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У српској историографији био-
графски речиипи и лексикоии пису 
б и л и заступљеии у одговарајућој ме-
ри. Може се, папротип, рсћи да су, 
изузимајући иеколико примера, би-
л и готопо потпуио изостапљепи. Так-
ва еициклопедијска издан»а недоста-
јал су у домену националне, али и 
локалне историје. Због тога излазак 
из штампе прве књиге Биографског 
лексикопа паљевског краја још више 
добија на зпачају, нарочито ако се 
има у виду да је локална историја 
дуго времена препуштена истражива-
чима-аматерима који, упркос испо-
љеној добронамериости, нису били 
у могућности да увек испоштују ос-
новне методолошке захтеве критич-
ке историографије. 

Прву књигу Биографског лекси-
кона сачињава шест свезака које су 
излазиле из штампе од јуна 1996. до 
августа 1998. У првих пет (Авакум -
Бајић, Бајић - Булић, Булић - Гаври-
ловић, Гавриловић - Дапојлић, Дано-
јлић - Ђурић) биографије су излага-
не азбучним редоследом, док је шес-
та, последња свеска, конципирана 
као допунска. У iboj су заступљене, 
како допуне већ штампаних биогра-
фија, тако и целе биографске једини-
це које су из различитих разлога 
биле изостављсне. По изласку све-
ске, све су поново штампане и обје-
дињене у једној књизи, која је на тај 
начин практично доживела два не-
промењена издања. Књига садржи 
у к у п н о 590 биографских јединица, 

које су настале као резултат рада 43 
аутора различитих професија. 

Хронолошки посматрано, Биограф-
ски лексикон садржи биографије лич-
ности од оснивања, односно првих 
помена Ваљева, до садашњег време-
на, што је временски распон од гото-
во пет столећа. У књизи је заступље-
но највише личности са подручја 
шест општина (Ваљево, Осечина, Ми-
оница, Љиг, Лајковац, Уб) које су у 
саставу садашњег Колубарског окру-
га. Међутим, нису запостављене и 
личности из места која су по рани-
јим административним поделама би-
ла повезана са Ваљевом, попут Обре-
новца и Лазаревца, сада у оквирима 
града Београда. Тиме је редакција 
избегла опасност да се рад ограничи 
на уско географско подручје омеђено 
актуелним административним поде-
лама, што је у локалној историогра-
фији врло честа појава. Личности и 
породице заступљене у Биографском 
лексикону можемо поделити на не-
колико основних група: 

- Рођени Ваљевци који су највећи 
део живота провели у области поре-
кла, 

- Ваљевци који су напустили за-
вичај али су очували везу са њим и 
утицали на локална и шира збивања, 

- Потомци Ваљеваца који су у 
срединама где су живели имали зна-
чајну улогу, 

- Становници Ваљева и околних 
места пореклом из других области 
или држава, који су значајан део 
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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, ок-
ружни ипжсн»ери, окружни физику-
си...) и 

- Посебну групу чипе представ-
ници окупаторске власти у разли-
читим псриодима српске историје. 

Породиие су посебно напођсне ка-
да се ради о угледним фамилијама у 
прошлости којима се не знају поје-
дини чланови, или када је више н»е-
них члаиова имало значајну улогу у 
друштву. У том случају чланови по-
родице навођени су по азбучном ре-
доследу у једној биографској једини-
ци. 

Обим биографија није унапред 
одређиван, и при томе су била од-
лучујућа два чиниоца: расположива 
сазнања о одређеној личности и н»е-
на улога и значај. Управо из гих 
разлога су биографије личности из 
новије и савремеие историје богати-
је подацима него оних из дал»е 
прошлости. Физички лик (фотогра-
фије, портрети друге врсте) је, уко-
лико је сачуван, коришћен само у 
биографијама најистакнутијих Вал»е-
ваца. Свака биографија на почетку 
садржи презиме, име и надимак, уко-
лико је личност позната и по н»ему, 
основно занимање и податке о вре-
мену и месту рођења и смрти. Лич-
ности из монашког живота су у лек-
сикон уношене по презимену, док је 
поред монашког, у загради навођено 
и световно име уколико је било поз-
нато. Монаси непознатог презимена 
у Лексикон су сврстани по имену. У 
биографијама жена је, поред венча-
ног, у загради навођено и рођено 
презиме. На крају биографије дата је 
селективна или потпуна библиог-
рафија личности, уколико се она ба-
вила научним радом или књижев-
ним стваралаштвом. Дела су наво-
ђена хронолошки. Иза тога, али не у 

свим биографијама, следи списак из-
вора и литературе који су кориш-
ћени, име и презиме аутора. Тиме су 
испугћена основна методолошка пра-
вила у изради биографских речника. 

Значајно је напоменути да су, по-
ред личности из политичке и војне 
историје вал»евског краја и српског 
народа у целини (председници опш-
тина, министри, страначки прваци, 
народни посланици, официри), у ве-
ликој мери заступљене и биографије 
„обичних" људи, који су у дужем 
периоду обликовали препознатљиву 
слику града Ваљева. Тако у Биограф-
ском лексикону налазе место зана-
тлије, власници трговачких фирми и 
кафана, први индустријалци, апоте-
кари, професори Гимназије, свеште-
ници, сеоски учитељи и људи дру-
гих занима^ћа. Када је реч о друштве-
ној историји Ваљева и околине, њи-
хова улога је прворазредна. Неујед-
начен приступ у изради појединих 
биографија последица је различитог 
приступа аутора и различитих изво-
ра који су коришћени. У ениклопе-
дијским издањима то је готово неиз-
бежно, пошто она по правилу прева-
зилазе снаге и могућности једног 
аутора. Непропорционална заступље-
ност неких личности, несразмерна 
њиховом значају, не утиче озбиљни-
је на квалитет лексикона. Приређи-
вачи 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 биограф-
ског речника, пројекта од национал-
ног значаја Матице српске, тек от-
почео. Парцијално штампање прве 
књиге по свескама у двогодишњем 
временском периоду је у датим окол-
ностима било једино могуће. Био-
графски лексикон је подухват мале 
издавачке куће, која у томе није има-
ла значајнију помоћ државних ин-
ституција, изузимајући симболична 
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средстпа добијсна од псколико оп-
штина и предузећа. У таквој ситуа-
цији, када се нису могли одредити 
тачни рокови за издаваље прве кљи-
ге, штампањс по свескама је омо-
гућило да део резултата рада број-
них аутора бржс допре до јавности. 

Обиљем података које садржи, 
Биографски лексикон вал>спског кра-
ја 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 лекси-
кон ваЈђевског краја добар је путоказ 
институцијама културе и издавач-
ким кућама у унутрашњости како да 
обједине и широј јавности представе 
сазнан>а о личностима које су у прош-
лости имале важну улогу на одре-
ђеном простору. 


