Стојадину и Војисаву за шивењ. гуњ
4000; за 1 кгр гаса 125; за 1 кашику и 1 виљушку 75; 1/2 коцке шећера 93;
новац од Јаблана свега 12.243 динара; 10 XII 1958 пут до Београда и
обрат. 1280 динара; 12 XII за шпорет са подвозом 16880; 16 XII пут до
београда и обратно 920; за 2 лоза за 25 XII 200; за 75 кгр купуса 1500; 20
XII Сретену за крпљење судова 80; Живку Илићу за поправку кесера 50;
Милени за кукињу 100; 25 XII за пакло дувана Стојадину 40; за 10.
комада шибица 100; за 1 кгр соде 250; за одело Богољубу 8.800; за
Набавку кофе 400; за 1 калем конца и буваћ 95; 31 XII за 1 левак и 1 лонче
и 1 ашов 280; 31 XII Браниславу пикљи за прасе 2800; 31 XII 958 године
Свега 33775 [динара]
1959
14. 11959 г за славу разни ситни ствари 3500 дин; попу за свечарско
200; 19 I за преглед и лекове раденку 2300; 25 I Леки Танацковићу за
лесару (sic!) [леса за шљиве] 150; бобици [Слободанка] на Јовандан у
готову 200; бобици на савине вериге 48 1 00; за 1/2 кгр соде на убићу 49 120;
за 80 кгр мекиња 1840; за 3/4 шећер и сапун чисти 180; за поткивање
волова 600; Томи Сировљевићу за камен 400; Стојадину за дуван 100;
Мирјани у готову за Вр. бању 6000; 13 II пореза и приреза за I тром 1959 г
4500; за преглед и лекове Милени 1450; за 2 кгр гаса код гараже 280; за
два џака мекиња од Веље [Васића] 2000; 5 III Милени за кукикињу (sic!)
100; 5 III Боривоју [Андрићу] за крмачу 900; за 1 кгр лука сада 250;
48 Крсна слава зета Славка
49 Засеок села Миличинице

Кућспни дпсниик (прирсдио Л». Лндрић)

Богољубу за цоколе 3200; 1 кут масти 1 малин 2 четке 250; за један бурек
50; за 1/2 лука белог 100; 20 кгр кромпира од Боже 720; 25 III 959 за 250
кгр сена у Ваљеву 5000; 29 III Милени за пенцирање сандала 300; 2 IV
1959 за 6 говеђи дистола и 1/2 Ексера 385; 5 IV за 20 кгр куруза за волове
780; 6 IV за 1 кгр зеј 1 кгр шећера и каву дивку 485; 7 IV Пауну
Живановићу за камен за кућу 10.000; 7 IV за 30 кгр куруза за волове и
крмачу 1170; 8 IV за бојење цемпера Раденку 150; 8 IV Радомиру
Андрићу за 9 кгр кромпира 360; 8 IV за дозволу за печење креча 300; 8 IV
за 10,5 кгр семена кукуруза 420; 18 IV за печење креча Ивану Исај[ловићу] 1000; 13 IV (sic!) за 4 кгр кромпира и 2 кгр пасуља 284; за пренос
свега 50.102 динара
пренето 50 102 дин; 22 IV 959 г за кутију коломасти 100; 22 IV за
клепање 1 секире Душану Плећићу 80; 22 IV Диши Ранковићу за 100 кгр
сена 2000; 22 IV за два лоза за 25 IV 1959 г 200; 22 IV Миловили у готову
100; 22 IV за 50 кгр куруза Вељи Васићу 1950; 27 IV за 10 кгр кромпира по
25 дин 250; 28 IV за 1 кгр зејт. 1/2 пиринча 1/2 шећ коц. 433; 28 IV за 1
кутију ратлука Радовану Јовано[ви]ћ 30; 28 IV за 2 патрона за вране 50;
30 IV Пауну Живановићу за камен 4000; 30 IV за 40 кгр мекиња 1000; 30
IV за 2 и по пакла дувана за мобиоце 100; 12 V за 30 кгр пасуља по 60 дин
1800; 12 V за 40 кгр кромпира по 25 дин 1000; 12 V за 1 кгр зејтина 260; 12
V за 1 метар и 1. јеге 180; 12 V за подвоз Војисаву и пасуља и кромпира
290; 20 V за две мотике 640; 20 V Стојадину за дуван 60; 20 V два пакла
дувана мајсторима 80; 22 V за два кила плавог камена 480; 25 V за 4 кгр
ексера за кућу 920; 25 V за 1 кгр шећер и праш 2 кес бибер 1 мал.[ин] 295;
29 V за 10 кгр од томе [Настића] 390; 29 V Свирачима на слеме за
свирање 600; 29 V мајстору на оцак 100; 29 V мајсторима за дуван 3 пакла
120; 1 VI Леки Танацковићу за 7 над.[ница] на кући 2450; 1 VI
Владиславу Давидовићу за 6 надница на кући 1800; 1 VI Драгојло
Танацковић 50 за 5 надница на кући 2250; 1 VI Крсману Ивановићу за 8
надница на кући 2800; 9 VI 2 кгр и 200 грама плавог камена 530; 9 VI
Томиславу Сировљевићу за 1 кола кам[ена] 150; 9 VI Пауну Живановићу
за камен за кућу 51 1030; 12 VI Мирјани по Вељи Васићу 200; 17 VI за
преславу разни ствари 1670; 17 VI попу за Водицу 100; 17 VI Илинци за
поткивање опанака 200; за пренос свега 80.792 динара
пренето 80.792 дин; 29 VI 1959 г Драги Спасенићу за стругање летве
и пер[де] 1000; 20 VI за 2 џака брашна 120 кгр 6480; 20 VI за 6 м трске 2 к.
кукица 1 кгр ексера у Ваљеву 3220; 26 VI за 1 к. сумпора 1. прашка за бубе
180; 26 VI за 31 кгр купуса 310; 26 VI на сат стакло 150; 26 VI за две
белегије 145; 26 VI подвоз до Ваљева и обратно 240; 26 VI за 3 кгр плавог
камена 720; 2 VII таксе на кола и волове 2200; 2 VII Порезе за -Н-тром.
1959 г. 1500; 2 VII за 2 3 5 0 кгр жице за трску 470; 2 VII Душану Плећићу за
клепање сикире 80; 10 VII за 1 џак браш од томе 3240; 11 VII за
шприцање крмаче и двоје назмеди 600; 12 VII на петровдан са надом 2
50 Шурак
51 Нова кућа је подигиута на темељима старе бондручаре и дашчаре

Богољуб М. Андрић

влаш пива 120; 13 VII Адаму Адамовићу за 500 ком. црепа 6000; 14 VII
Пауну Живановићу за камен за кућу 1000; 14 VII за 10 кгр соли на Убићу
500; 16 VII за слике Илинци и Спасенији за легитимацију 300; 20 VII за 2
срећке за 25 VII 200; 20 VII Томи за 1 џак брашна и 1 џак мекиња 4.240; 22
VII Драги Спасенићу за стругање летве перде и Др. 2.700; 23 VII Адаму
Адамовићу за 25 ком. црепа 300; 26 VII Богосаву Јовановићу за 2 кгр гаса
160; 30 VII 1 кгр Ексера и 1/2 жице за кућу 330; 30 VII 1 кгр шећера и 1
туце паприке 250; 30 VII2 литра гаса код гараже 130; 30 VII2 кгр брашна
за вршај за питу 108; 30 VII 3 пакла дувана за вршај 120; 5 VIII 1 кгр
зејтина 1 кгр Ексера и 1 кгр шећера 760; 10 VIII 8 кгр соли 400; 10 VIII 2
кгр гаса за кућу 130; 10 VIII Мирјани у готову на полаз у школу 500; 22
VIII 1 кгр зејтина 260; 22 VIII Драгојлу за израду куће изнутра 6500; 22
VIII Љуби [Јовановићу] за 16 даски 8000; 25 VIII Богосаву Спасенићу за
прераду даске 5300; 25 VIII Радомиру [Ивановићу] за склапање 4 рупе
тишљејар. [врата и прозор] 10.000; 25 VIII Душану Плећићу за оправку
заворња 50; 25 VIII за две срећке за 25 VIII 200; 25 VIII за 1. лубеницу и 1
дињу 80; 25 VIII за протак 1 четку за креч.[ење] 5 кгр гипса за кућу 860;
25 VIII за 1 кгр шећера 1 сапун 1 шљивовицу Богосаву 250; за пренос
свега 151075 [динара]
27 VIII1959 г. пренето 151075 Дин.; 28 VIII за оков на три прозора и
јед. врата 10696; 28 VIII подвоз до Ваљева и обратно и трошак 640; 4 IX
порезе за III тромесечје 1959 г 8000; 4 IX за 2 кгр масти у Каменици 1050;
5 IX за 1 кгр краст[аваца] 1 1/2 кгр коцке и 1 кгр зеј 550; 5 IX за упис у
школу Милене 150; 5 IX за 2 срећке за 10 IX 200; 5 IX за шприцање
волова 200; 10 IX за поткивање волова 600; 10 IX за слике код куће 700; 15
IX за стакло за кућу 2520; 15 IX за фарбу фирнез чункове и четку 4990; 15
IX Сретену риткање (sic!) нитни 100; 15 IX превоз до Ваљева и обратно
и трошак 490; 16 IX Богосаву Спасенићу за резање стак[ла] 200; 16 IX
Илинци за 1 чарапе и ш[т]руфле 250; до 16-1Х-1959 г. Свега 181111
[динара]; 19 IX на слеме Боривоју 100; 27 IX улаз на волове у осечини
100; 27 IX за 4 5 кгр масти у осечини 1575; 29 IX за 2 кгр фир.[наеза] 1/2
гипса, 2 билета на волове и 8 кгр соли 2000; 30 IX Сретен за оправку
чункова и 1 канте 100; 30 IX Богосаву [Спасенићу] за резање стакла 100;
30 IX учитељу [Живораду Марковићу] за 7 ком стакла 200; 3 X у осечини
за 1 к. шећ 1 стак. 1 каву 295; 3 X за 2 срећке за 10 X 200; 3 X за боју за
бојење 100; 10 X за 2 к зејтина у оглађ[еновцу] 250; 19 X двокату з[а]
писање одговора и таксе 1800; 20 X на суђењу са Душаном 100; 20 X за
боју за бојење 50; 23 X за 3 кгр масти и 3 кгр соли 1200; 23 X за 100 кгр
соли 4.550; 1 XI за 1 леген [лавор] 700; 1 XI за 7 [лит.] гаса 930; 3 XI
порезе за 1959 г за IV тром 7.700; 5 XI за оправку плуга 3000; 5 XI Мари за
капут 15000; 5 XI Илинци за лекове 745; 5 XI за пет чаша и малин 270;
[свега] 222746 [динара]
пренето 222746 Дин.; 5-Х1-1959 Ђери послато трошка 52 2000; 9 XI
Милени за кукињу 200; 10 XI за 3 кесице прашка за шеницу 360; 15 XI
52 У Вршац, где сам с л у ж и о војни рок

Кућении дпенник (нриредио Љ. Лпдрић)

Мајци за подвоз до цркве и обратно 220; 23 XI код Наде деци на бонбон и
подвоз 200; 23 XI за бојење пређе Ђери за џемпер 350; 23 XI за 1 срећку за
25 XI 100; 23 XI Милану за цоколе 2316; 25 XI за кошуљу Јули* 3 за дар
750; 25 XI за l кгр шећер. 3 медењак 200; 25 XI за клепање сикире
Душану Плећићу 100; 25 XI за 10 табака артије 50; 28 XI за хартију Ђери
и у готову 330; Мари по Спасенији 500; 2 XII за 1 к зеј 1 кгр шећ 1 кгр
пап 1/4 гон (sic!) 600; 4 XII за 2 кгр гаса код гараже 240; 4 XII таксе на
ту[ж]бу п поравњање 200; 4 XII за клинце и 3 [неч.] 70; 4 XII за кутије
винобрана 200; 4 XII за две срећке 200; 8 XII Богољубу за 2 шловијанке
1800; 8 XII Војисаву за одело копоран и пант. 8500; 8 XII Стојадину и
Милану за одело 14.300; 11 XII Раденку за лекове 280; 11 XII адвокату за
суђење са Тих.[омиром| 54 и дуг 1000; 11 XII трошка око суђења70; 15 XII
таксе на тужбу Тихо. и препору.[чено] 140; 15 XII Миловили и Зорану за
бонбону 40; 1.8 XII адвокату за II суђењ. са тикомири 1000; 18 XII за таксу
на пресуду 250; 18 XII за 1 кгр соде по Милени 280; 18 XII Милени у
готову 1000; 20 XII за 1 кгр соде 1 1/2 к. шећ 1 [неч.] 635; 25 XII1 к. зеј 2 л.
гаса 1. стак[ло] на лампу 610; 30 XII за 1 срећку за 1.1 60. 150; 30 XII за 1
кутију винобрана 100; Свега 262087 [динара]; 31-ХП-1959 г Богољуб М
Андрић.
1960
10-1-1960 г. за славу шећер и друге ситне ствари 4850 дин.; 10 I Пери
Андрићу за 250 грама воска 500; 10 I за свечарско и водицу 200; 10 I за 5
кгр шећера за вино 850; 14 1 за прасе 2610; 14 1 за један џак Брашна 3240;
16 I Ђери у готову 800; 16 Ђери пакет и паков. 400; 19 I Мирјани за
коверте 100; 22 I бобици о слави у готову 500; 22 I једно пакло дувана 40;
22 I подвоз до Ваљева и обратно пред Мару 560; 22 I Стојадину за пакло
дувана 40; 22 1 Драг. Адамовићу за оплет 2 [неч.] 200; 25 I за кгр гаса 300;
26 I Марјану Плећићу за пашу 700; 29 I Бобици о веригама на слави 100;
30 I за соду 210; 30 I за блокеје и бонбону 80; 5-II-60 Мари у готову кад је
пошла у Врњце 2900; 5-11 60 Мари за сукњу 1 1/2 метар штофа 1950; 5 II
Мени под. и обрат до Ваљев са маром 500; 5 II Мени трошка и 1 срећку
250; 6 II за п[оп]равку ножа Живку [Илићу] 50; 7 II за једно јеге за кладару
[тестеру] 180; 8 II Сретену Павловићу за зубљење тестер. 250; 15 II
Мирјани за интернат у готову 3000; 15 II Војисаву за шубару 800; 17 II
Милени за кујну 200; 23 II за сприцање 3 говеда 500; 26 II порезе за I
тромес. 1960 г 5800; 28 II Стојадину трошка 100; 28 II за клепање раника
Д. Плећићу 100; [свега] 32.760 [динара]
пренето 32.760 Дин.; 2 III 960 г у Ваљеву за 1 котлић 1000 Дин; 2 III
Љубици за ципеле 2316; 2 III за прашак 60; 2 III подвоз и обрат. у Ваљеву
на суђењу са Тихомиром 500; 2 III за 40 кгр мекиња од В. Васића 920; 2 III
Спасенији за ципеле 2316; 4 III за 1 кгр зеј и 3 кгр гаса 730; 10 III на
суђењу са Тихомиром подвоз и трош 650; 10 III за блок 5 Милени 120; 10
53 Јулијана, ћерка Паптелијина
54 Брат од стрина Драгића

Богољуб М. Андрић

III за 10 ком дистола за овце 105; 10 III трошка у каменици 100; 14 III за
под. и обрат. до Ваљева за Суђење са Радомиром 600; 14 III за оправку
сата 600; 14 III Илинци за сукњу 1050; 14 III Ђери трошка у Земун 55 520;
18 III на суђењу са Душаном трошка и превоза 600; 18 III таксе на
пресуду са Душаном 175; 18 III 1/2 кгр шећера Даринци 5 6 93; 18 III1 блок
бр 5 за Милену 120; 20 III трошка на плавању и дувана 120; 21 III Ђери
послато по драгосаву [ИлићуЈ 100; 21 III Ђери за пакет поштари 200; 25
III Подвоз и трошак на суђењу са Жуњом 5 7 530; 25 III1 кгр. лука сада 50;
25 III Милени за патике и блок 760; 25 III таксе на пресуду са Тихомиром
160; 25 III Илинци за чарапе 300; 29 III за 6 дистола говеђи 240; 29 III
Стојадину l пакло дув[ана] 40; 30 III Таксе на кола за 1960 г 1625; 31 III
1/2 кгр коц. шећера 1. малин 123; 1 IV Милени за кукињу 200; 7 IV таксе
на опомену са зем задруге 80; 7 IV таксе и хартије на пресу. са Тихом 62;
8 IV подоза до Ваљ. и обр. на суђ са Радом. 500; 8 IV та[к]се на пресуд са
Радомиром 126; 8 IV таксе на две жалбе Тихомиру и Душану 74; 8 IV
трошка у Ваљеву 40; [свега] 49.605 [динара]
пренето 49605 дин; 8 IV 960 за 1 [неч.] и груд[њ]ачу 500; 11 IV за
оправку сејача код Душ. Плећића 70; 11 IV за 4 коверта за писма 100; 11
IV зем задрузи Милич. за кромпир 50. кгр 800; 13 IV Живот Протићу за
47 кгр сем|енског] куруза 1200; 15 IV 3 кесице расаде купуса у осечи 60;
15 IV трошка у осечини око података Мајци 60; 15 IV 1/2 коцке шећера у
каменици 93; 15 IV Стојадину кад је пошао Љубици [у Лопатањ] у гот.
100; 20 IV Милану за вађење зуба 100; 22 IV Ђери послато у Земун за 1
Мај 1050; 22 IV за 2 срећке за 25 IV 300; 27 IV 4 кгр ги[пЈвса 1/2 Ексера 100
гр папри. 1. кувар. 320; 27 IV трошка и подвоза у буковицу 170; 5 V
Подвоз до Ваљева и обратно на суђ са Тиком 550; 5 V на жалбу таксе са
Радомиром 36; 5 V Богољубу за шешир летне Панталоне и кошуљ 3040;
5 V у Коцељеву за 150 кгр куруза 3900; 11 V за отварање пута са Тихомир.
870; 12 V молба за затварање капије 100; 12 V за пенџирање цокола
Богољубу 400; 12 V трошка за извршитеља срез суда Ваљ 100; 14 V за 15
кгр пасуља у Ваљеву 900; 14 V на суђењу са Тих. око пасуља подвоз и
трош. 500; 14 V Мирославу 58 за превоз 4 џ шенице у воденицу 500; 14 V
за шећер и друге ситнице за вашер код гар[аже] 640; 14 V трошка на
вашеру код гараже 100; 15 V за 1 срећку за 25 Мај 1960 150; 15 V
Добросаву за прасе за вашер 1630; 15 V за тужбу против Паје Радомира
Младена Јордана 5 9 700; 20 V за 2 метра фланера за гаће Богољубу 600; 20
V за 1/2 кгр коцке шећера 93; 26 V Стојадину 2 пакла дувана на
Спасов[дан] 80; 26 V за преславу за ствари шећер и Др 1800; [свега]
71.217 [динара]
пренето 71217; 26 V 60 г за 1 мотику код Веље 350; 26 V за шприцање
вепра и кокошију 260; 1 VI за један џак брашна за преслав 3240; 4 VI за
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подвоз сведока на суђ са Тнх. 1800; 4 VI двокату на суђењу са Тих. 1000; 4
VI трошка на суђењу 150; 4 VI Љубици за карту 220; 4 VI Илинци за
инекције 1050; 4 VI Илинци за преглед и удар. инек. 1410; 4 VI1, 1/2 кгр
плавог камена 360; 4 VI 2 срећке по 150 за 10. VI 300; 15 VI за преглед и
лекове Богољубу 1100; 19 VI дочек Мирјане из Бање Врњачке 60 600; 21 VI
задрузи за прскање губара 1957 5480; 21 VI за 4 кгр меса Драги Андрићу
1200; 21 VI Илинци за ређење вуне 60; 22 VI за 1/2 зејтина и кесу
паприке 220; 25 VI за 130 кгр в. ђубрива 3610; 28 VI Мирјани за одлазак у
Крагујевац 560; 28 VI Крстивој 61 за штројење вепрова 100; 28 VI за 1/2
кгр плавог камена 625; 1 VII Љубици за преглед и лекове 632; 2 VII на
суђењу са Радом. и Илинком под[воз] и адвок 2750; 2 VII таксе на тужбу
Радомира и Пантелије 650; 2 VII 3 кгр пепеана [пепеина] за кромпир
360; 3 VII за 40. кгр мекиња Вељи 1000; 3 VII гуму за прскалицу 64; 5 VII
Војисаву трошка до Београда 1700; 12 VII Ђери трошка за Земун 1000; 14
VII Љубици за преглед лекове и подвоз 1840; 14 VI[I] таксе на тужбу
Врхов. суд. 1060; 14 VII Раденку трошка на петровдан 100; 20 VII за
плави камен 4, 1/2 кгр 1125; 20 VII за 1 кгр сумпора 100; 20 VII за 1/2 [кгр]
шећера и себуру 130; Свега 107.424 Дин.
пренето 107424 Дин; 20 VII 60 Тихомиру по пресуди среск. суда
осечина 655; 22 VII за 1 кгр зејтина 325; 22 VII пореза за II тромесечје
1960 4430; 22 VII пореза за III тромесечје 1960 7035; 26 VII таксе на жалбу
и двок. и трош. подвоз. 1720; 26 VII Илинци за гумаће 670; 26 VII
Љубици за 1/2 шећера коцке 93; 26 VII за 7 ком чаша разни за гаражу 245;
30 VII Спасенији за гумаће 670; 30 VII Љубици за гумаће 670; 30 VII за 1
кгр шећера коцке 185; 9 VIII на жалбу так. и двок са жуњом 1600; 9 VIII за
Раденка преглед и лекови у Ваљ. 510; 9 VII (sic!) Подвоза до Ваљева и
обрат 440; 9 VIII за парадајис крушке лепињу 190; 9 VIII Раденку за
ципеле 1053; 10 VIII за шприцање краве 100; 18 VIII за 1 кгр зејтина 300;
18 VIII за крпљење цокола Богољубу 100; 18 VIII за крпљење ташне
илинчине 60; 18 VIII за клепање 2 сикире и ранике 260; 19 VIII у Ваљеву
за 1 колску шину 1440; 19 VIII на суђењу са Пајом и Радомиром превоз
сведока 1560; 19 VIII таксе на пресуду Рад. и Паји 650; 19 VIII трошка на
суђењу са Рад. и Пајом 250; 19 VIII Љубици за лекове 1770; 16 (sic!) VIII
за Раденка за преглед лекове у камен. 310; 20 VIII за алеву паприку 80; 20
VIII Душану Плећићу за натезање шине 250; 20 VIII на сарани код
Живојина Ковачевића 200; 20 VIII за 1/2 кгр Ексера и кгр коломасти 200;
1 I X Вељи за 40 мекиња 1000; Свега 136445 [динара]
пренето 136.445 Дин.; 2 IX Мићи Ђурђевићу за стругање перде 1400;
16IX Љубици за преглед подвоз и лекове 2330; 16 IX Богољубу за цоколе
3384; 16 IX Богољубу трошак и подвоза у Ваљво 300; 16 IX на жалбу за
Мајку 55; 16 IX галице 1/2 кгр илинци 35; 18 IX за 1 к. ш.[унагла] 1.
мал.[ин] 100 гр. паприке 1/2 коцке за вашер 485; 18 IX бобици Миловили
и Раду на вашеру 120; 18 IX Стојадину за цоколе 3384; 18 IX Војисаву за
60 По завршетку Угоститељске школе
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крпљење цокола 250; 18 IX Љубици за вађење 2 зуба 100; 2 VII (sic!)
Стојадину на Млиидан у готову 3000; 20 IX на сахрани око Даринке на
дар 300; 20 IX Пери Андрићу за 200 гр воска 200; 21 IX Ђери трошка за
вашер у Каменици 200; 24 IX Тихомиру Жуњи за трошкове око ракије
910; 24 IX Милану у готову 150; 24 IX Милени за интер за септ. и уписи
у школ 6 2 11380; 24 IX Милени за мандолину и друге ствари 8000; 28 IX
зем. з. оглађ. за 500 кгр шенице 17500; 28 IX у коцељеви за 452 кгр
шенице 15.000; 28 IX на вашеру у осечини за 2 кгр грожђа 160; 30 IX
Ђери трошка када је био на осуству 600; 30 IX Мирославу за подвоз кгр
шенице у Ваљ. 900; 26 X Љубици за преглед у Ваљеву 560; 26 X Љубици
за лекове 1763; 26 X Раденку за преглед у Ваљеву 160; 26 X Раденку за
лекове 307; 26 X Подвоза до Ваљ. и обрат Љубинка Раде и Богољуб 880;
26 X трошка у Ваљеву за нас троје 140; 26 X 1/2 кгр прашка за свиње 50;
26 X 1. лит зејтина 1/2 ексенцијје] 700; 2 X по Ђери Милени за интерна
за окт. 7000; 28 X Вељи Васићу за 2 кесе праш за шен. 220; 30 X Милени
за интернат за новембар 6800; пренето Свега 225164 [динара]
пренето свега 225164 дин; 1 XI Милану за набавку ручни рад 500; 1 XI
за 1. м и 60 сан[тима] за виранге на гараж[и] 480; 10 XI за 60 кгр соли од
Веље 2580; 15 IX порезе за IV тромесечје 1960 г 12755; 15 XI за 1 шерпу 1.
кутлић за дар Милији 620; 15 XI крпљење гумаћа илинци 50; 15 XI
трошка и подвоза до каменице 120; 15 XI за 60 кгр млевене соли по 43 д.
2580; 19 XI Тикомиру трошкове око пасуља 1300; 19 XI за 10 књижица
социјал осигурања 150; 22 XI на молбу за 2 куће за кућарни так[се] 250;
23 XI Љубици за лекове 1768; 23 XI Раденку за лекове 307; 23 XII Раденку
за лекове 307; 23 XI Илинци за преглед лекове и подвоз 990; 23 XI за 1.
катанац на шталу 170; 23 XI Мајци за прашкове 75; 23 XI за један Веш на
дар Војци [Аврамовој] 1000; 27 XI за 2 1/2 литра гаса 325; 27 XI за 1/2 кгр
коцке и једну дивку 135; 30 XI Милени за интернат за Децембар 6300; 30
XI за 1 кесу паприке 1/4 каве и 10 таб.[ака] арт.[ије] 150; 6 XII Радомиру
по пресуди окружног суда 2000; 6 XII Тихомиру по пресуди окруж суда
и так[са] 11740; 6 XII среском суду казне за Илинку 63 5000; 8 XII за
бојење Љубинки[н]е пређе 100; 10 XII за 2 срећке за 10 XII 60 г 300; 10
XII таксе за молбу за Јамску грађу 750; 10 XII за 1 кгр соде 260; 12 XII
Милану за пенџирање цокола 600; 12 XII Милану у готову 100; 12 XII
Драгојло за печеницу 4000; 12 XII за две писме Ђери и Љубици 50; за
пренос свега 283.670 [динара]
пренето 283670 Дин.; 17 XII 60 г. Богољубу за једне панталоне 3000;
17 XII за 2 литра гаса узето у кантици 260; 17 XII за препоручено [писмо]
на Мајчину жалбу 64 55; 17 XII за препор. [писмо] Врх. суду Београд због
кола 70; 17 XII за 1/2 кгр коцке и 1 дивку 133; 17 XII за 2 срећке за 25 XII
62 Учитељска школа у Шапцу
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60 300' 17 XII за 10 колачића Илинци од реуме 100; 25 XII Милени за
интернат за Децем. 1960 4000; 25 XII Стојадину пакло и шибица 50; 25
XII Милану у готову 170; 26 XII за 1/2 кгр ексера 360; 26 XII за 2. стакла 5
1. мали.[н] 1 себур.[а| 220; 30 XII за 2 кгр гаса у оглађ. 270; 31 XII Милану
у готову 50; 31 XII за Восак Павлу Станојевићу 66 250 гр. 380; 31 XII 1960
г. влашу зејтина код Веље 330; Богољуб Андрић. Свега 293418 [динара];
12-1-1961 г. Милени у готову за долазак 320 Дин; 12 I Ђери за пакет 250;
14 I Попу за водицу и Мисионар 500; 14 I Трошка са сведоцима за Мој
рад[ни] ст[аж] 67 300; 14 I за [преглед] Илинке у Каменици 200; 14 I за
лекове Илинци 1125; 14 I за 8 ком прозорског стакла 450; 14 I за славу
разне ствари 3650; 14 I за 120 кгр брашна 6720; 15 I за 400 грама Воска
[неч.] 800; 17 I Тихомиру Трошкова око пута 2400; 17 I Подвоза до Ваљева
и обратно 440; 17 I за куварицу и 11 мет. [неч.] 340; 17 I за једно мало јеге
90; 17 I за 2 срећке за 25 1 1961 г400; за пренос 17.985 [динарај
пренето 17985; 17 I 61 Божи. Д.[ушан] Андрићу за ређење вепра 500;
17 I Баби [Мајци] за лонче за каву 130; 17 I за 2 кгр гаса 270; 19 I за 1/2
мармуладе и 5 кгр лука 300; 26 I за 1 кгр соде и 1/4 Ексер 320; 1II за 1 кгр
гаса 130; 5 II за 6 половина срећке по 200 1200; 5 II Милени за интернат
за фебру 61 6300; 5 II за преглед и лекове Љубици и Раденку 5300; 6 II
Спасенији за лекове 750; 6 II 61 Милану за кујну 300; 20 II Раденку за
лекове по други пут 1523; 20 II Ђери за кувер из војске 280; 24 II за I
тромесечје порез за 1961 9335; 24II за клепање раника и оправ кључа 170;
24 II за 1/2 кгр коцке и малин 143; 28 II 1. влашу зејтина 330; 28 II за 4
ор[ах]ова наплет.[ка] Влајку 160; 28 II Милени за интернат за Март 6600;
28 II Раденку за ударање инек[ц]ија 1500; 5 III 61 за натезање шина и
клепање сикир 170; 5 III за 1 шарку за кувер и крпљен гумаћ 100; 8 III за
тамјан Славку 100; 8 III подвоз за осечину 140; 21 III Милану за кујну
300; 21 III за 1 л.[итар] зеј и 100 грама паприк 460; 21III Подвоз и трошка
до камениц 160; 21 III за 2 кгр гаса 270; 24 III за винт за кола 1500; 24III за
1 кгр сада лук. 1 кгр пепеин 340; 24 III за подвоз у Ваљево и обратн 440;
24 III за ручак у Ваљеву 160; 25 III Раденку за лекове и ратлу[к] 530;
[свега] 63.596 [динара]
пренето 63596; 24 III 61 за ређење 1 кгр вуне 40; 26III за 5 џака брашна
300 к. 16.800; 27 III за радну књижицу 68 100; 28 III таксе на молбе за куће
400; 30 III Раденку у готову трошка 100; 30 III 1 кгр зејтина 350; 13 IV 1
чаршав 1/2 коц. 1/2 ексера 1. дивку 1. малин 5 чаша 1000; 13 IV 1 стакло на
кућу код гараже 80; 13 IV трошка у каменици 80; 13 IV за троје прасаца
Сретену Симеуновићу 6000; 13 IV Војисаву подвоз до београда са надом
1000; 13 IV за сено Борки Дивнић 2000; 23 IV Драгољубу Максимовићу
порезе 3200; 17 V један кгр и 250 грама Екс[е]ра 300; 18 V за подвоз и
инекције Раденку 1200; 18 V Милени за интернат за апр 7000; 25 V за
преславу ствари шећер и Др. 2440; 25 V Илинци за гумаће 690; 30 V
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Таксе на кола и волове 2200; 30 V казне за коцкање 2000; 30 V за 2 џака
брашна 120 кгр 6720; 30 V за оправку магацина 12200; 28 VI за 11 кгр
камена плавог 2750; 3 VII порез за II тромесечје 6235; 3 VII пореза на
кућу за 1960 и 1961 г. 2290; 3 VII за два џака брашна Жик. Још. (sic!) 6960;
3 VII за два српа у каменици 440; 6 VII за 1. литар зејтина 350; 6 VII за
шприцање прасаца 500; 6 VII за 5 веза лука сада 150; 10 VII за лонац од 15
лит 1400; пренето свега 153.166 [динарај
пренето 153.166; 15 VIII за 1 кгр Ексера 1. јеге 350; 15 VIII за 1 литар
зејтина 350; 15 VIII за 700 ком црепа ћитљији (sic!) 5730; 15 VIII за 500.
кгр шенице Р[адовану] Јовановићу 20000; 15 VIII за оправку зуба 21000;
15 VIII подвоза и трошка око зуба 2500; 15 VIII за лекове и подвоза Мени
800; 26 VIII 961 за 1. лопату 1. виле 1/2 [неч.Ј 775; 26 VIII 961 за ударање
инекција и подвоза 1300; 26 VIII Милени за пакет и препоручено п. 90;
26 VIII за две штранке за волове 230; 26 VIII за оправку моји цокола код
Веље 120; 30 VIII за 2 кила гаса у каменици 280; 30 VIII за преглед и
инекције мене у кам.[еници| 250; 28 VIII Нади 1/2 кгр шећера и зорану
бонб 100; 31 VIII Богољубу за лекове у осечи 1560; 13 IX Преглед Мене
Илинке и лекови у Ваљеву 2350; 15 IX 1 кгр зејтина и метлу у
кам[еници] 500; 15 IX Милени за интер. за септембар 9000; 28 IX 1 1/2
кгр Ексера у осечини 300; 28 IX Стојадину и Војиславу трош у
осечи[ни] 140; 28 IX за шприц и игле у Ваљеву69 1400; 28 IX за 120 кгр
соли Вељи 5760; 3 X Милени за интернат за октобар 8600; 4 X за десет
печури [запушача] за влаше 60; 4 X Милени за интернат за Новемба дао
Ђеро 8500; 12 X Богољубу подвоз и лекови у Ваљ. 780; 12 X за ранике у
Ваљеву 1365; 12 X Раденку за свиралу 200; 12 X за два стакла на шталу
100; 12 X Милану за блок у Ваљеву 75; [свега] 247731; [динара]
пренето Дин. 247731; 17-Х-961 Илинци за ређење вуне 170; 17 X казна
за пиће 7 0 5030; 20 X 1/2 кгр Ексера већи за јасле 120; 20 X за натурање
раника Тешићу 600; 23 X Ђери послато у Београда 71 10100; 23 X порезе
за III тромесечје 11750; 25 X задрузи каменица за ђубриво 17700; 25 X
Богољуб за копоран Влајку [Спасенићу] 6000; 26 X Милану за гумаће
680; 26 X за 100 гр [неч.] 80; 5 XI Војисаву за гумаће 790; 6 XI Стојадину
за Гумаће 790; 6 XI Стојадину за свадбу код Ран.[ковићај 600; 6 XI за 1 кг
зеј за паприку код Веље 290; 6 XI 1/4 ексенције за парике 280; 6 XI 4
кесице прашка за шеницу 520; 12 XI за 1 кгр зејтина ко[д] Ж[иворада]
Јанковић[а] 350; 12 XI Ћ и р и [поштару] за пакет књигу 100; 15 XI
Војисаву и Стојадину за цоколе 9100; 15 XI Спасенији у готову 4260; 15
XI Љубици у готову 4260; 17 XI Богољубу за лекове и подвоз 1220; 17 XI
Илинци трошка за Лопатањ 250; 2 XII пореза за IV тром 1961 11895; 2 XII
Милени за интер за XII 1961 9100; 7 XII допла[та] за земљу Живораду
[МаксимовићуЈ 72 30000; 7 XII сигурање таксе 1250; 7 XII трошка и
69 За ударање инјекиија, пп о је иаучио служећи војпи рок у болничкој чети у Ваљеву
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Кућеппи диснпик (мрирсдио ЈК Лмдрић)

подвоза за осечиЈнуЈ 470; 7 XII Илинци за две шловијанке 1000; 7 XII за
1050 кгр јесењег ђубрив 16800; 7 XII Драги Грујич[и]ћу за креч 100 кгр
1000; [свега] 394.285 [динара]
[1962]
пренето 394285; Спасенији за бању 2000; за 1 кгр Ексера 240;
Драгојло за печеницу 8400; за 7 5 0 0 кгр гаса Вељи 900; за три кила зејтина
1080; за туце паприке 80; за поткивање волова 800; за инекције Мени
1500; Милану за цоколе 3300; Милени за интернат за I Јануар 62 г 7000;
Мени за пенцирање цокола 500; за две секире Воји и Стојадину 3000; за
два пакета Ђери и Милени 660; 8 I 62. подвоза и трошка до Ваљева 500;
Мајци за мараму 330; Стојадину трошка за божић 100; Војисаву трошка
за божић 40; 8 1 62 двокату за Тужбу Душана и так[се] 2300; Мени за
лекове 245; 8 1 Подвоза и трошка за Ваљев 410; Циги [Марковићу] за два
точка за мулаћ (sic!) [муљач грожђа] 300; 14 I Раденку у готову 3000;
Љубпци у готову 2000; Свега 432.970; 31-XII-1961 год. завршено плаћање; Б М Андрић
14 I 1902 г за славу разни ствари 12.200; 25 I Илинци за преглед и
леков 1160; 25 I подвоза за ил[и]нку и Мене 750; 25 I за 1. топломер 300;
25 I за соду за кувањ. сапун 360; 25 I Мари за пакет 420; 5 II Милени за
интерна за II 62 10.000; 5 II на суђењу са Душаном 1110; 12 II пореза за I
тром. 62 10520; 12 II Милану у готову 200; 22 II пенџ. Моји цокол и
Спасени 1000; 22 II за 1. кофу 1 лонац и друге ствар[и] 2185; 27 II са
Душаном на суђењу 1100; 27 II за 2 батерије 260; 3 III Милени за
интернат за III 62 10100; 3 III за каву паприк и фима 170; 3 III Милу
Мићићу за 40 кгр кромпира 1.600; 6III на суђењу око коцкања 730; 6 III за
2 кгр гаса 250; 6 III за 25 кгр пасуља Величку 2500; 6 III за 30 кгр
бранковићу 3000; 10 III за 1 кгр зеј. 1 кгр Ексера и к сод[е] 625; 23 III на
суђењу са Душаном 560; 23 III за 2 лоза и лото 600; 23 III за једно јеге за
тестеру 100; 23 III Милану за пуш[ку] 70; 24 III за 1 кгр зеј и 2 кгр гаса
570; 24 III Илинци за бојење пређе 210; 24III за један шприц и игле 1550;
2 III (sic!) [IVJ Милени за интернат за апр. 10.110; 2 III (sic!) [IV] подвоз и
трош око суђ. са Душаном 3150 [динара]
пренето 77460; 9 IV 62 на суђењу око коцке 2150; 9 IV Влајку за 640
кгр сена 19200; 15 IV зем задрузи Милич за Жицу 3300; 20 IV на суђењу
са Душаном и трош. 2200; 20 IV за 1 кгр лука сада 600; 20 IV за 1 лото за
25. IV 62 г. 200; 23 IV за 32 500 кгр боцнате Жице 8960; 23 IV за 1 кгр
Ексера за Жицу 320; 23 IV 1 1/2 кгр Ексера 360; 23 IV Подвоза и трошка
око набавке Ж и ц е 470; 23 IV за 1 кгр зеј 1/2 шећ. 1/2 пиринча 500; 27 IV за
мељаву 353 кгр шенице 1050; 3 V 62 Милени за интернат за V 62 10.115; 7
V на суђењу са Душаном так. и трош. 2270; 7 V за малин и семе парадис
83; 7 V ручак 110; 7 V за 2 срећке и лото 600; 8 V порезе за II тром. 1962 г.
6050; 8 V Раденку за лекове 453; 12 V за 1 кгр ексера за врљике 250; 12 V
за 5 ком стакла за колибу [у винограду] 300; 12 V за подвоз и преглед
Мајке и Мене 270; 19 V за 1 малин и 100 грама Ексера 120; 19 V за
екс[ен]цију [за туршију] и подвоз Мајке 150; 19 V за 300 комада црепа за

Богољуб М. Андрић

Млекар 3600; 19 V за клепање 1 сикире мале 130; 25 V за [неч.] и по[д]воз
300; 25 V за 2 кгр камена 1/2 су[м]порова 640; 25 V за 1 чисти сапун 60; 27
V за оправку кључа и шарки 200; 27 [V] 1 кгр шећера кристала 170; 27 V
Нади за 2 кгр сира 400; 27 V на вашеру деци за колаче 120; Свега 142.220
[динара]
31-V-1062 гол пренето Динара 142220 ди; 4 VI за лекове и преглед
Богољуба 640; 4 VI трошка н подвоз до Ваљева 740; 4 VI казне за продају
пића 10.050; 4 VI за 1 лоз и 1 лото за 10. VI 400; 5 VI за шприцање 4.
говеда 420; 5 VI Милени за интернат за VI 62. 7.770; 10 VI за прасе за
преславу 4500; 12 VI за ситне ствари за преславу 3000; 12 VI за водицу
попу 100; 12 VI за квасац и купус 110; 14 VI за 50 кгр суперфосфата 800; 14
VI за 50 кгр нитромонкала 1250; 20 VI за 3 кгр плавог камена 1/2 сумпора
870; 20 VI за малин 50; 26 VI Милану Груичићу за 170 к. за Мељаву
[превоз] 510; 28 VII за две косе и 2 белегије 1540; 28 VI 1 кгр зејти 1. кгр
шећера 1 цегерер (sic!) [цегер] и руч.[ак] 840; 28 VII 5 кг. купус 4 свеск
лука и Друо 940; 10 VII 1 кгр зејтина 3 шибице кутија Ратлука 420;
Пореза за III тромесечје 14610; таксе на кола и волове 1962 4600; Мићи
Ђурђевићу за стругање 2300; на плавању за зеј шећер и друго 840;
Милени за пенцирање ципела 650; Вељи Васићу за плави кам 1250; за
шприцање свиња 900; Милени за џемпер 5000; за 1 штранку 1 кгр
праш[ка] 1/2 Ексер 600; Спасенији за гумаће у гот[ову] 1000; Милану за
гумаће у готову 1000; за буваћ у течности 320; Раденку за лекове 1050; за
4 кгр плавог камена 1100; око вршаја за дуван 300; за пренос Свега
212690 [динара]
пренето 212690; за 1 кгр зеј 2 кг гаса и друго 1200; Илинци за бању
ковиљачу 20.000; Мари кад је долазила кући 3000; пут за Мене и
Љубинку око зуба 1220; Мени Богољубу за летне пантал. 1900; за 1 кгр
зеј 1 кгр шећ 1/8 папр[ике| 600; за 1 кгр зеј и кгр шећер и 1. конацбОО; за
1 кгр зеј и кгр шећера 1 1/3 Ек и друг 1180; з шприцање свиња 450;
Војисаву у готову 5000; Ђери у готову 700; Мајци за прашкове 150; за
оправку бурета Нишлији 1000; Миодрагу за креч 5 50 5500; Живку Илићу
за камен 500; Мени за шешир 1010; Ђери за новине 100; за 100 кгр куруза
4700; за поткивање волова 800; за прераду даске за канапе (sic!) 600; за 33
кгр парадајиса 530; за гуму за бицикло 350; за печурке и салицин 200;
трошка у осечини Стој и Војсав 270; за 800 ком црепа 9.600; за 2 кгр зеј
1/2 шећ. 1/2 шећ 900; за једну срећку за 10 III 200; за шивење панталона
300; пренето 247.750 [динара]
пренето 274.750 Љубици за подвоз око зуба 500; Мајци за прашкове
100; Војисаву за подвоз око зуба 520; за 102()0 кгр сланине у осечини 5200;
за 53 кгр пасуља у осечини 4500; Ђери за пут у Београд 2000; Мени за
преглед и лекове 1800; Подвоз за Мене и Илинку 1560; трошак са
Љубицом Славком и Илинком 1250; мени цоколе4620; за 5 метара [неч.]
1340; за један кгр зејтина 370; Раденку за лекове 1430; Милану за
Екскурзију 2000; Мени за две шловјанке 1700; за стакло за [колибу y]
виноград 440; за Ређење 6 кгр вуне 400; за 2 1/2 к шећ 2 к гаса 720; за 2 кгр
зеј на Плавању 740; за 5 кес[а] праш за шеницу 750; за ексенцију 1/2 кгр

Кућенни диениик (приредио Jl>. Лидрић)

за папрмке 400; за Ђубриво Зем 3. Ми.пи[чини]ца 12.050; 13 X за преглед
и лекови Богољубу 1150; 20 X за 100 кгр соли 5180; 20 X за 1 кгр шећ и
две дивке 260; 23 X Богољубу за специјални преглед са подвозом и
трошком 2250; 2 XI са лазом Плећића подвоза 7 3 780; 2 XI ручак и
доручак 290; 2 XI Илинци за мараму 830; [свега] 329.880 [динара]
пренето 329.880; 2 XI за 2 батерије 260; 2 XI за 2 срећке за 10. XI 400;
10 XI за 20 комада ћерамиде 500; 13 XI на суђење са душаном 2600; 13 XI
подвоз за или|н|ку 520; 13 XI за два поклопца 520; 14 XI порезе за IV
тромесечје 12.960; 14 XI таксе на чек плаћене порез 70; 15 XI Милени за
интернат за IX 15000; 15 XI Милени за интернат за X 16000; 15 XI
Војисаву у готову 18.000; 15 XI казне за пиће [неовлашћена продаја]
15100; 15 XI Милени за интернат за XI 15000; 15 XI за 2 к гаса 1/2 ексер 1
к. тем. (sic!) 683; 15 XI за две шипке гвожђа по 5 м 1800; 17 XI за 2 к. гаса и
к шећ. 2 те. 1/2 екс 680; 18 XI за двоје прасица крстивој 6000; 18 XI
Богољубу за панталоне 3000; 18 XI за 1 влашу зејт 1 дивку 2 кут[ије] 730;
18 XI Илинци за гумаће 700; 20 XI код Наде за шећер и бонбон 160; 25 XI
за дарове код Перке 74 2800; 25 XI за канту за маст од 30 к 3400; 25 XI за
црева бибер и 1 1 з ° соде 550; 25 XI подвоз и трошак доваљева 680; 25 XI за
преглед код јелића 100; 28 XI Јоцану за ређење посека 2000; 28 XI
Стојадину за Панталоне 2500; 28 XI Војисаву за Панталоне 2500; [свега]
455.093 [динара]
пренето 455.093; 6-ХП-62 Милени за интернат за XII 62 11400; 6 XII
Мени за Преглед и лекове и трош 0760; 6 XII за 10 кашика и 10
виљушака 1000; 7 XII Раденку за лекове 813; 10 XII за жалбу на попис
стоке 380; 10 XII Лазару Плећићу за порезу 3090; 12 XII за 2 кгр гаса и 3
стакла з[а] пр[озор] 450; 12 XII за 1/2 воска Златомиру Марковићу 1000; 12
XII за ваљање сукна и подвоз 1300; 20 XII Илинци за чизме 1560; 20 XII
Богдану за три кила говедине 600; 28 XII Ђери послао за Београд 2000;
28 XII Ђери два телеграма 450; 28 XII Милени послао по Милисаву
[Адамовићу] 500; 2S XII Илинци подвоза и трошка до Лоп.[атња] 220; 28
XII за три ки[лог]ра[ма] кристала шећера 510; 30 XII 2 кгр гаса 1 влашу 2
кгр шећ 3 шиб 1030; Свега 483.216 [динара]; 31-ХИ-1962 год.; Б М
Андрић
1963
3-1-1963 г. Раденку за буквар 220; 5 I Илинци за ређење вуне 100; 5 I за
14 дистола за овце 98; 9 I Богољубу за лекове и Раденк. 80; 9 I подвоз до
ваљева и трош 620; 9 I Милени за интерна за I. 63, 8.100; 9 I Милану
Грујич[и]ћу за Мељаву [превоз] 1000; 14 I за месо за славу 12000; 14 I за
шећер и друго за славу 3145; 14 I за свечарско попу 300; 16 I Мајци за
опанке 2000; 16 I за 2 батерије и вим. 290; 16 I за куварицу блок и трош.
код цркве 300; 5 II Милени за интер. за II 63 10.500; 22 II Рад[е]нку за
шловијанке 800; 22 II Мени за подвоз и леков 600; 22 II Раденку за капу
73 У Ваљево ради куповине н,иве Чапиице
74 Свастика, удата за Златомира Томића, Доње Црниљево
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300; 22 II Милану за мастило 50; 22 II порезе за I тромес 963 23190; 5 III
Милени за интернат за III 63 10.530; 15 III Спасенији за лекове 2200; 15
III Душану Давидовићу за клеп раника 100; 30 III за 3 к шун.[агла] 5
к е ф ] купуса и пар. 910; 30 III за гвожђе за дрвена кола 300; 30 III за 1. бич
и 7 нитни 120; 30 III таксе на п[о]рав[њању] са В л а ј ф м ] 930; 30 III
Подвоз до Ваљева и обратн 520; за пренос свега 79.303 [динара]
пренето 79303; l-IV-963 за порез на кавану 30070; 3 IV за 1/2 шећ. 2 к.
rafca] паприк каве 625; 5 IV за 1 1/2 Ексера 360; 8 IV Милени за интерна
IV/63 10.130; 20 IV Душану Плећићу за оправку кола 1200; 20 IV трошка
мени и Стојадину одлазак Љубици у бол[ницу] 1060; 20 IV 1/2 кгр сада
лука 400; 25 IX (sic!) [IV] 1 кгр зеј 200 каве и к. шећ 900; 25 IV за калем
конца и ковер[т] 100; 7 V Милени за интер V 63 10130; 10 V за оправку
стега 1000; 15 V за шприцање свиња 600; 25 V за преславу ствари 1450; 25
V за плави кам. 3 кгр 750; 31 V за тужбу пис и двокату 3050; 31 V подвоза
до Ваљева 520; 31 V за ручак у Ваљеву 150; 31 V Војисаву у готову 1000; 7
V (sic!) за 50 кгр цимента 1100; 24 V на суђењу са Душаном трошка
подвоза 1050; 1 VI за жетву ствари 1200; 1 VI шприцање говеда 5 ком 750;
18 VI за плави камен 4 кгр 1000; за пренос свега 156898 [динара]
пренето 156898; 20 VII зем. зад. кам. за ђубриво 21.500; 21 VII
Крстивоју Андрићу за прасе 3000; 21 VII Мићи Ђурђевићу за стругање
5500; 21 VII Живку ћопи за 100 Миокор [sic!] 2500; 21 VII учитељу за
прасе за [неч.Ј 5000; 21 VII Војисаву у готову 3000; 21 VII Љубици за
лекове 1200; 25 VII Спасенији карту до београда 1100; 30 VII Милени за
лекове 1000; 30 VII Љубици за гумаће 800; 29 VIII сведоци и трош. око
суђења са Душаном 3500; 1 IX за прашак за парад. и печурке [запушаче]
650; 1 I X Божи Јовановиђу за 200 к креч 2000; 1IX Милени за интерна за
сеп 63 г Ђеро 15000; 1 IX Милени за књиге на полазку. Б. 2000; 8 IX
Мари за свадбу 75 у готову 25.000; 8 IX за свиње за Марину свадбу
Крст[ивојуЈ 32000; 8 IX за шећер и др. ствари за свадбу 6000; 8 I X за вино
за свадбу Марину 3000; 8 IX за куповину дара за свадбу Марину 7.400; 8
IX Свирачима на свадби Мариној 1.000; 8 IX 63 за 2 прасета за печеницу
и славу 10.000; 24 IX на суђењу са Душаном 24 IX 63 5.000; 26 IX за
билете на волове улаз и трош 710; 27 IX за 1 бич у осечини 60; 30 IX
Стојадину за обућу и одело 10.000; 30 IX Војисаву за обућу и одело
10.000 [свега] 334.818 [динара]
пренето 334818; 30 IX 63 зем задрузи кам за ђубриво 63 г. 21700; 30 IX
за 1 1/2 зејтина 1/2 супе и Друго 790; 30 IX за 2 кесе прашка за шеницу
300; 30 IX трошка и подвоза код Љубице 600; 30 IX Милени за интерна
за октоб 3.000; 15 X за 2 кесе прашка за шеницу 300; 15 X за бријаћу
маши[ни]цу и четку 500; 15 X за 100 кгр соли Млевене 5.280; 18 X
Илинци за подвоз Љубици 320; 18 X за клепање раника 100; 20 X за 2. кгр
зеј и 1/2 Ексера 900; 30 X за 2 кгр гаса 1/2 шећ. 1/2 пир[инча] 483; 1 X (sic!)
за 2 кгр брашна 1 кгр шећ. 1. мал.[ин] 500; 1 XI таксе на жалбу са
Душаном 2900; 1 XI код лекара за мене подвоз и трош. 900; 1 XI Војисаву
75 Удала се за Светозара Хрваћанина, родом из Живиница код Скендер Вакуфа

Кућении диспник (прирсдио Љ. Лидрић)
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Факсимил гридесет треће стр. „Дневника"

Богољуб М. Андрић

за поставу за капут 800; 1 XI Раденку за лекове 1000; 6 XI за крпљење
моји цокола 100; 6 XI за телеграм Ћери 150; 8 XI Милени за Интер за XI
963 10.500; 8 XI трошка за шабац и подвоза 470; 9 XI улаз на волове и
трошка 300; 10 XI 2 кгр гаса и влашу зејт 650; 10 XI Стојадину у готову
9100; 10 XI Војисаву у готову 2400; 20 XI на ћуприју авраму [Андрићу]
100; 20 XI за прашак за шеницу 150; Свега 399108 [динара]
пренето 399108; 25 XI 63. код Ж[иворада] Јанковића 2 к. гас и др. 450;
30 XI Подвоз до Београда и обрат Мари 600; 5 XII Спасенији трошка до
београда 200; 10 XII за 1/2 супе 100; 10 XII за рећење посека јоцану
[Теодосићу] 2000; 10 XII Милени за интернат за XII 63 10.630; 10 XII
Милораду Симеуновићу за прасе 5100; 10 XII Даринци Живановић за
шљивиће 1000; 15 XII за два кила гаса 300; 20 XII Стојадину за шивење
пантал 400; 25 XII за 1. влашу зејтина 370; 27 XII Милану Грујич[и]ћу за
вучу зоб. и [неч.] 1.500; четири сто двадесет хиљада седам сто педесет
осам динара 420758 Дин; 31 XII 1963 год. Богољуб М. Андрић.
1964
1-1-1964 г за 2 батерије 2 шиб. 300; 1 I за оправку стега за кант[ар] 300;
4 I за шећер пиринач Ексере 400; 4 1 за 2 кгр гаса 150; 5 I деци Милану и
Раду на оце 200; 5 I Милени за интернат за I 1964 8300; 12 I за славу
шећер и Друго 2840; 12 I за свечарско и молитву 400; 12 I Верци 76 за сито
често 400; 25 I на суђењу са Душаном 2260; 25 I за 1 лоз за 6 II 964 г 200;
25 I за два кила гаса и хар[т]иј[у] 350; 25 I за 1 1/2 кгр соде 675; 6 II
Милени за интер за II дао Ћер 11000; 10II за оправку 2 кључа Живку 200;
10 II Војисаву у готову 2200; 15 II за 1. кгр зеј 1. кгр шећ 100 гр кав 700; 15
11 порезе за I тромес. 1964 12370; 15 II Илинци за бојење пређе 850; 15 II
Мајци за лекове 900; 20 II за 1 свеску 200; 29 II за подвоз Љубици 200; 29II
Даринци Живановић за шљивић[е] 1500; 4 III Гвоздену [Андрићу] за
клепање раника 100; 7 III Милени интернат за III 10640; 7 III за прашак
за стоку 60; Свега дин. 56.635; за пренос
8III 964 г пренето 56635; 15 III за 4 кгр гаса Јовановићу 300; 15 III за
билтен на краву колом[аст] лепак 500; 15 III за улаз на краву у осечину
100; 20 III Раденку за лекове 1800; 20 III Милану за лекове 1400; 20 III за 2
батерије за звучник [транзистор] 300; 25 III Војисаву за лекове 3500; 25 III
Љубици за лекове 1500; 26 III за 14 кгр пасуља 2100; 26 III за 10 кгр лука
за јело 400; 26 III за 1 кгр лука сада 400; 26 III за 1 штрањку 100; 26 III за 1
влашу зејтина 400; 26 III подвоза до Љубице 360; 26 III Живојину за
превоз вина 100; 30 III Љубици за лекове и прегл 1000; 4 IV Раденку за
лекове 1 к. шећ 1000; 4 IV Милијану Андрићу за 1 к. лук 150; 7 IV
Милени за интерна за април 11000; 8 IV Илинци за Лопатањ 200; 12 IV
Љубици за лекове 2500; 12 IV за 1 кгр Ексера 260; 18 IV за лук сад
Живку 7 7 100; 21 IV 2 кгр гаса 1. влаша зејт 1/2 шећ 1000; 23 IV ја и
Раденко гл[е]дање ви[л]ма 330; 23 IV на слеме Јовановићима 200; за
пренос 87635 [динара]
76 Супруга Мирослављева
77 Шурак
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пренето 87635 дин; 28 IV Љубици за лекове 1200; 28 IV за 10 кгр
пасуља Ваљево 1300; 28 IV за 20 кгр кромпира 1000; 28 IV 1 влаша зејт 1/2
шећер 500; 8 [V| Милени за интер за Мај Ђ. 11.000; 8 V Милени у готову
2300; 8 V Љубици у готову 2500; 10 V за шприцање 2 Свиња 640; 16 V за 2
кгр пепеина за кром 360; 16 V Мајци за прашак 75; 16 V Подвоза за
Ваљево и обрат 580; 16 V за оправку зуба 2000; 16 V за пашу задрузи 1000;
16 V Перезе (sic!) за II тромес. 1964 г9930; 24 V Милану за лек. уверење
1200; 27 V Раденку за 1 1/2 штова 1560; 27 V Мени трошка и подвоза у суд
са Душаном 700; 27 I (sic!) за 1 к шећ 1/2 зеј 200 гр каве 1/2 [неч.] 2
себ[уре] 900; 27 I (sic!) за шприцање 4 говеда 640; 27 I (sic!) за 3 кгр
камена 800; 8 VI Милени за интер за Јуни 64 11500; 8 VI за 20 кгр пасуља
2400; 14 VI на Младу Недељу трош 400; 14 VI бобици у готову 100; 14 VI
за преславу за шећер и Др 2700; 14 VI попо за водицу 100; свега 145.050
[динара]
лренето 145050; 3 VII964 г таксе на Пресуд са Душаном 3200; 3 VII за
2 белегије 200; 3 VII таксе за уверење 200; 3 VII 5 жил[ета] 2 шиб 2
сапуна 200; 3 VII за маст за моје руке 60; 3 VII за два храставца 40; 3 VII за
једну кокту 50; 3 VII Илинци за Гумаће 700; 3 VII за подвоз и обратно
Ваљев. 600; 6 VII Миловили у готову 150; 6 VII Милану за пут у В. бању78
3600; 6 VII за 8 кгр камена 2080; 10 VII за 1 влашу зеј 1/4 Ексе. 2 кга
папри[ке] 1100; [свега] 157.230 [динара]; 15 VII Зем задрузи за ђубри.
пашу 28600; 15 VII Пери Андрићу за двоје прасиц. 12500; 15 VII Љубици
и славици 79 5000; 15 VII нади и Животи враћен дуг 10.000; 21 VII за
шприцање краве 320; 21 VII за 1. кгр плавог кам 260; 21 VII за 2 кгр
шећера 420; 21 VII за 2 штрањке 240; 21 VII Илинци враћен дуг 14000; 25
VII Живану Адамовићу80 за прас. 2200; 28 VII Порезе за III тром 1964
15670; 29 VII за 2 кофе 3 чанка 2 слани.[ка] 2900; 29 VII за 1 к варбе и табак
гланца 500; 29 VII Богољубу за 1. гумаће и чарап 1500; 29 VII Подвоза за
ваљево и обрат 470; 29 VII за 10 кила Парадајиса 200; 29 VII за 2 тубице
борвасам (sic!) 5 праш[ка] 195; 29 VII за 1 бурек и 1/4 кл[е]ба 100; пренето
252305 [динара]
пренето 252305; 30 VII за једну влашу зејтина 440; 30 [VII] за утовар и
истовар ђубрива 110; 4 VIII за 1 кгр шећера за вршај 210; 4 VIII за 4 кгр
парадаиса за вршај 200; 10 VIII за једну лубеницу 100; 12 VIII Милоју
Божићу за [неч.] 100; 12 VIII за један бич 50; 12 VIII зем. задрузи Мил. за
веш. ђубри 12.000; 12 VIII Милану одело у школу 6000; 12 VIII Гвоздену
за клепање раника 100; 12 VIII Пауну Настићу за клеп раника200; 12 VIII
за паприку 100; 20 VIII за 120 кила соли [неч.] 5760; 20 VIII Спасенији у
готову 240; 21 VIII подвоз и трошак код Љубице 600; 21 VIII за спортску
прогнозу са Славком 200; 25 VIII за прераду даске за две собе 4200; 25
VIII за 4 1/2 кгр Ексера за собе 1200; 25 VIII трошкови у осечини 240; 25
VIII Мајци за гумаће 860; 5 IX Милану за интерна у школи 12100; 5 IX
78 За угшс у Угоститељску школу
79 Унука(1961), по кћериЉубици
80 Отац снахе Спасеније
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Војисаву за Раденка за школу 4800; 5 IX Милени за полазак у школу
5000; 5 IX за оправку цртала на плугу 500; 18 IX Мени за цоколе од
Спасоја 4500; 18 IX за три билета волове и јуне 750; 18 IX за 2 кгр гаса у
Каменици 260; 18 IX трошка и подвоза у Каменици 220; за пренос свега
313.345 [динара]
пренето 313345; 5-1Х-64 (sic!) на суђењу са Ив.[аном] Плећићем 900; 5
IX (sic!) изгубио новчаник и новца 2300; 20 IX за 1 лон[ац] од 5 л. 1/2
шеће 830; 20 IX Стојадину у готову 1000; 20 IX Војисаву у готову 1000;
7-Х-64 за 5 кес прашка за шеницу 700; 7 X за 1 влајшу] зеј 1. кгр шећ и
каве 1110; 7 X за један сапун и шибицу 60; 7 X Милени за стан и храну
8110; 7 X задрузи зем Кам за ђубрив 21800; 7 X задрузи зем Кам за прска.
воћа 3600; 15 X Војисаву за пресељај 81 5400; 20 X Војисаву за ципеле
5000; 20 X Милени за обућу 4000; 31 X Милану за интер за XI12000; 2 XI
Милени за капут 20000; 2 XI Милени за храну за XI 10000; 6 XI Милени
за превла[ча]ј дрва 6.000; 6 XI за два кила гаса [неч.] 560; 6 XI за влашу
зејти 450; 6 XI пореза за IV тром 1964 770; 11 XI Порезе Лази Плећићу за
63, 64 2.000; 11 XI Таксе за увер. са Сретено[м] Плећић 200; 11 XI Трошка
код Љубице 500; 11 XI Богољубу за одело 16000; за пренос 437635
[динара]
пенето 437635; 25 X (sic!) [XI] 64 на свад. код Крстивој трошка 8500;
10 XI Спасенији за обућу 1000; 15 XI за три кила масти 1500; 15 XI за 1.
прашак за шеницу 140; 15 XI за клепање раника Гвозден 100; 15 XI
Животи за 2 прасета 14.000; 15 XI за шприцање говеда 480; 15 XI Нади за
блузу на аранђел. 675; 15 XI код на[де] деци за чокол. и бон[бону] 210; 15
XI Милану трошка по Слободану [Адамовићу] 1000; 30 XI за 2 кгр гаса
290; 30 XI за 1 четку за кречење 500; 30 XI Мајци за кило шећера 250; 4
XII Милану за интернат за XII 64 12100; 7 XII Милени за интер за XII64.
9000; 7 XII за 1/4 пир[инча] и к[еса] бибер и каву 160; 7 XII за крпл>ење
лонца Дивнићу 100; 7 XII Јоцану за ређење посека 2100; 7 XII за 1. кову
за дар Роси 8 2 1200; 7 XII Драгојло за крме 44 кгр 11.600; 17 XII Ивану
Плећићу за 11 год [порезе] 13202; 28 XII са Лазом сигурањ таксе 350; 28
XII Војисаву за плац 83 60.000; 28 XII за десет тањира 1800; 28. XII за десет
чаша 400; 28 XII за чаршав за астал 1060; 28 XII за печ. леба 350; за пренос
579695 [динара]; 1964. г.
пренето 579.695; 28-ХН-64. Богољубу за леков 1120; 28 XII Мајци за
лавор 420; 28 XII Мајци за прашкове 150; 28 XII за десет танира 1800; 28
XII за два кила соде 840; 31 XII за три кила зејтина 1320; 31 XII за два
кила Ексера 560; 31 XII за 1 туце шибица 100; 31 XII за 1/2 пиринча 85;
[свега] 584290 [динара] 31 XII 1965 (sic!) [1964] год Богољуб Андрић
1965
l-l 965 r Милану за интернат за I 7000; 11 Милени за интер за Јануар
6000; 14 I за славу разни ствари 8810; 14 I за навлаку за Јорган 2900; 14 I
81 У Ваљево, Радничка 59
82 Кћерка сестре Зорке
83 Ваљево, Мионичка 4 (Обилићев венац)
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за дељање даске за баби[нуј собу 1000; 20 I Мени за инекције 670; 20 I за
батерије за звучник 460; 20 I Миловили и Зорану на Јов[ањ]д[ан] 200;
1-Н-Милану за интернат за II 65 13.000; 1 II Милени за интернат за 65 г
8000; 8 II Порезе за I тром 1965 г 15670; 8 I Подвоза до каменице 200; 8 II
за 1 кгр шећера и 10 шиб 320; 13 II за бојење Илинци 550; 1-Ш-Милени
за интер за Март 8000; 1 III Стојадину за одлазак београд 1000; 1 III
Милану за интер Март 12000; 10 III за 2 кгр гаса 250; 20 III за 1 влаш зеј
1/2 шећ. 550; 20 III за једно сито често 1000; 20 III Мени за лекове 520; 26
III Милени за интер за апри 10.100; 1 IV Милану за интер за апри 12150;
1 IV Крсману за два вепрића 15600; 1IV Пери Андрићу за восак 750; 1 IV
за 2 кила лука 240; 1 IV Зорану на колевку 84 1000; 1 IV Подвоза и трошка
до беог. 1200; за пренос свега 129100 динара
пренето 129.100; 1 IV за шприцање свиња и кокоши 1300; 1 IV Драги
Андрићу за 4 кгр [неч.] 4.000; 10 IV Милану за обућу 4.000; 10 IV
Стојадину за обућу 1000; 14 IV за влашу зејтина 1/2 шећ и другОбОО; 28
IV Милени за интернат за Мај 10.000; 30 IV Милану за интернат за Мај
16.000; 13 V за влашу зеј и паприк и 7 печ. [запушача] 600; 18 V
Спасенији за обућу 1000; 18 V за преглед и лекове богољубу 1960; 18 V за
подвоз доваљева и обрат 620; 22 V Милени за подвоз до Шапца 1000; 30 V
Богољубу за сандале 3220; 30 V Богољубу за салију 1440; 3 VI Милану за
интерна за Јун 12.000; 3 VI за кгр плави кам 1 к. пепеи 1203; 5 VI за
ствари за преславу 3500; 10 VI за свечарско попу 200; 20 VI за 4 кгр
плавог камена 1340; 21 VI Животи за прскалицу 500; 20 VI за 6 кгр
сумпора 720; 20 VI за 10 кгр купуса 600; 20 VI за једну влашу зејти 450; 30
VI за брашно и др за жетву 500; 10 VII Милени за документа 85 500; 20 VII
задруз кам за ћубриво 23800; 20 VII задрузи оглеђ за ђубрив 21600; 20 VII
Живку [Ћопи] за ђубриво 3200; [свега] 250.453 [динара]
20 VII65 г. пренето 250.453; 20. VII Владисаву враћен дуг 12000; 20 VII
Пауну Андрићу враћен дуг 5000; 20 VII Крсману враћен дуг 1.000; 28 VII
за 2 к Љуте [ракије] Душану 1400; 28 VII за 4 к. плавог кам 1340; 28 VII
Илинци за лекове 1000; 28 VII за 2 кгр шећера за вршај 450; 28 VII
Милану и Милени за београд 1000; 28 VII за одело 25000; 28 III Порезе за
III тром. 1965 21200; 2 VIII Мирку за плек. буре 1500; 5 VIII Милану за
пут до Врњац. 3500; 5 VIII Богољубу за лекове и преглед 1950; 10 VIII
Милану за Интернат за август 1965 12.700; 8 IX Богољубу за преглед и
лекове 1960; 8 IX подвоз до Ваљева и обратн 630; 8 IX Милану за
интернат за Сеп. 16.000; 8 X за шприцање 3 свиња 1890; 15 X Богољубу за
прегледе 800; 15 X Војисаву у готову 150.000; 15 X Милану за интер за
Новембар 16000; 20 XII за гас 5 кила и још 2 к. 1050; 25 XII за 3 кила соде
1521; 25 XII Ненаду за јастук [неч.] 1000; 25 XII Богољубу за лекове 1100;
25 XII порезе за IV тром 65 г 5270; 25 XII Милану за интерна за деце 65
16.000; 25 XII за шећер пакет Ђери 410; за пренос свега 553.124 дин.
пренето свега 553124; 20 XII 1965 на кумству код Драго[љу]ба
[Симеуновића] 7200; 20 XII Крсману за 25 паоца [за колски точак] 1000;
84 За прауиука Драгу гина (1965), по унуку Зорану
85 Ради запослења после занршене Учитељске школе
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20 XII Стојадину у готову 4000; 20 XII за канту за маст 4715; 31 XII1965
свега 571039 [динара]; Б Андрић.
[1966]
10-1-1966 г за шећер друге ситнице за славу 7200; 101 за свечарско 800;
10 I за прасе за печење 6000; 25 I на забави 600; 10 II Љубисаву у готову
1000; 10 II Богољубу за преглед и лек 2.000; 10 II за дистоле за говеда 480;
15 II за порезу за I тром 1966 18700; 15 II за канту за Млеко 1000; 15 II
Спасенији у готову 1150; 15 II за цедило 150; 15 II Стојадину у готову
520; 13 II (sic!) Милану за интер за II 16000; 13 II (sic!) за светло Боривоју
52000; 30 III Милану за интерна 30 IV 16000; 30 III за довод светла 11000;
20 IV Јовићу за оправку кола 4000; 20 IV за натезање шина 1500; 28 V
порезе за II пол. 66 г 18700; 28 V за ствари за преславу 5000; 30 VIII за
светло задрузи 47000; 30 VIII за ђубриво 87568; 30 VIII пореза за III тром
1966 22100; 30 VIII Мајци за сарану 86 19800; Милану за интер за Јуни
8000 [динара]
1-1Х 966 Илинци Враћен дуг 9000; 1 IX ствари за преславу 5000; 1 IX
за прашак виш. огледала гас и др. сит 2500; 10 IX Јордану за прашак за
виноград 800; 10 IX за изгубљену и купљену сикиру 2200; 10 IX за 2 кила
соли 216; 10 IX подвоз до каменице и обратно 280; 10 IX [неч.] части кад
сам [неч.] М. 240; 10 IX Ђери за пут за Загреб 87 2000; 10 IX Раденку за
књиге 10000; 10 IX Љубици и Мени за соко бању 40000; 25 X Милану за
полазак у Војску 5000; 25 X Војсаву у готову 10.000; Богољубу за [неч.]
21000; 25 X Илинци 2600; 25 X за 60 кгр соли 4200; 25 X за 19 кгр шећера
за вино 4940; 25 X Илинци враћен дуг 2000; 25 X Илинци подвоз до
Ваљева 600; 25 X Мајци за свећу у Лопатњу 500; 25 X прилог у цркви у
Лопат 500; 25 X Мени и божи око даказ р. стажа 2000; 25 X на кумству
доња кам 3300; 25 X Јоцану за ређење сви[ња] 7500; 25 X за једно к. зеј
дато Стој 600 [динара]
25 X 66 г за оправку кључа живку 300; 25 X Илинци за бојење пређе
1000; 25 X Илинци за памук 1000; 25 X Илинци за подвоз до Ваљ. 500; 25
XII Попу за свечарско за славу 1000; 25 XII Драгану за ношење панајије
(?) 100; 25 XII Пери Андрићу за Восак 1880; 25 XII Богољубу за преглед и
леков 2320; 25 XII за два јегета 670; 25 XII за 1/2 шећера 145; 25 XII
Подвоз до Ваљ и обрат 800; 25 XII за једно кило соде 520; 25 XII за струју
Мари[н]ку 850; 25 XII Ђери за пут за загреб 3000; 25 XII Миличанској
задрузи за Мекињ 9000 [динара]
II. КУЋЕВНИ ПРИХОДИ
Сува шљива у 1959 г узето за 961 кгр 88 836; Сува шљива 1960 г узето
за 320 кгр 32 000; Сува шљива 1961 г узето за 1884 кгр 222 560; Свежа
шљива 1962 узето за 6533 кгр 191 774; Свежа шљива 1963 г узето за 2225
кгр 55 625; Грожђе у 1959 г узето за 490 кгр 43 840; вино у 1959 г узето за
86 Умрла јс 19. јула 1966, у 88. годиии живота
87 Ha студије иолитичких наука
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272 кгр 27 200; Малина у 1960 г узето за 728 кгр 55 315; Малина у 1961 г
узето за 755 кгр 50 105; Малина у 1962 г узето 1435 кгр 114 856; Малина у
1963 г узето за 630 кгр 55 500; Грожђе у 1963 г узето за 330 кгр 23 000;
Ракија у 1963 г узето за 30 132 (sic!) кгр 23 400; Ракију Љуту у 1963 узето
за 68 кгр 34 (XX); вина у 1963 узето за 384 кгр 33 100; Малина у 1964 узето
11548 кгр 142 702; Малина доплата 1964 г од Мили[чини]це 2 038; Шљиве
узето у 1964 г та 5241 г 188 210; грожђе узето у 1964 г за 105 к 10 500;
слама узето 1964 г за 2 слам 11 500; Кирија узета 1964 г за кућу код
гар[аже] 48 000; дрва узето 1964 г за 1. кубик 3 000; Вино узето 1964 г за 21
420; Малина узето 1964 г доплат осладић 9 290; шеница узето 1964. од
Животе за 400 к. 26 500; Свега 1 513 270 [динара]
пренето 1 513 270; 1 IV 965 г узето за 148 кгр ракије 30 840; 30 IV 965
узето за кирију I I I I I I I V 965 26 000; 30 IV 965 доплата за малину 1964 год
11 020; 30 VI 965 узето за кирију на кућу V VI 965 13 000; 30 VI 965 узето
за Малину 1965 г за 758 к. 113 700; 30 VI 965 узето за Малину 1965 г за 72
к. 10 800 [динара]
Напомена
Приређујући очсн Кућспни дисвиик, пастојао сам да он буде штампан
онако како јс у рукопису - и ор гографски и морфолошки и лексички - чак и
кад је реч о очигледним грешкама или, појединим, неправилно написаним
речима (сицилијум, на примср); на то сам упозоравао уобичајеном ознаком
sic!, тако, тако пише. Ila више места, понеку реч или скраћеницу нисам успео
да прочитам; то сам, у угластој загради, напоменуо, баш као што сам у такву
заграду стапл.ао cne интервенције, допуне; све оно што је било неопходно
уметмути да би се наиисано, а непотпуно и погрешно, лакше, боље и
правилно разумело.
Рали уштеде у простору, записе сам сажимао у један, логичан, пасус
(једна страница у рукопису један пасус), исписујући их in continuo, с тим што
сам ночетак спакога означавао још и курзивним писмом, а стављањем тачке
и запете да је реч у новом реду у оригиналу. Изостављао сам, због
прегледности, попављање годима у врху сваке странице, и знак за поменуто,
то исто (detto). Све друго је онако како је у самоме рукопису.
Ближе, веома сажете податке о личностима које се помињу у готово
сваком реду, давао сам у фуснотама о ближој и даљој родбици и о оним које
су се ородиле с нашом поролицом; женидбама и удајама. У свим другим
случајепима реч је о суседима из Осладића, Миличинице, Оглађеновца и
Каменице (вал»евске). Судску и другу архивску грађу нисам прегледао, тако
да су изостала прецизнија објашњења о гоме зашто се отац судио, пре свега, с
Душаном, 'Гихомиром и Радомиром, браћом од стричева Јеврема, Драгића и
Павла. Према још неома жином памћењу, у првом случају реч је о праву на
д е о млина, у другом о учињеној иољској штеги и несметаном проласку кроз
воће, а у трећем о с л у ж б е н о с т и пута и другим зађевицама.

КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

Владимир Кривошејев

БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИОГРАФСКИХ ИЗДАЊА О
ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ
У зборнику ВАЉЕВО 1945-1965 (Ваљево, Народни музеј Ваљево, 1997,
објављен је Попис посебних издања ваљевске историографије који је
обухватио посебна издања, изашла из штампе до краја 1996. године.
Појава ове ретроспективне библиографије је иницирала и активност
даљег перманентног праћења и регистровања нових историографских
издања везаних за разноврсне аспекте прошлости, што се, у виду текуће
библиографије, остварује на страницама Гласника. Ово је трећи наставак ове текуће библиографије и у њему су, азбучним редом, пописана
она издања која су објављена од краја јуна протекле године (када је
закључен прошли број Гласника) до закључења овога броја, 1. августа
2000. године.
ВАЈБЕВСКИ АЈ1МАНАХ, св. 2, Београд, Удружење Ваљеваца у Београду, 2000,416
Други број годишњег гласила Удружења Ваљеваца у Београду. Међу
разноврсним прилозима о ваљевском крају налазе се и следећи са
историографском тематиком: Милорад Радојчић, Седамдесет пет година Удружења Ваљеваца у Београду, Слободан Ж. Марковић, Ваљевски
крај и Ваљевци у првој половини 20. века; Жарко Јовановић, Ваљево
под окупацијом 1914. године, Исидор Ђуковић, Чета изгинулих из села
Ба; Борислав Вујић, Чувар задружног новца у рату, Радован Марјановић, Брана јесте наш, али јесмо ли и ми његови?\ Љубисав Гавриловић,
Драгојло Дудић\ Божин Јаневски, Разграђена античка баштина Ваљева; Живан Ј. Грујичић, Праисторија подручја општине Осечина; Божо
Петровић, Реч-две о некадашњој и садашњој градњи кућа на селу,
Предраг Јовановић Јовић, Матуранти Ваљевске гимназије 1935/1936.
године, Миодраг Ал. Живановић, Надрилекарство у ваљевском крају,;
Живомир Симовић, Уз стопедесету годишњицу покретања Шумадинке
Љубомира Ненадовића; Здравко Ранковић, Оперета Ковачев син студент и Остоја Продановић, Књижевно стваралашггво на страницама
ваљевске штампеу 19. веку.

Владимир Кривошејев

КОЛУБАРА - ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРЕСГУПНУ
200», Ваљево, И. П. Колубара, 2000, 320
Популарно прнређен годишњак, забавног карактера, са текстовима
разноврсне тематике, међу којима се налази и већи број оних са
историографском тематиком:
Борислав Вујић, Рођени, венчани, умрли 1900:, Љубомир Павловић,
Рад наролних школа у Ваљевском округу; Тродневна екскурзија на
Повлен; Трговци и занатлије почетком двадесетог века\ Милан П.
Зарић, Настанак ваљевског банкарства, Милорад Белић, Крушик Привредни стожер Ваљева\ Марко Павловић, Свештенство у ваљевском
крају у време Првог устанка\ Драган Стаменић, Ктиторски натпис у
куполи цркве у Крчмару, Велибор - Берко Савић, Иконостас Ваљевске
цркве\ Србољуб Моловић, Летопис Цркве лајковачке, Здравко Ранковић, Ваљевски гимназијски директори, Драгослав Ђорђевић, Ваљево
под окупацијом 1915-1918\ Радован Поповић, Краљева потпора једном
Ваљевцу, Ђорђе Перић, Милован Глишић у музичком опусу Стевана
Ст. Мокрањца\ Александар Лома, Вивци или нежењс, Тања Петровић,
Народни живот и обичаји у Бабајићу и Велишевцима\ Станиша
Војиновић, Претплатници из Ваљева и околине на књиге, новине и
часописег, Милорад Радојичић, Ваљевци сахрањени на Новом гробљуу
Београду, Зоран Јоксимовић, Насилно умрли 1941-1945. годинег, Лаза
Чурчић, Забава и поука.
Група аутора, БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН ВАЉЕВСКОГ КРАЈА, књига 2, свеска 7 (И-Ј), (уредник Здравко Ранковић), Ваљево, Колубара 1999,
стр. 69-144
Друга свеска друге књиге (укупно осма) лексикона са биографијама
истакнутих становника ваљевског краја, као и људи који су својим
радом оставили трага у Ваљеву, од најранијих времена до данас. Рађена
азбучним редом. Ова свеска почиње биографијом генерала Исаковић
Ђорђа, а завршава се биографијом адвоката Јовановић Ж. Јована.
Група аутора, СЕТЈАЊА ЗА БУДУЋНОСГ, Ваљево, ОШ Сестре Илић, 2000,152
Јубиларна споменица посвећена четрдесетогодишњици Основне школе Сестре Илић из Ваљева. Садржи више разноврсних прилога, почевш и од биографија народних хероја, сестара Илић, преко краћег историјата школе, до пописа радика и свих свршених ученика
Група аутора, МАНАСГИР СВЕТОГ НИКОЛАЈА - ЛЕЛИЋ, Ваљево 1999
Ова књига мањег обима се састоји из више разноврсних прилога: др
Александар Б. Лома, О имену села Ј1елић\ Љубомир Павловић, Село
Лелић\ Драган Стаменић, Архитектура и зографисање храма, као и
више прилога Велибора Савића: Грађење цркве, Капела
породице
Велимировић, Пренос моштију Владике Николаја и Свештенослужитељи и монаси.

Библиографија историографских п р и л о г а . . .

ГЛАСНИК: ИСГОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО, бр. 33, Ваљево, Историјски архив Ваљево, 1999, 222
Нова свеска стручног гласила Историјског архива. Прилози су
разврстани по рубрикама. У рубрици ТЕМА БРОЈА - ПОЗОРИШНИ
ЖИВОТ ВАЉЕВА се налазе радови: Здравко Ранковић, Добровољно
друштво за театарска представљања (1860); Катарина Милиновић,
Градско народно позориште 1950-1956; Драган Фелдић, Гостовање у
Ваљеву Народног позоришта Дунавске бановине из Пожаревца раних
тридесетих година. У рубрици ЧЛАНЦИ сврстани су следећи радови:
Недељко Радосављевић, Свештенство Ужичковаљевске митрополије,
Милан Ђурђевић, Индустријско трговачко АД Сувобор,
Обреновац
1908-1947; Милан Трипковић, Рад Ђачке литерарне дружине Чика
Љуба у Ваљевској гимназији (1906-1941). Објављени су и следећи
ПРИЛОЗИ: Мирко С. Бојанић, Две урбанистичке скице делова Ваљева
средином 19. века; Станиша Војиновић, Једно писмо Љубомира Ненадовића, Милић Ј. Милићевић, Имена српских пукова. У рубрици
МЕТОДОЛОГИЈА И ИСТОРИОГРАФИЈА је објављен рад: Владимир
Кривошејев, Герјеов: Развитак историјске науке као прилог
развоју
српске критичке историографије, а у рубрици ГРАЂА прилог: Велибор
Берко Савић, Синорење Ваљевског атара. У рубрици ИЗ РАДА АРХИВА су објављени радови: Зорица Ђоја Јеремић, Радна организација
усмереног образовања Ваљево - Радна заједница заједничких послова
Ваљево, историјска белешка, и Свемир Поповић, Црквене матичне
књиге ваљевског краја у Историјском архиву Ваљево. Објављене су и
следеће КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ: Владимир Кривошејев, Библиографија историографских издања о ваљевском крају (јануар 1998-јун
1999); Драгана Лазаревић Илић, Изложба: Кроз фондове и збирке
Историјског архива Ваљево, избор из архивске грађе, Мирослав Перишић, Бојан Димитријевић, Ваљевски равногорци - Југословенска
војска у отаџбини у ваљевском крају 1941-1945; Недељко Радосављевић,
Ратовање Петог пешадијског пука краља Милана; Владимир Кривошејев, Марко Павловић, Манастири Шабачковаљевске епархије; Владимир Кривошејев, Борислав Челиковић, Светилишта рудничког краја;
Владимир Кривошејев, Помоћ Хиландару народа среза Тамнавског
1855. године и Данко Страхињић, Д. Сурдел, Ислам. Објављена је и
БИБЛИОГРАФИЈА Александра Фостиков, Библиографија
објављених
историјских извора у Гласнику ДСС односно СУД (1846-1864/65-1892),
као и три IN MEMORIAM-a посвећена Селимиру Тимотићу, Миливоју
Крстићу и Богомиру Болу Јеремићу.
Недељко Радосављевић, УЖИЧКО-ВАЉЕВСКА МИТРОПОЛИЈА1739-1804,
Историјски архив Ваљево, 2000,224
Монографија (допуњен ауторов магистарски рад) посвећена питањима црквеног устројсва у Ужичковаљевској митрополији током 18. века у
којој аутор даје одговоре на многа до сада отворена питања. Садржи се

Владимир Кривошејев

из поглавља: Увод, Ужичко-ваљевска митрополија 1739-1766, Митрополија у Васељенској патријаршији 1766-1804, Архијереји, Простор, Књига и Архитектура и уметност.
СЕЛО САНКОВИЋ - ГОДИШЊАК, (уредник Здравко Ранковић), број
1, Ваљево, Колубара, 1999,60
Први број оригиналног часописа посвећеног једном селу. У мноштву разноврсних прилога, преузетих из старијих издања, или насталих
наменски, издвајају се они са историографском вокацијом: Љубомир
Павловић, Санковић; Зоран Јоксимовић, Житељи Санковића 1823. и
1832. године; Пчелари из 1834; Лицитације; Становништво; Одборници; Некролози\ Живко Романовић, Јунакова рука\ Тихомир Дражић,
Белег кнеза Јовице; Историјске знаменитости\ Миле Недељковић, О
имену села Санковић; У Санковићу 1914\ Душан Трипковић, Прва
позоришна представа\ Миливоје Крстић, Светислав Миловановић учитељ и Школа.
СЕЛО САНКОВИЋ - ГОДИШЊАК, (уредник Здравко Ранковић), број
2, Ваљево, Колубара, 2000,60
Други број овог часописа. Као и предходни број, садржи више
историографских прилога: Погинули и умрли у ратовима 1912-1918;
Ратовање Живојина Лазић (из Дневника)\Зоран Јоксимовић, Ратници
причају, Мијо Стојкановић, Памтим све о Санковићу - сећање на
избеглиштво\ Добросав Ст. Павловић, Заоставштина кнеза Јовице,
Ђурђица Петровић, Застава кнеза Јовице; За спомен кнезу Михаилу;
Старе вести; Бирокрацки принцип - прогон Миловановића из политичких разлога\ и Одузимање земљишта.
Селимир Тимотић, ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОВАН Г Л И Ш И Ћ " У
ВАЉЕВСКОЈ КАМЕНИЦИ, Ваљево, Графичар, 1999,296
Монографија сеоске основне школе, посвећена јубилеју 175 година
њеног постојања. После Увода, по поглављима су обрађене следеће
теме: Каменичка школа од настанка па до краја Првог светског рата,
школа од краја Првог светског до краја Другог светског рата, рад Школе
у социјалистичком периоду, затим су обрађена и издвојена одељења у
селима Миличиници, Осладићу, Горњој Буковици и Оглађеновцу, док
завршни делови књиге садрже пописе предавача и ученика.

Синиша Мишић

М. Ж И В О Ј И Н О В И Ћ : ИСТОРИЈА ХИЛАНДАРА I. ОД ОСНИВАЊА
МАНАСТИРА 1198. ДО 1335. ГОДИНЕ, ПРОСВЕТА, БЕОГРАД 1998,310
Ila самом крају калсидарскс 1998. кође, аутор је израдио и више скица
појаиила се у издан.у Проспете и делова хиландарског властелинства,
Друштпа нријател>а Cnere Горе Атон- а приложен је и већи број илустраске кљига М. Жипојиновића о исто- ција, црно-белих и у боји, које су
рији Хилапдара до 1335. године. Ка- одличног квалитета.
ко је у прсдгонору иагласио акадеИсторија Хиландара се у највећој
мик Б. Фсрјаичић, кн.игн јс објапље- мери заснива на писаним изворима
на као прилог прослапи осамсготс
који се чувају у самом манастиру.
годишњице мапастира Хилшгдара, уз Најзначајнији од њих су грчка и
саопштапам.с иамсре Друштпа да об- српска акта, Карејски и Хиландарски
јави још три књиге и тако доведе типик и житија, посебно житије свеисторију манастира до наших дана. тог Симеона, оснивача манастира. О
Тако ono дсло предстапл>а само прпи устројству манастира најважније подео замишл.еие четпорогомпе исто- датке пружају типици. М. Живојирије Хиландара и обухвата најрани- новић даје преглед историографије
ј и период историјс манастира. Ila- Хиландара, почевши од првих истрастало је из пера аутора који је иску- жипача у XVIII веку - Василија Грис н и византолог и један од најбољих
горовича Барског и Јована Рајића.
познавалаца најрапијег псриода Хи- Посебна пажња је посвећена онима
ландара и његопе унутрашње орга- који су истраживали хиландарски
низације.
архив. У XIX веку то су у највећој
Аутор cnoje излагањс дели у се- мери били руски слависти. Међудам већих композиционих целина. тим, систематском сређивању хиланДва уводна ноглавља (Изпори и Хо- дарског архива и библиотеке придочасници и посетиоци - истори- ступио је тек Чех Сава Хиландарац.
чари Хиландара) посвећеиа су изво- t У XX веку снимали су и преписиварима и литсратури па оснопу којих ли хиландарска акта, између остаје монографија написана. У следећа лих, и Д. Анастасијевић, В. Ћоровић
четири поглавља - (Почеци српског и В. Мошин.
Хиландара до смрти Свегог Саве
На почетку излагања о историји
1236. године (42-106); Од смрти Све- Хиландара М. Живојиновић говори
тог Саве до 1282. године (107-121); о његовим оснивачима: светом СиЕпоха крал>а М и л у т и н а до 1316. ro- меону и светом Сави, о доласку Рад и н е (123-166); Време игумана Герва- стка на Свету Гору и у Ватопед и
сија (167-208) - прати се историја
његовој делатности у овом манастиманастира од његовог оснивања ру. Излагање се највећим делом ос1198. па до смрти игумана Герпасија лања на податке из житија, одакле
1335. У последњсм поглавл>у М. аутор често користи опширне цитаЖ и в о ј и н о в и ћ је обрадила хиландар- те. У позну јесен 1197, након што је
ско властелинство у овом хронолопровео годину и по дана у Студенишком периоду. Књига још садржи ци, на Свету Гору и у Ватопед долази
закључак, резиме на енглеском и свети Симеон, бивши велики жупан
грчком језику и општи регистар. Та- рашки и отац Савин. Сава води оца у
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обилазак Спсте Горе и том приликом
су запазили опустсли Хилаидар, који је крајем X пска осиопао монах
Георгије Хиландарис, по комс јс манастир и добио имс. М. Жипојиновић дстал.но приказујс околипу Хиландара као и Санипу делатпост у
Цариграду, где јс он прпо добио од
цара Алексија 111 дозполу да обнопи
Хиландар као мсгох Вагопсда, а затим 1198. иар попиштапа прстходну
одлуку и Хиландар даје спетом Симеону и Сани. Сни манастири Милеја су гада потчиљени Хилапдару.
Симеоп и Сана тражс помоћ од Стефана Пемам»ића чиме су Пемам.ићи
постали ктитори. Cana је прпо обповио иркну, затим је нодигао одбрамбене зидонс и пирговс (свстог Сане и
светог Ђорђа), грпезарију, зграде за
стапонан>с. Полонимом 1198. у мамастиру је нсћ могао да сс оргамизује
живот малобројпог брагства. Тада је
Симеон донедем из Ва гопсда па су за
игумана поставили Методија. Симео н издаје осминачку повел»у, а 13.
фебруара 1199. умире. Cana одлази у
Цариград где јс од Алексија III добио
попељу којом је Хиламдар постао
царски манастир, над којим прот пема власт, и има прапо да самостално
бира спог игумана. Када је манастир
завршен, Стефан Немањић је издао
повел.у са даронима у Србији.
М. Живојиновић је поспетила пажн»у и организацији манастира, коју
је уредио Сана саставл.ајући Карејски и Хиландарски типик. Детал»но
се расправља о носиоцима манастирских д у ж н о с т и (игуман, башта, економ, еклезијарх). Сава је такође одрсд и о начин живота у манастиру (давање одеће, обуће, исхрана и друго).
М. Ж и в о ј и н о в и ћ исцрпно говори и о
оснивању келије у Кареји, која је
завршена 1199, у којој је Cana боравио једно иреме. Ту је написао Карејски типик. Cana је 1203. или 1204. у
С о л у н у постао архимандрит, и том
приликом је у опом граду, на који су
б и л и у п у ћ е н и хиландарски монаси,

осмовао кслију Светог Ђорђа, као
н.ихово пребивалиште. Сава је остао
у Хиландару до 1206/1207. када је, уз
сагласност браће, пренео Симеонове
мошти у Србију, где ће бити до
1216/17, да као архимандрит руководи Студеницом. До 1219. Сава борави
у Хиландару одакле је отишао у Никеју. Добијање и организацију српске аутокефалне цркве аутор приказује на основу већ постојеће литературе о овом питању. Слично се може
рећи и за два Савина одласка у Свету
земљу, као и о политичким приликама у Србији до смрти светог Саве у
Трнову 14. јануара 1236. године.
Од смрги светог Саве па до доласка на власт краља Милутина има
мало података о Хиландару. Краљеви Урош I и Драгутин су својим
даровима увећали хиландарска имања у Србији, а манастир је стекао
нове поседе у Византији. Монаси су
добијена добра организовали у метохе: најстарији на Превлаци и у атару
струмског села Мунзени, оба у Византији. У ово време нема података о
метосима у Србији. Средином XIII
века у Хиландару бораве два будућа
српска архиепископа: Сава (брат Уроша I) и Јоаникије, који је био економ
и игуман Хиландара. Пре 1262. игуман Хиландара је постао Јевстатије,
који је остао до 1270. када је изабран
за зетског епископа, а 1279. постао је
архиепископ. Њихов савременик б и о
је Доментијан, ученик Савин, један
од најученијих Срба оног времена.
Он ће пратити Саву на путу по Светој земљи.
Доласком краља Милутина на
власт (1282) почиње експанзија средњовековне српске државе, уз истовремени економски успон и уздизање угледа Хиландара међу манастирима на Светој Гори. М. Живојиновић овде прво саопштава просопографске податке о хиландарским игуманима у овом периоду. Двојица од
њих привлаче посебну пажњу. Први
је игуман Киријак, за чијег игумано-

М. Жинојиионић: Историја Хилапдара.

вап»а јс крал. Милутип подигао нирг
Хрусију (1300/2) за заштиту Хиламдара с мора, јер у ово ирсме обалс
Атоса угрожапају Турци. Свакако иајзиачајиији игумап у опом псриоду
б и о јс Дапило, каспијс српски архиспископ, блиски сарадмик и пријатсл.
крал.а Милутима. Избор Дапила за
игумаиа изпршсп је у Србији, пре
иего urro јс уопште дошао на Спету
Гору. Даиило је 1307. и 1308. рукопод и о успешном одбраном Хиландара
од напада Каталонаца, који су у дпа
наврата опседали манастир. Процсњујући да је мапастир угрожен, Дан и л о је успео да мапастирске драгоцености склони у Скопл.с код крал>а
Милутина. Данило је 1310. у Србији
успсшно посредопао око измирења
запађенс 6pahe, а 1311. се попукао у
светосапску испосницу, а на место
игумана је изабран његоп ученик
Никодим, каспије архиемископ српски (1324).
Крал> Милутин је својом градитељском делатношћу дао нон изглсд
Хиландару. Он је срушио постојећу
цркву и подигао nehy. Такође је сазидана и нова трпезарија. Тада су дограђена још диа спрата на пиргу Светог Саве и нови зидови. Милутин је
подигао и два пирга са морске стране: Хрусију и тзв. Милутинов пирг
који је бранио пут од пристаништа
ка манастиру. Свсти краљ је обновио
и метох Слетог Ђорђа у Солуну и
светосавску испосницу у Кареји, којој је обезбедио завидну економску
самосталносг. М. Живојимопић је посебну пажњу обратила на пирг у
Хрусији и његов однос према Хиландару. Крал> М и л у т и н је дао посебне
прилоге овом пиргу, тако да је он
економски б и о самосталан. Хиландар је у овом периоду стекао више
нових поседа, како у Србији, гако и у
Визангији, нарочито после удаје Симониде за крал>а Милутина. Због свега тога у г л е д манастира је нагло
порастао. То показује и чињсница да
је Хиландар на почетку Милутииове

владе заузимао скромно место у хијсрархији светогорских манастира, а
после 1299. хиландарски игуман се
на протатским актима потписује после старешине Лавре, Ивирона и Ватопсда.
Никодима је на месту игумана
наследио Гервасије (1317-1335), који
је био најдуже игуман од свих до
сада познатих. Он је настојао да увеha хиландарске поседе и да њима
добро руководи, због чега је често
пу говао у Солун, Цариград и Србију. Цар Андроник II је, углавном,
излазио у сусрет Гервасијевим захтевима. Он је у периоду између 1323.
и 1326. куповао њиве и винограде у
околини Сера, куће у самом граду,
као и у Солуну. У ово време је уз
игумана Гервасија деловало још неколико истакнутих хиландараца. Пре
свих Калиник, који је обављао дипломатске мисије између византијског и српског двора. Често је заступао манастир у судским споровима, а
умро је пре 1327. Његову улогу је
преузео старац поп Матеја, који се
такође старао о стицању поседа Хиландара. Умро је после 1332. године.
М. Живојиновић је посебне одељке у овом поглављу посветила и
старешинама светосавске испоснице
у Кареји, као и старешинама пирга у
Хрусији. У овом поглављу се детаљно расправља и о стицању нових
поседа у Византији и Србији. Аутор
веома пажљиво разматра судске спорове које су хиландарци водили око
својих поседа, успешно настојећи да
очувају постојеће и стекну нове.
Спорови су вођени са Есфигменом,
Ксиропотамом, са разним световним
лицима, у подручју Струме, у Србији око метоха у Хвосну. М. Живојиновић је први писац историје Хиландара који је са дужом пажњом испитала судске спорове око манастирских поседа.
Последње поглавље о хиландарском властелинству је у добром делу
нов допринос М. Живојиновић исто-
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риографији о Хилаидару. Прпи пут
су дстал>по обрађеии и убицирани
хиландарски поседи у Визаптији, а
прпи су стечсни на Атосу и то сама
околина маиастира - Милсје, па у
Кареји и манастир Зиг. Манастир јс
имао имање на Преплаци, у околипи
Јериса, у С о л у п у и љеговој околипи,
поссд у селу ЈГушцу. Знамајна добра
Хилапдар има у области Струме (села Мунзени, Епнухопо, Липсохормон,
Кастрип, Худипи, Здраиик, Кучепо,
Георгила), такође у Серу и Скопл>у и
љиховој околини. У Србији Хилапдар д р ж и села и имаља у вишс области: у Призрену и околини три цркве са имаљима и 11 села, у Хвосну
такође 11 ссла, затим у Зети, Плаву,
Полимл>у, Моравици и ж у п и Морава. Поред села, Хиландар је у Србији
д о б и о и неке планине, винограде и
друго. М. Живојиновић је прецизно
убицирала свс наведснс поседе и приложила одговарајуће скице.
На крају, можемо ову кљигу топло
препоручити, како профссионалним
истражипачима прошлости Хиландара, тако исто и немалом броју зал>убл>сника у прошлост Свете Горе и
српског Хиландара. А у гор је пружио
лако штиво које се чита у једном
даху. Истопремено су испоштовани

и сви строги критеријуми историјске иауке који се захтевају и очекују
од једног научног рада. Поред значајног дела група аутора (Д. Богдановић, Д. Медаковић и В. Ђурић) о
Хиландару, рад М. Живојиновић спада међу најзначајније који се баве
историјом Хиландара у средњем веку. Мислимо да је штета што се
аутор определио за период до 1335.
године. Ова година у историји средњовековне Србије не представља никакву прекретницу, а у историји Хиландара је то крај игумановања Гервасија. Међутим, и после њега је
настављен успон Хиландара и у стицању нових поседа и у порасту његовог угледа, да би досегао један од
својих зенита по проглашењу царства. По нама, стварна прекретница и
у историји средњовековне српске државе и у историји Хиландара је смрт
цара Душана 1355, када настаје другачије раздобље које ће утицати и на
судбину Хиландара. При овоме остајемо свесни чињенице да је свака
хронолошка граница крајње условна
при проучавању процеса д у г о г трајања. У сваком случају, М. Живојиновић овом књигом наставља добру
традицију београдске византолошке
школе, којој и сама припада.

Недел.ко Радосанллпић

ЖИВОТА МАРКОВИЋ: У Ж И Ч К И КРАЈ У ДОБА КАРАЂОРЂА,
Народна библиотека Пожега, Пожега 1999,462.
Устанимки период (1804-1815) у
коме су ударени темел»и модерне српске држапе, спада међу најзаступл»еније у српској историографији. Атрактивне теме из војничке и дипломатске борбе за национално ослобођење приплачиле су сапрсмеиике
(Вук Караџић, Сима Милутиновић
Сарајлија, прота Матија Ненадовић),
стране научпике попут Рапкеа и прве следбенике научне историографије (Стојан Новаконић, Михаило Гавриловић, Миленко Вукићевић). Проб л е м и друштвене и привредне историје државе Првог устанка су, међутим, све до радова Васе Чубриловића, Јована Милићевића, Владимира Стојанчевића и Радоша Љушића
б и л и недовољно заступл»ени. То је
најуочл»ипије у локалној историографији, д у г о времена препуштеној
у главном истражи вачима-аматс рима.
Све до појаве прве књиге Истори-

је Титовог Ужица (1989), прошлост
Ужица и околине у време устанака
такође није била свестраније сагледана. Књига Животе Марковића Ужи-

чки крај у доба Карађорђа дал»и је
допринос изучавању прошлости Ужица и околине у Прпом српском устанку. Мада н и с у заобиђена војна и дипломатска збивања тог времена, интересовање аутора усмерено је пре
свега на проблеме друштвене и привредне историје. У просториом погледу, Марковићево истраживан>е обухвата шире подручје које је у устаничком периоду, затим по стварању
К н е ж е в и н е Србије и касније административно, привредно и на друге
начине б и л о повезано са Ужицем. То
се о д н о с и на Ужичку, делове Соколске и Пожешке нахије и део Новопа-

зарског санцака, чиме је обухваћен
крајњи југозапад устаничке државе.
Највећа пажња је, ипак, посвећена
централном делу тог простора, Ужичкој нахији.
Књига је подељена на 11 већих
целина. Прва од њих, Устаиичко ра-

товање 1804-1813, садржи најважније
податке о ратним операцијама од избијања до слома устанка. Изнете чињенице се углавном темеље на резултатима досадашњих истраживања, делом и самог аутора. У другом

одељку, Унутрашње уређење у Ужичкој нахији, објашњена је нова структура власти на примеру те нахије.
Марковић указује на несталност управе, која је стално била у еволуцији, јер је ужички крај б и о гранично
подручје и често поприште борби.
Основне јединице из доба турске власти (нахија, кнежина, село) задржане
су и у устаничкој држави, јер се у
њима зачела и развијала српска самоуправа. Границе нахије н и с у мењане, док су број и границе кнежина
били променљиви. Док су у другој
половини 18. века постојале две кнежине, Црна Гора и Рујно, у првим
годинама устанка се јавља и трећа,
Ужичка. Успостављање устаничке власти и њено функционисање Марковић дели у два периода: 1805-1807. и
1807-1813. У првом је у Ужицу постојала заједничка српско-турска управа, док је унутрашњост нахије била
под контролом Срба. У другом периоду је, по протеривању Турака из
града, постојала искључиво српска
власт. Аутор истиче да је народна
самоуправа до 1807. доживела нову
афирмацију, али је кнезове као њене
носиоце централна власт касније

Недељко Радосављевић

стапила мод миршИу комтролу. Војме
структурс су, у складу са општом
милитаризапијом друш гиа, такођс тежилс да cianc мод комтролу ципилме
оргаис. Када је рсм о предстапницима
ужимко!" краја у Прапи гсл.стпујушћем сопјсгу и ма скумштимама, Марконић маиоди да су у сукобу измсђу
вожла и опозипијс оми у већипи
б и л и на КарађорНевој страми. Поссбна пажн.а мосвећсма јс судовима, ио
ауторопом мишл>ем»у грађппским, са

примесама фсудалиог прапа. Постојали су нахијски, варошки и сеоски
судови, а од 1808. и магистрат. Казмс
за различите кривипс могле су бити
од новмамих и затворских, до нротерипан>а, јавпог срамоћсп>а, сакаћем>а
и погубл>см>а. Војпп структура такође је нодробно објашм>сма, од нрвих форманија у борбама око Ужииа

1805. (иаролпа појска, момни, бсћари), до упођсња рсгулармих јединица
које је почетком 1809. формирао војвода Алекса Поновић. Устаничке финансије па нодручју Ужица нису се
битније разликовале од осталих области у држави. Приходи су остваривани натуралним давањима, ђумруком, мрирсзом, кулуком, продајом турских имања и ратног нлсна, као и
најразличитијим таксама.

У поглавл>има Насеља и Сгановништпо пажња аутора усмсрема је па
врсте и број масел>а у Ужичкој и
делу Соколске махијс, као и њихове
становмике. Само једмо од нассл>а,
Ужице, смаграио је за парош (појам
град у то време пре свега означава
веће гарнизомско уморишге). После
Београда, Ужипе је било мајзмамајнији цснтар у пашалуку, са јаким
гарнизоном и утврђсњима. Остала
насеља, укупно 129, била су сеоског
типа, са архитектуром и простормим
распоредом услопл>еним рсл>сфом и
пореклом становништва. У процепи
броја стаповника Марковић прихвата мии1Л»ен>е Гргура Јакшића и Тихомира Ђорђепића о 300 до 350 хил>ада
становника у Београдском пашалу-

ку, мада се у историографији чешће
користи тврдња Васе Чубриловића и
Владимира Стојанчевића о 180-230
хил>ада. Ужичка нахија је могла имати око 22 хиљаде становника, а само
Ужицс још 12 хиљада, у огромној
већини муслимама, мећу којима је
било и Армаута и Турака, али највећим делом исламизираних Срба.
Већима српског становништва (око
80%) били су досељеници пристигли током 18. и почетком 19. века из
Херцеговине, Старог Влаха, Црне Горе и источне Босне. Аутор је навео и
осповне податке о породицама насељемим у 107 села Ужичке и дела
Соколске нахије, засноване пре свега
на резултатима претходних антропогеографских истраживања. Поглав-

л>е Домаћи живот посвећено је култури стамовања, исхране, одевања и
локалних обичаја. Чести ратови и
померања становништва условили су
да већина стамбених и привредних
објеката буде једноставне конструкције, углавном од дрвета и ћерпича. На
то је утицао и однос Турака према
пемуслиманском становништву.
Ila привредну активност односе

се поглавља Привредни живот и Путеви. Ослобоћена стега османске власти, у устаничком периоду привреда
доживљава успон. Срби у Ужицу и
околини почињу да се баве и занатима који су им под Турцима б и л и
недоступни. Трговци са тог подручја
у мирно време успостављају пословие односе чак и са Турцима, али је
устаничка власт то повремено ограничавала, да би се спречио одлив
псћих количина хране. Услед поднебл»а, пре свега обиља вода и пашњака, најзаступљеније је било сточарство, које је давало и главне трговачке артикле. Земљорадња и воћарство нису доносили значајније приходе. Кроз ужички крај су пролазили
и важни саобраћајни правци, пре свега каравански путеви, важне артерије привредног живота. У поглављу

Социјалне прилике, Марковић је дао

Живота Марковић: Ужички крај у доба Карађорђа

низ иодатака о друиппепом раслојапан>у којс јс доподило и до бупа и
хајдучијс, загим о нисини цспа, плата и надница, што додатпо уиотпуњује сазнања о стању припрсде у
ужичком крају.
Осми и деисти одсл.ак, Школе и

писмспосг

и 1(ркна и cncrurcircrno,

посвсћсии су развоју школстпа и духовиог жипота. Аутор маводи zia су
трагови школске дслатносги запаж е н и и у прсдустаничком периоду
(Севојно, Рача, Годопик, Ужипе, Клисура...)као и то да се у врсмс устапка
она бржс разпија. Спетовпс школс
постојалс су у Ужицу и Пожеги, док
су свештемиии по селима и мопаси
по мапастирима такођс имали cnoje
ученикс. Кораци који су тада предузети на побол>шању школства прекин у т и су CJIOMOM устапка. Када је реч
о цркпи, Маркоиић је указао на њен
статус у оквиру Васел>епскс патријаршије пре и у току устапка. Ужички крај б и о јс у састапу Ужичкопаљевске м т р о п о л и ј с (Марковић је назива Ужичкошабачком, пгго је пазив
произашао из чињенице да јс митрополитска резидснција прсмештена у
Шабац), која је обухватала мростор
од шест нахија у западпој Србији и
д е л у Шумадије. Такође су паиедени
и оснопни ггодаци о 19 цркапа и манастира у Ужичкој, делу Соколске и
д е л у Староплашкс пахије. Објашњен
је однос пласти и цркис у новој,
националној држани, и наведени приходи свештснства. Последње поглав-

ним мегодолошким захтевима. Још
бол>а прегледност би се, међутим,
мостигла да је на крају књиге дат и
мопис коришћених извора и литературс. Садржај књиге употпуњују портрети неких личности, снимци докумената, фотографије појединих објеката, предмета и печата. Део података исказан је у габелама. Излагање
аутора је приступачно не само истраживачима којима је познавање
прошлости професионално определ>ење, пећ и ширем кругу читалаца.
Један од најзначајнијих проблема
са којима се аутор суочио је одрсђивање географског простора који
јс предмет истраживања. Ту су приметне одређене разлике. Док у по-

глављу Унутрашње уређење у Ужичкој нахији анализира управну структуру нове власти на примеру те нахије, у неким другим целинама, као

што је Црква и свештенство, пажња

је усмерена на ширу област већег
дела садашњег Златиборског и дела
Моравичког округа. Тако је обрађен
само део некадашње Соколске нахије, који је касније био администратинно поиезан са Ужицем, мада је та
нахија и у устаничком периоду била
чврста административна целина. Такође сматрамо да би поглавље Социјалне прилике, дато после поглавља
Црква и свештенство, било боље сместити након целине посвећене привредном животу ( П р и в р е д н и живот
и Путеви), јер се темом непосредно
ипак ослања на њих.
ље, Знамените и истакнуте личности,
Узимајући све поменуте чињенисадржи осноипе биографске податке це у обзир, можемо закључити да је
о 26 истакнутих учесиика у Приом књига Животе Марковића драгоцен
српском усганку са подручја Ужи- прилог познавању прошлости ужичке, Соколске, Старонлашке и По- чког краја у устаничком периоду.
жешке нахије.
Сам аутор је на више места истакао
Речник страних и мање познагих да је поједина питања морао да остаречи, Регистар личних имена и Реги- ви отвореним, јер су за њихово боље
стар географских назипа, додатно разумевање потребна нова истражиолакшавају разумевање и коришће- вања. Књига Ужички крај у доба Кан>е књиге. Напомене у тексту су рађорђа и у том случају може поурађене коректно, сагласно оспои- с л у ж и т и као добар путоказ.

Ж а р к о Joiiaiionnh

Селимир Тимотић: ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОВАН Г Л И Ш И Ћ " У
ВАЉЕВСКОЈ КАМЕНИЦИ, Графичар, Ваљево, 1998,296
Књига бипшег ученика ONE IIIKOле СелимираТимо гића: Оснопна шко-

челна знања која су сваком Србину
нужна и која осталим училиштима
ла „Милопан Глишић" у Вал>спској за основу и преправу служе".
Каменици, која је нсдапно изашла из
Устројеније је предвиђало да осштампе, прпа јс књига о Ваљепској
новне школе у селима имају три, а у
Каменици која је до сада објапл>ена.
варошима четири разреда, од којих је
То је књига о историјату школе која
сваки имао да траје по годину дана,
је подигнута 20-тих година 19. пека у
при чему је трајање школске године
време владавипе Милоша Обренопрецизирано на период од 1. септемвића, када се у Србији јавл>а органибра те године до 30. јуна наредне
зовано школство, прво у варошима и
године. Школска година је подељена
већим местима, а потом и у селима.
на два течаја по Устројенију, тј. на
За разлику од привредно развије- два полугодишта.
них области у Србији, организовано
И поред доношења Закона о школшколство је снорије продирало у сеству,
њиме није уведена општа обало. Прва основна школа у Ваљевској
веза
похађања
школе, мада су интенКаменини, названа „нормална шкоције
биле
у
том
правцу. О томе се у
ла", формирана је 1824. годипе, кад и
Закону
каже:
„Зато
је н у ж н о да се
у Палежу код Обреновца. Неколико
оваква
општа
полазна
училишта с
годипа касније, гј 1829. године, отвовременом
у
свим
местима
отачества
рена је Редовпа Каменичка школа,
нашег
установе
како
б
и
деца
свију
која је од тада непрекидно радила све
житеља
српски
прилике
имала
овога
до дапас. Један од првих учигел>а те
школе б и о је Алекса Стојишић. Од првоначелног васпитања учасницитада се оснивају основне школе и у ма бити". С тим у вези, препоручивадругим местима у ваљевском крају, ло се старешинама да уверавају напа и шире. Оснивањем већег броја род о потреби и користи такве шкоосновних школа у Србији, владајући ле, као и да настоје да, свуда где је то
р е ж и м Александра Карађорђевића је, могуће њих оснивају.
23. септембра 1844. године, донео прПосебно је значајно истаћи да тај
ви Општи закон о организованим закон први пут говори о школовању
школама под именом „Устројеније женске деце, која ће свуда по селима
јавног у ч и л и ш н о г наставл.енија".
и мањим местима учити заједно са
У погледу оснивања тзв. „нормал- мушком децом у једној соби. Мених школа" овај закон мења њихов ђутим, Закон је предвиђао да женска
назив у „основне школе", дефини- деца старија од 10 година престану
шући их и као васпитне и образовне посећивати школу а, такође, нису се
установе. У васпитном смислу од те могла уписивати у први разред осшколе се тражило стварање „добрих новне школе. Према том закону, дехришћана, поштених л>уди и кори- војчице старије од 10 година, по васних грађана", док се о њеној обра- рошима и већим местима, могле су
зовној функнији каже: „У осноппим се образовати у посебним школама
у ч и л и ш т и м а предаваће се првона- само за девојке.

Селимир Тимотић: Осмоина школа у Пал.свској Камеиици..
Закоиом је р е г у л и с а п о да оснопне
школс издржапа о п ш т и и а тако шго
се формира Глаппи ф о п д IIIKOJIC. И
подизаи>е школских зграда падао јс
на т е р е г општина. И cne осталс потребе за школе финапсирале су општинске пласти, као iuro су плате
учител.има и друго.
Тако је школстпо, IIITO се neh тада
схватило, постало л у ч о н о ш а које пис м е н о ш ћ у изподи из мрака на cneт л о с т дана. О п о је, такођс, схваћано
као темел. образован>а и културс једн о г иарода, основа њсгове просвећ е н о с т и и генератор спеукуппог развоја друштиа. Уколико је писменост
ј е д н о г народа neha, у т о л и к о је народ
к у л т у р и и ј и и с п о с о б н и ј и да се бори
за своју екопомску и политичку сам о с т а л н о с т и слободу, да сачува cnoје н а ц и о и а л п о бићс. Одапно су мудри рекли да се ј е д и п о знањем, превасходно писменошћу, може живот
у н а п р е д и т и , друштво у сваком пог л е д у разпијати па п у т у свог непрес т а н о г напретка.
О с н о в у спега што смо рекли чини
п о ч е т н а писмепост, која јс прва степеница у ч е н о с т и сваког друиггпа. А
почетна п и с м е н о с т сс упрапо стиче у
оснопној школи која сваке године
подари генерацију спрсмних и спос о б н и х да савладају cna незнања и
п о с т и г н у вслика знања, да б и тако
побеђивали, ие само у физичкој већ
и у етичкој, културној и духопној
б о р б и коју ж и в о т н е у м и т п о намеће.
Једну гакву значајну и велику
м и с и ј у остварила је и Основна I I I K O ла у Вал>евској Камениии, о којој
г о в о р и и ова монографија. Већ је
н а п о м е н у т о да је њен аутор, б и в ш и
ђак Селимир Тимотић, иначе по струци учител>, који је, иажалост, нремин у о октобра 1998. године.
К њ и г а са прско 300 страиа, заједн о са иапоменама, предстапл>а вредаи д о п р и н о с проучавању историје
П о д г о р и н е , п о с е б н о школства у пер и о д у о д ripne п о л о в и н е 19. века па
д о д а н а ш њ и х дана. Писана је пре-

т е ж п о на основу примарне архивске
изворне грађе, релевантне литературе, која је делом и изворног карактера, затим штампе и бројних сећања
савременика.
Концепцијски, књига је подељена
на 8 поглавља:
На Увод у коме с у дати о с н о в н и
подаци о с е л у Каменици и његовом
становништву.
Други део обрађује „Каменичку
школу од настанка ria до краја I светског рата" у коме с у приказани: настапак школе, обезбеђење школског
простора, материјални у с л о в и и законска регулатива о раду школе, потом настапа, наставници и у ч е н и ц и
школе. Посебан део се о д н о с и на
Камеиичку школу у Првом светском
рату.
Трећидео књиге обрађује рад Школе од Првог светског до краја Д р у г о г
светског рата. Нагласак је на економским приликама у овом периоду у
Подгорини, затим школском простору и условима рада школе, те на
наставнике, наставу и ученике. Посебно поглавље је посвећено раду
школе у периоду Другог светског
рата, тј. у време окупације.
Четврти део књиге је посвећен
Школи у периоду после Д р у г о г светског рата, односно раду Школе у
социјалистичком периоду. И у овом
д е л у књиге акценат је стављен на
школски простор и материјалне услове, на наставу, наставнике и ученике.
Пети део књиге је посвећен издвојеним одељењима у селима Миличинице, Осладићу, Горњој Буковици и Оглађеновцу.
Шести део је посвећен наставницима Основне школе „Милован Глишић" у Ваљевској Каменици, затим
учител>има у Доњој и Горњој Каменици, предметној настави, издвојеним одељењима у селима М и л и ч и ници, Осладићу, Горњој Буковици,
Оглађеновцу, У б и ћ у и Кацапу.

Жарко Јовановић

Сслми псо сс односи H<I број учсника IIO школама и годипама, који су
прсдстаил.с 11 и табсларно.

У Осмом иоглипљу дат јс снисак
учсиика Осноннс школс „Миловаи
Глишић" у Вал.спској Камсници и
околпим сслима који су запршили
факултст или пишу школу. Ма крају
је дат списак литературс и крагка
биографија аугора.
Ona књига као пионирски нодухват на пол>у истражипачког рада на
просторима Подгоринс јс нрва овс
врсте, а такође и ирва у изучапаи.у
нашег школства, односно нашс IIIKOле која са својом 176. годином постојања чипи јсдну од најстаријих у
Србији.

Ila крају, могао бих да поновим у
почетку изречену оцену да ова књига, као хропика Школе у Ваљевској
Камсници, чини солидну основу за
дал.с истраживаи>е, проучавање и писање историје Подгорине, ваљевског
краја и ширс, посебно настанка и
развоја школства на овим просторима.
Када једна школа, као ова у Камениии, која је пре 176 година својим
првим звоном започела своју просветитељску и образовну мисију у борби против незнања, мрака и непросвећености, која је изнедрила бројне
геиерације и постаје темељ борбе за
бол>е сутра, за образованије и срећније друштво, онда је она остварила
своју свеколику улогу коју јој додел>ује друштво. Зато јој велико хвала.

Милча В. Мадић

Љубодраг А. Поповић: ШЕМАТИЗАМ КНЕЖЕВИНЕ СРБИЈЕ1839 -1851
Време преточено у књигу
Архив Срби је Београд, Београд 1999, 298
Крајем прошле године у издању
Архива Србије, изашла је из штампе
књига „Шематизам Кпежепине Србије 1839 - 1851", коју је поводом
стогодишњице Архива Србије приред и о виши архивски саветник Љубодраг А. Поповић. Издавањем ове значајне публикације попуњена је једма
празнина у помоћној литсратури и
информагивним средсгвима о државној орагпизацији и личностима које
су биле носиоци значајмих улога у
њој. Аутор је ово дело посветио сенима својих родител>а, др Атапасију
Поповићу, ггро(])есору Беофадског универзитета и Вукосави, наставници више београдских гимназија.
За разлику од државног шематизма, који је почев од 1852. штампан
најпре у оквиру календара Шумадинац а затим у Великом београдском
календару, у овој књизи аутор је
приказао настанак држапне организације Кнежевине у целини, са свим
њеним ипституцијама и подацима о
личностима које су указом и решењем постављане и смењиване унутар различитих функција у државној
служби, од највиших органа; Совјета, Попечи гељства иностраних дела,
Попечител>ства внутрених дела до
Управе вароши Београда и окружних
начелстава, Главног војног штаба,
поште, ћумрука, судова, Лицеја, гимназија, основних школа, Друштва српске словесности и других институција Кнежевине Србије која је још
увек у полувазалном односу према
Отоманској империји, али у очи-

гледном напору да ствара сопствену
државу по узору на западне земље
тога периода.
И поред тога што овим шематизмом није обухваћена црквена организација и свештенство, чему је разлог недостатак одговарајућих података, ова публикација пружа обиље
сведочанстава о институцијама и личностима, која су драгоцена и неопходна за разумевање тога релативно кратког али значајног периода
националне историје. Сматрамо да
ће систематично и зналачки приређени подаци за око 3500 важних
личности тога времена, знатно убрзати и олакшати рад истраживачима
тога периода наше прошлости и истовремено заштитити архивску грађу од честе употребе. Архивским радницима у њиховом стручном раду,
посебно у обради архивске грађе настале делатношћу државних органа
и институција, које су приказане у
овој књизи, биће драгоцена помоћ у
трагању за подацима о носиоцима
значајних функција који су непосредно учествовали у стварању архивске грађе.
За дело Шематизам у Кнежевини
Србији 1839 - 1851, аутор је добитник
престижне награде за научни рад из
области архивистике и историје Задужбине Ђурђа, Данице и Јованке
Јеленић у 1999 години, што још једном потврђује високе домете и допринос Љубодрага А. Поповића архивистици и историографији, којима је посветио читав радни век.

Лникапа Маркопић

КРАЉИЦА НАТАЛ ИЈА ОБРЕНОВИЋ: МОЈЕ УСПОМЕНЕ, СКЗ,
БЕОГРАД 1999, 218
'Гоком 1999. годимс појавило се
друго издап>е мемоара крал.иде Наталије ОбреповиН, који нам пружају
прилику да се бол>е упознамо са личностима и догађајима из прве деценије љепог боравка у Србији. Успомене Наталије Кешко, каспијс Обрсновић, обухвагају раздобл>е од њеног
раног дс1ин>ства до 4. августа 1887.
годинс. Тсксг је писаи на габацима
који су спојени у поссбпе цслипе
обележепе римским бројевима. KibHга садржи предговор написан од
стране Љ. ТрговчсвиИ и оригипалне
фотографијс крал>ине Наталије, од
њеног детиљства до позиих годииа.
Мемоари се састоје из три дела.
Први део (I-XXVIII) садржи сећања крал>ице Наталијс од најранијег детиљсгва до првог сусрета са
кнезом Милапом. Рођена је као Наталија Петронна Кешко 2/14. маја 1859.
у Фиренци. Отац јој је био руски
пуковник, а мајка пореклом из Молдавије. Породица је поседовала имање у Бесарабији и била је имућиа па
је Наталија била образована уз француске и енглеске гувернанге. Када
јој је мајка умрла, Наталија је имала
15 година и тада са две сестре и
братом прелази код мајчине сестре
Катарине М у р у з и у Одесу. За Милана Обреиовића први пут је чула кад
је имала 12 година у Баумгарту код
Беча, где је боравила. У посету код
њ е н и х родитеља дошла је Миланова
баба по мајци, а Наталијина баба-тетка, заједно са Милановом мајком Маријом Катарци. Када је имала 16 год и н а баба јој је предложила удају за
кнеза Милана. Нагалија је прихватила, присећајући се пророчанства једне Циганке да ће б и т и крал>ица. На-

талија и Милан су се срели у лето
1875, вероватно у Паризу, Милан је
запросио а она је пристала. Верили
су се 25. јула 1875.
Други део (I-CIV) почиње њеним
доласком у Београд, а завршава Српско-бугарским ратом 1885. Наталија
и Милан венчали су се 5. октобра
1875. године у Београду. По изјавама
очевидаца свадба је била величанствена. Кум је био руски цар преко
свог изасланика грофа Сумаракова.
Србија је добила нову кнегињу, која
је убрзо освојила све симпатије народа словенским опредељењем и
личним трудом у помагању рањеницима. Рођењем престолонаследника
Александра испунила је оно што се
од ње очекивало. Нагалија се за Милана удала у преломним годинама за
историју Србије, како сама истиче.
Њ у су уместо лепог живота сачекале
припреме за рат. А првих десет година брачног живота, Наталија каже,
биле су јој испуњене ратом, честим
променама влада, новчаним неприликама и смрћу тек рођеног другог
сина Сергеја. У овим догађајима Наталија види узрок међусобног удаљавања младог брачног пара. Поремећени брачни односи имали су више узрока. Један од њих је и политичко размимоилажење. Наталија је
била изразити русофил и наклоњена
политичким снагама у Србији исте
оријентације. Милан је после Берлинског конгреса био наклоњен Хабзбуршкој монархији, с којом је склопио тајни уговор и очекивао је њену
помоћ, што му је Наталија стално
замерала. Поред тога, и њихови карактери били су веома различити,
на шта се Наталија веома жали у

Краљица Наталија Обрепоиић: Моје успомене..

снојим успомепама. По м.ој, Милан је
б и о без самопоуздања, личне храбрости, кратког стрнл.ења и чпрстине,
што је иоказао у нсколико мапрага
када је номишл.ао да напусти cnoje
држапнс обапсзе, што јс Наталија на
свс пачипе спречанала. Њој су всома
сметала ненерстпа крал.а Милаиа.
Кроз п.сгоп жино г су нрошле ммоге
жене, о чему Нагалија опширно говори. Између осталих, опа гонори о
госпођи Мици Протић, о Милановој
рођани Марији Кагарпи и Артемизи
Христић. На то се надонсзинала Миланона склоност према картам.у и
његоно расинмиштно. Cne су то били
узроци да Наталијина л.убап пременом прерасте у мржњу.
TpehH део усиомеиа (1-ХС1Х) почиње Српско-бугарским рагом, а завршана се Наталијипим напушгањем
Београда, 4. ангуста 1887. У onaj рат
је, по Наталији, Милап ушао иеприпремл.ено и непромишљено, због чега је српска војска доживела пораз.
Обесхрабрен, намеравао је да напусти престо. Наталија је била нротип,
окупила је снојс истомишл.енике кој и су јој помогли да крал.а одпрати
од те намере, а све у циљу осигурања
престола сину. За овај подухват Наталија је имала подршку и од аустроугарског посланика у Србији Кевенхилера. Између њих се током рата
јавила извесна наклоност. Наталија,
разочарана у свој брак, помишљала
да жртвује породицу и положај, али
смрт грофа Квенхилера спречила је
њене намере. За врсме Српско-бугарског рата јавиост је сазиала за размирице крал.евског пара. Милан је после рата тражио начин да се ослобод и крал>ице. Супружпици су се суко-

били и око одређинања средине у
којој hc се прсстолонаследник школовати. Наталија се залагала за Русију, а Милан за Беч. Сукоб је достигао кулминацију када је Наталија
5/17. априла 1887. одбила да се рукује
са госпођом Назос, супругом грчког
отправника послова, сматрајући је
Милановом љубавницом. Краљу је
то био згодан моменат да објави како
дал.и заједнички живот са краљицом
није могућ. Наталија је приморана
на споразум по коме је престолонаследник требало да се годину дана
школује на страни, уз мајчину контролу, а да она напусти земљу на
годину дана, са могућношћу да лето
проведе у Србији. Краљица је најпре
отпутовала у Одесу, а вратила се 30.
јуна у Београд, који је напустила
кроз месец и нешто више одлазећи у
Фиренцу.
По свом жанру мемоари су лично
виђење самог писца, настају из потребе да се о себи изнесе оно што је
мање познато и да се лично учешће у
неким догађајима оправда или истакне. У успоменама краљице Наталије, писаним после њеног развода и
прогонства, осећа се њена потреба да
објасни узроке своје тужне судбине.
У њима има оптужби и правдања,
оне су дубоко личне, а главни кривац је увек друга страна. Ова врста
извора је по свом карактеру увек
једнострана, али је драгоцена допуна
другим врстама извора за разумевање прошлости и карактера личности
које су у њој учествовале. Успомене
су течно и интересантно писане, зато их препоручујемо широј читалачкој публици.

JT>iui>aiia Маркопић

Ч. ПОПОВ: О ИСТОРИЈИ И ИСТОРИЧАРИМА, ИЗДАВАЧКА
КЊИЖАРИИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА, СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ - НОВИ САД 1999, 304
Кп.ига „О историји и историчарима" тематски је подел.ена иа че гири дсла. Прпи иоси назип „Тсматскометодолошки окиири" (13-61), други
„Учитсл.и и инспиратори" (61-161),
трећи „Афинитети" (161-267) и четптри „Читалачки немири" (267-301).
Радови укл.учени у опу књигу, по
речима аутора, не представл.ају најрепрезеЈггативнији избор из четири
децеиијс д у г о г бављења историјском
науком, него су то радови који треба
да пруже слику о ауторовим интересовањима за поједине методолошке
и темагске области.
Први део садржи текстопе о методолошким гемама, који показују иајважнија интерссовања аутора. Рад
„Објективпост и апгажованост исгоричара" написан је за шири скуп
љубител.а историје, а говори о објективности историје и историчара
кроз примере Фраицуске и Октобарске револуције, наводећи неколико
теорија сазнања. Тема „Неки методолошки проблеми историје и георије
међународпих односа" је рефераг са
последњег стручног састаика паставника историје СФРЈ, одржаиог у Горњем Милановцу 1990. наглашен је
интерес историјске науке за међународна збивања интензишгије у XX
веку, I I I T O је последица тешких потреса током његовог трајања. Историографске школе писале су посебн у врсту историографске литературе, познате као историја дипломатије која је у први план стављала односе између влада, политичке и стратешке интересе држава, питања безбедности граница. За такво тума-

чење поље истраживања морало је
остати уско, ограничено претежно
на дипломатске архиве, који н и с у
били довољни да пруже потпун одговор на многа пигања. Зато је историја дипломатије подвргнута критици позитивистичке историографије,
што је довело до трансформације историје дипломатије у ширу, свеобухватну историју међународних односа. Заслуга за ro припада француској
школи историје међународних односа, коју је после Другог светског рата
засновао Пјер Ренувер а наставио
Жан-Батист Дирозел.
Рад „Европске силе и српски народ у XIX веку" представља ауторов
методолошки нацрт за ову комплексну тему, саопштен на научном скупу посвећеном 190-oj годишњици битке на Делиграду 1806. и 120-oj годишњици битке на Шуматовцу 1876,
одржаном у Дому Војске Југославије.
Ч. Попов је приказао историју интереса европских сила у оквиру решавања Источног питања, поводом
велике источне кризе 1875-1878. Понашање европских сила било је у
складу сопствених интереса. АустроУгарска је страховала од стварања
велике јужнословенске државе која
б и могла да постане упориште руске
доминације при решавању Источног
питања и зато је морала да покаже да
јој је највише стало до мира на Балкану. Зато је била иницијатор смиривања стања у Босни и Херцеговини. А, у ствари, иза таквог става
стајала је одлука аустроугарског војнополитичког врха да се у првој повољној прилици запоседне БиХ.

Ч. Попов: О историји и историнарима..

Став Русијс б и о је иедослелап. Група
окупл>еиа око цара залагала се за
statiis quo, а слонсиофилска струја заступала јс став да Русија мора користити потресе па Балкапу за новећање свог и сузбијање других утицаја. Нелика Бригаиија је била за
очувањс слабе Турске прско које би
обезбедила прсвласт у источпом Медитерапу и спрсчила руско овладавање мореузима. Сгав Немачкс приказан је као нсприс грасан, али јс
Бизмарк радио на отклањању аустро-руског сукоба, а желео је сукоб
Русије и Британије. Фрапцуска је
прихватала свако рсшење које јс спасавало мир међу великим силама.
Најзад, рад „Мемоари као историјски извор и као иптсрнретација историје" бави се питањем ко пишс
мсмоаре. Слсди одговор да то пајчешће чине бивши војиици и политичари, уметници, научници, али и
други. Тежња мсмоариста је да што
тачнијс опишу догађаје у којима су
учествовали и да кроз тај опис дос т и г н у што погпунију историјску
истину. Историчари су према њима,
као према извору, сталпо имали критичку резерпу из два разлога. Прво,
сведочсња увек долазе накнадно. Други разлог је субјективност сведока.
Међутим, мемоари су понекад једини извор о одређеном историјском
збивању.
Д р у г и дсо књиге посвећсн је учител>има и ииспираторима. Први споменути је академик Петар Поповић,
који је б и о ауторов професор. Набројани су многи радови из његовог
научног опуса. У групу учитеља убраја се и Пјер Ренувеи од кога аутор
добија драгоцена упутства за бављење историјом међународних односа.
Рад Пјера Рспувспа заспован је на
вишедеценијским исчражипањима историје међународних односа, где је
изградио cnoj систем погледа на односе међу државама и народима. Полазна тачка гог система је критички
став према постојећим историограф-

ским правцима. Један од учитеља Ч.
Попова је и Брапислав Ђурђев, који
се бавио историјом јужнословенских
(углавном српских) земаља под турском влашћу и методологијом историјске науке, где му је главни циљ да
нрикаже и анализира изворну марксистичку филозофију историје и
аутентични Марксов историјски метод. Име Радована Самарџића, барда
српске историографије, како каже
аутор, припадника београдске школе
српске историографије, која је постала и остала трајно одана архивским
истраживањима, можда више припада инспираторима него учитељима.
Кроз његова најзначајнија дела (Велики век Дубровника, Мехмед Соколовић, Сулејман и Рокселана), показује његову прецизност стила, богатство лексике, неговање култа језика,
али све у оквирима историјске науке. Круг учитеља и инспиратора аутор затвара делом Слободана Јовановића без кога се не може ни научити
ни разумети историја Србије у XIX
веку.
Трећи део књиге почиње рефератом „Иларион Руварац и Јован Ристић", у коме аутор прави компаративну анализу њиховог дела. И један
и други били су, као историчари, у
високој мери исполитизоване личности. Руварац је у своју критичку историографију уносио клерикалну и конзервативну политику српске јерархије, правдајући је „болешћу" српског
народа и својом истинољубивошћу.
За разлику од њега, Ристић је јачи
родољуб и постојанија личност на
свим пољима. И као такви, значајне
су појаве у научном и политичком
животу Србије XIX века. Друга тема
посвећена је увек актуелном „Источпом питању" Васиља Поповића,
поводом његовог трећег издања за
непуних 70 година. По мишљењу
аутора, то је једна од најбољих синтеза о овом проблему уопште. Оно
иде у ред најсложенијих проблема
европске историје од краја XVII до

Љиљана Марковић

почстка XX пска. За п>им ис заостајс
ни дсло Димизрија Ђорђсвића, писца историјс Балкана. Ч. Попоп сс
синтетички оспрнуо на ислокуппо
дело onor историчара. У оиом одсл>ку cnoje Mec i o јс нашао и историчар
реполуцијс Жак Годшо, чија кљига
предстапл>а сажст синтетички приказ ОПНЈТИХ гокопа one пслике тсме
европске историје. Опом поглавл>у
припадају и ауторопа размишЈ1.ам>а о
делима дпојицс истакнутих српских
историчара - Славка Гаприловића и
Милорада Пкмечића. ирви је спстску
славу с гекао као историчар Срба у
Угарској, а други се истрајпо бавио
проучавап>см пасгаика и реализације југословенске идеје. Трећи део кљиге запршапа се сссјом о делу Брапка
ПетрановиИа, историчара „југословенске всртикале".

11оследн>е поглавље књиге Ч. Попова обухвата пет приказа дела В.
Крестића, М. Црњанског, Д. Медаковића и Иве Андрића, што показује
ширину интересован>а аутора за појсдине тсматске области, на први поглед доста шаролико а, у ствари,
развијаног по одређеном садржинском критеријуму. Њен значај је у
томе UJTO пружа увид у филозофска
и методолошка схватан>а историје од
стране аутора. Кн>ига осликава, поред аугорових личних интересован>а, добрим делом и кретан>е и развој
епропске и српске историографије
XIX и XX века. Као и сва дела овог
типа и ово „пати" од извесних неујсдпачености и недопољне тематске
заокружености појединих поглавља,
али то је „иужно зло" код овакве
врсте радова.

Нсдсл«ко Радосапллвић

Ћорђе Пилчевић: АКАДЕМСКИ СЛИКАР МИХАИЛО
МИЛОВАНОВИЋ, ЖИВОТ И ДЕЛО 1879-1941, Арт-Ужице,
Ужице 1998, 226
Ж и в о т и рад Михаила Миловановића (1879-1941), једног од првих академских сликара у Краљевини Србиј и и првог у ужимком крају, остао је
готово непознат, упркос љеговој свестраној делатности и присуству у
јавном животу. Разлог таквог односа
истраживача националне историје уметности, као и завичајне историје, био
је условљен искључиво ставом послератних власти о сликару као „ на-

ка Романовића, наставља рад на свом
образовању, слика и пише песме. По
одслужењу војног рока 1903. одлази
у Београд, и ту проводи око годину
дана сликајући као самоук. Из Београда 1904. стиже у Минхен, значајан
уметнички центар Европе, где отпочиње његово систематско ликовно образовање. Прво је годину дана у
сликарској школи Словенца југословенског опредељења Антона Ажбеа
родном непријатељу и издајнику". стицао припремно, веома добро обраТај идеолошки императив деловао је зовање за упис на угледну ликовну
одвраћајуће на заиптересоване ис- академију у Минхену. Пилчевић је
траживаче. Ту „незгодну" тему прва је описао окружење у коме је сликар
огворила мр Гордана Лазић чланком Ми- живео и успевао да опстане у Минхехаило Миловановић (1879-1941) објавље-ну, где је остао три године по заврном у Ужичком зборнику 22 за 1993. шетку студија.
Дело Ђорђа Пилчевића Академски слиПилчевић је посебну пажњу покар Михаило Миловановић, живот и де-светио периоду балканских и Првог
ло 1879-1941, доноси нове чин>енице о светског рата, у којима је учествовао
уметниковом животу и раду.
и Михаило Миловановић. Балканске
Аутор прати Миловановићев жи- ратове сликар је провео у Летећем
вот од рођеља у Гостиници 1879. до одреду пуковника Плазине, са којим
смрти у У ж и ц у 1941. Рођењем у сиро- је стигао и до Скадра. На основу
машној сељачкој породици, при том личних искустава и сећања настале
рано оставши без оца, Миловановић су познате слике Војници у борби,
је пред собом имао суморну перспек- Артиљерци, Војник са шареницом...
тиву сеоског надничара. Како су га У затишју између балканских и Прпосле другог разреда исписали из вог светског рата Миловановић одшколе највише времена био је при- лази у Праг на усавршавање, отвара
моран да проводи као слуга у сеоској атеље и упознаје будућу супругу,
кафани у Рибашевини. Рано се оти- Чехињу Валу Салашкову. У том кратснувши у свет, Миловановић одлази ком периоду укључиће се и у обелеу Ваљево. Пилчевић добро уочава жавање стогодишњице Његошевогрозначај Ваљева у сликаревом животу. ђења. По Сарајевском атентату био је
Учећи каменорезачки занат, он се ухапшен, али је уз помоћ пријатеља
упознао са израдом ликова на каме- Чеха успео да побегне из затвора и
н и м споменицима, чиме је стекао преко Немачке стигне у Русију, а
нешто искуства и исказао свој тале- одатле у Србију.
нат. Истовремено, уз помоћ професоКако указује аутор, ратно време
ра угледне Ваљевске гимназије Жив- је један од најплоднијих сликаревих

Недељко Радосављевић

периода, што је само па први поглед
необично. Сликар је још од 1914. у
рату у Ужичком IV пуку Стефан
Немања, да би потом постао један од
ратних сликара Врховне комапде српске војске. Са војском је прсшао Албанију, и већ 1916. је на Крфу, у
месту Агиос Матеос, урадио споменик палим борцима Дринске дивизије, чиме је потврдио своју свестраност. На Солунском фронту посматрао је и овековечио војпички живот
па је у његовом ратном атељеу настао низ слика или скица. При том
треба истаћи портрете војводе Мишића, Бојовића, Путника и Степано-

тамо сагради кућу, касније познату

Милошеву вилу, није га удаљила од
јавности. Тридесетих година организовао је врло успеле изложбе у Београду и Новом Саду, а добио је и
прву награду града Београда за сли-

ку Ноћна борба на Дунаву. Занимљиво је и да је интернирани бивши
председник владе Милан Стојадиновић извесно време провео у његовој
кући.

Априлски рат 1941. затекао га је у
родном селу, где је радио на смештају избеглица. Чињеница да је б и о
немачки ђак, у великој мери је помогла да многе људе, међу којима и
вића, слике Петар Први на коњу,
доста комуниста спаси од немачког
Краљ Петар Први у рову, Регент
затвора, гарантујући за њихово поАлександар осматра положај, Бој на
нашање својом слободом. Увиђао је
Крстацу... На Солунском фронту је
раст нетрпељивости између партизаупознао више познатих личности,
на и четника и упозоравао на моне само из српских структура, већ и
гућност међусобног рата.
странаца, попут Арчибалда Рајса.
Пилчевић је успео, колико су му
После рата уследиле су изложбе расположиви извори дозвол>авали, да
сликара Врховне команде. У међуна- делом реконструише ток догађаја кородном периоду Михаило Милова- ји су довели до Милованићевог трановић је б и о веома ангажован. Њего- гичног краја. Након случајног самова дела излагана су, како у земљи, рањавања једног партизана у његотако и у иностранству. Министар- вој кући, ухапшен је од партизанство војно откупило је велики број ских власти, оптужен као издајник и
слика. У његовом о п у с у и даље прео- стрељан у Крчагову 28. новембра,
влађују ратне теме и страдања, али приликом повлачења партизанских
се о н све више враћа народним моти- снага из града. По успоставл>ању парвима, пре свега призорима из сео- тизанских власти 1944, које нису призског живота. Двадесетих година Ми- нале грешку, сликар је постхумно
ловановић је урадио низ спомен-пло- лишен националне части, дело му је
ча и з г и н у л и м ратницима у Ужицу, проскрибовано, слике затечене у конКарану, Сечој Реци, Равнима, Рачи, фискованој кући делом уништене, поЗаовинама, Субјелу... Из тог његовог родица изопштена. Његове слике су
периода најзначајнији је споменик од тада само спорадично излагане,
ратницима у Младеновцу, завршен пре свега оне из збирке Војног музе1926, чијем је откривању присуство- ја, али су некада свесно приписиване
вао и краљ Александар Карађорђевић.
другим ауторима. Судбину поједиУ свом излагању Пилчевић исти- них слика Пилчевић прати све до
че да је Михаило Миловановић ра- двадесетих година овог века, када
д и о и на просвећивању становниш- његово дело, пре свега захваљујући
тва, указујући на туристичке могућ- активности УЈТУС-а и Удружења линости Златибора, покрећући чак и ковних уметника Ужица поново изједно акционарско друштво које је лази у јавност.
требало да се позабави тиме. Одлука
Ђорђе Пилчевић је у свом раду
да се 1929. повуче у родно село и користио разноврсну грађу, при че-

Ђ о р ђ е Пилчевић: Академски сликар..

му посебио треба истаћи породичпу
преписку и низ фотографија на којима се виде и слике које нису сачуване. У разјашњаваљу догађаја око сликарског хапшсн>а и погубљења су,
поред осталог, коришћена и казивања сведока, што је у нсдостатку писаних извора свакако драгоцено. Миловановићев живот Пилчсвић је прати кроз чак 57 поглавља мада су она
могла бити сврстана у неколико већих целина. Излагање аутора је пре
свега било усмсрено на то да резултати н>еговог истраживан>а буду приступачни што ширем кругу читалаца,
што је и основна намера књиге која

је опремљена најнеопходнијим научним апаратом, али недостају уобичајени регистри личних имена и
географских појмова. На крају је дата
хронолошка табела догађаја од сликаревог рођења до 1998, када је из
штампе изашао и роман који је написао, под насловом ЈЈендина воденица.
С обзиром на досадашња сазнања о
делу Михаила Миловановића, можемо закључити да је књига Ђорђа
Пилчевића расветлила многе чињенице из уметниковог живота и рада
и самим тим постала путоказ будућим истраживачима.

Недељко Радосављевић

БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН ВАЉЕВСКОГ КРАЈА*,
Колубара - Ваљево,
Ваљево 1998, 408
У српској историографији биографски р е ч и и п и и лексикоии п и с у
б и л и з а с т у п љ е и и у одговарајућој мери. М о ж е се, папротип, рсћи да су,
и з у з и м а ј у ћ и иеколико примера, бил и готопо потпуио изостапљепи. Таква еициклопедијска издан»а недостајал су у д о м е н у националне, али и
локалне историје. Због тога излазак
и з штампе прве књиге
Биографског

лексикопа паљевског краја још више
д о б и ј а на зпачају, нарочито ако се
има у виду да је локална историја
д у г о времена препуштена истраживачима-аматерима који, упркос испољ е н о ј добронамериости, н и с у б и л и
у м о г у ћ н о с т и да увек испоштују основне методолошке захтеве критичке историографије.

Прву књигу Биографског лексикона сачињава шест свезака које су
и з л а з и л е из штампе од ј у н а 1996. до
августа 1998. У првих пет (Авакум Бајић, Бајић - Булић, Б у л и ћ - Гавриловић, Гавриловић - Дапојлић, Данојлић - Ђ у р и ћ ) биографије с у излагане а з б у ч н и м редоследом, док је шеста, последња свеска, конципирана
као допунска. У iboj с у заступљене,
како д о п у н е већ штампаних биографија, тако и целе биографске јединице које с у из р а з л и ч и т и х разлога
б и л е изостављсне. По изласку свеске, све с у поново штампане и објед и њ е н е у ј е д н о ј књизи, која је на тај
н а ч и н практично д о ж и в е л а два неп р о м е њ е н а издања. К њ и г а садржи
у к у п н о 590 биографских јединица,

*

које су настале као резултат рада 43
аутора различитих професија.
Хронолошки посматрано, Биографски лексикон садржи биографије личности од оснивања, односно првих
помена Ваљева, до садашњег времена, што је временски распон од готово пет столећа. У књизи је заступљено највише личности са подручја
шест општина (Ваљево, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац, Уб) које с у у
саставу садашњег Колубарског округа. Међутим, н и с у запостављене и
л и ч н о с т и из места која с у по ранијим административним поделама била повезана са Ваљевом, п о п у т Обреновца и Лазаревца, сада у оквирима
града Београда. Тиме је редакција
избегла опасност да се рад о г р а н и ч и
на уско географско подручје омеђено
актуелним административним поделама, што је у локалној историографији врло честа појава. Л и ч н о с т и и
породице заступљене у
Биографском
лексикону
можемо п о д е л и т и на неколико основних група:
- Рођени Ваљевци који с у највећи
део живота провели у о б л а с т и порекла,
- Ваљевци који су н а п у с т и л и завичај али су очували везу са њ и м и
утицали на локална и шира збивања,
- Потомци Ваљеваца који с у у
срединама где с у ж и в е л и и м а л и значајну улогу,
- Становници Ваљева и околних
места пореклом из д р у г и х о б л а с т и
и л и држава, који с у значајан д е о

Приказ преузет из Годишњака за друштвену историју, година VI, за 1999, св 2,
Београд 2000
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живота пропели у паљепском крају и
доприпсли Н.СГОПОМ припредном и
културном разпоју,
- Станопници који су у Вал»епо
долазили по потрсби службе и ту
остајали изпесно преме (официри, окружни ипжсн»ери, окружни физикуси...) и
- Посебну групу чипе представници окупаторске власти у различитим псриодима српске историје.
Породиие су посебно напођсне када се ради о угледним фамилијама у
прошлости којима се не знају поједини чланови, или када је више н»ених члаиова имало значајну улогу у
друштву. У том случају чланови породице навођени су по азбучном редоследу у једној биографској јединици.
Обим биографија није унапред
одређиван, и при томе су била одлучујућа два чиниоца: расположива
сазнања о одређеној личности и н»ена улога и значај. Управо из гих
разлога су биографије личности из
новије и савремеие историје богатије подацима него оних из дал»е
прошлости. Физички лик (фотографије, портрети друге врсте) је, уколико је сачуван, коришћен само у
биографијама најистакнутијих Вал»еваца. Свака биографија на почетку
садржи презиме, име и надимак, уколико је личност позната и по н»ему,
основно занимање и податке о времену и месту рођења и смрти. Личности из монашког живота су у лексикон уношене по презимену, док је
поред монашког, у загради навођено
и световно име уколико је било познато. Монаси непознатог презимена
у Лексикон су сврстани по имену. У
биографијама жена је, поред венчаног, у загради навођено и рођено
презиме. На крају биографије дата је
селективна или потпуна библиографија личности, уколико се она бавила научним радом или књижевним стваралаштвом. Дела су навођена хронолошки. Иза тога, али не у

свим биографијама, следи списак извора и литературе који су коришћени, име и презиме аутора. Тиме су
испугћена основна методолошка правила у изради биографских речника.
Значајно је напоменути да су, поред личности из политичке и војне
историје вал»евског краја и српског
народа у целини (председници општина, министри, страначки прваци,
народни посланици, официри), у великој мери заступљене и биографије
„обичних" људи, који су у дужем
периоду обликовали препознатљиву
слику града Ваљева. Тако у Биографском лексикону налазе место занатлије, власници трговачких фирми и
кафана, први индустријалци, апотекари, професори Гимназије, свештеници, сеоски учитељи и људи других занима^ћа. Када је реч о друштвеној историји Ваљева и околине, њихова улога је прворазредна. Неуједначен приступ у изради појединих
биографија последица је различитог
приступа аутора и различитих извора који су коришћени. У ениклопедијским издањима то је готово неизбежно, пошто она по правилу превазилазе снаге и могућности једног
аутора. Непропорционална заступљеност неких личности, несразмерна
њиховом значају, не утиче озбиљније на квалитет лексикона. Приређивачи нису, уколико се изузму три
књиге Лексикона писаца Југославије,
имали претходни узор на који би
могли потпуно методолошки да се
ослоне. Лексикон писаца Југославије
је ипак специјализовано издање, док
је рад на писању Српског биографског речника, пројекта од националног значаја Матице српске, тек отпочео. Парцијално штампање прве
књиге по свескама у двогодишњем
временском периоду је у датим околностима било једино могуће. Биографски лексикон је подухват мале
издавачке куће, која у томе није имала значајнију помоћ државних институција, изузимајући симболична
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средстпа добијсна од псколико општина и предузећа. У таквој ситуацији, када се нису могли одредити
тачни рокови за издаваље прве кљиге, штампањс по свескама је омогућило да део резултата рада бројних аутора бржс допре до јавности.
Обиљем података које садржи,
Биографски лексикон вал>спског краја постаје драгоцеиа помоћ у даљем
истраживању прошлости Ваљева и

околине. Окончањем целог пројекта,
који треба да садржи више од 2 000
биографских јединица, његов значај
постаће још већи. Биографски лексикон ваЈђевског краја добар је путоказ
институцијама културе и издавачким кућама у унутрашњости како да
обједине и широј јавности представе
сазнан>а о личностима које су у прошлости имале важну улогу на одређеном простору.
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ИЗВОРА У Г О Д И Ш Њ И Ц И НИКОЛЕ Ч У П И Ћ А
(1877-1941)
Годишњица Николе Чупића (ГНЧ) је часопис претежно историјске
садржине, који је излазио од 1877. до 1941. године. Задужбина је
основана по одредби тестамента артиљеријског капетана Николе Чупића (1847-1870), који је своје имање оставио „да се употреби на издавање
научних и моралних дела". Министар просвете је 1871. образовао
комисију која је основала Задужбину. Она је 1874. добила свој статут
(уредба Одбора Задужбине Чупићеве). Одбор Чупићеве задужбине био
је састављен од 12 чланова које је именовао министар просвете, а 1877.
донета је одлука да се сваке године издаје књига под насловом
Годишњица Николе Чупића. У њој су штампани записници о раду
Задужбине и научни прилози који су чинили вечину књиге.
Годишњица НЧ окупљала је најзначајнија имена из области филолошких и друштвених наука, а значајан број студија објављених у њој
цитиран је и коришћен у каснијим публикацијама, посебно историјским. Текстови Илариона Руварца и Љубомира Ковачевића (ГНЧ 3,
1879) изазвали су велику полемику у којој се афирмисао критимки
правац српске историографије.
Током 64 године рада Одбора Чупићеве задужбине објављено је 50
књига Годишњице. Највећи прекид је између књиге 33 (1914) и 34
(1921). Одбор је 1940. одлучио да 50-ту књигу изда у облику споменице
која ће приказати живот Николе Чупића, деловање Задужбине и дати
податке о садржају и значају Годишњице за поједине науке. Књига
50-та за 1941. изашла је као последња, заокруживши племениту мисију
Задужбине Николе Чупића. Годишњица се није систематски бавила
објављивањем историјских извора, већ успутно, према интересовању
појединих аутора. Такође, записници Одбора спадају у изворну грађу, а
иначе највише извора има из XIX века, и то у највећој мери се односе на
националну историју. 1
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БИБЛИОГРАФИЈА ИСТОРИОГРАФСКИХ ПРИЛОГА
ОБЈАВЉЕНИХ У КАЛЕНДАРИМА „КОЛУБАРА" И
„ВАЉЕВАЦ" (1991-2000)
Када се погледа у прошлост, може се са сигурношћу рећи да постоји
дуга традиција издавања разних календара код Срба. 1 Такви календари
су били веома омиљено штиво не само учених кругова, већ и обичног
света. Разноврсног садржаја, неки са, неки без књижевних текстова,
већином су служили да поуче, али и да дају савете.
Што се тиче новијих времена, нарочито после Другог светског рата,
народни календари су све ређе излазили, док на крају нису сасвим и
угашени. Изузетак у томе представља календар Светог синода Српске
православне цркве „Црква", који излази већ педесет пет година у
континуитету. Други календари нису излазили, осим календара мањинских издавача.
Како у Србији, тако и у Ваљеву, календара је било и раније. Године
1892. је штампан мали календар, по имену „Ваљевац", који није
сачуван. 3 Књижар Владимир М. Матић објавио је 1911. године „Годишњак-српски народни календар са песмама и приповеткама", а 1936.
године у Београду тадашње удружење Ваљеваца и Ваљевки је објавило
календар „Колубара". Међутим, на томе се стало и сличне књиге све до
1991. године нисмо нашли.
Дана 14. јануара 1991. у Ваљеву је почео да излази народни календар
„Колубара", носећи име старог календара из 1936. Због великог интересовања, прво издање календара је распродато, па је убрзо доштампано
друго издање. Издавач календара је био Радио Ваљево, а уредници
Зоран Јоксимовић, новинар у листу „Напред", и Здравко Ранковић,
новинар из Радио Ваљева. Договор између уредника и сарадника
новопокренуте едиције је био да поред забавног, календар мора садржати и озбиљне књижевно-научне прилоге, а разноврсност тема и
прилога је постала заштитни знак ове едиције.
1
2
3
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Од 1991. до 2000. је изашло десет књига овог календара. За прва два
броја издавач је била кућа Радио Ваљево, календар је имену додао реч
велики 1992. године па је назван Велики народни календар „Колубара".
Потом је за 1993. променио име у „Ваљевац", по новом издавачу
Агенцији Ваљевац, која је, опет, своје име добила по малом календару
„Ваљевац" из 1892. У ликовној опреми се нови календар нешто разликовао од прошлог, формат књиге је остао исти, уз већи број прилога У
периоду 1993-1996. календар је по истоименој Агенцији носио име
„Ваљевац", а од 1997. враћено је првобитно име „Колубара", а издавач је
Издавачко предузеће „Колубара".
Календар је мењао имена (Колубара, Ваљевац, Колубара) и издаваче
(Радио Ваљево, Агенција Ваљевац, Издавачко предузеће Колубара), али
су његови уредници исти, концепција публикације слична, задржан је
већи број сарадника. Зато за протеклих десет бројева можемо да кажемо
да чине едицију која садржи 3390 страна текста.
Сам календар „Колубара" је завичајни календар, бави се регионалном тематиком, сарадници су афирмисани књижевници, научници,
публицисти, 4 који су рођењем Ваљевци, али и они који то нису, а
интересује их колубарски, подгорски, качерски, тамнавски крај. Прилога је велики број, тако да се мора вршити селекција радова, с тим да се
неки од њих појаве у следећим бројевима. Неки од чланака су позајмљен и из старе штампе, а скупа узев, у календару се веома води рачуна о
фотографијама и илустрацијама које га чине лепшим и богатијим.
Поред многобројних књижевних прилога и чланака различите
садржине календар „Колубара" на најбољи могући начин осветљава
прошлост ваљевског краја, али и даје хронику нашег времена. Жеља је
аутора ових редова да се да библиографија историјских прилога,
изашлих у протеклих десет бројева календара „Колубара" ("Ваљевац").
Поред тога, у библиографију смо уврстили и текстове из историји
сродних научних дисциплина: етнологије, историје уметности, археологије, лингвистике. У обзир смо узели само текстове који у садашњем
тренутку имају историјски карактер. Наиме, савршено нам је познато
да скоро сваки текст кроз десет, двадесет година може се сматрати
историјски, али у тренутку излажења календара он то једноставно није
био. Није нам такође ни циљ да дамо библиографију свих текстова
календара, јер је то већ друга тематика.
Испод библиографске јединице дали смо кратку назнаку садржаја
дотичног текста. Сматрамо да ће на тај начин читаоцима бити олакшан
труд око проналажења прилога који их занимају.
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КОЛУБАРА - НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ1991,
РАДИО ВАЉЕВО, ВАЉЕВО, 1991
ХРОНОЛОГИЈА1990,18-20
Најпажнији економски, политички, културни и спортски догађаји у
вал>епском крају у 1990. години.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ, 21-24
Кратке биографије народних посланика из пал>евског краја у Скупштини
Србије, изабраних на изборима у децембру 1990. године.

ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: КАДА ЈЕ ВАЉЕВО ПОСТАЛО ГРАД, 26-28
Одлука о проглашењу Ваљепа за градско насеље - реконструкција догађаја па оснопу прсглсда архипскс грађс.

ГРБ ВАЉЕВА, 28
Опис изгледа грба Вал>епа.

ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: ДР ЈОРДАН СТАЈИЋ - ПОЧАСНИ
ГРАЂАНИН ВАЉЕВА, 29-31
Подсећање на санитетског генерала др Јордана Стајића (1868-1949).

ПРВИ ВАЉЕВСКИ КАЛЕНДАР, 31
Преглед садржаја прпог пал>евског народног календара, издатог 1911.
године.

НЕЈАКИРЕЉА ЛИСОПОЉЕ
БАБАИЋ. ЗВЕЧКА, 36-37

ГРЛИЋ. СЕСТРАДОКА

БАТАЛ-АГА

Етиолошке легенде вал>евског краја. Одломак из књиге Мирка Милојковића „Легенде из паших крајева".

СЛОБОДАН СТОЈРГћ ЕВИЋ: ВАРОШИЦА ИЗ УКРШТЕНИХ РЕЧИ, 39-40
Савремени Уб, „Политика", 21. јул 1980.

МИЛ. Н ЂЕРИЋ: ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ ВАЉЕВСКЕ НАХИЈЕ,
41-52
Попис и кратке напомене о угледним личностима ваљевског краја из
времена робовања, Првог и почетка Другог српског устанка. (Прилог
први пут објављеп у калсндару „Колубара" из 1936. године).

ТИХОМИР ДРАЖИЋ: БЕЛЕГ КНЕЗА ЈОВИЦЕ, 53-54
Опис спомсиика из села Санковић код Мионице, који је 1832. године
подигао кнез Јовица, знаменита личност српске историје из прве половине XIX века.

Р. ЗОРИЋ: ПАМБУКОВИЦА; Б. В. РАДОВАНОВИЋ: СЛОВАЦ; Б.
ЈЕРЕМИЋ: БРАНКОВИНА, 55-60
Етиолошке легепде ваљевског краја.

ЉУБИСАВАНДРИЋ:

О ШТАМПАРИЈИ МРКШИНЕ ЦРКВЕ, 61-62

Прилог расветљавању питања где се налазила последња стара српска
штампарија из XVI века.

МИРКО МИЛОЈКОВИЋ: МИЛИЧИНИЦА, 62
Једна легенда везапа за Миличиницу, из турских времена.
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ДРАГАН СТАМЕНИЋ: ИКОНОСТАС ВАЉЕВСКЕ ЦРКВЕ, 64
Стручпи приказ иконостаса пал.спскс цркпе (подаци о аутору, тип
икопостаса, опис, апализа ликоппих слсмспата па икопостасу).
ЉУБОМИРПАВЛОВИЋ:

ДРАГОДОЛ, 70-71

Гсографски иоложај, оиис и порскло села Драгодол. Извод из књиге
„Соколска пахија" (1930. годипс).

ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: ВОДЕНИЦЕ НА ТАМНАВИ, 74-77
Члапак о водспица.ма поточарама и лоиагарама у тамнавском крају - од
прве полопиие XIX до 60-тих годипа XX пска.

БОРИСЛАВ ВУЈИЋ: КАФАНА „СУНЦЕ", 78-80
Кратак историјат c rapc кафапс која се некада налазила у центру Ваљева,
са освртом па боравак Живојина Мишића, крајем 1876. и почетком 1877.
г о д и п с , у IbOj.

МИРКО БОЈАНИЋ: ДАВНА ГИМНАЗИЈСКА ВРЕМЕНА, 81-83
Изводи из школских днсвника Вал>свске гимпазије с крајаХ1Х и почетка
XX века: оцепс учспика гимпазијс.

СТАРЕ ВЕСТИ, 90-102
Вал>епски крај у српској штампи - од 1845. до 1951. године.

СЛОБОДАНМИЛЕУСНИЋ: БИБЛИОТЕКА МАНАСТИРА БОГОВАЂЕ,
104-107
Прилог историји манастира и мапастирске библиотеке.

АЛЕКСАНДАРЛ. ДАВИНИЋ: ЗАДРУГЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ, 107-113
Преглед задругарства у вал>евском крају у XIX и првој четвртини XX
века. Одломак из кљиге „Наша нахија" (1926).

МЈ1АДИ КОМАНДИР „ БРАДОЊА", 126-127
Портрет партизамског командапта Радивоја Јовановића- Брадоње (Текст
преузет из ужичког листа „Вссти" из 1941. године).

ЉУБОМИР ПАВЛОВИЋ: БАХ, 129-132
Село Ба поред Л>ига: положај, зсмл>а и шуме, тип села, порекло назива
села, исгоријски смомспиии, порскло стаиовника и настанак села, занимап>с становништва. Ссгмент кн.игс „Колубара и Подгорина" (1907).

ЗОРАН ТРИПКОВИЋ: ТЕНИС У ВАЉЕВУ, 140-143
Кратка повест вал>свског тениса (осниваље Ваљевског тенис-клуба, такмичеља, пајистакнутији вал>евски тенисери).

ЉУБОМИР ПАВЛОВИЋ: ПЕЦКА, 144-145
Положај и порскло пасеља, породицс у Пецкој и њихове крсне славе.
Извод из кљигс: „Соколска нахија" (1930).

БЕОМУЖЕВИЋ. РАЋЕВОСЕЛО. НЕДЕЛО БРАТАПЕТКА
БРАТАЧИЋ, 145-156
Лсгенде из вал>евског краја. Прикупио Б. Јеремић.

ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ
ЗНАМЕНИТОСТИ, 148-155
Туристичка понуда вал>евског краја.
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ПРОГРАМ РАДНО ВАЉЕВА, 156-157
Фрскпсмпијс и садржај програма Рално Пал.епа.

УКУПНО СТАНОВНИШТВО. ВИТАПНИДОГАЂАЈИ, 1985
ПОШУМЉЕЊЕ ПОВРШИНЕ И ПРОСЕЧНА ДРВНА МАСА, 1986. БРОЈ
СТОКЕ-СТАЊЕ15.
ЈАНУАРА1987. ПРОИЗВОДЊАВОЋАИ
ГРОЖЂА 1987,160-161
Најпажиији статистички подапи пезапи за ваљевски крај.

КОЛУБАРА - ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРЕСТУПНУ
1992. ГОДИНУ, РАДИО ВАЉЕВО, ВАЉЕВО, 1991
ХРОНОЛОГИЈА1991, 29-35
Хромологија догађаја 1991. голимс (културни, спортски, политички,
дсмографски догађаји, прославе, проглашсља, освештавање цркава).

ЉИЉАНА КЕЦОЈЕВИЋ: ОД ЂУРЋЕВДАНА ДО АРАНЂЕЛОВДАНА,
45-48
Лстопис ратпс 1991. годипс.

ПРЕ СТО ГОДИНА, 48-59
Старе вссти, изводи из повина.

АЛЕКСАНДАР ЛОМА: О ПОСТАНКУ ВАЉЕВА И ЊЕГОВОГ ИМЕНА,
60-64
Расправа о постанку и имену града, покушај разјашњења.

МАРИЈА ИСАИЛОВИЋ: ДУБРОВАЧКА ВЛАСТЕЛА СЛОВЕНСКОГ
ПОРЕКЛА НА ВАЉЕВСКОМ ТРГУ, 65-69
Прилог о срсдњовсковмом тргу Вал.сву, као раскрсници караванских
путева и нореклу дубровачких властелинских породица у Ваљеву.

ЗОРИЦА ЋЕРАН1ГЋ-, УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША, 69-70
Прилог о Улици кпеза Милоша крајем XIX и почетком XX века.

МИОДРАГ ЈАЋИМОВИЋ: БЕЛАНОВИЦА, 71-75
Настапак иразвој варошице.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: КАКО ЈЕ МИОНИЦА ПОСТАЛА
ВАРОШИЦА, 76-82
Чланак о Мионици XIX века, проглашење Мионице за варошицу 1895,
изводи из штампе.

БОРИВОЈЕМ

ДРОБЊАКОВИЋ: ВАРОШИЦА ЉИГ, 82-85

Прилог о проучавању варошица у Србији, издат о гласнику Етнографског института САН, 1,1-2, Београд 1932, стр. 393-397.

МОМЧИЛО ИСИЋ: НАСТАНАК ШКОЛЕ У ПЕЦКОЈ, 86-89
Прилог поводом 150-годишњице рада школе.

МИЛИВОЈЕ КРСТИЋ: МИОНИЧКИ ВАШАРИ, 99-101
Прилог о мионичким вашарима у прошлости.

ЖИВОТ ВАРОШИЦА, 101-113
Вести о Мионици, Убу, Осечини, Лајковцу и Љ и г у у старој штампи.

В.Г>ојчић,С. Ђуковић, Д. В. Поповић

МИТАРАКИЋ:

ЕНГЕЛСОВ ПОЗНАНИК, 121-122

Писмо Митс Ракића Стојану Нопакопићу од 30. XII 1870.

ЉУБОМИР ПАВЛОВИЋ: ЖЕЛИМ ДА СИ ЗДРАВ, 123-125
Писмо Ј1>убс Паплопића Јопану Цуиићу од 24.1 1908. поводом етнографских испитиваи>а ужичког краја.

ВОЈИСЛАВМ. ЈОВАНОВИЋ: КРОЗ АУСТРИЈСКО ГРОБЉЕ, 128-131
Свсдочанства Војислапа М. Јоваиовића о борбама у Србији за време I
светског рата - изпсштај из Поли гике од 9. децембра 1914.

ГАБРО ЦВИТАНОВЈТЋ: ЕПИДЕМИЈА ПЕГАВЦА У ВАЉЕВУ1915,132-143
Из ратног дпспника фран>спца др Габра Цпитанонића 1914-15, аустроугарског војног свсштепика у Прпом спетском рату.

ЧЕДОМИР ПРОТИЋ: ПРУГА ВАЉЕВО - КАМЕНИЦА, 146
Извод из исобјапл>спс хронике „Протићи из Вал>евске Каменице", заврш ене 1979.

ТОМИСЛАВ ЋУРИЋ: ЖЕЛЕЗНИЦА НА ПОВЛЕНУ, 146-151
Прилог о нскадашњој шумској жслсзпици на планини Повлен.

СЛОБОДАН РАКОВИЋ: „РАТНА" ПРУГА ВАЉЕВО- ЛОЗНИЦА, 151-156
Прилог о изградњи пруге, пскадашњи планови и дапашњи (1991) радови.

МИЛАН ТРИПКОВИЋ: БЕЛЕ1ЛКЕ ЗА ИСТОРИЈУ ВАЉЕВА, 157-162
Серија кратких текстова всзапих за прошлост вал>евског краја.

ЈЕРОТИЈЕ ВУЈИЋ: ПОКРШТАВАЊЕ ВАЉЕВСКИХ РОМА, 162-165
Члапак о покрштапању Рома у Ћслијама на Грацу 1892. године (извод из
старе ш гамне).

МИОДРАГ ЈАЋИМОВИЋ: АМЕРИЧКИ ПЕСНИК ПОТОМАК
СЛАВНИХ КАЧЕРАЦА, 165-166
Прилог о знамсиитом америчком песнику српског порекла Чарлсу (Душаиу) Симићу и њсгопом порсклу.

МИОДРАГЈАЋИМОВИЋ:

КАЧЕРСКЕ ЛЕГЕНДЕ, 167-168

Серија текстопа па различите тсме из прошлости качерског краја.

ВАЉЕВСКЕ КАФАНЕ, 169-171
Попис свих вал>евских кафана 1908. године, на основу грађе из Међуопштинског историјског архипа у Вал>епу.

БОРИСЛАВ ВУЈИЋ: КАФАНА „ИЛИЈА БИРЧАНИН", 172-173
Прилог о тешњарској кафани и запимл>ивостима везаним за њу.

МИЛОРАДМИТРАШИНОВИЋ: ПИВАРИНА СТАРА МЕХАНА, 173-175
Из нсобјавл>ене монографије о вал>свској пивари: уговор о издавању под
закуп акциоиарскс кафаие.
БОРИСЛАВ ВУЈИЋ: ГРАНД ХОТЕЛ, 176-180
Гранд хо гсл у прошлости.

ВУК ТРНАВСКИ: ВЕРОНА НА КОЛУБАРИ, 182-184
Члаиак о животу аматерског позоришта ("Политика" од 27. фебруара
1967).

Библиографија историографских прилога...

МИЛОРАД РАДОЈЧИЋ: ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ ВАЉЕВСКЕ
НАХИЈЕ, 185-195
Измспе и донуис члапка „Зпамените личносги Ваљевске нахије" (из
времспа робопап.а, Прпог и почстка Другог српског устанка), а први пут
објавл.сног у калспдару Колубара за 1936. годину.

МИЛОЈЕЖ. НИКОЛИЋ: КНЕЗ ВАСИЛИЈЕ ПАВЛОВИЋ ИЗ
БАЈЕВЦА, 196-197
Прилог о капстапу Васнлнју Павловићу, јунаку I и II српског устанка

ЉУБИСАВ АНДРИЋ: ДВОЈИЦА ЕНГЛЕСКИХ ПУТОПИСАЦА У
ВАЉЕВУ ПОЧЕТКОМ 17. СТОЛЕЋА, 198-202
О п и с и путника из прошлости.

ЈОАКИМ ВУЈИЋ: ПУТЕШЕСТВИЈЕ ПО ВАЉЕВСКОЈ НАХИЈИ1826.
ГОДИНЕ, 202-213
Одломак из дсла Путешествијс по Србији, II, Београд 1902.

БОЖИДАР ОБРАДИНОВИЋ: МЛАДОСТ У ТЕШЊАРУ, 215-224
Cehan.a правника Божидара Обрадиновића на своју младост, породицу и
Вал»ево прне половине XX века, а члаиак преузет из рукописа Хроника
вал.евске нородине Обрадииовић.

ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: ВРЕЛО У ПОПИСУ 1863. ГОДИНЕ, 229-239
Попис становништва и имовине села Врела 1863. године, као и делимичпи ноииси жител»а и имовине села Врела у ранијим временима
(Архив Србије, Министарство финансијабр. 152).

МИЛ. Н. ЋЕРИЋ: БИРЧАНИН ИЛИЈА, 252-254
Ж и в о т обор-кпеза Илије Бирчанина, текст преузет из календара Колубара 1936.

ЗОРАН ТРИПКОВИЋ: ОЛИМПИЗАМ И ВАЉЕВЦИ, 255-260
Прилог о развоју спорта у Вал»еву у XX в. и најзаслужнијим спортистима
(коришћспи изводи из старе штампе).

УРОШМ. СТАЈИЋ: КОЛУБАРСКО ГОВЕЧЕ, 271-273
Развој сточарства у вал.свском крају (из монографске студије Колубарско
говечс и н.егова постојбииа, Београд 1912).

ЈЈАЗА ЧУРЧИЋ: ВАЉЕВСКИ ЕГЗАРХ И АРХИМАНДРИТ У
СРПСКОМ КОВИНУ ИСАИЈА СТЕФАНОВИЋ, 285-291
Чланак о ковинском игуману Исаију Стефановићу из XVIII века.

ВЕЛИБОР - БЕРКО САВИЋ: КНЕГИЊА ПЕРСИДА, 292-295
Прилог о кнегин.и Персиди, ћерци војводе Јеврема Ненадовића и супрузи
кнеза Александра I Карађорђевића.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: КАЛОПЕРО ПЕРО, 295-299
Прилог о познатом српском композитору, мелографу, хоровођи и пијанисти Корпелију Станковићу, сакупљачу музичких народних творевина.

МИЛЕНКО РАДОВИЋ: ПРИЧЕ И ПОУКЕ НИКОЛАЈА
ВЕЛ ИМИ РОВИЋ А, 300
Омаж владици Николају Велимировићу.

В.Г>ојчић,С. Ђуковић, Д. В. Поповић

НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ: ПРИЧЕ И ПОУКЕ, 301-305 ,
Рукопст Ммколајспих ноумних мрима.

зоран јоксимовић:
ВРЕЉАНСКА, 3 0 6 - 3 1 0
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КАДА Ј Е САГРАЂЕНА ЦРКВА
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Одломцн из Hco6jaiui>cnc мопографијс Цркпа прел>анска.

радио

ваљево

:

1967-1992, 311-314

Кратка хропика Р;шио Bajhcna, награде и друга признанл.

—

'.;/•(

ВАЉЕВАЦ- ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ 199},
ВАЉЕВАЦ, ВАЉЕВО, 1992,
•
•• •
г W
марија

КАД ЈЕ И ГДЕ НАСТАЛО ВАЉЕВо! 33-45

исаиловић:

П р и л о г о нриом иомсну Вал>епа у изпорима, о настанку његовог имена и
разпоју.
'
' •• 1 • '•••''-

александарлома:

СЕДАМ ВАЉЕВА,47-48

\\ .';

П р и л о г о мостојан>у седам локамија са имсном Ваљево широм Европе и о
морсклу нљговог имсиа.
' - ' • ' : >•.-.'.'".

жељкојеж:
АРХЕОЛОШКА ИСКАЗИВАЊА СРЕДЊОВЕКОВНЕ
ЦРКВЕ У ВАЉЕВУ, 49-57
'.'.!
П р и л о г о изпршеним археолошким искомапан>има на простору локалитет а с т а д и о п а „Крушик".
v
.

саво

поповић:

ТАЈНЕ КТИТОРА ВЛГДРАГА, 71-72

П р и л о г о срсдњопекопној цркви у сслу Дићи код Љига. Прилог п р е у з е т
из лисга „Ворба" 22. ј у л 1992. годипс.
'

убскеновине,ii

t

;

•

-

'

Кра'такчлапак о гамГишсКим нопипама „Глас Тамиаве", које ć y и з л а З и л е
1922. и 1923. годиис.
'
престогодина
93-109
''
•• • ' " '•••'hOV
П р е г л е д пишс члапака, огласа, прилога и тскстова из различитих обла;
сги, који с у и з л а з и л и у нопинама од пре сто година.
: v

ваљевска

митрополија

109

> i

г '

И з Историје сриске пркве од епискона Никанора Ружичића,
пггамиарија у Загрсбу, 1893. године.

Српска

славица
михајловић:
БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ, 121-124 < r
Биографија геогра(|)а Борипоја Ж. Милојевића, следбеника Јована Цвијића. ...•,-..
милорадвасовић:
НЕИСКОРИШЋЕНО БЛАГО
ПОДРИЊСКО-ВАЉЕВСКИХ ПЛАНИНА, 125-140
П р и л о г о селима, бан>ама, манастирима и рудама у подручју
вал>свских плаиииа.

живорадјевтић:
КРАЈУ, 141-145

v:подрињско-

ТЕРМОМИНЕРАЛНЕ ВОДЕ У ВАЉЕВСКОМ

П р и л о г о зпачају и лскови гости бања у вал>евском крају, некад и сад.

тихомирдражић:

СУДБИНА ТАОРСКИХ ВОДЕНИЦА, 158-160

П р и л о г о водсницама у Таору.

Библиографија историографских прилога...

МИЛОРАД РАДОЈЧИЋ: Д0Г0ДИЈ10 СЕ НА ДАНАШЊИ ДАН, 173-184
Прсглед ис горијских догађаја у XIX и XX пску.

лаза чурчић:
ВАЉЕВСКИ УЧИТЕЉ 1731-1733. ВАСИЛИЈЕ
ХРИСТИФОРОВИЋ, 184-192
Прилог о жипотпом путу јеромопаха и учигеља Василија Христифоропића из XVIII пска.

велибор

- берко

савић:

ВАЉЕВСКА ЦРКВА, 193-205

Историјаг данашње цркпе у Вал>епу.

милојеж.
николић:
ПУТОВАЊЕ ЈАНКА ШАФАРИКА ПО
СЕВЕРОЗАПАДНОЈ СРБИЈИ 1846. Г., 206-211
Прилог и одломак из „Путописа Јамка Шафарика по Србији 1846. године".

љубисавандрић:
ДЕСЕТ „ПУТНИЧКИХ СЛИКА" ОКРУГА
ВАЉЕВСКОГ ИЗ СЕДАМДЕСЕТИХ ПРОШЛОГ ВЕКА, 212-216
Одломии из путописа Милоша Милојепића „Путничке слике ваљевског
округа", у комс описујс истражииањс старина, објављено 1876. године.

владимир
александрович
ВАЉЕВЦИ, 217-220

кривошејев:

ПУШКИН И

Прилог о иознапству Карађорђсвог војводс и комаидапта Ваљевске нахије
Јакова 1 Јснадовића и иознатог иссника Пушкииа у Бесарабији.

љубомир

павловић:

ЦАРИНА, 221-224

Прилог о сслу Царина код Вал>сва. Прештампано из „Соколске нахије",
1930. г.

зоранјоксимовић:
225-241

„ГЛАСОНОША" ПРВЕ НОВИНЕ У ВАЉЕВУ,

Прилог о првим вал.свским новипама „Гласоноша", које су излазиле два
пута педсл>но у времсиу од 17. фсбруарадо 17. септембра 1885. године.

милорад
митрашиновић:
ДОБА, 241-252

ЛИСТ „ГЛАС ИСТИНЕ' И ЊЕГОВО

Прилог о л и с т у „Глас истипе" који издаје Орган Народне либералне
странке за Округ вал>евски. Лист је излазио једпом, а по потребидва пута
нсдсл>но, од јануара 1893. до 1895. годинс.

зоран трипковић:
252-258

КОЊИЧКИ СПОРТ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ,

Прилог о коњичком спорту у нал>евском крају.

здравко

ранковић:

ДАВНА МУЗИЧКА ГОСТОВАЊА, 260-261

Приказ музичког живота Ваљева до 1914. године.

миливоје
261-276

крстић:

МИОНИЦА ИЗМЕЋУ ДВА СВЕТСКА РАТА,

Прилог о Миопици, њеним улицама и становништву између два светска
рата.

момчило
исић:
ОКРУГУ, 276-282

ОПШТИНСКИ ИЗБОРИ У ВАЉЕВСКОМ

Статистички подаци о резултатима онштинских избора датих по табелама за сваки округ у вал>евском крају, за 8. октобар 1933. године.

В.Г>ојчић,С. Ђуковић, Д. В. Поповић

МИЛЕНКО РАДОВИЋ: 0 БОЖИДАРУ КНЕЖЕВИЋУ, 296-299
Прилог о Божидару Кпсжспићу као историчару и филозофу.
лаза димитријевић:

КАКО ЖИВИ НАШ НАРОД, 307-313

Ссћања лр Ј1азс Дими гријспића иа жипот у Србији крајем XIX века;
олломак из кн.иге „Како живи иаш парол", 1893. године.

томислав
313-332

ћурић:

ГРОБЉА И СПОМЕНИЦИ НА ПОВЛЕНУ,

Прилог о гробл.има и сиомспицима па Поплену.

зоран јоксимовић:
ПРЕСЛАВЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ, 333-338
Прилог о слапама и преслаиама у опипииама Вал>ево, Мионица, Лајковац,
Осечипа, Л>иг и Уб.
александар
ђаја: ЖИВОТ У РАЈКОВИЋУ, 344-348
Прилог о животу ссл.аиа и иачипу исхране Рајковчана.
борислав

вујић:

ВАЉЕВСКЕ ПРИЧЕ, 353-357

Прилог о тешњарским фамилијариим сслима, тј. забавама и ваљевским
славама.

михаило

шћепановић:

ПЕТНИЦА МЕЋУ ПЕТЊИЦАМА, 357-361

Прилог о топографском имспу Петиица.

добрило
аранитовић:
КОМАРЧИЋА, 379-386

АУТОБИОГРАФИЈА ЛАЗАРА

Аутобиографија Лазара КомарчиИа, учигел.а, механџије, н о в и н а р а
књижсвпика.

богољуб-

бока

лома:

и

ЖИВОТ У СТИХОВИМА, 387-392

ПрилоЈ о искадашњем вал.свском трговцу и псснику Владети Петровићу,
звапом Влада Гајдаров.

ВАЉЕВАЦ - ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ1994,
ВАЉЕВАЦ, ВАЉЕВО, 1994
лаза чурч1тћ: ПЕТ ВЕКОВА ЦЕТИЊСКОГ „ОСМОГЛАСНИКА", 33-38
Прилози о осиивању прве штампарије на Цетињу и књигама које су
штампане.
момчило

спремић:

НАУЧНИ СКУП О ВАЉЕВУ, 52-53

Кратак извештаја са иаучног скуиа о прошлости Вал.ева одржаног у
октобру 1993. године, поводом шссг стотина година од првог помена
града. Извсштај из „Политикс", 31. октобар 1993. године.

борислав

вујић:

СМРТНОСТ У ВАЉЕВУ, 66-69

Статистички подаци о броју умрлих у Вал.еву од 1. октобра 1992. године
д о 30. ссгггсмбра 1993. г. и кратке биографије о познатим људима који су у
том нсриоду умрли.

пре

сто година,

74-80

Прсглед пише краћих извешгаја и новинских чланака из старе штампе за
1894. годипу.

живком.
романовић:
ЗАБОРАВЉЕНЕ РАЗВАЛИНЕ, 81-86
Прилози о историјату и значајним локалигетима у Ваљевској Подгорини.

Библиографија историографских прилога...

ВЕЛИБОР - БЕРКО САВИЋ: ВИТКОВИЋИ У ВАЉЕВУ, 100-110,
П р и л о г о мородици Виткопић, морсклом из Хсрцсгопине, чији су потомци б и л и спсш гсмиии и иојпици.

ЉУБИСАВАНДРИЋ: О СТРАДАЊУ ВАЉЕВСКЕ ВОЈСКЕ НА
ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ И НАТЕСИЦП 1876. ГОДИНЕ, 114-129
П р с г л е д библиографскс грађс у којој сс палазе подаци о Првом српскотурском рату 1876-1877. годипс и опис битака кроз иародиу песму.

ДОБРИЛОАРАНИТОВИЋ: ТРИ ПРИЛОГА ЗА БИОГРАФИЈУ
БОЖИДАРА КНЕЖЕВИЋА, 129-142
П р и л о з и за биографију Б. Кмежспића, историчара и филозофа, писали:
Милка Кисжевић, Анапија Лскопић и Јован Скерлић.

МИОДРАГЈАЋИМОВИЋ: ПУКОВНИК МИЛОВАН ГАВРИЛОВИЋ,
ОСВАЈАЧ ЈЕДРЕНА, 142-144
Биографија о муковнику Миловану Гаврилоиићу, носиоцу Карађорђеве
звсздс.

ИЛИЈАЛ. МИСАИЛОВИЋ: УЖИЧКИ ДАНИ ЖИВОЈИНА МИШИЋА,
144-147
П р и л о г за биографију Ж и в о ј и п а Мишића, написан на основу његовог
аутобиог рафског дсла „Моје успомсне".

МИЛАН ТРИПКОВИЋ: ЉУБОМИР ПАВЛОВИЋ КАО ИСТОРИЧАР,
152-162
Биографија о ЈБубомиру Павловићу. Преглсд н»егових дела.

МОМЧИЛО ИСИЋ: ДРАГУТИН ЂЕНАДИЋ ИЗ РАТКОВЦА, 162-166
Прилог о Драгутипу Ђспадићу, углсдпом политичару, задругару и
глумпу из пашсг краја.
МИЛЕНКО РАДОВИЋ: ЉУБА ПОПОВИЋ ИЛИ ПРИЗИВАЊЕ
СВЕТЛОСТИ, 171-180
Биографија позпатог ликопног умстника Л>. Поповића.

ДУШАН ТРИПКОВИЋ: ВАЗДУШНА БАЊА ДИВЧИБАРЕ, 208-210
П р и л о г о значају ваздушие бан>с иа Дивчибарама. Преузето из н о в и н а
„Народпо јсдинство", Сарајсво, 16. ј у н 1937. године.

ДУШАН ТРИПКОВЈГћ: ГОРЊОТОПЛИЧКА БАЊА ВРУЈЦИ, 210-213
Историјат бањс Врујци код ссла Гори>с Топлице. Преузето из новина
„Пародно јсдинсгво", Сарајсво, 22. аш уст 1938. године.

СЈ1АВИЦА МИХАЈЛОВИЋ: СЕЛО БАЧЕВЦИ, 221-225
Историјат и reoi рафске карактсристикс ссла Бачевци.

МИЈ1АН ВАСИЋ: СЕЛО МАЈИНОВИЋ, 225-228
П р и л о г о с с л у Мајиповић, поиису из 1863. године, о п и с у воденица и
разиих запата којима су се бавили мсштани Мајиповиђа.

АЛЕКСАНДАР ЛОМА: НА УШЋУ ДЊЕПРА У КОЛУБАРУ, 229-236
П р и л о г о географској термипологији: вода, шума, рељеф и карста у
вал>свском крају.

ВИТОМИРВУЛЕТИЋ:

ТОПОНИМИ СЕЛА ЛОНЧАНИКА, 237-240

П р е г л с д гсографских тоионима ссла Лончапика.

В.Г>ојчић,С.Ђуковић, Д. В. Поповић

драго
чупић,
света
ТАМНАВЕ, 240-261

милосављевић:

ОНОМАСТИКА ДЕЛА

Гсографски иоложај Тамиапс. Исгоријаг и топографија села Бањана код
Уба.

бошко

јеремић:

ЛЕГЕНДЕ, 261-263

Нсколико прилога о лсгсндама псзаним за села Осладић, Поћута, Гола
Глапа, Бранкопина и Пепричаиа.

први

званични

назив

улица

уваљеву,

263-268

Прилог о приим пазииима шшенских улииа почеп од 1897. године.

радованм.

драшковић:

КНЕЗ МИЛОШЕВА УЛИЦА, 269-282

Прилог о Кпез Милошсној улини, грађснинама и догађајима.

ваљевске

кафане1916,

282-283

Попис нал>енских кафаиа 1916. годипс.

борислав

вуј1њ:

ПРОМЕНА ИМЕНА КАФАНА, 283-284

Прилог о нромсни имспа нал>спских кафаиа у периоду од 1915-1918.
годипс.

браниславлома

СПОМЕНИК ЗНАМЕНИТИМ ВАЉЕВЦИМА, 290-294

Прсдлози и планони за подизањс спомсника позпатим Ваљевцима погинулим у псриоду од 1804-1918. годинс.

зоран

јоксимовић:

ПРИЧЕ О КРАЉУ, 297-306

Народис приче о крал>у Пстру I Карађорђсвићу.

миодраг

јаћимовић:

ДВЕ КАЧЕРСКЕ ПАРОХИЈЕ, 306-310

Прилог о качерским парохијама и свештепичкој лози Поповића.

радомир

попов1гћ:

ЦРКВА БРВНАРА У СЕЛУ СКАДРУ, 310-317

Нсколико заниса о постаику црквс брвнарс у селу Скадру.

jia3a чурчић:
ДВЕ СРПСКЕ И ЈЕДНА РУСКА КЊИГА 18. ВЕКА ИЗ
ЦРКВЕ У БРАНКОВИНИ, 318-330
Прилог о три браиковипскс књигс из XVIII века.

зоран јоксимовић:
КЊИГА ПОСЕТИЛАЦА ГРОБАЉУБЕ
НЕНАДОВИЋА, 331-340
Прилог о садржају књиге иосстилаца гроба Л>убе Ненадовића.

радмила
тешић: НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ У
ЛАПИДАРИЈУМУ, 348-350
Прилог о врстама сиомсника у вал>снском крају.

милојеж.
николић:
НАДГРОБНИЦИ УЧЕСНИКА ПРВОГ
СРПСКОГ УСТАНКА, 350-353
Прилог о надгробним спомснинима учсспика Првог српског устанка из
Вал>евског краја.

милорад
митрашиновић:
ПОПИС ПОБИЈЕНИХ СРБА ИЗ
ВАЉЕВСКЕ НАХИЈЕ У ВРЕМЕ ПРВОГ УСТАНКА, 353-357
Извештај о побијсиим Србима из Вал>свске нахије за време Првог српског
усганка, састављен по иалогу Милоша Обрснопића.

Библиографија историографских прилога...

ДРАГАНСТАМЕНИЋ:

ЗНАЧАЈНЕ ГРАЂЕВИНЕ У ВАЉЕВУ, 357-367

Иеколико ирилога о карактеристичпој спол,ашњсм и упутрашњем изглед у зпачајиих i рађеиииа у Вал.сну.

ТИХОМИРДРАЖИЋ: СТАРА СЕОСКА КУћА НА РОГЉЕВИЋУ, 367-368
Прилог о просторпој оргапизаиији старс ссоскс кућс.
ЖЕЉКОЈЕЖ, АНДРЕЈ СТАРОВИЋ: АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ
И НАЛАЗИШТА У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ, 369-381
Попис сиих архсолошких локалитета и палазишта у ваљепском крају.

ВАЉЕВАЦ - ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ 1995,
ВАЉЕВАЦ, ВАЉЕВО, 1995
ЉИЉАНА КЕЦОЈЕВИЋ: ЛИСТАЊЕ КАЛЕНДАРА, 31-57
Хропологија догађаја 1994. годипе (сонијалии, политички, економски,
културии, спортски догађаји).

КОЈЕКО

У ВАЉЕВСКОМ ОКРУГУ1895. ГОДИНЕ, 58-65

Старс иссти, изнод из шематизма-држанног калепдара Краљевине Србије
сасписком држанних устапопа и сних службеника.

СМРТЉУБОМИРА

П. НЕНАДОВИЋА, 66-74

Изводи из понина понодом смрти чика Љубе Неиадовића, реаговања
поводом ње у српском пароду.

ВАРОШИЦА МИОНИЦА, 75-77
Изводи из старе штампе поиодом проглашења места Мионице за варошицу 1895. годипе, указом П>. Всличапства краља Александра I Обреновића, реаговап,а поводом тога у Вал>евву, полигички осврт.

ОСТАЛИ ДОГАЂАЈИ, 78-84
Крагке иссти из старс штампс (сулскс нести, трговачке фирме, захвале,
продајс, стсништа, гласови из народа, узроии расиада задруга, кретање
настаппика).

БОРИСЛАВ ВУЈИЋ: РОЂЕНИ, ВЕНЧАНИ И УМРЛИ, 85-87
Преглед матичпих ки>ига рођених, непчаиих и умрлих за просту 1895.
г о д и и у са изабрапим детал.има.

ДОБРОТВОРИ, ОСНИВАЧИ И УЛАГАЧИ СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ
ЗАДРУГЕ, 102-104
Из годишњег изнсшгаја СКЗ за 1895. за Вал>епо и ваљевски крај, Лазаревац, Јћубонију, Миопицу, Обрсионац, Рудник, Уб.

МИОДРАГПАНТИЋ: ГОРИЋ, КРАЈ ВАЉЕВА, 164-172
Сећања на село Горић, одломци из хропикс.
ЉУБОМИР ПАВЛОВИЋ: ГУЊАЦИ, 172-174
Прилог о селу Гуњаци, опис ссла, крагка историја, саопштења о старим
подацима.

ТОМИСЛАВ ЂУРИЋ: ТОПОНИМИ ПОВЛЕНСКОГ ПОДРУЧЈА, 178-196
Утврђииање зиачсња и порекла иеких географских назива у ширем
подручју илапиие Поилена.

В. Бојчић, С. Ћуковић, Д. В. Поповић

ЈОРДАНМОЛОВИЋ: 0 ПОРЕКЛУ ТАМНАВСКОГ ГОВОРА, 199-207
Истражииачки рал о дијалскiима у Тампапи, разпоју језика кроз векове.
МИХАНЛО ШЋЕПАНОВИЋ: ВАЉЕВСКИ КРАЈ У СВЕТЛУ НАУКЕО
ЈЕЗИКУ, 208-213
Члапак о застуил.смости дијалската и њиховог утииаја на говор вал>евског краја.
МИЛАНВ. КОВАЧЕВИЋ: ЦРКВЕНИ И ВЕРСКИ ЖИВОТУ
СЕВЕРОЗАПАДНОЈ СРБИЈИ КРАЈЕМ XIII И ПОЧЕТКОМ Х1ХВЕКА,
214-233
Распарава о верском животу српског народа, о динломатској активности
црквс и њсиој улози у I српском устанку.
ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: БРЕЗОВАЧКИ КРАЈПУТАШИ ИЗ XIIIВЕКА,
234-236
Прилог о открићу два камспа из XIII вска у тамнавској Брезовици.
МИЛОЈЕЖ. НИКОЛИЋ: ЂЕЛМАШИ ИЗ ГВОЗДЕНОВИЋА У 18. И 19.
ВЕКУ, 236-243
Чланак са биографским и хронолошким подацима знаменитих личности
породипс Ђслмаш (Ђслмашсвић).
ЛАЗА ЧУРЧПЋ: ЗАПИС ЈАКОВА НЕНАДОВИћА НА КЊИЗИ
ПОКЛОЊЕНОЈ ЦРКВИ У БРАНКОВИНИ, 244-248
Прилог о заиису иополом прерапс смрти сина Пантелије Ненадовића,
насганак записа и гтокушај разјашм>ења.
ТОМИСЛАВ БАЈИЋ: УСКРСНУЋЕ УЧИТЕЉА МИХАИЛА, 249
При. IOI поиодом патпнса сеоског учитсл>а Михаила Поповића на сеоском
гробл>у у Јабучју.
ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: ПОПИС ЉУДСТВА, ИМАЊА И ПРИХОДА У
ВАРОШИ УБУ 1863,250-271
Грађа из Пописпе књиге о имовпом стању варошице Уба, како је
изглсдала пскад варошица.
ЉУБИСАВ АНДРИЋ: МАКСИМ ШОБАЈИЋ О ВАЉЕВЦИМА, 272-278
Извод из мсмоара Максима Шобајића другој половини XIX века о
вал>свском крају и њсгопим л>удима.
МИЛАН ТРИПКОВИЋ: ПРИЧЕ И СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ВАЉЕВСКЕ
ГИМНАЗИЈЕ, 279-288
Избор прилога из обимнијсг рукописа „Приче и слике из живота
Вал>свскс гимназијс", а говори о оснивању гимпазијске реалке, професорима који су у њој радили и њиховој сгручној спрсми, даје догодовштине
из ђачких клупа, и свсдочи о раду гимназијс у XX веку.
СТАНИША ВОЈИНОВИЋ: ЖИВКО М. РОМАНОВИЋ, 289-294
Прилог о професору Вал>свске гимназијс Живку М. Романовићу, угледном књижсвиом критичару, историчару, пссиику, драмском писцу, новинару, политичару.

Библиографија историогрлфскнх
МИОДРАГЈАЋИМОВИЋ:
КАЧЕРУ, 294-297

прилога...

ШКОЛЕ И УЧИТЕЉИ У ГОРЊЕМ

Хромолошки понис спих учитсл.а са бројсм учспика и школама у
Шутцима, Калањспцима, Драгол>у, Нслаиопини.

ЗАВЕН ДЕР-ХАЗАРЈАН: ВАЉЕВСКИ ЈЕРМЕНИ, 298-302
Прилог о пад>спским Јсрмсиима, историјат њихопог живота у овим
крајсвима, њихопс каспијс сулбимс.

МОМЧИЛО ИСИЋ: МАТЕРИЈАЛНО СТРАДАЊЕ ДИВАЧКЕ
ОПШТИНЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, 303-314
Прилог на осиову грађс из Окружиог сула Вал>свског округа за 1921-1922,
са прссулама сулова за рагпу штсту.

РАДОВАНМ. ДРАШКОВИЋ: ВОЈВОДЕ МИШИћА УЛИЦА, 315-337
Члапак о зиамсиигим житсл>има те улинс, каква је била негдашња
архитсктура улицс, догодовштипс.

МИЛОРАДРАДОЈЧИЋ:

ЗАДРУГАРСТВО У РАЈКОВИЋУ, 338-341

Рад набаппо-продајпс залругс, штедно-кредитнс задруге, житарске задругс, поНарскс задруге и здрапсгпсмс задруге 20-тих и 30-тих годинаХХ века
у сслу Рајковићу.

ЗОРАН ТРИПКОВИЋ: ЗИМСКИ СПОРТОВИ У ВАЉЕВУ (1908-1941)
341-350
Развој боб-спорта у Вал>сву, скијаи>а, клизап>а, изпештаји из новина.

МИЛОРАД МИТРАШИНОВИЋ: ПРОСЛАВА БАДЊАКА У ВАЉЕВУ
1945. ГОДИНЕ, 354-360
Прилог о мсђусобпим односима нркпе и нове власти по ослобођењу
Вал>сва ( K o p i t i n h c n a као историјска грађа наредба Команде места у
Вал>сву од 5. јапуара 1945. годинс).

ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ: МИЛОРАД ГАВРИЛОВИЋ У СЕЋАЊУ
САВРЕМЕНИКА, 369-379
Сећања на всликана српске иозоришнс умстности Милорада Гавриловића, кратка биографија.

ИЛИНДАНСКИ ВАШАР, 401-402
Извсштај из Мовина Српских од 26. јула 1851. године; шта се све
продапало, штасс пазарило на вашару.

МИОЉСКИ ПАНАЋУР, 403
Извсштаји из Попина Сриских од 12. ссптсмбра 1853. године о отварању
миол>ског мапађура за 1853. годину, у трајан>у од 3 дана у Ваљеву.

НАЈВЕЋИ ВАШАР УДРЖАВИ, 403-404
Изпсштај ИЈ часописа Раденик од 31. јулија 1871. године, вашар о Св.
Илији, ко је од занатлија добро нрошао, како јс ишла трговина стоком.

РАД УСКОКОВИЋ: ВАЉЕВСКИ ВАШАР О СВ. ИЛИЈИ, 404-409
Прилог о илиидаиском вашару у мрошлости; игга се продавало, колике су
б и л е цспс стоке; подаци су коришћсни из Трговинског гласника од 12.
августа 1930. годинс.

В. Г>ојчић, С. Ђуковић, Д. В. Поповић

ТОМИСЛАВ БАЈИЋ: НАРОДНЕ ИГРЕ У ГОРЊОЈ И СРЕДЊОЈ
КОЛУБАРИ, 420-428
Чламак о сриском фолклору, како јс музмка утицала ма колективну психу
нарола.
ВАЉЕВАЦ- ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ1996,
ВАЉЕВАЦ, ВАЉЕВО, 1996
ЉИЈБАНА КЕЦОЈЕВИЋ: ЛИСТАЊЕ КАЛЕНДАРА, 29-39
ГЈрсглел најпажнијих догађаја по мессцима у 1995. години.

ЖЕЉКО ЈЕЖ: ВЕЛИМИРОВИ ДВОРИ У СЕЛУ КЉУЧУ КОД
МИОНИЦЕ, 56-65, Ваљево, 1996
Резултаги архсолошког проучапања руина у сслу Кључу.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: ВЕК ВАЉЕВСКИХ МЕТЕОРОЛОШКИХ
ОСМАТРАЊА, 66-67.
Прилог о раду пал>сиске мстеоролошкс станице од фсбруара 1896. године.
Уз тскст дата табела метсоролошких података за 18%. годину.

ЗОРАН ТРИПКОВИЋ: НАСТАНАК УДРУЖЕЊА ВАЉЕВСКИХ
ЛОВАЦА, 68-71
Распрапа о години оснииања Лопачког удружења „Браћа Недићи" из
Вал>спа.
БОРИСЛАВ
ВУЈИЋ: Р О Ђ Е Н И , В Е Н Ч А Н И И У М Р Л И 1896,72-77
Подапи о рођеиим, пснчаиим и умрлим 1896. r. из ваљевског краја.

СТАРЕ ВЕСТИ, 78-90
Прсглсд нише крагких пссти о привреди, развоју и култури ваљевског
краја 18%. године (изводи изсгаре штамнс).

ТРГОВЦИ, ЗАНАТЛИЈЕ И УГОСТИТЕЉИ, 91-93
Понис старих замата и запатлија у Ваљсву, Миопини и Убу. (Из трговинско-запатлијског схсматизма Србије за 1896/97. годину, саставио и израд и о С. Р. Христић.)

ДИМИТРИЈЕ ГЛПГОРИЋ: НАРОДНО ВЕРОВАЊЕ О СОКОЛУ, 94-95
Чланак о граду Соколу ирсузст из повипа „Босанска вила" бр. 8 о д 30.
априла 1896. г.

СТЕВАНЛОНЧАРЕВИЋ: ЂУРА КОЗАРАЦ, 96-98
Прилог о оспипачу Вал>енскс гимназијс. Гонорено о погребу покојникову
9. аирила 1896. годиис. Тскс г иреузст из „Пастапника", км>. 7,18%.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: ПЕТНИЧКИ ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАЊЕМ,
106-112
Псалтир с нослсдонањсм - иајстарији иодатак о кн>изи у вал>евском крају
из 1488. годипе.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: ПЕТНИЧКЕ КЊИГЕ НОВОГ ДОБА, 113-115
Заиис о б о г о с л у ж б с н и м књигама у петпичкој нркви.

Библиографи ја историографских прилога...

СТАНИША ВОЈИНОВПЋ: ПРЕТПЛАТНМЦИ ИЗ ВАЉЕВА И
ОКОЛИНЕ НА КЊИГЕ, НОВИНЕ И ЧАСОПИСЕ, 116-135
Прилог о прстплатпицнма на кп.шс, нопине и часописе у Ваљеву и
околини ол 1 <409-1840.

АПЕКСАНДЛРЛОМА: ЈОШ ОКО МИОНИЦЕ, 136-139
Распрапа о лапас пспостојсћсм сслу (Х)Ропун>а.

ВЛАДИМНРР. ПЕТКОВИЋ: МАНАСТИР ПУСТИЊА КОД ВАЉЕВА,
140-145
Кратак приказ о оснипачу мапастира и манастирском необичном спол>ашн>см и уиутрашњем изглсду.

ВЛАДНМПР КРИВОШЕЈЕВ: ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈАТУ ШКОЛЕ У
БРАНКОВИНИ, 146-160
Прилози о оснипању и постојан>у Протине школе у Бранковини и
учител>има који су радили у њој.

ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ: ДРАГА СПАСИЋ - БАЛКАНСКИ СЛАВУЈ,
161-169
Биографија о Драгињи Спасић, онсрској дипи с ночеткаХХ века, чије име
је псзапо за оснипан>с Онере Пародпог позоришта у Београду. Биографија
написана поводом 120. годиппкицс рођспл 1876-1996.

МИЛОШ ЈЕВТИЋ: ГОРДАНА БАБИЋ - ЋОРЋЕВИЋ, 170-192
Биографија акадсмика и професора др Гордане Бабић - Ђорђевић. Разгоnop у емиснји Радио Бсограда „Гост Другог програма", 2. април 1990.

СПИСАК ПРАВНИХ ГЛАСАЧА ОПШТИНЕ ВАЉЕВСКЕ ЗА1914.
ГОДИНУ, 193-205
Штамгтамо као брошура у Штампарији Дим. А. Славуја, 1913.

JIA3A ЧУРЧИЋ: ВИДОВДАНСКИ ЗАПИСИ ИЗ БРАНКОВИНЕ, 206-207
Записи брамкопачких спсштеника.

МОМЧИЛО ИСИЋ: МАТЕРИЈАЛНО СТРАДАЊЕЛАЈКОВАЧКЕ
ОПШТИНЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ, 208-213,
Статистички преглсд нодатака, матсријалпе штете лајковачке општине у
Првом светском рату.

ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: СПОМЕНИЦИ ТАМНАВЦИМА ПАЛИМ У
РАТОВИМА 1912-1918, 214-229
Прилог о споменицима подигпутим у Тамнави у знак сећања на ратнике
изгинуле за врсме балкамских и Прпог светског рата.

РАД. М. ДРАШКОВИЋ: БАИР И ТЕШЊАР, 230-248
Прилог о нскадашњем Баиру и 'Гешњару и породицама које су их
настањипалс.

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ МИНГЕЈ: ПРИЧА ИЗ ТЕШЊАРА, 249-258
Мемоарски п р с г л с д о д 1912-1923.

МИЛОРАДП.

МИТРАШИНОВИЋ: ПЕКОВИЋА МЕАНА, 259-261

Прилог о породипи Псковић и њиховој „меани". Приложен унутрашњи
план мсхапс из 1862/63. године.

В.Бојчић,С.Ћуковић, Д. В. Поповић

ВАЉЕВСКЕ

КАФАНЕ1942,262-267

Списак угоститсл.ских објскага за 1942. голипу.

МИЛАН ТРИПКОВИЋ: ИСТОРИЈСКИ МОЗАИК ВАЉЕВСКОГ
КРАЈА, 268-272
Разпопрсии прилози о иознагим Вал>спцима, институцијама и њиховом
дслопан>у.

ЗОРАН ТРИПКОВИЋ: ГИМНАСТИКА И СОКОЛСКО ДРУШТВО У
ВАЉЕВУ, 273-281
Прилог о оспнпању и раду npnor гимпаспичког друштва
у Вал>епу 1870-1941.

МИОДРАГПАНТИЋ:
296-303

1ПЦушан

Силни"

КУЋА И ПОКУЋСТВО ПАНТИЋА У ГОРИЋУ,

Прилог о распореду зграда старе задругс код породице Пантић у Горићу.

ВЛАДИМИРБАЈИЋ: ИСТОРИЈА СЕЛА ЈАБУЧЈЕ, 304-321
Прилог о становницима села Јабучје од XV века иа до 1952. r., о црквама, О
првој школи и о статистичким полапима.

ВИТОМИР ВУЛЕТИЋ: ОСНОВНА ШКОЛА У ЛОНЧАНИКУ, 322-324
Прилог о осиивању, раду и зпачају основнс школе у Лончанику, уз
списак учи 1сл>а и учспика 1950-19%. голиие.

МИОДРАГ ЈАЋИМОВИЋ: ВОДЕНИЦЕ У ГОРЊЕМ КАЧЕРУ, 334-335
Прилог о водсиинама у области рскс Качсра.

ЖИВОРАД ЈЕВТИЋ: РЕКА ЉИГ, 336-342
Прилог о гсографском положају и површини слива реке Љиг.

ЉУБИША ЈЕВТИЋ: ПРИРОДА БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА, 343-347
Природа и каракгер бујичиих понлава у вал>евском крају.

БРАНА НИКОЛИЋ: ПИНГВИН НА ОБАЛИ КОЛУБАРЕ, 351-356
Прилог о псдел>ном илустрованом забавнику који је излазио у току
1966/67. годипе.

ВАСА РАКИЋ: ЗАДРУГА, А НЕМА ПРОБЛЕМА, 357-359
Извсш гај о 75. годишњини зсмл>орадничке задруге у Каменици.

АНДРЕЈ СТАРОВИЋ: НОВА АРХЕОЛОШКА ОТКРИЋА У
ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ, 360-371
Прилози о архсолошким искоиавањима и открићима на ширем подоучју
вал>свског краја.

ВАЉЕВСКИ

КАЛЕНДАРИ1936-1995,386-394

Садржај досадашњих издавапд ревије „Колубара", односно „Ваљевац".

КОЛУБАРА - ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ 1997.
И. П. КОЛУБАРА, ВАЉЕВО, 1997
АЛЕКСАНДАРЛОМА:
ПРИЧА, 29-37

КОЛУБАРА - ЈЕДНА ИМЕНОСЛОВНА

Распарава о могућем пореклу назива реке Колубаре.

Библиографи ја историографских прилога...

ЉИЉАНА КЕЦОЈЕВИЋ: ЛИСТАЊЕ КАЛЕНДАРА, 40-58
Хроника догиђам»а у паљеиском крају 1996. годиие.

МИЈЈОРАД РАДОЈЧИЋ: ЛОНЧАНИЧКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА, 75-76
Век зсмљоралпичког задругарстпа у пал»спском крају.

БОРИСЛАВ ВУЈИЋ: РОЂЕНИ, ВЕНЧАН11, УМРЛИ 1897, 77-84
Подацн из иал>спских матичних ки>ига за 1897. годииу.

СТАРЕ ВЕСТИ, 85-91
Фрагмепти срнскс штампс из 1897. годипс.

ЖЕЉКОЈЕЖ: НАЈСТАРИЈИ ТРАГОВИ СЕДЕЛАЧКОГ ЖИВОТА НА
ПОДРУЧЈУ КОЛУБАРЕ, 92-100
Рсзултаги истражипања мсолитских архсолошких локалитета на подручју села 1>режђе, Скобал> и Чучугс.

ОЛГА ЗИРОЈЕВИЋ: ВАЉЕВО СРЕДИНОМ XVIII ВЕКА, 101
Етнички састап, фсудалнс обапсзс хришћанског становништва према
турској власти, продукти пол»оприврслпс дслатности.

МИРКО БОЈАНИЋ: НЕКАДАШЊИ СВЕШТЕНИЦИ, ТРГОВЦИ И
КЊИГОВЕСЦИ, 102-105
Спискови свсштепика, трговаца и књиговсзана из вал>евског краја средином 30-тих година XIX вска - извод из грађс Историјског архива у
Вал>еву.

СТАНИША ВОЈИНОВИЋ: ПРЕТПЛАТНИЦИ ИЗ ВАЉЕВА И
ОКОЛИНЕ НА КЊИГЕ, НОВИНЕ И ЧАСОПИСЕ (II), 106-116
Списак нрсгпла гмика, њихова занимања, пребивалишта, дела на која су
се претплатили. (Псриод између 1841. и 1845. године).

ЂОРЂЕПЕРИЋ: ГЛАСОВИ ЧИКА ЉУБИНИХ ПИСАМА У
СРПСКОМ НАРОДУ, 117-122
Услови у којима јс пасгала и проширила се у српском народу песма
„Стамболу" Ј1>убомира Ненадовића.

МИЛАН ТРИПКОВИЋ: ПРИЛОЗИ ЗА ИСТОРИЈУ ВАЉЕВСКОГ
КРАЈА, 139-144
Серија кратких текстова всзаних за прошлосг ваљевског краја: Заклетва
ђурђевачког кмста Илијс Вишића (1858. годипе). Одјек смрти Светозара
Марковића. Изградп>а школске зградс у Миоиици. Ваљевски посланици
на сцени Народне скунштипе (1903. и 1904. годипе). Деловање Богдана
Јанковића на Крфу 1916. годипе. Школа у Брсжђу после Првог светског
рата.

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ: ГДЕ СУ ПОСЕЧЕНИ ВАЉЕВСКИ
КНЕЗОВИ 1804. ГОДИНЕ, 145-151
Прилог отклањању мсдоумина всзамих за место ногубљених кнежева
Алексс Нсналопиђа и Илијс Бирчанипа.

ДОБРОСЛАВ СТ. ПАВЛОВИЋ: СТАРА ЧАРШИЈА ТЕШЊАР У
ВАЉЕВУ, 152-157
Тешњар - некад и сад. Урбанистичка анализа старог дела града.

В.Г>ојчић,С. Ђуковић, Д. В. Поповић

АМИБУЕ: С КОЛУБАРЕ НА ДРИНУ, 158-172
Вал.спски крај у дслима „Епропска Турска" и „Зборник путописа по
епроиском дслу Турске" фрапцуског гсолога и етполога Амија Б у е а
(Прирсдио Љ. Андрић, с француског прспела Л. Димитријев).

МОМЧИЛО ПСИЋ: НОВА ШКОЛСКА ЗГРАДА У ПЕЦКОЈ, 173-175
Прсдисторија подизаља школс у Псикој (1881. године).

МИЛИВОЈЕ КРСТИЋ: СПОМЕНИК ЂАКУ ПРВАКУ, 176
Кратак запис о сномснику крајпуташу и спомен-бунару у селу Мариштима код Мионице.

АЛЕКСАНДАР - КАЛЕ СПАСОЈЕВ1ГЋ: ПРВА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА
ВАЉЕВА, 177-187
Приирсмпи радови који hc довести до изградље прве електричне централе у Вал>еву (1900. годипе).

ЗОРАН ТРИПКОВИЋ: ПЕШАЧКЕ ТРКЕ У ВАЉЕВУ 1906. И 1907.
ГОДИНЕ, 188-193
Сећаље па време када су варош на Колубари звали „Српском Олимпијом".

НЕДЕЉКО С САВИЋ: КОТЕШИЦА, 194
Списак станоппика ссла Котешина који су учествовали у Првом српском
устапку, „Мађарској буии" (1848/49) и у Првом светском рату. (Чланак је
први пут штампан у другој књизи алмаиаха „Видов-дан" 1919. године.)

НЕДЕЉКО С САВИЋ: БЕСМРТНИЦИ ИЗ ПЕТНИЦЕ, 195
Запис о спомепику подигнутом у част Петничана погинулих у Првом
светском рату. Обележје су подигли њихови ратни другови у селу
Чеганс у Македонији. (Видов-дан II, 1919).

ЗОРАН. ЈОКСИМОВИЋ: ВАЉЕВСКИ КРАЈ У ДРИНСКОЈ
БАНОВИНИ, 196-201
Административни положај ваљевског краја у оквиру Дринске бановине,
формиране 1920. године. (Извор: календар „Народно јединство", Сарајево
1930).

БОРИВОЈЕМ. КАРАПАНЏИЋ: ВАЉЕВО МОЈЕ МЛАДОСТИ, 202-207
Сећање ма Вал>ево измсђу два светска рата.

ВИТОМИР ВУЛЕТИЋ: ВОЈИСЛАВ - ВОЈА ЛАЗИЋ, 208-212
Сећања на угледног земљорадника, храброг ратника и истакнутог политичара из Стублина.

ТОМИСЛАВ БАЈИЋ: ЗНАЧАЈНИ ЖИТЕЉИ ЈАБУЧЈА, 213-223
Списак знаменитих личности Јабучја од XVIII века до наших дана

БОРИВОЈЕ ВУЈИЋ: ВЕРТЕПИ У ВАЉЕВУ, 224-225
Подсећање на изумрли обичај извођен у време божићних празника.

КОЛУБАРА - ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСГУ1998,
И. П. ВАЉЕВАЦ, ВАЉЕВО, 1998
НАДАНАШЊИДАН,

5-27

Најважнији датуми из прошлости ваљевског краја.

Библиог рафија историографских прилога..

ГОДИШЊИЦЕ1998,28-29
Полссћам,с ма логађајс који су обслсжили историју Вал»ева и околине.

ЉИЉАНА КЕЦОЈЕВИЋ: ЛИСТАЊЕ КАЛЕНДАРА, 32-49
Хроника 1997.
СТАРЕ ВЕСТИ 68-77
Вал.сво и Вал.свци у сриској штамии од пре 100 годииа.

БОРИВОЈЕВУЈИЋ:

РОЂЕНИ, ВЕНЧАНИ, УМРЛИ 1898, 78-82

Подаци из вал>евских матичних књига за 1898. годину.

БРАНКОВИНА, 83-85
Положај, изглед, историја ссла. Извод из књиге С. Лазаревића и Д. Ј.
Соколовића „Сиомспак", Неоград 1898.

МИРКО БОЈАНИЋ: ТЕФТЕР ОД МЕДА НАХИЈЕ ВАЉЕВСКЕ 1834.
ГОДИНЕ, 87-93
Списак пореских обпсзпика - произвођача меда па основу прегледа
„Тсфтсра од дссечарског мсда од Пахијс вал»евске за 1834. годину".

МАРКО ПАВЛОВИЋ: СВЕШТЕНСТВО У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ ОКО
1836. ГОДИНЕ, 94-100
Поиис свсштспика вал»свског краја и основни подаци о њима: чин, датум
рукомоЈ1ожсп»а, име архијерсја који је извршио рукоположење, место где
је извршсио рукоиоложењс, синђелија, парохија.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: МЕДИЦИНАРИ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ,
101-110
Лскари, апотекари, ветеринари и бабице у вал»евском крају пре Првог
свстског рата.

СТАНИША ВОЈИНОВИЋ: ПРЕТПЛАТНИЦИ ИЗ ВАЉЕВА И
ОКОЛИНЕ НА КЊИГЕ, НОВИНЕ И ЧАСОПИСЕ (III), 111-129
Списак ирстилатника, уз навођен»с запиман»а, месга прсбивалишта и дела
за које јс прстплатник заинтерссован. (Попис се одпоси на период између
1846. и 1850. годиис).

ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: ЗЕЛЕНАШТВО У ТАМНАВИ, 130-135
Лицигапије присилно одузеге имовиие тамнавских сељака објављене у
„Српским попипама" 1874. и 1875. годинс.

СПИСАК СВИЈУДОМОВА У ВАРОШИ ВАЉЕВУ1901,136-145
„Списак свију домова у вароши Вал»еву, као у селу Кличевццу, засеоцима
Бело Пол.е и Попаре који принадају ошптини Вал.евској, из кога се види
колико у ком дому може се смсстити војпика и стоке за 1901. годину" Историјски архив у Ваљсву.

АЛЕКСАНДАР КАЛЕ СПАСОЈЕВИЋ: ЕЛЕКТРИФИЦИРАНО
ВАЉЕВО, 146-160
Развој слскгрификацијс Вал.ева током првих пет г о д и н а - од 1900. до 1904.
године.

АЛЕКСАНДАРЛОМА:
161-171

КАЧЕР - СЛОЈЕВИ ЈЕЗИЧКОГ ПАМЋЕЊА,

Расправа о хрополошкој слојсвитости качарске топопимије.

В. Бојчић, С. Ћуковић, Д. В. Поповић

ЂОРЂЕ ПЕРИЋ: ПЕСНИЧКЕЂАКОНИЈЕ „ПУТУЈУЋЕГ
ХУДОЖНИКА" ФИЛИПА ГЛОГИЋА, 172-177
Подссћап.с иа заборапљспог пал.спског песника Филипа Глогића.

ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ: УМЕТНИК РЕТКОГ ДАРА, 178-184
Умстпички портретсрпског глумна Рашс Плаопића.

ЗДРАВКО РАНКОВ1ГЋ: СТАРЕ БИБЛИОТЕКЕ У БЕЛАНОВИЦИ И
МОРАВЦИМА, 185-188
Подсећам>е на дпс библиотекс у л>ишком крају основане пре Првог
светског рата.

ДРАГАН КОЛАК: ПОМОЋ ИЗ ВАЉЕВА 1848/49. „ОНОСТРАНИМ"
СРБИМА, 189-190
Доирипос Вал>еваца борби појвођанских Срба у време немира у Хабзбуршкој момархији 1848/49. годимс.

ЖИВОРАДЈЕВТЈГЋ: КРАЈПУТАШ ИЗ ЈАСЕНИЦЕ, 191
Опис сномспика постапл>епог почстком 40-тих година XIX века српском
војпику Павлу Недељковићу, уз кратку напомену о тадашњем војном
устројству Србије.

ЗОРАН ТРИПКОВИЋ: СВЕЧАНО ГОДИШЊЕ ГАЂАЊЕ ВАЉЕВСКЕ
САВЕЗНЕ СТРЕЉАЧКЕ ДРУЖИНЕ 1891. ГОДИНЕ, 192-195
Прво велико такмичење у стрсл>аштву у Ваљеву - реконструкција
догађаја па основу члаиака изашлих у „Стрељачком гласнику" 1. септембра и 1. дсцембра 1891. годипе.

МИЛОШ МИТРОВЈГЋ: ХИБРИДНИ КУКУРУЗ У ВАЉЕВСКОМ
КРАЈУ, 196-198
Почстак примспс хибридпих сорти кукуруза у ваљевском крају.

ДРАГУТИНЈ. ИЛИЈЋ: НА КОЛУБАРИ, 201-202
Песма објапл>епа у београдском днсвпом листу „Штампа" 26. маја 1904.
годиме поводом прославе стогодишњице Првог српског устанка.

ТОМАБАЈИЋ: КОЛУБАРА БРДО ДЕРЕ, 203-207
Река Колубара у народним песмама и играма.

МЈ1АД ЧОБАНИНКРАЈ КАЧЕРА 208-211
Народие лирске песме из љишког краја.
(Приредио М. Лујо Данојлић)

МИЛОРАД ЂОКОВИЋ: КОЛУБАРСКИ УГЉЕНИ БАСЕН, 212-214
Кратак преглед досадашњег рада Колубарског угљеног басена.

ДРАГОМИР АНТОНИЋ: ВОЋЕ У СРБА, 230-234
Шл>ива, трешња, јагода у народном веровању.

МИОДРАГМАТИЦКИ:

ВАЉЕВСКИ КАЛЕНДАР, 238-240

Говор приликом представљања народног календара „Ваљевац" 12. фебруара 1994. године у Етнографском музеју Србије.

Библиографија историографских прилога...

КОЛУБАРА - ВЕЛИКИ НАРОДИИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ 1999,
И. П. КОЛУБАРА, ВАЉЕВО, 1999
ДВАДЕСЕТИ ВЕК, 28-34
Хроиологпја пажпијих нојапа и збипања у ваљевском крају током XX
вска, Колубара 1999.

ЉИЉАНА КЕЦОЈЕВИЋ: ЛИСТАЊЕ КАЛЕНДАРА, 35-44
Хропика 1998, л.ули и догађаји.

ТИХОМИР ДРАЖИЋ: ШТЕТЕ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ, 48
Прилог о магсријалним ппстама на сномсницима културе у ваљевском
крају ол земл>отреса 30. сснтсмбра 1998. годиие.

СТАРЕ ВЕСТИ, 67-78
Вал>ево и Вал>евци прс ci o годипа у српској пггампи.

ЗДРАВКО PAHKOBIГЋ: ПОЗДРАВ ИЗ ВАЉЕВА, 79-87
Прилог о историјату вал>свских разгледпица, ко их је штампао, њихова
ликовпа оирсма; вск вал>свских разгледиица.

АЗБУЧНИ СПИСАК ГЛАСАЧА ОПШТИНЕ ВАЉЕВСКЕ, 88-98
Списак нравпих гласача општипс вал>евске на дан 24. фебруара 1899.
годиис, па оспову архивске грађс из Историјског архива. Ваљево.

КАФАНЕ У ВАЉЕВУ1899. ГОДИНЕ, 99-101
Прилог о гостиоиииама у Вал>еву; извештај ваљевске општине Команди
V пуковског округа са имспима и презименима власника кафана приредио Зорап Јоксимовић.

ПРОПАСТ ЈОВИШЕ ЋУРИЂА, 102-108
Члаиак о проиасги и продаји имовине угледног трговца из Ваљева
Јовише Ђурића; члаиак је нреузст из „Српских новина" од 16. новембра
1899.

БОРИСЛАВ ВУЈИЋ: РОЂЕНИ, ВЕНЧАНИ, УМРЛИ 1899,111-115
Извод из нрквспих матичпих књига рођсних, вепчаних и умрлих за
просгу 1899. годину на оспову архивске грађе из Историјског архива
Вал>ево.

МИЛОРАД РАДОЈЧИЋ: ПРОГЛАШЕЊЕ ПЕЦКЕ И ОСЕЧИНЕ ЗА
ВАРОШИЦЕ, 121-125
Крал>евски указ Петра I о проглашењу Пецке за варошицу 24. децембра
1904 (објаил>сно у Српским новинама од 9. јануара 1905).

РАДЕ ЂУНИСИЈЕВИЋ: ЧАРШИЛИЈЕ ИЗ ГЛАВНЕ УЛИЦЕ, 126-132
Нрилог о убском послоином снету између два светска рата; најпознатије
убске породицс тог прсмсна.

ДРАГОСЛАВ МАРЈАНОВИЋ: ПРВИ СТАНОВНИЦИ ЉИГА, 133-137
Прилог о старом Ј1>игу и ниђснијим породицама овог краја.

СЕЛИМИР С ТИМОТИЋ: ПОЗНАТИ ЖИТЕЉИ ВАЉЕВСКЕ
КАМЕНИЦЕ, 138-153
Прилог о зпамспитим Камсничанима, који су у овом месту живели и
радили.

В.Г>ојчић,С. Ђуковић, Д. В. Поповић

ЗДРАВКО РАНКОВНЋ: ВАЉЕВСКИ ОКРУЖНИ ИНЖЕЊЕРИ, 155-158
Прилог о окружмој ипжсњсрској служби у Ваљспу до I светског рата.

ВАСИЛИЈЕ СИМИЋ: СТЕВАН ЂУРИЧИЋ И ПОДГОРСКИ
РУДНИЦИ, 159-166
Подссћања на миомира рударстпа Стсвапа Ђуричића.

ЈЕВРЕМП. ГУДОВИЋ: МОЈ ЖИВОТОПИС, 169-177
Аутобиографија Јсврсма П. Гудовића, мипистра грађевииа у кабииету
Милапа Ilnpohanna, са осиргом ма пајважпије полигичке догађаје тог
врсмспа.

ТОМА М. БАЛЕТИЋ: ОД БАЧЕВАЦА ДО БЕОГРАДА 1858. ГОДИНЕ,
179-182
Путничкс забслсшкс о вал>евском крају средином XIX века; одломак је
узст из књигс „Стара Србија, њспа прошлост и садашњост".

МИРЈАНАД. СТЕФАНОВИЋ: ПУТОПИСНА БЕЛЕШКА О ВАЉЕВУ
ИЗ 1922. ГОДИНЕ, 183-187
Одломак из књнгс Хсрмама Всндсла „Уздуж и попрско словенским југом"
(1922); библиографија њсгових радова.

ПРВИ ПОПИСАРХЕОЛОШКИХ
188-192

СТАРИНА УЗАПАДНОЈ СРБИЈИ,

Текст мисама Милоша С. Милојсвића од 17. маја 1870. Српском ученом
друштву са мописом архсолошких локалитета у западној Србији.

ЈОВО БАЈИЋ: ВАЉЕВСКИ ИСХОД У ДАВНИНУ МИЛОША С.
МИЛОЈЕВИЋА, 193-195
Прилог о Милојевићевим архсолошким истраживањима у тадашња четири округа замадмс Србијс.

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ: ВАЉЕВО НА ОБАЛАМА КОЛУБАРЕ,
206-210
Прилог о развоју пал>свскс вароши и њемом премештању са једне на
другу обалу Колубарс.

МАРКО ПАВЛОВИЋ: СВЕШТЕНСТВО У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ ОКО
1735. ГОДИНЕ, 220-228
Попис свсмпепика вал>свског краја и основни подаци о њима (место
рођсња, мссто школовања, ко их је рукоположио).

ЖЕЉКОЈЕЖ:

ЦРКВА СВ. ИЛИЈЕ У СЕЛУ БА, 229-234

Прилог о мркви из 15. века, оштсћсној у земљотресу 1998. године.

СТАНИША ВОЈИНОВИЋ: ПРЕТПЛАТНИЦИ ИЗ ВАЉЕВА И
ОКОЛИНЕ НА КЊИГЕ, НОВИНЕ И ЧАСОПИСЕ (IV), 235-252
Чланак о прспумерантима вал>евског краја од 1851. до 1855. године.

ДИМИТРНЈЕ О. ГОЛЕМОВИЋ: МЕЛОГРАФСКИ ЗАПИСИ
ВЛАДИМИРА ЂОРЂЕВИЋА ИЗ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА, 253-263
Прилог о Владимиру Ђорђсвићу, пиопиру српске етномузикологије.

РАДОВАНЛАЗАРЕВИЋ: МИОНИЧКА БАЊА ВРУЈЦИ, 285-289
Прилог о настанку и развоју бање

Библиографи ја историографских прилога...

МИЛОШ СТАНОЈЛОВИЋ:
ПРВИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ Ж И В И Н А Р С К И
К О Н Г Р Е С И И З Л О Ж Б А Ж И В И Н Е 1933. Г О Д И Н Е , 290-293
О р г а т и а м и ј а и pajnoj жипипарстпа у паљепском крају до 1933. године,
закл.учци нрпог југослонсиског жииинарског конгреса.

РЕГИСТАР ЛИЧНОСТИ, 311-343
У Калспдару .,Вал,епан" (садашп,а „Колубара") за 1993. и 1994. годину.
К О Л У Б А Р А - ВЕЛ И К И Н А Р О Д Н И К А Л Е Н Д А Р ЗА П Р Е С Г У П Н У 2000.
И. П. К О Л У Б А Р А , В А Љ Е В О , 2000

НАЈЗНАЧА1НИЈЕ ЛИЧНОСТИ BAIbEBCKOTКРАЈА 30-32
Пригодап тскст поподом проглашсн,а најзначајнијих личности ваљевског краја спих премсна, по уреднииггву календара Колубара; кратка
биографнја Нранислаиа - Upaiie Пстронијсвића, филозофа, носиоца ове
најласканијс титуле, уз краћу напомену пезану за Ваља-хипотетичког
оспивача Вал,сна.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: Т Р И В А Ж Н Е С Т О Г О Д И Ш Њ И Ц Е , 33-35
Три кратка прилога о: слсктрификацији Вал.епа, конкурсу за идејно
архи гск IOIICKO рсшсп,С зградс Окружног начелства у Ваљеву и установл,сп,у Камспичкс иоште.
ЉИЉАНА
КЕЦОЈЕВИЋ:
Л И С Т А Њ Е К А Л Е Н Д А Р А , 44-57
Хроиика ратне 1999. године.

СТАРЕ ВЕСТИ, 64-74
Новински изпештаји од ире сго година у српској штампи (добротвори,
л и ч и е иести, учигел,ски зборони, ностапљења, стецишта, лекарски укази,
читул.е, нродајс, панађури, народне спсчаности, вести из народа).
БОРИСЛАВ
ВУЈИЋ: Р О Ђ Е Н И , В Е Н Ч А Н И , У М Р Л И 1900. 75-79
Извори из иркнепих матичних књига рођених, венчаних и умрлих за
п р е с т у п н у 1900. годипу, на основу архивске грађе из Међуопштинског
историјског архива у Вал.ену.
ЉУБОМИР
ПАВЛОВИЋ:
РАД НАРОДНИХ ШКОЛА У ВАЉЕВСКОМ
О К Р У Г У , 83-90
Извсштај школског надзорника за Округ ваљевски Љ у б о м и р а Павловића
о раду пародпс школе у прпом тромесечју школске 1899/1900. године
(школскс зградс и њихово стање, снабдевање и издржавање основних
школа, иастапа, учител,ски зборови) - текст је преузет из Просветног
гласника за март 1900.

ТРОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА НА ПОВЛЕН, 91-92
Трагом старих скскурзија Вал.снскс гимназије; текст је преузет из публиканијс Вал.свскс гимпазијс - Годишњи извештај о раду и успеху у
школској 1900-1901. години.

ТРГОВЦИ И ЗАНАТЛИЈЕ ПОЧЕТКОМДВАДЕСЕТОГВЕКА,

93-95

П р е у з с т о из 'Грговачко-запагског шемагизма Краљевине Србије за 19001901 годииу, коју је саставио и издао Св. Р. Христић за Ваљево, М и о н и ц у
иУб.

В. Бојчић, С. Ђуковић, Д R Поповић

МИЛАНП. ЗАРИЋ: НАСТАНАК ВАЉЕВСКОГ БАНКАРСТВА, 96-98
Одломак из Зарићснс биографије „Жипот и рад пок. Радована ЈТазића,
тргопна из Вал.епа", објапл>сие 1888. године поподом настанка ваљевског
банкарстпа.

МИЛОРАДБЕЛИЋ:

ПРИВРЕДНИ СТОЖЕР ВАЉЕВА, 99-105

Прилог о настанку и разноју Крушика.

МИРКО ПАВЛОВ1Љ: СВЕШТЕНСТВО У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ У
ВРЕМЕ ПРВОГ УСТАНКА, 106-112
Попис знамајних спештсника у пал>евском крају у току Првог српског
устанка.

ДРАГАН СТАМЕНИЋ: КТИТОРСКИ НАТПИС У КУПОЛИ ЦРКВЕ У
КРЧМАРУ, 113-116
Натпис крчмарског обср-кпсза Николе Грбовића и његовог сина јереја
Стефана из 1802. године у куполи Цркве крчмарске.

ВЕЛИБОР117-133

БЕРКО САВИЋ: ИКОНОСТАС ВАЉЕВСКЕ ЦРКВЕ,

Кратка студија о историјату грађења и иконостаса Ваљевске цркве, на
основу архинскс докумснтапије Архива Србије (фондова Консисторије
Епархијс шабачкс и Министарства просвете).

ВЛАДИМИР ЋУРЋЕВИЋ: ЖИТОМИСЛИЋ У ДОКМИРУ, 134-136
Прилог о селидби сестринства манастира Житомислић код Мостара 1992.
године у манастирски комплекс у селу Докмиру.

СРБОЉУБ МОЛОВИЋ: ЛЕТОПИС ЦРКВЕ ЛАЈКОВАЧКЕ, 137-139
Прилог о Цркпи лајкопачкој са списком пароха који су службовали у њој.

ЗДРАВКО РАНКОВИЋ: ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ДИРЕКТОРИ,
140-147
Попис дирсктора Вал>епске гимназије од оснивања и њихова делатност.

ДРАГОСЛАВ ЋОРЂЕВИЋ: ВАЉЕВО ПОД ОКУПАЦИЈОМ 1915-1918,
153-160
Сећање Драгослава Ђорђевића, историчара, на своју младост и школовање у Вал>сву за врсме Првог свстског рата.

РАДОВАН ПОПОВИЋ: КРАЉЕВА ПОТПОРА ЈЕДНОМ ВАЉЕВЦУ,
161-164
Молба Боривоја Стојковића, есејисте, позоришног и књижевног критичара, Његовом величанству краљу Александру од 28. септембра 1932.
годиие за повчапу но гпору — писмо се чува у Архиву Југославије.

ЂОРЂЕПЕРИЋ: МИЛОВАН ГЛИШИћ У МУЗИЧКОМ ОПУСУ
СТЕВАНА СТ. МОКРАЊЦА, 171-182
Прилог о књижевио-музичкој сарадњи Милована Глишића и Стевана
Мокрањца у народпим песмама.

АЛЕКСАНДАРЛОМА:

ВИВЦИ ИЛИ НЕЖЕЊЕ, 198-202

Како је село Дивпи добило име, када се и где помиње у прошлости покушај разјашњсња.

Библиографија историографских прилога...

ТАЊА ПЕТРОВИЋ: НАРОДНИ ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ У БАБАЈИЋУ И
ВЕЛИШЕВЦИМА, 217-222
Прилог псзаи за рукописну осташптииу Милоша Шкарића, учитеља из
Бабајића, који сс бапио проучапан,см различитих области народног
жипога; руконис се чупа у Архипу САПУ, Етнографска збирка.

ЛИРСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, 231-233
Старс народнс лирскс пссме забележене у ваљевском крају.

СТАНИША ВОЈННОВИЋ: ПРЕТПЛАТНИЦИ ИЗ ВАЉЕВА И
ОКОЛИНЕ НА КЊИГЕ, НОВИНЕ И ЧАСОПИСЕ (V), 234-247
Претплатници из Пал.спа, Вал.евског окружја и других места (Београда,
Шапна, Уба итд.) ма књигс, новнне и часописе у периоду од 1856. до 1860.
годипе.

МИЛОРАД РАДОЈИЧИЋ: ВАЉЕВЦИ САХРАЊЕНИ НА НОВОМ
ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ, 248-256
Поиис зпамспитијих л.уди који су сахрањени на Новом гробљу
Бсограду, порсклом Baji,cnaiia или из паљевског краја.

у

ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ: НАСИЛНО УМРЛИ 1941-1945. ГОДИНЕ,
257-268
Попис насилио умрлих л,уди у периоду април 1941 - мај 1945, према
Протоколу умрлих Цркпе пал,спске.

JIA3A ЧУРЧИЋ: ЗАБАВА И ПОУКА, 287-291
Историја срнских калсидара; жипот дапашњих календара - чланак је
објапл>ен у листу „Дпсппик" (Нопи Сад) одЗ. и 10. марта 1999. године.

САРАДНИЦИ

КАПЕНДАРА1991-2000,316-318

Порсд аутора радопа памсњених објављивању у календару „Колубара",
овим прсглсдом обухпаћсии су и они чији су текстови, фотографије,
сликс и пртсжи irac-тали раније и већ б и л и публиковани у другим
књигама, часописима и новинама, или су, евентуално, пронађени у
заоставштини њихових твораца.

ИСПРАВКЕ
У Гласнику бр. 33 за 1999. годину, у прилогу Две урбанистичке скице делова Ваљева средином 19. века, промакле су неке грешке:
На
На
На
На

стр.
стр.
стр.
стр.

105, крај првог пасуса
105,2. фуснота
108, трећи пасус, 2х
108, трећи пасус

стоји:
1933
Обитества
Рађевац
полицајац

треба:
1833
Обиггества
Радљевац
полицај

