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ЧЛАНЦИ, ПРИЛОЗИ

Милорад РАДЕВИЋ
ОДЛОМАК ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЈАКОВА
НЕНАДОВИЋА ИЗ 1807. ГОДИНЕ
Журнал одразличнидјела. и писама.Ј објавио је Емил Чакра "онако како је истим језиком и правописом" написан2. То је одломак из деловодног протокола Јакова Ненадовића, војводе, команданта Ваљевске и
Шабачке нахије 3 од 2. јануара до 25. фебруара, и у њему су унети кратки
садржаји писама и белешке:
1. Писма Јакова Ненадовића: Карађорђу (2, 5, 8, 9,1 и 6, 7, 8, 14. II);
Милићу Кедићу (8. и 11.1); Крсти Игњатовићу (9, 10.1 и 25. II); Милошу
Стојићевићу Поцерцу (9. и 10.1); Јефти Недељковићу (10.1 и 25. II); Али
Синанпашићу (13. и 15. I); тефтедару (16.1); Карађорђе и Јаков Ненадовић, Проти Матији Ненадовићу, Младену Миловановићу, Сими Марковићу и "свим старешинама београдским" (17.1); Хафиз-ефендији (24.1);
Јефти Чотрићу (24.1); "свој фукари у Јадар" (26.1); Живку Дабићу (30.1),'
и Миловану Грбовићу (31.1).
2. Писма Јакову Ненадовићу. Карађорђево (4. I и 8, 13. II); Младена
Миловановића (8. II); Ћаја-паше (8. и 9. I); Николе Смиљанића (8. I);
Милоша Стојићевића Поцерца (9. I); Јефте Недељковића (9. I); Крсте
Игњатовића (12,18.1 и 7, 28. II); Али Синанпашићево (13. и 14.1); Проте
Матије Ненадовића (14. I); Мелентија, игумана (18. I); Јевфте Чотрића
(24. I); "из Јадра од све фукаре" (26.1); Милована Грбовића (30. и 31.1), и
Јефте Недељковића и Мирка, бимбаше (7. II).
3. Белешкс. долазак Сулејман-пашиног татарина у мишарски логор
и повратак у Шабац (7. I); састанак Турака шабачких са устаницима у

1

Журналг от различни дгла и писама а нарочито Валгвске нах/е отг лђп 1807, у:
Слога. Забавник за годину 1862,1. Издао и уредио Емил Чакра, Нови Сад, Брзотиском
епископске књигопечатње 1862, стр. 34-49.

2

Исто, 34.

3

Д а је Журнал... одломак из Ненадовићевог протокола види се из текста, стр. 35 (6 I)
36 (8. I), 38 (10. и 13. I), 39 (16. I), 41 (23.1 ), 43 (24. I) и 48 (13. II). Уп. Велибор Берко
Савић, Вук и Јаков Ненадовић, Гласник, Ваљево, Међуопштински историјски архив,
1987, св. 22, стр. 38-39.

Тополику (8.1); долазак Али Синанпашићевог посланика код Јакова Ненадовића (15.1); прото брко, татарин из Босне код Јакова Ненадовића (16.
I); састанак Јакова Ненадовића са Скопљак-пашом (23. I); долазак Карађорђев у мишарски логор (23. I); састанак и преговори Карађорђеви са
Сулејман-пашом "више Тополика" (24. I); долазак Милића Кедића са
војском у Мишар (24.1); војвода са 42 устаника "примио" Шабац од Турака "увече" (25. I); одлазак Турака из Шапца (26. I); свечани улазак Карађорђев са војводама и војском у Шабац (26.1), и долазак Јефте Игњатовића са кметовима из Јадра у Шабац (6. II).
4. Остало: Хасан-ага, мухасил београдски, Турцима шабачким (16.1)
и капетанима у Тополик (17. I); бурунтија Сулејман-пашина, Турцима
шабачким (24. I), и о одласку попа, хаџије и Молера Карађорђу у Београд
(4. II).
Писма чији су кратки садржаји убележени у овај најранији протокол на српском језику из Првог устанка нису сачувана4. Поред вести у
протоколу о предаји шабачке тврђаве устаницима, о истом догађају имамо писмо Константина Јовановића, пензионисаног капетана, митрополиту Стратимировићу, упућено из Кленка, 26. јануара 1807. године5.
Журнал... је као веродостојни историјски извор коришћен у нашој историографији6
*

Пошто оригинал Журнала... није сачуван, ово издање припремљено је према Чакрином издању, од којег је одступљено у следећем: текст је дат према данашњем правопису; исправљене су очигледне
штампарске грешке. За погрешно прочитане речи: Рсум и Лнисарача дати су правилни облици: реум и јаничарага.
Код имена: Афис Ефендш, Авиз-ефендје, АВИССЂ Ефешџа - узет је
први облик: Афис-ефендија.
Речи: дерва, держе, жебану, жевабгомЂ, изићго, ише, НеделБковича,
перво, прећк), свершено, Сербскоме, серцу, скупшини, СтефановичЂ,
Ћорћк), утверћенЂ, хаж1а, Лбанжја, и сл., прочитане су: дрва, држе, џебану, тевабијом, изиђу, иште, Недељковића, прво, пређу, свршено, српскоме, срцу, скупштини, Стефановић, Ђорђу, утврђен, хаџија, јабанџија, и
сл.
4

Не знамо ко је у ово време био писар код Јакова. Претпоставка да је то могао бити Вук
Караџић није убедљива. В. Б. Савић, ш
рад, 39; Голуб Добрашиновић, Вукова
путовања, Ковчежић, Београд, 1963, књ. V, стр. 80.

5

Објавио га Вукашин Радишић у: Голубица, Београд 1843. и 1844, књ. V, стр. 287-292. и
Радослав Перовић, Први српски устанак. Акта и писма на српском језику. Књ. I
1804-1808, Београд 1977, стр. 252-254.
Миленко Вукићевић, Карађорђе, Београд 1912, књ. II, стр. 447-448. и 504-505; Јово Б.
Тошковић, О паду Београда и Шапца 26. дец. 1806, 26. јан. 1807. год., Београд 1930, стр.
40, 41, 43, 44 и 51; Владимир Стојанчевић, Прошлост Рађевине од 1804. до 1833.
године, у: Рађевина у прошлости, Београд 1986, стр. 188.

6

Претпостављене речи стављене су у угласте заграде: <јануара>,
<гроша>, <дошао>, < о н > и <фебруара>, а разрешене скраћенице у
изломљене заграде: г[осподар], господ[ару], и др.
За личности које су убележене само по звању: везир, муасил, султан, дописана су у напоменама њихова имена: Хусрев Мехмед-паша, Хасан-ага, Селим III, а имена: Антоније, Младен, поп Никола, и др., допуњена су презименима: Антоније Богићевић, Младен Миловановић,
Никола Смиљанић, и др.
Ради боље прегледности, дати су поднаслови: Јануар и Фебруар,
којих нема у Чакрином издању.
Задржано је, међутим, двојако писање бројки: 85.000 и хилдцу (хиљаду), као и речи: саата и сахата; СеракерЂ и СерашерЂ (сера[с]кер и
серашћер).
Усправна линија у тексту и бројке са стране (34 - 49) означавају
странице у издању из 1862. године.
У именике су унети само називи из Журнала...

Ж у рн а л

*)

от различнм д1>ла и пиеама иилаетски а нарочито ВалЂвске
, Haxie отт> лЉта 1807.

1. Лнуара 1807 inrt Забрежа пнеато Г о сиодару iiopLio, да иохнти и ноекори на
Шабацт*.
4. Лнуара отговорт. дошао отт> Госнодара
Hopiia изт> села Пгнида да ст> 6 o ; k l o m i . иомоћго
већт> с n a M l i p e n i e ; зато нисао да спустимо 2.
3. чама дер»а за иоиску Београдску, чамове
зато, да на ш>нма кумбаре и тонове и жебану
кт> Шабцу крену.
5. Ннуара изђ Забрежа опетт, на мезулу
писато 'Господару; нерио отговорено за дерва,
п о т о м ђ опетт> преноручено Госнодару/Иорћго,
*) •

ва

.ј уломак са млоги.м још д р у п м преостацнми н р е дати су ми оригина.шо од једчог „соиетншга" у ту
сврху, да јн употрсГиш jont издапајући Слопенкч- »а
Критику су прот Букопог ,,ИравителствЈК)1ц!и cobIitt.
cep6cKin" но будућ да нозније кригике о уеченој Книви пређоше у ниљарске грдње, то саи се lpoajnco
тога посла, и држим да га ј е овде Oo.te саошшити
онако како је исгим језиком и правописом, те користити повестници и нородној и књшкеиној, нсго ваман
тра ж е ћ и маркоое конаке.
Уред.

ЖУРНАЛ О Д РАЗЛИЧНИ ДЈЕЛА И ПИСАМА ВИЛАЈЕТСКИ
А НАРОЧИТО ВАЉЕВСКЕ НАХИЈЕ ОД ЉЕТА 1807.
[Јануар]
2. јануара 1807. из Забрежа писато господару Ђорђу да похити и
поскори на Шабац.
4. јануара одговор дошао од господара Ђорђа из села Јагњила да с
Божијом помоћу већ је намјереније. Зато писао да спустимо 2 - 3 чама дрва
за војску београдску; чамове зато да на њима кумбаре и топове и џебану к
Шапцу крену.
5. јануара из Забрежа опет на мезулу писато Господару. Прво, одговорено за дрва; потом опет препоручено господару Ђорђу| да час пре 34
похити, док је време зимно и док се није стопило; при том да крене што
више и више кумбара.
6. јануара дошло писмо у Забреж господару Јакову1 од г[осподара]
Младена2 и други старешина, у којем јављају како шиљу татарина везира
београд[ског] Сулејман-паше, с бурунтијом везировом у Шабац Турком да
изиђу из Шапца и да иду; потом препоручују да татарина тога, дошавша
из Шапца, везиру3 у Босну пратимо.
7. јануара татарин тај у логор мишарски допраћен, и у Шабац послат.
8. јануара писасмо Кедићу из логора мишарскога да војску сву ухазури, и како му се абар учини да је стигао за дан у Мишар.
8. јануара татарин послати из Шапца у Мишар вратио се, и донео
одговор од Ћаје-паше да четворица с обе стране на разговор у Тополик
изиђу. Тако тога истога дана бист састанак и разговор. Турци јавише таки
како везир београд[ски] Сулејман-паша пише им да изиђу из града и да
иду. То окабулише, но искаше допуштење и веру да пратимо Турчина у
Београд везиру | и муасилу4, с писмом позивателним да паша пошље своје 35

1
2
3
4

Јаков Ненадовић.
Младен Миловановић.
Хусрев Мехмед-паша.
Хасан-ага.

људе, и да муасил дође да предаду им град, кључеве и топове. То Турци
искали. Допустио господар Јаков да Турчин у Београд иде с писмом. Тај
час
8. јануара писато господару Ђорђу; и јависмо шта Турци хоће, и како
татарина ујутру у Београд с писмом хоће да пошљу везиру и муасилу да
пошље људе у Шабац. Дадосмо му на знање да се шпијунлука боје од тога
татарина.
8. јануара дође нам писмо од попа Николе5; јавља нам, како Турци на
Дрини, што су се скупили били, разишли се неколико. Било, вели, дошло
300 Турака са сикирама, и питали, је ли Китог с оне стране Дрине; кад им
казаше да је до Китога шест саата а преко Китога 6 сахата, тај час разишли
се.

9. јануара из Мишара одговорено на то писмо попу Николи; и ново за
Београд и за бивши јуче с Турци разговор.
9. јануара из логора мишарскога писато Крсти Рађевскоме6 да јави за
десетке и порезу, што су Турци хотјели резати, шта је свршено? |
36
9. јануара Ћаја-паша из Шапца послао свога татарина у мишарски
логор г[осподару] Јакову, и јавили како хоће град, кључеве и топове предати везиру и муасилу београдском, за које шиљу свога пашајлију татарина, зато
9. јануара из логора мишарскога писато г[осподару] Ђорђу у Београд
да прати амо брже везирове људе с бурунтијом и муром везировим, и да
прати муасилове људе с муасиловим писмом, да прати брже амо; друкчије
града, без везирове бурунтије, предати неће. Потом да и овога татарина
брже, и те људе амо пошље.
9. јануара из логора мишарскога писато Милошу Поцерскоме7 да
татарина београдск[ог] везира задржи у свом логору, док му писмо друго
не пошље се од нас.
9. јануара одговорио у Мишар да ће га задржати док му се друго не
пошље писмо.
9. јануара дође нам писмо у логор од Јефте Недељковића, кнеза из
Сипуље. Јавља како се сада зулум започиње сиротињи; јавља како су порез
велики од 24 кесе Афис-ефендија и Дервиш-ага порезали. Жалосно се
тужи да не може дати, и пита за совјет.
10. јануара одговорено из логора на то| писмо Јефти: да пошље 37
духовника и кметове на разговор и договор о том. Сожалује господар
Јаков, и како му је тешко на срцу што је тај зулум.
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Никола Смиљанић
Крста Игњатовић
Милош Стојићевић Поцерац

10. јануара из логора мишарскога писато кнезу Крсти Рађевскоме да
дође, или сам собом, или кметове своје на разговор и договор о оној од
Турака порезатој порези.
10. јануара писато из логора мишарскога Милошу Поцерцу да татарина прати у Лозницу, оданде у Босну.
11. јануара писато из логора Мишара кнезу Кедићу да војску час пре
окупи, и да је овде до недеље.
12. јануара дође одговор од Крсте Рађевскога у логор Мишар. За
десетке јавља да се потписао дати, а за порезу од Афис-ефендије порезату
јавља да иј није примио.
13. јануара донесе писмо Турчин из Шапца у логор г[осподару] ЈакоВ
У> У којем Али-алајбег Синанпашић пише, и иште да му допусти и веру
даде изићи кроз Китог у Босну с спаијама и с неколико момака.
Одговорено из Мишара да ће му допустити слободно, из старога
дослука, док са | мо из Београда онај њиов татарин дође да видимо шта ће 38
бити.
14. јануара дође писмо у логор мишарски од г[осподара] Проте8 из
Београда, у којем јавља да гос[подар] Ђорђе још у Београд није дошао;
одговара да татарина београд[ског] пошљемо у Босну.
14. јануара дође писмо од кнеза9 у логор Мишар, у којем јавља да се
купе Турци у Босни, у дубини, и Али-бег од Сребренице, и да хоће на
Шабац.
15. јануара опет долазио посланик алајбегов, и иште да му допусте и
веру даде изићи мирно кроз Китог у Босну, с неколико спахија и своји
момака.
На то одговорено јему да ће му то допустити се, само ожидавамо
пашајлију из Београда.
16.<јануара> прото брко, татарин из Босне увређен доста, и каза
господ[ару] Јакову да је такови глас у Босни тефтеда да г[осподар] Јаков,
преко заповести гос[подара] Ђорђа, Турке из шанца не пусти.
На то отписато тефтедару да су такови гласови принешени лажљиви,
и да је Турцима тврда вера и слободно кроз Китог у Босну проћи. |
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16. <јануара> дође нам ефендија послат из Београда у Мишар, и
донесе писмо од муасила Шапчаном да се спремају у Босну, да су готови,
како им послати пашајлија дође на пут поћи.
17. јануара однесе београдски ефендија писмо муасилово до у Тополик и предаде њеним капетанима; и ит[а]ли су Турци у Босну поћи, само
се брину што се њиов пашајлија тако задуго у Београду задржа, и врло се
сумњају је ли жив.
8
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Прота Матија Ненадовић.
Крста Игњатовић.

17. <јануара> посласмо писмо на мензулу на господ[аре] Проту,
Младена и Симу10 да час пре пошљу пашајлију, и људи муасилови с
тескером, и везирови с бурунтијом на шанчине да час пре изилазе.
18. <јануара> примисмо једно писмо од Мелентије, троношког игумана; друго од кнеза Крсте да су тефтедар и Аџи-бег диван учинили да
војску купе, и тефтедар да је серашћер пред Сарајлијама и Бошњацима, а
Аџи-бег пред Скопљацима, и мећу тај дан Турци да ће на Москова, али
истино спремају се на Србе. Везир11 дао бурунтију и од цара12 ферман да
4С
се Турци купе на Москова. |
23. јануара ишао господар Јаков на ону страну с Луком13, Чупићем и
Дабићем на састанак и разговор с Турцима, од којих бјаху дошли на
састанак и на разговор: паша Скопљак, сера[с]кер, Асан-паша, Ћаја-паша
и Али-паша14. Мир ту учинили под тим условијем: да изиђу сви паше и
јабанска војска из града, но искајући реуме, с једне и с друге стране: оне
које су Турци реум (узели) од наши искали - не дадоше, а које су опет
наши од Турака искали - Турци не дадоше. Турци искали у реум Проту, а
г[осподар] Јаков искао Сулејман-пашина сина; нису се могли посолити и
тако се разишли.
23. јануара увече дође господар Ђорђе с Марком Катићем и с Станојем Главашом15 и с неколика коњика у логор мишарски, поради Шапца.
24. јануара прегледасмо бурунтију што је везир београдски у Шабац
Турком писао, и нађосмо да везир београдски писао Турком да изиђу сви,
а да остану 2 паше; уверио иј и утврдио да ће скоро од цара им индат стићи;
сасвимод другеруке писао је, него што је казао и уговорио господарЂорђе
у Београду. |
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24. јануара та ствар јављена од господара Ђорђа и г[осподара] Јакова,
господ[ару] Младену и господ[ару] Сими и свим старешинама београдским, и препоручено: да што више и у вароши и у граду држе, да што боље
чувају и да се преваре боје, а при том везира да чесно и поштено држе, да
га ниучем не увреде, нити какав знак злочести не покажу.
24. јануара после подне бист састанак и разговор с Турцима више
Тополика под брестом. С наше стране био господар Ђорђе с г[осподарима]
Јаковом, Протом, ЈТуком, Чупићем, с Станојем и г[осподаром] Марком
Катићем, с Милошем Поцерцом; а од турске стране бјаху Сулејман-паша,
Асан-паша, Ћаја-паша и Али-паша. На том састанку и разговору мир
сасвим установљен, и заклетвом вере с обе стране утврђен, под тим уговором: да Турци сви и паше све изиђу у Босну, да остане јаничарага с
диздаром и да наш кнез с својом тевабијом седне. У говорено да наши даду
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Сима Марковић.
Хусрев Мехмед-паша.
Селим III, султан (1789-1807).
Лука Лазаревић.
Али-паша Видајић [Фидахић].
Станоје Стаматовић Главаш.

40 кола и лађе да децу и жене испрате; уговорено да реум, с обе стране,
поглавити људи буду; топове и џебану преписали на везира београдског
човека и на муасилова човека. | Уговорено да робље наше које се у Шапцу 42
застало - врати се, и Турке потом до Дрине да испратимо. Термин: у
суботу, недељу и понедељак оставити.
24. јануара кнез Милић Кедић, на трећу фсподар] Јаковљеву заповест, у Мишар дошао с војском.
24. јануара одговорено Афис-ефендији из Мишара како је мир установљен и како је већ реум с једне стране и с друге стране узет. Јављено му
да је свршено све по царској заповести, и термин докле је опредељен.
24. <јануара> примисмо писмо од Јефте Чотрића, у којему јавља да
се Турци спремају на нас који час, да с њини шпијони чрез свог код Турака
шпијунлука и по 2 бињиша огрнули; друго, да су неки против Антонија 16
устали.
На то одговорено Јефти: прво, да он добро позорствује на Турке и
често нама обзнањује, и да закаже противником Антониним да се они
прођу Антонија, јербо ће лудо главе изгубити.
26. јануара по уговору и учињеном миру, реуми с једне, и с друге
стране размењени. Турком кола дати и лађе, и око подна паше и Турци
сасвим изиђоше из Шапца града; | једни отишли нашом страном и испра- 43
ћени, и други водом, најпаче жене и деца и све ствари.
По ишествију њиовом из града, остао наш један војвода, који је још
увече, 25. јануара, <дошао> на конак у Шабац са 42 друга, и он примио
град, потом наша сва војска, око подне, с радостију, с пјеснију унишла у
Шабац. Ту били од српски поглавара: господарЂорђе Петровић, врховити
српски поглавар, Јаков Стефановић, ваљевски и шабачки командант; Марко Катић, београдски; Станоје, смедеревски; Лука, шабачки, и Прота Матеј. Унишавши у град, топове све бацали на шенлук, на благодареније
Богу и на радост целоме српскоме роду.
26. јануара дође писмо у Шабац из Јадра од све фукаре: питају за совјет
и разговор, и на заповест.
Одговорено: како је цар17 поклонио нама овај пашалук до Дрине; ми
с оне стране Дрине ништа да нејмамо, а они с ове стране Дрине; ако пређу
пушком и дочекати. На заповест да долазе к г[осподар] Ђорђе-бегу и од
нас; зато к нама људи неколико да пошљу.
30. јануара дође писмо од Грбовића18 и, | јавља да ће новце за гарабиље 44
скоро послати; пита шта имамо ново, и за калуђера и манастир пџта.

16
17
18

Антоније Богићевић.
Селим III.
Милован Грбовић.

Тога истога одговорено му да новаца брже гледа, да се калуђера и
манастира он сасвим окане, да пошље Равајла у Београд. Јављено му за
Шабац како је узет.
30. јануара писано Живку Дабићу за Матеју што је девојку отео да оде
Живко у Кличевац и да удари 100 штапа Матеји оштрије, и да му закаже
100 гроша глобе што ће девојци дати, и ономе који девојку узме.
31. јануара дође писмо од кнеза Грбовића од Сокола нама у Шабац.
Јавља како Турци из Сокола једни одлазе, једни долазе; пита шта ће им.
Одговорено му да узапте све, да не даду Турцима долазити, но да им
јаве: ко ће ићи - нека иде, ко неће - нека остане; и јављено му да ћемо ми
скоро тамо.
[Фебруар]
1. фебруара дође писмо од попа Миће у Шабац к нама; пита за совјет.
Одговорено му да је наша брига о њему да се добро и поштено влада
и да се јуначки држи, а он ће бити поглавица у тој нахији, а не други
јабанџија; | и да нам јави што се ради за десетке и за димницу, из чије је 45
то главе.
4. фебруара одговор у Шабац дође да је поп, хаџија и Молер19 отишли
у Београд Господару, и да њи два купе десетке.
6. фебруара дошли из Јадра Јефта, игуман и кметови, и ишту да им
се поставе старешине.
Писато ф с п о д а р ] Ђорђу за ту ствар: да треба један старешина у
Јадру а други у Рађевини, и да ми без г[осподареве] заповести то уредити
не можемо; зато г[осподару] јављено и Јефта са 3 оправљен к господару у
Београд.
7. фебруара дошло писмо у Шабац од кнеза Крсте Рађевскога; јавл>а
како су имали скупштину, и сиротиња сва за нама пристала, и иште
старешине. Јавља како Јефта Чотрић наше писмо и заповест послату на
сав тамошњи народ није изнео. Шиље свога сина и попа к нама, и у
Београд.
Тога истога, дође писмо и од кнеза Јадра Јефте Недељкова и од
бинбаше Мирка. Јављају како сви хоће с нама, ишту старешину; јављају
како су Мирка бинбашом у скупштини поставили; јављају за Чотрића
Јефту да само мути, да је турски а не сиротињски. Шиље свога духовника
и кме| тове на заповест к нама с намјеренијем да и оправимо у Београд к 46
г[осподар] Ђорђу.
7. фебруара писато г[осподар] Ђорђу и јављено за тога Јефту Чотрића,
како ништа друго не ради него мути. Јављено за Крсту и Јефту Недељкова,
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Петар Николајевић Молер.

и за Мирка да су добри и поштени људи, и да су заслужили старешинство,
најпаче Крста; да изволи њи поставити и нама за њи заповедити; да Јефти
не верује и да му власти не да. Оправљени с писмом и кметови и
духовници.
8. <фебруара> дошло писмо из Београда у Шабац од г[осподар]
Ђорђа. Јавља да су све скеле од Пореча до Дрине продате за 85.000 <гроша>. Препоручује да беглук-свиње или новце Живковићу за дуг дамо.
Такођер, заоставше летошње волове да дамо; такођер, заоставшу хиљаду
гроша од скеле да пошљемо.
То исто од г[осподар] Младена дошло.
Одговорено да ћемо све свршити и да кабулимо како су наредили,
само да нам изволи јавити за ту хиљаду гроша, како је остало; за беглуксвиње да ћемо и дати Живковићу; за волове да нам најпре јаве колико је
од које кнежине издато. Пак и то.
13. фебруара дошло писмо из Тополе | од г[осподара] Ђорђа у Забреж. 47
< О н > нам пише у њему да изађе место њега г[осподар] Јаков у Зворничку
нахију и да заповест и науку људма даде, и да им старешину постави и с
нама у једну стопу да и уреди. Одговорено
14. <фебруара> да ће ту заповест точно свршити и с војском изићи у
Зворничку нахију, и све свршити точно; да ће им старешину поставити, и
зликовце и неправе који путем неће - да ће и казнити. За ону двојицу,
Шарића и Деву да ће и послати на уречено место.
Јављено је: како су Лешничани и Лозничани криви што су Турци
прешли на ову страну преко Дрине и три човека им посекли, за које зло
дјело јавио да ће Лешничане и Лозничане Турке на Дрину натерати.
25. <фебруара> примљено писмо од кнеза Крсте. Јавља да је Молер
са Сокољанима мир учинио, и тако он војску своју натраг повратио. Пита
нас је ли долњи крај Јадра у согласију. Јавља да је звао Јадране на договор,
и нису хотјели доћи.
Одговорено кнез Крсти и јављено да ће г[осподар] Јаков собом у
Зворничку нахију изићи, по заповести г[осподар] Ђорђа, и све урегулати
како што | му је заповеђено и препоручено да изиђе г[осподар] Јакову на 48
сретеније са своји кметови и свештеницима.
То исто јављено и кнезу Јефти Недељковићу. |
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Мање познате речи
абер, абар, хабер - глас, вест
ага - господар, господин; заповедник; старешина код разних родова
војске; власник земље из реда
нижег племства; почасно звање,
додаје се после имена
акча - ситан сребрни новац, пара
алај - пук
алајбег - заповедник спахија (в.) у
санџаку (в.); заповедник алаја (в.),
пуковник

бацати- опалити из топа
бег - господар, господин; заповедник; управник области; почасно
звање муслиманског племића, додаје се после имена
беглук- државно добро, имање; стока
која припада беглуку
бивши - који је био
бимбаша, бинбаша - војни и политички старешина; заповедник над
1000 војника, мајор
бињиш, биниш - широки сукнени
огртач са дугачким рукавима; пурпурни огртач који се носи као знак
достојанства
бист- био је
благодареније - захвалност
бурунтија, бујрунтија - писана заповест великог везира, намесника покрајине; наредба, потврда, указ
везир - највише звање у државној
управи, министар, члан државног
савета; намесник покрајине
вера - задата реч, обећање
верховити - врховни
вилајетски- земаљски, народни
војвода - старешина војни и грађански кнежине (в.) а некада нахије
(в.)

гарабиљ - кратка коњичка пушка, карабин
грош - турски сребрни новац од 40
пара, акчи (в.)
десетак - десети део прихода који је
даван у производима, ређе у новцу,
власнику земље, спахији (в.)
диван - веће, савет, скупштина
диздар - заповедник тврђаве, града
димница - порез у новцу који је
плаћала свака кућа
дјело - посао, рад
дослук, достлук- пријатељство
ефендија - господар, господин;
почасно звање за ученог човека и
муслиманског свештеника
журнал - деловодник, деловодни
протокол
заказати-запретити; наредити; одредити
заоставши - неисплаћени, који је
преостао
заповест- наредба, наређење
злочест- злобан, пакостан
зулум - безакоње, насиље, неправда,
угњетавање
игуман - старешина православног
манастира
индат- помоћ у људству, наоружању
и храни
истино - заиста, стварно, уистину
итали, итли — журили, хитали
ишествије - одлазак
јабански- страни, туђински
јабанџија, јабанац - досељеник,
дошљак, странац, туђинац

јаничарага - заповедник јањичара у
престоници или главном граду покрајине
кабулити - одобрити, прихватити,
сагласити се
кадија - нижи мировни судија, који
суди по Курану
кадилук - подручје надлежности кадије, срез
капетан- заповедник; старешина војни и грађански кнежине; старешина града; заповедник чете
капетанија - подручје којим управља
капетан
кеса - сума од 500 гроша (в.), која је
чувана у торби
кмет - старешина кнежине, старешина сеоски; виђенији сељак
кнежина - мања управно-територијална јединица, коју је обично
сачињавало неколико села

кнез - старешина кнежине; сеоски
старешина
командант - заповедник града,
тврђаве, области, веће војне јединице
кумбара - врста гранате или бомбе;
топ који избацује ове гранате или
бомбе
љето - година
мезул, мензил, мензула, мензулана -

поштанска станица где се мењају
коњи
муасил, мухасил - високи чиновник
за скупљање пореза у пашалуку
мур, мухур - жиг, печат
најпаче - највише, нарочито, особито
намјереније - жеља, замисао, намера,
прилика
наука - поука, савет

нахија - управно-територијална јединица
различне
величине,
област, округ, срез
неправ - кривац
обзнањивати - јављати, обавештавати
ожидавати - надати се, очекивати
окабулати - одобравати, пристајати,
прихватати, усвајати
оправити — отпремити, послати, упутити
опредељен - одређен
отписати - одговорити на званично
писмо, наредбу
паша - звање високих војних и у правних достојанственика турских, додаје се после имена
пашајлија - пашин човек, човек у
служби паше
пашалук - највећа управно-територијална јединица непосредно подређена царској влади или Порти
поглавити- главни, први, угледни
поглавица - старешина
позивателно

писмо

-

званично,

службено писмо
позорствовати - мотрити, пазити
поскорити - пожурити, похитати
посолити - нагодити, погодити
резати - одредити, порезати, разрезати порез
реум, рехум - залог; талац
санџак - највиша управна област,
округ
сераскер, серашћер - врховни заповедник војног похода
скоро - брзо, ускоро
совјет- савет
согласије - слога, споразум
сожаловати- жалити, сажаљевати

спахија - коњаник турски, који је сам
или са извесним бројем коњаника
учествовао у рату, а заузврат добијао је земљишни посед од султана
за доживотно коришћење, без права наслеђивања
сретеније - дочек; сусрет
стопити- ојужити, отопити
тај час - одмах, сместа, у том тренутку
таки - овог часа, одмах, сместа
татарин - гласник, курир
тевабија - дружина, пратња
термин - рок, тачно утврђено време
тескера - дозвола, исправа, позив,
потврда
тефтедар, дефтердар, тефтердар - нај-

виши порески чиновник покрајине, пашалука(в.); министар финансија
тефтедати - доирети, чути
узаптити - затворити, одузети, ухапсити
унићи, унишавши - ући, ушавши

урегулати - уредити

уречено - одговорено, уговорено
установљен - склопљен, успостављен
ухазурити - припремити
ферман - наредба, писана заповест;
указ султанов
фукара - сиротиња
хотјети- намеравати; хтети
чам - откривена лађа направљена од
јеловине, чамовине којом је превожена грађа
час пре - одмах, што пре
чесно - часно, честито
чрез - преко
џебана - муниција
шенлук- весеље, славље праћено пуцањем из пушака
шпијон - достављач, потказивач;
ухода
шпијунлук - достављање, потказивањс, ухођење

Особна имена1
Али-бег од Сребренице 10
Али-гташа Видајић (Фидахић), заповедник шабачке тврђаве 11
Али Синанпашић Сијерчић, алајбег
10

Кедић Милић, војвода подгорски, Ваљевска нахија 10,12
Лазаревић Лука, војвода, командант
Шабачке нахије 10,12

Асан-паша (Хасан-паша), командант

Шапца 11
Афис- ефендија

(Хафиз- ефендија)

сребренички, командант Шапца
Аџи-бег (Хаџи-Салих бег), ајан сре-

бренички 11
Богићевић Антоније Анта, војвода

лознички 12

Марковић Сима, кнез, војвода у Београдској нахији 11
Матеја, насилник, преступник 13
Мелентије, троношки игуман 11
Миловановић Младе, војвода, Крагујевачка нахијаб, 11,14
Мирко, бимбаша 13,14
Мића, свештеник из села Скадра,
Шабачка нахија 13

Главаш Стаматовић Станоје, војвода

паланачки, Смедеревска нахија 11,
12

Грбовић Милован, кнез, војвода колубарски 12, 13
Дабић Живко, капетан тамнавски,
Ваљевска нахија 11,13
Дева, преступник (?) 14
Дервић-ага 9
Живковић Стефан, трговац земунски
14
Игњатовић Крста, кнез, војвода
рађевски9 -11,13,14
Карађорђе Ђорђе Петровић, вожд,
врховни командант 8 -14
Катић Марко, војвода туријски, Београдска нахија 11,12

Недељковић Јефта, кнез и Сипуље,
Ваљевска нахија9,13, 14
Ненадовић Прота Матија 10 - 12
Ненадовић Стафановић Јаков 8 -12,14
Николајевић Петар Молер, војвода у
Соколској нахији 13,14
Равајло, преступник (?) 13
Селим III, султан (1789 - 1807) 11,12
Смиљанић Никола, прота 9
Стојићевић Поцерац Милош, војвода

поцерски9 11
Сулејман-паша, везир београдски 8,
9,11,12
Сулејман-паша Скопљак, санцакбег

клишки 11
Ћаја-паша 8 , 9 , 1 1

1

Дата су само она звања која су личности имале почетком 1807. године. Нису утврђена
лична имена за: девојку, диздара, духовника, ефендију из Београда, јаничар-агу,
калуђера, пашајлију Сулејман-пашиног, посланика Али-алајбега Синанпашића,
посланика - духовника Јефте Недељковића, посланика - "човека" Хасан-агиног, попа,
проту брку, сераскера, татарина "човека" Сулејман-пашиног,
татарина
Ћаја-пашиног, тефтедара и хаџију.

Хасан-ага, мухасил београдски 8 -10,
Хусарев Мехмед-паша, везир босански 8,11

Чупић Стојан, војвода мачвански,
Шабачка нахија 11
Шарић, преступник 14

ЧотрићЈефта, кнез, Зворничка нахија
12, 13

Земљописни и обласно-управни називи
Београд 8-11, 13, 14
Босна 8, 10, 11
Ваљевска нахија 8
Дрина, река 9,12,14

Мишар, поље уз Саву код Шапца;
устанички шанац и логор налазили су се изнад поља 8 -10, 12
Мишарски логор 8-11
Пореч, варош са тврђавом, Поречка
нахија 14

Забреж, Забрежје, село у Ваљевској
Рађевина, област у Подрињу између
нахији 8,14
планина Влашића на североистоку
Зворничка нахија 14
и Борање и Соколских планина на
југозападу 13
Јагњило, село у Крагујевачкој нахији 8
Сипуља, село у Јадранској нахији 9
Јадар, област у Подрињу, око доњег
Соко, варошица турска са тврђавом у
тока истоимене реке, између ДриБосни, седиште кадилука, Зворне, планина Цера и Гучева и обланички санцак 10
сти Рађевине 12 -14
Китог, тешко проходна шума у
Мачви, простирала се од Бадовинаца према Шапцу 9,10
Кличевац, село у Ваљевској нахији 13
Лозница, варошица у Јадранској нахији 10

Топола, варошица у Крагујевачкој
нахији 14
Тополик, гребен између Шапца и
Шеварице на Сави8,10,11
Шабац, град са тврђавом, седиште нахије 8 -14

Summary
JOURNAL O F T H E V A U E V O DISTRICT
A FRAGMENT FROM THE REGISTRATION PROTOCOL
OF JAKOV NENADOVIĆ IN 1807. YEAR
The text of the registation protocol of the duke and the commanding officer of the Valjevo and
Šabac district is prepared according to the edition in 1862. and is accompanied by the arranger's
preamble, the dictionary of fereign words and registers of persons and geographical terms.

мр Милоје Ж. НИКОЛИЋ
УСТАНИЧКИ ШАНЧЕВИ НА ДРИНИ 1804 - 1 8 1 3
Вођство Првог српског устанка, поред решавања бројних тешкоћа
наглашено се старало и о војсци. Она је од првих дана револуције подвргавана обуци, а о опремању, наоружавању, прехрани и лечењу вођена је
посебна брига. Упоредо са овим, морало се решавати и питање њеног
смештаја. Према оновременој војној мисли и пракси, за то су најрадије
коришћени утврђени војни логори који су грађени различитих облика и
величина зависно од "местаположенија" и намене. Према облику они се
могу поделити на: правоугаоне, квадратне, троугласте, елипсасте и неправилне, а према намени има их подизаних за предстојећу битку, стража,
пограничних, гарнизонских и комбинованих. Од оних подигнутих за
предстојећи бој поменућемо упориште у Свилеуви настало на самом
почетку устанка 1804. године, на Чокешини исте године и мишарски
логор из 1806. године. Страже беху обимом невелика утврђења из којих су
ратници осматрали непријатељске покрете и о томе извештавали претпостављене. Од њих ћемо поменути један смештен у селу Читлуку код
Љубовије који је елипсастог облика1 Погранични логори штитили су
ослобођени део Србије и обично су подизани даље од границе, изузев
оних размештених на дринском војишту, који су због конфигурације
терена смештани уз границу. Сва наша досадашња истраживања посвећена су управо овим логорима и о њима ће дал>е бити више речи. По унутрашњости устаничке Србије војска је боравила у упориштима која су
имала гарнизонска правила службе. Од њих ћемо поменути гарнизон у
Тополи и Крагујевцу. Комбинованим смо назвали оне логоре у којима се
поред војске налазила и цивилна власт. Типични представници ове врсте
су Баурићко, Лозничко, Крупањско и друга утврђења. На Баурићу код
Љубовије, поред заповедника доњег дела соколске нахије находио се и
магистрат, пошта, црква и школа.2 Величине упоришта бејаху такође неуједначене. Примера ради, навешћемо два логора, један у Узовници код
Љубовије чија површина је 9 ари и други код Сјенице са површином од
1
2

Наше теренске белешке из 1984. године, д о сада необјављене
Група аутора, Азбуковица, земља, људи и живот, Љубовија, 1985,107.

око 5,00 хектара.3 Око војних логора копани су ровови ради лакше одбране,
а са њихове унутрашње стране подизани су бедеми сачињени од кошева
набијених земљом у којима су остављани прорези за пушкарнице и топовске цеви. Затварани су тешким масивним вратима. У унутрашњости су
грађене бараке за смештај војника, магацини за муницију познатији као
барутане, амбари за чување житарица и брашна, хлебне фуруне, бунари за
воду,4 прихватилишта за рањенике, коњушнице и још понешто, зависно
од намене утврђења.5 Ови војни логори су у Србији познати под именом
шанчеви, шарампови и шанчине, зависно од краја где се налазе.о С обзиром да су шанчеви подизани приручним грађевниским материјалом,
односно од земље, дрвета и понегде од камена, изискивали су велике
напоре приликом одржавања, а о оном изазваном великим кишама, снеговима и бојевима вођеним око њих да и не говоримо. Због тога у сачиваним
изворима често наилазимо на заповести Проте Матеје, Карађорђа и осталих команданата упућене потчињеним старешинама, да се стално старају
око одржавања шарампова.
Прота је крајем августа и почетком септембра 1811. године упутио
неколико писама војводи Антонију Богићевићу с тим налогом. Протоколарна белешка једног од њих гласи: „Писато Гос(подар) војводи Анти у
Лозницу да одсече две хиљаде шиљака и да јави кад буду готови да идемо
око шанца иј ударити". 7 Наредбе других војсковођа беху сличне садржине.
Трагичан крај Карађорђевог устанка 1813. године изазвао је поред
осталих разарања и уништења српских шанчева, а краткотрајност кнез
Милошевог 1815. год. није погодовала њиховом обнављању. Затим је дошао дужи временски период без ратова, а са њима и заборавност и неблагодарност потоњих нараштаја према страдалништву прошлих генерација које су предвођене Карађорђем успеле да поврате изгубљениу Слободу.
Због ових околности остаци шанчева доста брзо су нестајали. Њихово
пропадање је у планинским пределима знатно успореније, мада има изузетака (мисли се на црнобарски шанац у Мачви који је очуванији од
многих размештених по брдима). Нестајању устаничких утврђења, које је
посебно видљиво последњих деценија, погодовао је замршен колоплет
историјских околности. У том тешком добу за нашу културну баштину
може се слободно казати, да се о Вождовим шанчевима није нико бринуо.
Да би се та незаслужена незаинтересованост и небрига за устаничка
утврђења прекинула потребно је да надлежне власти у области културе
омогуће наставак теренских истраживања на целокупном простору ратних операција вождове Србије. Затим би било пожељно да се пронађе бар
3
4
5
6
7

Теренске белешке
Деловодни протокол Кара-Ђорђија Петровића, од 1812. маја 21. до 1813. августа 5,
приредио И. Стојановић, Београд, 1848,183
Протокол писама Проте Матије Ненадовића о ратовању крај Дрине 1811,1812. и 1813.
године, издао Љ. П. Ненадовић, Београд, 1861,19,29.
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по један шарампов на источном, јужном и западном ратишту који би се
реконструисао.
Ради расветљавања једног запостављеног војно-историјског дела карађорђевог устанка, уложили смо десетак година на истраживање, пре
свега теренско, пограничних шанчева на западним међама Србије. Обухватили смо поред оновременог дринског војишта, које се простирало од
Равња на Сави до Раче на Дрини и део јужног од манастира Раче до села
Кремана на Шаргану. На овом простору где беху смештени шанчеви који
су спречавали непријатељске упаде из Босне, пронашли смо поред упоришта која се помињу у сачуваним историјским изворима и оне који се не
помињу у претеклим писаним врелима.
Намера нам је да са добијеним истраживачким резултатима скренемо
пажњу свеукупне јавности на тешко стање ових споменика и евентуално
поспешимо реконструкцију неког очуванијег шанца.
Сада ћемо колико нам простор допушта проговорити о неколико
занимљивијих и особенијих шарампова са западног ратишта устаничке
Србије.
У креманском засеоку Радуша, на планинском вису званом Шанац, на
удаљености од око по ла километра изнад чувеног Мољковића хана, налазе
се остаци четири шанца из Првог устанка. Први с лева находи се код
имања Јанковића, на працели број 6130 К.О. Кремна. Утврђење је скоро
правоугаоног облика величине: 23,70x23,60 х 23,10 х 23,60 метара. Бедем је
висок 4 метра а широк при врху, односно некадашњој палисадној основи
и банкету 1,80 м. Источни и западни опкопи широки су 5 м и дубоки 4 м,
а северни и јужни су изравнати. Капија се налази на средини западне
стране и широка је 2 м.8
Удаљен око 200 м северозападно од Јанковића упоришта находи се
Буквића шанац смештен на парцелама бр. 8545, 8524, 8522 и 6602 К.О.
Кремна. Троугластог је облика са основицом окренутом према северу,
величине: 49,00 х 60,00 м. Оштећен је током Другог светског рата од стране
бугарске окупаторске војске. Пре десетак година сељани су на њему ископали резервоар за воду још више га оштетивши. Претекли остаци сведоче
да је то било снажно утврђење. Део очуваног опкопа дубок је 6,00 м и
широк 9,00 м. Капија ширине 5,00 м находи се на углу северне и западне
стране. На њој су, према сведочењу почившег господина Гвоздена Мољковића из Кремана, до пред Други светски рат, постојала снажна врата
направљена од дебелих храстових талпи.9 Због тешких оштећења која је
ово упориште претрпело нисмо могли наћи места где су били смештени
топови. На основу чињенице да се Буквића шанац налази у средишту
четири утврђења смештена на вису Шанац и да је најпространији са
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највећим опкопима, претпостављамо да му је припадало централно место
у одбрани овог положаја.
Приликом нашег задњег боравка на овом шанцу, априла 1990. године,
приметили смо да је јужни опкоп почет да се затрпава шутом. О томе смо
обавестили јавност преко листа „Политика". Шта је потом предузето и
какво је његово садашње стање није нам познато.
Северозападно од Буквића шанца на удаљености од око 250 до 300 м
налази се Богосављевића шанац. Смештен је на парцелама бр. 7134 и 7135
К.О. Кремна. Облика је скоро правоугаоног: 26,00 х 26,00 х 26,50 х 24,50 м.
Опкопи су му широки 5,00 м и дубоки 0,60 м. Капија ширине 2,00 м находи
се са источне стране, у правцу осталих шанчева. Ивице опкопа су са свих
страна разоране, али ипак видљиве, а ров је већим делом затрпан.
Југозападно од Јанковића шарампова на удаљености од око 250 м
налази се Курлагића шанац смештен поред гробља на к. п. бр. 5853 и 5854
К.О. Кремна. Димензије утврђења су 23,70 х 21,70 х 21,40 х 25,30 м. Капија
ширине 3,80 м находи се са источне стране. Сеоски пут који пролази са
северне и делом јужне стране упоришта уништио је опкопе који су се ту
налазили. Претекли ровови широки су 2,80 и дубоки 2,00 м са бедемима
2,00 м ширине и 1,00 м висине. С обзиром да се шанац налази уз гробље,
опкопи са западне и јужне стране претворени су у сметлиште. Ни овде
нисмо нашли трагове топовских постоља.
Северозападно од ових шарампова на удаљености од око 3 км ваздушном линијом налази се једно стрмо, каменито брдо звано Шанац, у
историјским изворима познатије као Бранова главица. На самом врху овог
брда постоје остаци српског утврђења које се простире на парцелама бр.
3541,3542,3540 и 3546 К.О. Кремна. Шанац је у облику неправилне елипсе
са пречницима дугим 73,40 м и 52,40 м. Овај облик је прилагођен терену
и условљен војноодбрамбеним потребама устаника. Опкопи су двоструки
и очувани су негде више негде мање, али су свом дужином видљиви. На
местима где су мање пропали широки су и до 3,60 м и дубоки 0,80 м са
бедемима широким 2,50 м. Капија ширине 3,00 м смештена је са југозападне стране.
Шанчеви размештени у креманском засеоку Радуша стављени су
1947. год. под заштиту Закона. Решење је урадио Завод за заптиту и научно
проучавање споменика културе Народне републике Србије, а потписао га
је Мирослав Панић Суреп.
Између засеока Радуше где се налази група шанчева и Бранове главице где је смештен Бешлића шанац простире се долина којом се пружа
пут Ужице - Вишеград. У Кремнима се одваја пут за Бајину Башту који
пролази преко планине Таре. Кремански шанчеви коришћени су за одбрану Србије од непријатељских упада из правца Вишеграда и Пљескова,
односно Бајине Баште.
Приликом борби за ослобођење Ужица априла 1807. године, Карађорђе да би спречио турске упаде преко границе и ударе у позадину својих

јединца „Пошље део војске под Миланом Обреновићем те заузме положаје према Босни и Херцеговини од Сокола до Нове Вароши. Милан је на тој
страни ископао и утврдио више шанчева од којих су најглавнији били на
Пониквама, на Кремнима".10 Према сведочењу војводе Петра Јокића заповедник шанчева у Кремнима био је пешадијски капетан Јован Митровић
Демир родом из Херцеговине.11 То је официр код чијих је потомака Константин Ненадовић нашао поред осталог и српска војна правила, која је
сачинио Јаков Јакшић током пролећа 1813. г. и објавио у свом обимном
делу.12 Према изворима руског порекла у Кремнама је јула 1811. г. било
1000 ратника.13
У азбуковачком селу Горња Буковица, на брду Баурићу кота 774 налази се шанац смештен на працели број 961/3, К.О. Горња Буковица.
Утврђење је неправилног облика величине 103 xl 11,30 м х 30 м х 20 м са
очуваним опкопима дубоким и до 9 м и широким 13,50 м. Основа бедема
је широка од 1 до 2 м и висока до 1 м. Шарампов има пет топовских постоља.
Капије се налазе на северној и јужној страни и широке су 4 и 2 м. На
западној страни удаљени од бедема и западне топовске платформе 4,60 м
налазе се камени темељи неке зграде 5,60 х 6 м; јужно од овог темеља
постоји јама неправилног облика 5 х 3,50 х 1,50 м. У југоистичном делу
шанца находе се зарушени остаци неког објекта који би према облику
могао да буде основа бивше баурићке цркве.14
Ово утврђење подигнуто је на јако погодном, стратешки одабраном
месту, између скела на Сикирићу и кодЉубовије. Устаници су саБаурића
мотирли на кретање у дринској долини од Братунца до Бјеловца и Саске
реке и са десне обале од Љубовије преко Јабучја до Кашичког поља. На том
делу тада беше поред помињаних скела и бели брод на ушћу Љубовиђе у
Дрину. Река је и у Кашичком пољу на неколико места погодна за савађивање и током просечних водостаја. Шанац је од Дрине удаљен око 6 км и
до њега се од ње може доћи идући крадом уз Бабински, Дубочки и Поднемићски поток. Неопажено се могло прићи доста близу Баурића идући и
уз Буковичку реку која протиче поред шарампова на Сикирићу. Овај пут
ишао је преко села Шапара које се находи са јужне стране упоришта.
Претпостављамо да су устаници због овог прилаза поставили са јужне
стране шанца два топа.
Баурићки шанац је на наш предлог стављен 1984. године под заштиту
закона. Према нашим сазнањима у Азбуковици је (доњи део Сок. нах.)
поред Баурићког било још 15 шанчева.
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Карађорђе је августа 1806. год. одредио Петра Николајевића Молера
за команданта новоослобођеног доњег дела нахије, „који је вичан будући
положајима оних места, како на старешинство ово ступи, одмах и тврде
шанчеве... на брду зовом 'Баурић' при селу истога имена, где је доцније
суд ове нахије столицу имао подигне".15 Војвода Молер бејаше потчињен
Хаци-Мелентију рачанском заповеднику соколске нахије. То се види и из
архимандритовог писма упућеног Правитељствујушћем совјету 6. маја
1808. год. У њему он извештава претпостављене о ситуацији око Сокола и
на крају каже: „Зато што се око Сокола чини наручио сам Молеру кад мени
што јави да и вама јавити не остави".1*
У бурним и трагичним збивањима која су се догађала током 1809. год.
имао је удела и баурићки шанац и његова посада. пре почетка устаничке
офанзиве на Босну с пролећа исте године, Војвода Молер је са више
хиљада ратника узалудно нападао Соко.17 После каменичке катастрофе
Срби су се повукли са свих војишта у матицу, али су и тада морали да воде
тешке борбе ради очувања стечене Слободе. Непријатељ је на свим ратиштима изводио жестоке контранападе. Сулејман паша Скопљак и ХацибегСребренички сујула 1809. г. прешли Дрину на ушћу Грачаничке реке
у Дрину довевши снажне јединице. Они су добавили храну опкољеним
сокољанима и извели неколико испада у Рађевину. „Турци пак како ови
тако и у опсади око шарампова Јаковљева бивши у град Соко Побегну и
затворе се, одакле Сулејман с војском уз Дрину к граду Баурићу отиде те
га обседне, у кому јеМолер са мало число војске био. За којим Јаков и проче
војводе одмах сву војску од обсаде града Сокола крену и к Баурићу поите,
којима још у помоћ војводе: Милош Обреновић, Милош Поцерац, Анта
Богићевић и пр. са 20.000 војске дођу, те с њима сви скупа на Турке нападну
и преко Дрине у Босну протерају. Који су имајући са собом 2 мала топа од
обсаде и освободе; у сраженију овому много је Срба а више Турака изгинуло".18
Према извештају једног аустријског доушника, писаном 24. новембра 1810. г. „Четврта позиција есте на Баурићу између Сокола и Зворника
под командом Мутапа и Петра Молера кое имаде људи 3000".19 Овај шпијун очито недовољно познаје топографију Западне Србије чим је погрешно одредио положај Баурића у односу на Зворник и Соко. Према извештају војне контроле од 27. новембра 1811. г. на Баурићу је било 128
војника, а према Баталакиној тврдњи „У овоме шанцу свагда се налазио са
по једно 300 војника војвода Миливоје Кадић". Од личности које су имале
било какву власт на Баурићу познати су нам: Петар Молер, Милутин
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Васић, Цинцар Марко Костић и буљубаше у магистрату Петар и Јанко.
Помиње се некакав капетан Петар Војичић, познат из народне песме.
С обзиром да је Соко град као средиште истоимене нахија током
Карађорђевог устанка остао под турском влашћу, Срби су у шанцу на
Баурићу сместили магистрат, мезулану (пошту), школу и цркву. Школу је
основао Петар Молер довевши Радосава Котуровића, родом из Старе
Србије. Војвода Молер је учитеља позвао из манастира Боговађа где је га
са Милованом Грбовићем плаћао да шири писменост.20 Није познато када
је даскал приспео на Баурић, али се зна да је почетком 1811. г. отишао за
Београд. Претпоставља се да је храм на Баурићу славио Петровску недељу
која долази између 13. и 19. јула, зависно од тога у који дан пада Петровдан
који је увек 12. јула. Ову претпоставку темељимо на сазнању да се народ и
данас, окупља на вашар у овом шарампову лицем на Петровску недељу.
У мачванском селу Црна Бара, смештеном поред Дрине, постоји
устанички шанац који се налази у пољу званом Селиште, где је почетком
прошлог столећа било село, које се због поплава иселило на данашње
место, а река се померила према западу. Ово утврђење находи се у Катастарској општини Црна Бара и у поседу је Илић Перка и Миладина из
Глоговца, општина Богатић. Шарампов је правоугаоног облика са странама дугим 37 м и 42 м. Опкопи са источне и северне стране скоро су
затрпани, а на осталом делу широки су и до 7,60 м и дубоки 1,70 м. Остаци
бедема широки су до 3 м и високи до 0,90 м. Капија ширине 2 м налази се
са истока. Нисмо пронашли топовска места.
Црнобарски шанац постављен је на погодном војностратешком месту. Велика близина Дрине омогућавала је његовим посадама да успешно
одбијају непријатеља од десне обале реке, олакшавајући уједно снабдевање водом. Ратници из овог шарампова пресецали су заобилазни пут
према Шапцу.
Ово утврђење има сјајну прилику не само да се очува већ и да „оживи". Недалеко од њега на удаљености мањој од 2 километра постоји мотел
на Дрини, познатији као „Мачванска кућа" где се одржавају познате хајдучке вечери посвећене Хајдук Станку. Уколико би организатори желели
да обогате програм тих такмичења морали би да откупе шанац и појас
земље око њега не дужи од 100 метара. По међи тако добијеног потеса
могле би се засадити тополе и јабланови, а унутрашња површина претвори у ливаду којом би „владао" конзервирани шарампов заједно са делом
бившегдринског корита. Овим би му се донекле повратила амбијентална
целина. На овом простору могле би да се обављају завршне свечаности
посвећене хајдуцима. Убеђени смо да би био посебан доживљај за посетиоце када би бар унеколико доживели и видели једно од ретких српских
упоришта из Карађорђевог устанка које није уништено. Овим би се донекле исправиле неправде нанете тако значајним историјским споменицима.
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Summary
THE UPRISING TRENCHES ON THE DRINA (1804 - 1813)
The leadership of the First Serbian Uprising (1804 - 1 8 1 3 ) was forced to take a special care of
the soldiers, besides performing many tasks. That was the reason why Karadorđe and otherdukes, after
realizing its importance, have trained, dressed and fed their fellow-fighters, from the very beginning of
the revolution. The soldiers werw, bocause of the more successful fighting, put into the military camps
where they also had the basic drill. Those military campe werw called "Šančevi" or "Šarampovi'"',
depending on the place they were founded on. They were the fortifications of some unsymmetrical or
rectangular shape and the warriors stayed in their interior. They were protected by ramparts made of
the soil and the ramparts were surrounded by dug-outs or canals sometimes over ten metres deep and
they were a big obstacle to the attackers. The objectgs necessary for life were put in the interior of
trenches (powder-magazines, water-wells, huts or sod-houses for sleeping, barns for corn and flour,
bread-ovens, dressing station, horsestables and the like).
the trenches were scattered all over Serbia, and we have elaborated some of them which existed
on the western battle-field by the Drina. We chose those trenches wnich haven't been mentioned in our
former historiographic literature.

Здравко Ранковић
Ж И В О Р А Д ГРБИЋ, ХОРОВОЂА И МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ
Навршило се сто година од рођења Живорада Грбића, вишегодишњег ваљевског гимназијског професора музике. Био је - поред тога и
након тога - и успешан хоровођа, композитор, професор у неколико других школа и најзад на Музичкој академији у Београду. Међу уметницима
музичарима што их је дао наш Ваљевски крај Грбић је бесумње најзначајније име.
Живорад је син сиромашног ваљевског каменоресца Стојана Грбића
и његове жене Милице. Рођен је 6. септембра (по новом календару 19)
1892. године. Грбићи су, према ономе што се упамтило у тој породици,
старином из JIике. Још у XVII веку одселила су се из неког села у околини
П литвица два брата; један у Војводину, а други у Србију. Из истог племена
је и породица Грба. И једни и други славе 20. октобар (Срђевдан).1 Ништа,
међутим, не знамо о томе када су Грбићи дошли у Ваљево сем да се то
догодило између 1862. и 1883. године.2 Изгледа да је каменорезац Стојан
први Грбић у Ваљеву. Имао је петоро деце, становао у Улици Таковској
(садаМише Дудића) бр. 3, умро је 1895. итада јеу матичне књигеуз његово
име уписано занимање "камењар". Живорадова мајка Милица је родом
Ковачевић из Ужица. Умрла је у Београду 1948.
Прве додире са виолином Живорад је имао у кући апотекара Милорада Тадића, Грбића комшије и кума. Са једним од своје браће (Василијем)
тада је унеколико овладао тим инструментом.3 Може бити да је већ тада
имао нечију, какву-такву, стручну музичку помоћ. Јана Урбана, капелника
војне музике, на пример.
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Казивање Стојана Грбића, Живорадовог сина, забележено 15. септембра 1992.
У попису житеља Ваљева из 1862. године, објављеном у књизи R Перунчића "Град
Ваљево и његово управно подручје 1815-1915 (Ваљево 1973) нема овде ни једног
припадника те фамилије. Десетог јануара 1883. уписано је у књизи Цркве ваљевске за
уписивање венчаних да је младожења Стојан Грбић, "зидар из Ваљева", тада имао 25
година и да је рођен у Суваји, "у Турској". Милица се удала у 20. години.
Казивање С. Грбића

После завршене основне школе уписао се, школске 1903/4. године, на
Богословију Светог Саве у Београду. Током тог деветогодишњег школовања био је у прилици да стекне солидно опште, али такође и лепо музичко
образовање. Наставници црквеног и хорског певања били су му, у тој
школи, најзначајнији музички стваралац у Србији тога времена Стеван
Мокрањац и млади виолиниста и музички педагог Јован Зорко. Сигурно
је да се и под њиховим утицајем даровити Живорад Грбић за свагда везао
за музику.
Са дипломом богослова радио је годину и по дана као практикантархивар у ваљевском Окружном начелству да би се 26. фебруара 1914.
запослио у Гимназији у Ваљеву; постао је њен стални хонорарни учитељ
музике и певања са недељним фондом од 20 часова.4 Постављен је уместо
Марка Чанковића, премештеног почетком децембра 1913. из Ваљевске у
Кривопаланачку гимназију. Иако је био без уобичајених педагошких квалификација, свршеног богослова Грбића је код ондашњих школских власти за гимназијског наставника музике кандидовало осведочено познавање
те материје и несвакидашња музичка надареност и заинтересованост, али
и оскудица у кадру за наставу из тог предмета.
Учешће у Првом светском рату започео је 1. септембра 1914, по завршетку Церске битке, најпре као војник у Дринској болничкој чети, потом
као обвезник чиновничког реда.5 Под крај 1915, на Косову, пао је у аустроугарско заробљеништво и тамо остао три године.
После ослобођења Грбић је поново у Гимназији, али опет за кратко.
У августу 1919. напустио је ту службу, истовремено и родни град, ради
студија виолине на Прашком конзерваторијуму. Тада је у Чешкој било на
стотине југословенских студената, међу њима и приличан број животно
опредељених за музику. У Прагу су, кад и Грбић, студирали Ј. Славенски,
К. Одак, М. Jlorap, М. Вукдраговић, В. Милошевић... ПрестоницаЧехословачке је тада, уистину, представљала важан европски музички центар. "Два
симфонијска оркестра, Чешка филхармонија и оркестар Немачке опере,
две опере, чешка и немачка, низ камерних ансамбала на челу са славним
чешким квартетом, инструменталисти, пре свега виолинисти светског
имена и угледа, Кубелик, Коцијан, Онджичек, сјајни аматерски мушки
хорови Моравских и Прашких учитеља, и још много тога вредног пажње,
пружио је Праг, уз солидну школу, младом човеку који се нашао у њему
да стекне знања на којима ће градити свој животни пут музичара".6 Све то
морало је подгрејавати амбиције младог Живорада Грбића да понешто
покуша остварити и у свом Ваљеву, у својој земљи, и тако их колико-толико приближити чешким уметничким достигнућима. Виолину је студирао
код професора Јиндржиха Фелда и на завршетку школовања добио од
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Ваљевска гимназија - Извештај о раду и успеху у школској 1913-14, стр. 20.
С л у ж б е н и лист Ж. Грбића (документ у збирци Музичке школе у Ваљеву).
М. Вукдраговић, Шездесет година у свету музике, "Летопис Матице српске", новембар
1979, стр. 1521.

њега оцену "одличан". Такве су му биле и оцене из већине осталих предмета, укључујући и оцену из хорског певања. Од оцене "врло добар"
мањих није имао. Једну годину (1923/24) провео је студирајући напоредо
и на одсеку композиције. Студије музике у Прагу трајале су му шест
година, омогућене су му стипендијом Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.7
Вративши се из Прага, Грбић се поново запослио у Ваљевској гимназији и у њој остао од септембра 1926. до октобра 1935. године. У међувременује, извесно време, бионаставникБогословијеу Сремским Карловцима8 и двадесетак дана у марту 1933. у суботичкој Мушкој реалној гимназији. Може бити да он у Суботицу тада није ни ишао већ да је та одлука о
постављењу ускоро, из нама непознатих разлога, замењена новом о враћању у школу у којој је и до тада радио. До 5. децембра 1929. Грбић је у
Ваљевској гимназији био у статусу привременог учитеља, од тада је суплент, а од 28. јануара 1930. професор.
Прва два раздобља његовог рада у Гимназији - пред Први светски рат
и непосредно по његовом завршетку - трајала су одвећ кратко да би му
пружила прилику за значајнија музичка прегнућа. Њих ће, међутим,
итекако бити по повратку са прашких студија.
Преселивши се у Београд Живорад Грбић је најпре наставник музике
у Мушкој учитељској школи (две школске године)9 и средњој музичкој
школи при Музичкој академији, а затим ванредни професор за виолину
на Музичкој академији - од 24. марта 1945. до смрти, 1954. године.
Значајан допринос неговању и развоју музичке културе у Ваљеву и
Ваљевској гимназији Грбић је дао и изван редовног рада у школи. У томе
је највише успеха постигао са хором "Занатлија" радећи са њим од оснивања, у септембру 1929. године. Поред концерата у Ваљеву и понеким
оближњим варошима и варошицама, "Занатлија" се, 3. децембра 1933.
године, представио и пред Београђанима. За изведени програмупућено је
тада пуно похвала ваљевским занатлијама и њиховом диригенту.10 "Симпатичан је био - писао је Бранко Драгутиновић - напор ваљевских занатлија, окупљених у певачком друштву "Занатлија", који су, са својим
хоровођом проф. Грбићем, певали популарни југословенски програм,
доста уједначено у звуку и прилично чисто у интонацији". 11 У "Правди"
је Драгутин Чолић поводом тог концерта написао да "Занатлија" из
Ваљева "несумњиво спада у ред наших најбољих хорова из унутрашњос7
8
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Документа у породичној збирци Стојана Грбића.
"На рад у богословији у Сремским Карловцима" додељен је министарском одлуком о д
11. октобра 1930. године (Ваљевска гимназија - Извештај о раду и успеху у школској
1930-31, стр. 4). Тамо је остао две школске године.
Постављен је указом краљевских намесника од 19. октобра 1935. - Ваљевска гимназија
- Извештај о раду и успеху у школској 1935-36, стр. 3.
Више о овом хору: 3. Ранковић, Певачко друштво "Занатлија", "Занатство у Ваљевском
крају", Ваљево 1987, стр. 188-191.
"Звук", јануар 1934,111.

ти".12 У време Грбићевог рада у Сремским Карловцима "Занатлијом" је
дириговао Томислав Зидар, капелник војне музике. Има тврдњи да је
Живорад Грбић извесно време радио и са "Абрашевићем" хором.13 Уколико је тог рада доиста било он се могао одвијати само у раздобљу од његовог
повратка из Прага до преузимања "Занатлије".
Грбић је оснивач Градског музичког оркестра о којем, нажалост,
данас премало знамо. Од оно мало новинских вести о том музичком
саставу само се у једној, о гостовању оркестра у Бањи Ковиљачи, спомиње
Живорад Грбић као његов руководилац.14 Поуздано се може рећи да је
оркестар радио од 1928. до 1933. године, можда и нешто дуже, и да су његов
састав чинила и двојица ваљевских адвоката, виолиниста аматера - Рада
Павловић и Љубомир Ћубан Вујић. Не знамо много тога: ко је још био у
том, за Ваљево до данас јединственом оркестру; од колико је музичара тај
оркестар био састављен; који су све инструменти били заступљени; какав
је репертоар неговао; да ли му је Грбић био само диригент или, бар
понекад, и извођач-инструменталиста; колико је и где концерата имао.
Два пута се Живорад Грбић огласио чланцима у "Гласу Ваљева".
Први пут - одговарајући на захтеве да се он енергично заложи за сједињење хорова "Занатлија" и "Чика Љуба". Одбацујући од себе одговорност, и заслугу, за постојање два хора, заступао је становиште "даутакмица
подупире и подстрекава амбицију а тиме и делатност у извесном послу"
и категорично се изјашњавао: "И кад не би било два хора требало би их
створити". У прилог томе дао је и доказе о постојању по два или више
певачких друштава у низ наших вароши, а у Нишу чак седам хорова.
Уместо за спајање хорова изјашњавао се за укључивање у њих интелектуалаца, јер их у том тренутку у ваљевским хоровима није било.15 Три године
касније приказао је у "Гласу Ваљева" концерт који су, на гостовању у
Ваљеву, дали аматери из Лознице, чланови "Караџића" (оркестар, мешовити хор, позоришна секција).16
Под Грбићевим руководством хор и оркестар Ваљевске гимназије
постижу изванредне резултате, приређујући концерте у Ваљеву и више
градова Србије. О њиховом концерту у Београду, на Коларчевом универзитету, писао је у "Политици" Милоје Милојевић. Најбоље се на тој
приредби представио ђачки мешовити хор, певајући Милојевићеву "Звезду", Мокрањчеву "Осму руковет" и "Козара" и Прохаскиног "Гајдаша".
Гимназијалци су тада наступили и са својим женским ("симпатично је
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"Правда", 5. децембар 1933, 7.
Говор Миленка Живковића на Грбовићевој сахрани, 9. фебруара 1954.
"Глас Ваљева", 11. ангуст 1929. - У његовој краткој биографији (аутобиографији?),
штампаној у извештају о раду београдске Музичке академије у њеној првој школској
години, нема спомена "Абрашевића", али има тврдње да је, Живорад Грбић уз
"Занатлију", био и хоровођа Певачког друштва "Чика Љуба". Ни о томе немамо других
података.
С. П. Т., Два певачка друштва, "Глас Ваљева", 19. октобар 1930,2; Ж. Грбић, "Два певачка
друштва", Исто, 2. новембар 1930, 2.
Ж . Грбић, Лознички "Карацић" у Ваљеву, Исто, 1. јануар 1933,1-2.

звучао") и мушким ("савесно одговорио своме задатку") хором, а такође и
са оркестром и солистима (Живорад Бојић, виолина и Нада Павловић,
клавир). Приказ тог концерта, држаног у суботу 18. маја 1929. године,
Милојевић је закључио констатацијом: "Ми смо веома задовољни што
можемо да похвалимо рад на музици у ваљевској Гимназији; и ма колико
да смо свесни заслуга које у том правцу припадају г. Грбићу, и потребе да
тај рад он и даље изводи, морамо да кажемо да је место г. Грбића ипак у
Београду, у Музичкој школи. Нашу омладину која жели виолинске стручне музичке наставе и он треба да води. А ми отворено кажемо да је он
један од првих који на то има права јер има педагошких способности, и
јер је Србин академске спреме".17 Такав успех ђаци-музичари из Ваљевске
гимназије, и њихови професори, никада више нису поновили.
За сваку светосавску гимназијску свечаност Грбић и његови ваљевски
ученици припремали су се са пуно амбиција. У јануару 1930. на тој приредби су се, на пример, представили мешовити и мушки хор, оркестар и
млади музичари солисти (виолина, флаута, клавир).18 Те школске године
хор и оркестар имали су и свој концертни део на завршној, видовданској
свечаности.19
Живорад Грбић је, службујући у Гимназији, истовремено био и
руководилац школске музичке збирке. Она је, непосредно пред његов
долазак у ту школу, обогаћена новим клавиром, купљеним добровољним
прилозима које је сабрало Друштво музичке уметности у Ваљеву.20 На
крају школске 1934/35. године ту збирку су чинили: "Клавир (пианино) са
платненом футролом, бас са гудалом, 2 виоле са гудалима, челични
лењир, платно за умножавање и 20 клупа; од нота: XI руковет од Мокрањца, "Народни зборови" од Фр. Лучића и "Молитва Југословена" од
Бошњаковића - све за мешовити хор, једну нотну мапу. Збирка има орман
за чување нота и инструмената".21 Он је, уз сав тај рад, био и оснивач (2.
октобра 1929. године) Музичког фонда са првобитним задатком "да се из
њега набављају музички инструменти, ноте и прибор", касније проширеним и на помагање ученика "чланова хора и оркестра приликом екскурзија са музичким програмом". Таква једна екскурзија организована је 1933.
године, од 7. до 10. априла, када је 70 ваљевских гимназијалаца посетило
Горњи Милановац, Краљево и Крагујевац. Плодотворни музички рад Живорада Грбића у Ваљевској гимназији свесрдно је подржавао директор
школе Живко Стефановић.22
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Д р М. М., Концерт Ваљевске гимназије, "Политика", 20. мај 1929, 7.
Ваљевска гимназија - Извештај о раду и успеху у школској 1929-30,11-12.
Исто, 16.
Грађанство Ваљева својој Гимназији, Ваљевска гимназија - Извештај о раду и успеху у
школској 1925-26,16-19.
Ваљевска гимназија - извештај за школску 1934-35, 52.
"Глас ваљева" је 26. априла 1931. године, о Стефановићевој смрти, записао да су он и
Грбић, док су радили заједно, пронели "славу и моћ гадашњег нашег ђачког мешовитог
хора и оркестра".

Петнаестог јуна 1930. одликован је Орденом Св. Саве V реда. Свакако
и за запажене заслуге у ширењу музичке културе међу Ваљевцима.
Док је био у Ваљеву Грбић је најмлађе Ваљевце учио виолини и
клавиру, држећи им часове приватно, по њиховим кућама.23 Ушао је и у
спортску историју Ваљева као иницијатор оснивања Ваљевског тенис
клуба, насталог 1927. године.24 Старим Ваљевцима остао је у памћењу као
"врло тих и приступачан" човек.25
Као што је то радио и у Ваљевској гимназији, Грбић је и у београдској
Учитељској школи предавао ученицима певање и свирање, дириговао
ђачким хором и био руководилац школске збирке за музику.2" У новембру
1937. постављен је за наставника виолине Средње музичке школе која је
радила у саставу тада основане Музичке академије. Био јој је и руководилац. Виолину је неколико година хонорарно предавао и у Музичкој школи
"Станковић".27 Извесно време после Другог светског рата био је управник
дома за ратну сирочад "Саша и Тамара", утичући тада да се многи од
његових тамошњих питомаца заинтересују за музику, да би се неки од њих
потом у музици успешно и остварили (Трипо Симонути, Драгутин Богосављевић). Под крај живота био је продекан Музичке академије.
Заједно са Лазарем Марјановићем, Живорад Грбић је приредио аналитичку музичку студију "Скала за виолину" која је изашла у два издања,
1948. и 1957. године. Самостално је извршио редактуру композиција
српских аутора за виолину и клавир "Златне степенице" (изашло у три
свеске) и Шевчикову инструктивну виолинску литературу ("Техничка
гудала" и "Школа за виолину"). Круном тог његовог рада Миленко Живковић је сматрао збирке "Златне степенице", истичући да су оне "најлепши споменик који је Живорад Грбић оставио нашем музичком нараштају
и нашој музичкој уметности".
Мада се школовао за виолинисту он је сопственом афирмисњу као
извођача-инструменталисте, било да је реч о солистичким или оркестарским извођењима, претпостављао педагошки рад и рад са хоровима. Има,
ипак, и сведочанства о томе. Ускоро по завршетку студија, док је још био
у Прагу, учествовао је на концерту Студентског радикалног клуба "Словенски југ" (16. фебруара 1926.). Пред рат учествовао је понекад на концертима свирајући у квартету у коме је један од чланова био Немечек, а за
време рата у концертима које је преносио Радио Београд. У том времену
његову пунију извођачку активност ометала је ангина пекторис.28
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Љ. Трајковић, Казивања о старом Ваљеву, Ваљево 1980,45.
3. Трипковић, Тенис у Ваљеву, Календар "Колубара" за 1991,140-143.
Љ. Трајковић, н.д., 45
Мушка учитељска школа у Београду - Извештај о раду и успеху у школској 1935-36,
8-9.
Музичка академија у Београду - Извештај за школску 1937-38,67.
Казивање С. Грбића

Грбић се огледао и као композитор написавши неколико комада за
виолину и клавир, "који су код наших виолиниста наишли на одличан
пријем". 29 За дело "Интродукција и Рондо" добио је 1953. прву награду на
једном конкурсу за нова музичка остварења. У његовој породици сачувала
су му се још два слична рада: "Коло" и "Невестина песма".
Име Живорада Грбића носи Музичка школа у Ваљеву.

Summary
ŽIVORAD GRBIĆ, DIRECTOR OF A CHORUS AND A PEDAGOGUE OF MUSIC
Among artists- musicians from the Valjevo region, the most important one vvas Zivorad Grbić
( 1 8 9 2 - 1 9 5 4 ) . Hewas musically educated by attending thedivinity college in Belgradeand studying to
play the violin in Prague. He was a teacher in the Grammar school in Valjevo, in the divinity college in
Sremski Karlovci and in the teachers' training school and school of music in Belgrade. He also worked
as a director of a chorus in Valjevo. He was the author of several instructive books for violinists. He
also wrote music.
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Живковићев говор на Грбићевој сахрани.

Зоран Јоксимовић
СПОРОВИ ОКО МЕЂА НЕКИХ ТАМНАВСКИХ СЕЛА У
ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА
После Другог српског устанка, за време прве владавине кнеза Милоша Обреновића, почеле су се водити разне кривичне и грађанске парнице.
Међу грађанским најчешће су биле парнице око власништва над земљом.
Парничили су се између себе Турци спахије, устаничке старешине,
сељаци због крчевина и премеђивања; било је парница између сељака и
њихових старешина, између сељака и манастира чију су земљу они обрађивали или су на њој живели. Изгледа да је ипак било највише спорова
села око сеоских међа.
Све ове спорове у почетку су решавали кнежински и нахијски кнежеви, а касније и редовни судови. Међутим, парничари су се најчешће прво
тужбом обраћали непосредно кнезу Милошу, али је он те тужбе, са детаљним упутствима како да се поступи, слао надлежним судовима на
решавање.
Из докумената о споровима око међа после Другог српског устанка,
види се да су многи од њих почињани и решавани још у претходним, 18.
веку, за време турске владавине, али се исто тако види да странке у спору
ни тада ни касније нису увек признавале донета решења и пресуде, па су
после извесног времена поново започињале теранције о синору.1 Спорови
су се толико били намножили да је кнез Милош морао два пута да интервенише како би их сузбио. Први пут кнез је интервенисао 13. јула и 12.
септембра 1822. године, наиме, жалио се "алај-бегу на исправљање граница међу појединим 'залудним спахијама', граница које су још пре педесет
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Ман>е познате речи у овом тексту су: анта - хумка као земљишна међа; бобија - брдо,
главица, гомила, хрпа, старо гробље; ватача - летва, мотка дуга 2 метра; жировница текса за жирење свиња у храстовој шуми Јалака- дугачак прокоп, ровископан у з е м љ и
за одвођење воде; кик - врх; плуг - мера за земљу, прерачуната двојако: као 0,365 ха и
0,575 ха; посулити- помирити, поравнати; сенет- исправа, потврда, документ; синормеђа, граница; терба - парница, свађа; удут (худут) - међа, граница; унка - брежуљак;
уцет (хуцет) - судска одлука, пресуда.

година напуштене". 2 Други пут је кнез Милош 18. јула 1835. године
заповедио: "Његова светлост милостивејшиј господар и књаз наш желећи
укинути честе тербе око синора сеоски, изволео је височајше решити да
сви синори свију обштестава остану онако као што су досад били и да се
од сад ни једно обштество и ни једно лице не усуди кому му драго било
капетану и исправничеству, било већој власти досађивати, тужећи се на
обстојећи сада синор, но ови једанпут за свагда да остану као што су се сад
нашли..." 3
Према протоколу кнеза Милоша Обреновића, само за нешто више од
годину дана (1. август 1824 - 14. септембар 1825) вођено је 17 спорова око
међа.-1 У Београдској нахији вођен је између 1819. и 1839. године 21 спор
око сеоских међа.5 Објављујући архивску грађу о Ваљевској нахији, Обрад
Гавриловић 6 и др Бранко Перуничић 7 презентирали су и документа о
споровима за разграничавање сеоских атара. Истражујући у Архиву Србије и Међуопштинском историјском архиву Ваљева (Фонд Окружног суда
Ваљево), пронашли смо и многа друга документа о споровима између села
око синора, међа, старих и нових крчевина, због "оног парчета земље";
документа о вођењу многобројних терби "имајућих о синору", теранција
"од толико времена"; тужбе и жалбе да су суседи "преступили", "премеђили"; документа о стварању државних и других комисија да стање "провиде" на терену, на лицу места; о узимању "страни кметова" и "стари
људи" да би "собом посведочили", на речено се заклели по закону, пред
свештеником и на јеванђељу - све да би се некако промеђило, "просинорило" и "пресинорило", да би се "терајућа села" некако "посулила".
Спорови се продужују и после изганства кнеза Милоша из Србије, за
време прве владавине његовог сина кнеза Михаила Обреновића и за владавине кнеза Александра Карађорђевића, дакле, до краја педесетих година
протеклог века, док каснији период нисмо истраживали у ваљевском
архиву.
Међу многобројним споровима села око међусобних међа и делова
атара као да је, после српских устанака, најстарији онај који су 1818.
године водиле спахије Докмира и Бабине Луке.8 Због границе или "због
земље међу њима лежеће" воде се, касније, и многи други спорови у
разним крајевима Ваљевске нахије: спор Баталага и Тулара;9 Попучке и
Белошевац терали су се 1835. године;10 а исте године теранцију због
2
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Мих. Гавриловић: Милош Обреновић, II, с. 369
Д р Бранко Перуничић: Београдски суд 1819-1839, с. 634
ВасилијеКрестић-НиколаПетровић: Протокол кнезаМилошаОбреновића 1824-1824
САНУ, 1973.
Б. Перуничић: Београдски суд 1819 -1839, Историјски архив Београда, 1964.
Обрад Гавриловић: Ваљевски окружни суд 1815 -1865, САНУ, 1973.
ДрБранко Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Историјски
архив Ваљева, 1973.
Архив Србије, Збирка Мите Петровића - 758 (АС, ЗМП)
АС, ЗМП - 851
АС, ЗМП - 2321 и 4736

синора имали су Горњи Лајковац и Брежђе;11 следеће 1836. године око
синора се терају Козличић и Забрдица;12 Пауне и Робаје дуго воде спор око
неких делова свог атара 1837. године;13 Слатина и Близоње суде се око
парлога виноградског 1839. године,14 а Калиновац и Новаци добијају пресуду "да међа онуда остане куда је по сообштеном уџету пред 52 године
била, као што је и бившиј књаз Милош потврдио;15 размирице су око неке
граничне земље имали Совљак и Трлић 1839. године,16 док је идуће године, 24. септембра, пресудом Окружног суда утврђена међа између Звиздара
и Совљака;17 од 1. маја 1839. до 28. маја 1841. споре се око делова дивчибарског атара село Крчмар из Ваљевског окружија и село Росићи из Ужичког
окружија;18 посавска села Бело Поље, Забрежје, Рвати и варошица Палеж
тужакају се због земљишног синора 1848. године,19 а седам година касније
овај спор још траје, само сада без Забрежја;20 тамнавско село Бањани и
посавско село Дрен у спору су око међе 1850. године,21 Црвена Јабука и
Шарбане 1852. године,22 а Лајковац (село) и Јабучје утврђују своје међе
1853. године...23
Судећи по пронађеним документима, готово је сигурно да је по броју
спорова са суседним селима око атарских међа, као и по дужини трајања,
често и по драматичности тих спорова међу првима тамнавско село Брезовица и њени житељи. У времену између 1747. и 1844. године, Брезовица
се спорила са Врелом, Калиновцем и Трлићем, с којима има најдуже
границе.
Међу између Брезовице и Врела успоставио је, на основу изјава сведока, кнез тамнавски Вићентије Брдаровић. Он је у новембру 1825. године
оверио својим печатом "контракт и утвржденије" којим се даје на знање
"сваком правом суду и високој власти како ми долуподписати кметови
изишли смо на провиденије с кнезом Вићентијем за распру врељанску и
брезовачку које су завадили јесу о куту с прам Брезовице". Кметови Леонтије Јанковић из Лукавца, Раваило Мијаиловић из Трлића, Никола Јефремовић из Баталага и Ранко Пантелић из Вуконе, с кнезом Брдаревићем на
челу, утврдили су да је међа између Брезовице и Врела: "Перво, из вира
Адамовићева на Кленовици право затесима летошњим у грм ч^етвороструки, а из грма четвороструког у грм кнежев, де је кнез седио, пак из грма
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кнежева у јабуку Совранину, а из јабуке Совранине у мелнати грм, а из
мелнатога грма у криву липу на Кленовици, пак све Кленовицом управо
Калиновцу у перило". Парничарима су о новоутврђеној граници дата "два
једино гласна писма бољег веровања, и престаше обе стране и пољубише
се пред нама". У име Врела потписани су Ђукан Павловић, Саватија
Ђурђевић, Никола Павловић "и прочи сви кметови врељански", а у име
Брезовице Кузман Саватић, Никола Теодоровић, Марко Петронијевић,
Јовица Теодоровић "и прочи сви кметови брезовачки".24
Нови спор око брезовачко-врељанске границе поведен је после 17
година. У мају 1842. године начелник среза тамнавског извештава ца је "с
долепотписаним кметовима изашао на лице тербе Врељанаца и Брезовичана имајуће о синору" и утврдио да постоје "две белеге између њиови
села". Једна је "гди је четвороструки грм, докле Брезовичани гоне да је
њино, као што и писмена њина о томе имајуће гласе", а друге пак "неке
белеге (затеси) на грмовима имаду од четворострукога грма преко идући
Брезовици 28 фати ближе, докле Врељанци гоне да је њино, који су донде
и заградили". Начелник констатује: ако је граничник четвороструки грм,
како писани докуменат показује, онда су "Врељанци 28 фати шуме брезовачке приватили". Ипак, он каже да се није могло доказати "које су праве
белеге", јер ниједан кмет "који се у наведеном писмену гласи" није више
у животу, зато обе стране упућује вишој власти "на даљи званични поступак". Са начелником су на извиђању били кметови Марко Антонијевић из
Вуконе, Живан Антонијевић из Калиновца, Тривун Младеновић из
Бањана, Максим Миловановић из Кожуара и Петар Марковић из Совљака.25 Не знамо како се овај спор завршио.
Знамо, међутим, како се завршила терба око синора између Брезовчана и Калиновчана од половине јуна до пред крај октобра 1832. године. Суд
народни српски пише, 12. јулија 1832. из Крагујевца, Славном суду Нахије
ваљевске да испита наводе из тужбе Калиновчана "с Брезовчанима због
земље међу њима лежеће терајући се". Наиме, Калиновчани су се жалили
да им Брезовчани одузимају земљу која се до авлија њихових налази "и да
они, ако би им се она одузела, не би могли без ње живити, већ да би морали
селити се". Иако "ми истина синоре старе кварити и нарушавати нисмо у
намеренији", Суд народни српски налаже да се утврди да ли је то истина.
У сагласности са капетаном Пајом Симеуновићем, извиђање су извршили
кметови ЈТеонтије Јанковић из ЈТукавца, Маној ло Дамјановић из Докмира,
Сима Јанковић и Јанко Марковић из Совљака, Милисав Мијаиловић из
Бањана, Бранко Глишић из Тулара, Петроније Николић и Маринко Дмитровић из Новака, Лаза Буљукбаша, Милутин Степановић и Иван Петрић
из Трлића, Марко Антонијевић из Вуконе, Маринко Павловић из Врела,
Дамјан Мићиновац из Вукићевице, Максим Бердаревић из Кожувара, Петар Крња и Ранко Догићевић из Звиздара. Они су утврдили да је, по раније
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утврђеним границама, земља брезовачка, али и да је иста земља близу
авлија калиновачких. Извештен о овоме, Суд народни српски 25. августа
1832. потврђује старе границе између ових села, с тим да своје старе земље,
по "синору на грунту Брезовичана остале, Калиновчани уживати могу",
као и оне које им Брезовчани "својевољно уступају".26
Непуна два месеца касније, Калиновчани оду у Шабац и напишу нову
тужбу против Брезовчана, сада се обраћајући директно кнезу Милошу
Обреновићу. Из ове тужбе видимо да се овај спор води још од 1786. године:
"Пређе две године, него што ће немачка крајина почети, завади се између
себе село Калиновац и село Брезовица Наије ваљевске због атара и обадва
представе тужбу онда владајућој области. По заповести, дакле, ондашње
власти изађу Ашко из Бањана, Јаков из Брезовице и Милош из Трлића и
промеђе, на које онда обадва села драговољно престану и тако трајало до
времена кад је Мустаф-паша владати почео. Кад је овај владати почео,
подигну се опет Брезовчани на Калиновац, тако да се опет терати и власти
јављати морало. Мустафа-паша, дакле, пошаље свог комесара да ствар
извиди и како за право нађе, учини. Кад дође Мустаф-пашин комисар
позове кнеза Алексу, брата господара Јакова, с којим у договору за право
нађу, па кроз сред наших авлија промеђе и сва готово земља нашега села,
на страни села Брезовице остану; ту људи од обадва села догодили се. Но
с том међом наше село Калиновац не буде контено и задовољно но опет у
завади и свађи остане и то је од Тројица до Велике госпође тако трајало и
било. О Великој госпођи промени се суд Мустаф-пашин, јер он буде
убијен, а по смрти његовој у сваком селу постану аге и они судити почну."
Из тужбе се даље разуме да аге нису признале Мустаф-пашине и кнезАлексине границе, него вратили старе. То је трајало до 1829. године, за
које време су Калиновчани крчењем прибавили и нове парцеле. Тад се
побуне Брезовчани тражећи међу "докле је Мустаф-паша са кнезом Алексом промеђио". Парница је трајала, као што смо видели, до августа 1832.
пресудом у корист Калиновчана. Како се Брезовчани не пристају на ту
пресуду, Калиновац моли кнеза Милоша да пошаље своје људе "да се ова
ствар, која цело село угњетава, извидила и пресудила". Тужба је написана
у Шапцу, 15. октобра 1832. године.
Десет дана касније, председник Окружног суда у Ваљеву, Јефрем
Ненадовић, заједно с кнежевим буљубашом Антонијем Пећанином отишао је у Калиновац, где "по предписаној инструкцији од ваше светлости
јесмо потребовали старе, честне и богобојазљиве кметове из оближњи
села, који знаду старе њиове међе грунтова". Али пошто се "нису могли
такови кметови наћи", постигнуто је "писменоје согласје" у којем се каже
да су оба села учинила "доброволније разделеније међу грунтова измежду
оба терајућа села". Утврђена је граница која иде "од реке Тамнаве с кривине на дебели затесани грм у ћошку њиве Николе Адамовића из Брезо-
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вице, на грм кроз крчевине Марка Јовановића и Николе Адамовића, на
троструки грм, од овога путем на којему јесу затесани грмови, на Килави
грм, мимо ограду Марка Јовановића на дебели грм до сокака, сокаком до
церића у њиви Адамовића, а од овога управ на грм код Језера, на дивљаку,
а од ове управ на две јабуке у њиви Петра Ристића, на дебели грм у ливади
Ристића, у три грма на реду затесани до у грм над водом реке Кленовице".
Обе стране су се пред кнежевим изасланицима, одабраним кметовима,
сведоцима из оближњих села и пред протојерејом Степаном Протићем из
Совљака на јевађељу заклели не само да ће се држати добровољно утврђене међе него и да њихови потомци буду проклети уколико се усуде "нарушити више сказане међе", а осим тога да их стигне и строга казна "управитељствене земске власти". Согласије је написано и потписано у Калиновцу, 25. октобра 1832. године. У име Брезовице потписали су га "кмет
Кузман Саватић, Недељко Поповић, Дамјан Весић, Марко Петронијевић,
Срећко Адамовић, Иван Адамовић" а у име Калиновца "кмет Живан
Антонијевић, Глиша Савић, Марко Јовановић, Која Ристивојевић, Максим Јуришић, Митар Јовановић, Радован Милисављевић". Као сведоци
били су капетан Паја Сименуовић, протојереј Стефан Протић из Совљака,
кмет Маринко Павловић из Врела, кмет Леонтије Јанковић из Лукавца,
буљукбаша Лаза Јовановић из Трлића, кмет Маринко Дмитровић из Новака, кмет Сима Јанковић из Совљака и кмет Бранко Глишић из Тулара".27
Нисмо пронаши документа која би говорила да је ово "согласије"
икада касније прекршавано.
Најдуже је, међутим, трајала парница око међа између Брезовице и
Трлића. Продужавала се, с већим или мањим прекидима, скоро стотину
година, што потврђују пронађени документи. Један од њих је превод
турског сенета о удуту између ова два села. Разграничење је извршено "по
турском тариву 1162. године", тј. 1747. године. Сенет почиње: "На ову је
руку извиђен удут у Смедеревском санџаку у Ваљевској нахији, тј. новачки, брезовачки и трлићки". Даље сазнајемо да "трлићки сељаци удут
заинћарише... међу та два села", да су по заповести санџачке власти на лице
места изашли брезовачки спахија Ибраим и трлићки спахија Заим, а по
заповести "од шеријата суда Ибрам-ага Ћатић послат и који но као наместник мусалин-аге учињен". Али спахијама "на удуту бити забрањено им
буде". Није се веровало ни сељацима "ова два села", него су сведочили
Ненад Панић из Врела, Никола Милићевић из Бањана и Матија Ивановић
из Новака, а "међили су из касабе Сокола Амет Ибричевић и Усеин Алибеговић" и утврдили да између Брезовице и Трлића "удут јест од трију
бобија кнежевием потоком до под брдо, и оданде испод брда у затесану
липу, а одавде у кик до Совљака". Констатује се да "напоменути удут право
просече се" и строго наређује "више да свада се не чини, и о томе примишљеније да се заостави, и да нема разговора више противу ове наредбе
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која је свршена и добро учињена". На крају, испод већ наведене године а
без ближег датума, стоји да је "овај уџет написао из Ваљева кадија Али
Ефендија". 28
Тако је овом пресудом утврђено да је брезовачки атар све до брда, али
ће Трлићани пресуду кршити, што је изазивало нове спорове о којима
имамо податке тек из времена после Другог српског устанка, после 1819.
године. У једном брезовачком "прошенију" читамо:
"У оно време, када је почивши кнез г. Вићентије Брдар надзираније
на страни овој имао, искало је било обштество соседног села, зовомо
Трлић, да ми градине наше од брда мало измакнемо, те да им тако пут
проласку с колима отворимо. Ово ми њима, по заповести поменутог г.
Вићентије Брдара, учинимо. Не прође по овоме дуго времена, а Тралићани
почну тражити и земљу да од нас одузму, која је наша од старине... Том
приликом изаслан буде г. Матеј Ненадовић, члан високославног Совета,
по налогу Његовог Сијатељства Председатеља високославног Совета, Генерал-мајора Господара Јефрема Обреновића, и онда пресуђено буде да
ми Трлићанима пут оставимо толико широк како се два воза мимоићи
могу. И ово смо ми поменутом селу учинили даније. Е по овом на једну
годину дана тражили су они опет судом да нам земљу нашу одузму, но
славни их Суд Окружија ваљевског због тога одбије, што је та ствар
једанпут већ решена, и онда оду вишој власти у Крагујевац, од куда
комисија г. Ранко Мајсторовић, сада член Совета, изиђе и 90 ватача од
наше им земље одцепи. Пресуда ова чинила нам се крива, и будемо на њој
незадовољни..."29
У наведеној пресуди Јефрема Обреновића било је одређено да једно
парче земље "заједнички за обадва села испуст остане" и "да ниједна
страна не би се усудила заграђивати нити пак зиратити". Брезовчани су
ипак ову земљу и заграђивали и засејавали. Кад су се Трлићани на ово
пожалили, Јефрему Обреновићу је "зачудо било како би се њиова пресуда
преступила и стане Трлићане угонити у лаж", а ту се нашао и "Господин
Прота Ненадовић" који "засведочи да је лаж, да Брезовчани не ограђују,
нити смеду". Ипак Трлићани "стану Господару Јефрему у против у њиове
главе ако Брезовичани не буду оградили и кукурузе посејали". Не проверавајући стање на лицу места, Јефрем је наредио да се Трлићани истуку
пред конаком у Ваљеву у присуству кнеза Михај ла Дубнице. Чувши за ово,
Брезовчани су одмах своје ограде баталили и пустили стоку да уништи
кукуруз, изговарајући се пред капетаном Симеуновићем, који о овоме
извештава 18. маја 1833. године, "да је велика вода ударила те однела па
нису имали шта окопавати већ батале". Покушаји помирења нису успели,
па је капетан Паја Симеуновић, по наредби више власти, 19. јуна 1833,
скупио "свидетеље" који хоће "засведочити о теранцији Брезовице и
28
29

МИАВ, ОСВ Ф III - 244/844. (Документ је преведен са турског и превод оверен у С у д у
окружија ваљевског 27. јуна 1839. године)
Исто

Трлића, како међу њима стоји распра о којој оће да терају до највеће
власти". Трлићани су имали 16 а Брезовчани 25 сведока који су не само из
ваљевске него и из шабачке и београдске нахије.
Трлићки сведоци били су из Ситарица, Доње Буковице, Бајевца,
Близоња, Миокуса, Борка, Паљува, Горње Буковице, Тврдојевца, Гвозденовића, Калиновца, Котешице и Бранковине. Они су рекли да знају или да
су чули "да је међа трлићка до Радичевице и ноде је погинуо Радич и
закопат на међи и оба села платила крмнину",30 "до Радичева камена па
управо у масло брађену букву па у Црну бару, па управо на намастир,-11 па
на брдо у тромеђу границу, "да је жирио свиње после немачке крајине и
даво жировницу трлићкоме спаији", да је матори Гаврел из Брезовице
говорио где је "белиг Радичев донде је међа права брезовичка и трлићка"
итд.
Брезовачки пак сведоци били су из Скупљена, Прова, Јазовника,
Крнула, Сувог Села, Свилеуве, Звиздара, Ваљева, Бањана, Влашчића,
Совљака и Новака. Њихова сведочења су на истоветан начин забележена:
да су на опарниченом простору жирили свиње, пре и после немачке
крајине (Кочина крајина- 3. Ј.), да су увек жировницу давали брезовачком
спахији, то јест да је раван брезовачка а брдо (страна) трлићко.32
Спор је, међутим, ишао до кнеза Милоша, који је предмет вратио
председнику ваљевског суда Јефрему Ненадовићу са налогом да све испита и кнеза обавести. Ненадовићу је овај налог упућен 2. августа, а он је
одговорио 13. августа 1833. Он је, вели, скупио сведоке "на место тербе" и
поново их испитао. Једанаест трлићких сведока заклело се по закону, пред
протом Степаном Протићем из Совљака", да је "само по њиовим чувења
од другиј разни лица" "реком Радичевицом међа", да су оба "села платила
крвнину за убитога Радича", и да је спорна "њива од старине била Станисављева". Брезовачки сведоци нису хтели да "оповергну то са заклетвом".
А пошто су му заклети сведоци лично показали "свако место и реку
границу међа" Јефрем Ненадовић је утврдио да међа између Брезовице и
Трлића иде "од уплетенога бреста с буквом с реке Суваје од тромеђе
новачке, трлићке и брезовачке путем на појасати грм, од три ступа букве
код изваљеног грма на путу, ниже баре од куда изстиче река Радичевица,
низ ову реку на Моклине, на Црну бару и до у вр Укалице старог воденичишта совљачкога и брезовачкога Милована Мандића, Весе Росића и Радована Мандића, код којег воденичишта састају се три међе: совљачка,
брезовачка и трлићка". Напомиње се да "често поменута река Радичевица
на неким местима протоком њезиним нема ни једне капље воде" и да су
новом границом "на припадајућем грунту Трлићаном" остала отцепљена
брезовачка имања "Срећка Стефановића 5 дана орања код Оџаке с леве
стране, сирота почившега попа Николе Стефановића 10 дана орања у
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Кућеринама с воћњаком, Стефана Вићентића 3 дана орања и Паје Милосављевића 2 дана орања. Ове њиве јесу они искрчили о којима сведоче и
сами Трлићани". Брезовчани моле кнеза Милоша, пише Јефрем Ненадовић, за дозволу да могу "сказане њиве, као собствене своје крчевине зиратити, а десетак да дају у Трлић. И они обавезују се да више ни један корак
нећеју преступити усудити се прикрчивати".33
Из докумената насталих три године касније сазнајемо да је кнез
Милош издао "светлое решеније" о граници између Брезовице и Трлића.
Ипак, Брезовчани се с овим нису мирили, па су Трлићанима "много квара
чинили, и ограду под брдом разваљивали", а 10. октобра 1836. године ноћу
они на Трлићкој кошари "сва 4 дирека ћошетна пресеку". Капетан среза
тамнавског извештава да може "и убиство се догодити измежду њи".
Одмах је "матори Срећко Стефановић казао да је он прид вече дошо и
диреке исеко", да су говорили "више поменути Срећко, Иван Стефановић,
Павле Црни зову га и Паја Милосављевић да ће ду сваки убити по једног
Трлићанина или по два пак онај пут да би и својим животом платили,
нити они више за свој живот смисл имаду". Власт је сву четворицу ставила
у ваљевски затвор. Одмах се "њиов кмет Кузман Саватић и сви прочи
сељаци" заложили да ухапшени буду пуштени.34
Другог маја 1839. све је почело наново. Тог дана Брезовчани шаљу
"понизнејше прошеније" Високославном Совету књажевства Србског, у
којем, између осталог први пут наводе да се "сенетима фамилије Арем
Бега Мукића из Сокола, бившег спахије нашег означава" да је "међа ова
наша до брда међу ова два села више од 90 година била". Брезовчани моле
да непристрасна комисија утврди да је земља њихова и да им се "натраг
даде, што с друге стране села никакве земље за уживљење немамо, и тако
нам јереченаземља највећа подпора нашегуживљења". Почела је преписка између Окружног суда, Апелационог суда и Министарства правосуђа,
која је резултирала поновним испитивањем 33 брезовачка и 11 трлићких
сведока. Трлићани почетком 1840. године и касније илегално секу и руше
"шуму у терби стојећу", па је и окружни начелник путовао у трлић и
наредио да не смеду спорну шуму рушити. Брезовчани су се 29. октобра
1840. молбом обратили и новом кнезу Михаилу Обреновићу наводећи, уз
старе аргументе, да су неки трлићки сведоци потплаћени да лажно за међу
сведоче.
Суд окружија ваљевског (председник Јовица Милутиновић, чланови: Гаја Дабић, Ђука Марковић и Петар Јокић) изрекао је коначну пресуду
о међи између Брезовице и Трлића 9. децембра 1840. године. "Узевши Суд
овај у расмотреније све предизложено иследование о терби Брезовчана и
Трлићана за међу, видио је да се цела она клони на ползу Брезовчана". Суд
је суптилно анализовао сву релевантну документацију, посебно изјаве
сведока на основу којих је Трлићанима ранијим пресудама досуђивана
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земља Брезовчана. На крају "Суд овај наоди да није основано постављена
међа Радичевицом по чему узевши највише призреније на Сенет турскиј
као основаниј и закониј Акт, пресуђује, да међа буде куда сенет исти
турски сушчествујушчиј од 93 год. од када нико од сведока обеју страна не
памти, гласи, и то белегама од трију бобија Кнежевијем потоком до под
брдо, па оданде испод брда у забележену липу, а одатле у кик до Совљака.
Овако међа да буде али да ипак Брезовчани пут Трлићанима испод брда,
као што је господар Јефрем пресудио, како се два воза размимоићи могу,
оставити морају".
Ову пресуду Окружног суда Ваљево потврдио је Апелациони суд 18.
фебруара, а Министарство правосуђа 29. јула 1841. године. Наводећидаје
"преднаведена пресуда на правди основана, и да по томе снажна и извршителна остаје", Министарство правосуђа налаже окружном суду да саопшти Брезовчанима иТрлићанима "да постављањем синора између једног
и другог села не одузима се појединим лицима право њихово на њиве,
ливаде, воћњаке или друга каква непокретна добра њиова, будући да се по
Уставу земаљском свакиј сматра за законог притјажатеља непокретног
добра оног, на које или има тапију, или исто право по праву старине,
крчевине, или под другим којим титлом притјажава, било то добро у ком
му драго селу, срезу и окружију Србије, и у следству тога, да како Брезовчани, који би на грунту трлићском имали непокретна добра своја, тако и
Трлићани, који би на грунту Брезовчана непокретна добра притјажавали,
ако се и јесте синор између та два села по пресуди изменио, остају закони
притјажатељи исти добара своји, и да с њима по својој вољи могу располагати".
Начелник среза тамнавског, Аксентије Срећковић, изашао је, 17.
септембра 1841, на лице места да "ако можно буде" поравна Брезовчане и
Трлићане. Он је предложио да се спорна земља између Радичевице и брда
"раздели на четири части, па четврта част да се даде Трлићу, а три да
остану Брезовици", што су Трлићани прихватили а Брезовчани нису па је
начелник "испитао и описао сву парничну земљу како постоји". Капетан
Срећковић је са "отменим кметовима" (Петар Михаиловић из Тулара,
Иван Савић из Голе Главе, Тривун Младеновић из Бањана, Марко Антонијевић из Вуконе, Живан Антонијевић из Калиновца, Митар Ковачевић
из Слатине, Максим Миловановић из Кожуара, Никола Младеновић из
Новака) утврдио да чак на 26 парцела (сечина, ораница, крчевина, ливада)
полажу право по један Брезовчанин и Трлићанин.
Да би се расправило и појединачно власништво над земљом, Попечитељство правосудија је 2. децембра оформило комисију у саставу помоћник Попечитељства внутрени дела мајор Милош Богићевић, председник шабачког окружног суда капетан Бошко Тадић и члан ваљевског
окружног суда мајор Ђука Марковић, која је требало да се састане 10.
јануара идуће, 1842. године у Новацима. Комисија је прибавила и проучила сва дотадашња акта, посебно пресуду Окружног суда Ваљево од 9.
децембра 1840. године коју је Апелациони суд потврдио а Министарство

правосуђа одобрило, и видела "да оно парче атара које је пре 7 година
господином Јефремом Ненадовићем неправедним начином Трлићанима
додато било, и на ком су они више сечина побележили и њива изкрчили,
по реченој судејској пресуди брезовачко остане, јер су границе међе брезовачке сенетом турским од 93 године сушчествујушчим за свагда утврђене и темељне". У свом извештају Високославном Попечитејству правосудија, комисија каже и ово: "Даље прошавши комисија кроз цели опарничени атар, и посмотривши све очишћене њиве од оба села, видила је да су
Трлићани за оно време док су опарничени комад атара у свом притјажанију имали, очистили које гди по шуми од прилике 25 1/4 плуга које ораће
које косаће земље, а Брезовчани опет пре него је ово парче Трлићанима
додато 27 плуга окрчили су као што ће високославно Попечитељство из
приложеног овде под % списка видити и све ове њиве тако изкрчене су
биле и једне с другима да, кад би их људи од оба села гди им сад онако
измешане постоје обработавали и уживали, свагдањи би раздор између њи
био, нарочито зато што на једном месту и у једној загради обе стране
доказују да чисте земље имају које су један од другог одузимали и понављали. И зато Комисија да би свагдању међусобну кавгу, која је до сада
непрестано трајала и која би унапредак и до самог крвопролитија доћи
могла, окончала, нашла је за советно да сеТрлићанима за оне њиове њиве
које у атару брезовачком остају, један крај на самој међи, одкуда је њима Трлићанима - најнаручније дода, па да се Трлићани, по гласу пресуде
судејске, ништа у атар мешати немају, а Брезовчани опет да не могу од
Трлићана нити изворе испод брда који су, нити напоје марвене који у
опарниченом атару брезовачком леже, затворити, но за оба села да остане
слободан испуст марвени за воду. И по томе је, по шацовању страни
кметова, од прилике до 40 плуга чисте брезовачке земље за Трлићане
оцепила, и следујућим белегама ограничила:
Од бунара почившег попа Николе из Брезовице испод брда, који је
при самој међи брезовачкој, јалаком до појасатог грма, с леве брезовачке
на самом брегу јалака стране, од овог до тростубе букве и уз исту грма,
одавде до унке на њиви Срећка Стевановића, па од унке на мању сплетену
с грмом букву, одавде на гранати закрштени грм, направо у кик међе
брезовачке на три под брдом буквића од који је средњи закрштен.
у место 25 1/4 плуга земље, зато је нарочито Комисија Трлићанима
40 плуга додала да би се они у пуној мери задовољили и за свагда заборавили злобу против Брезовчана с којима су се непрестано због ове међе
гложили и зло живили, а с тим да се предвидима већ неповољна следства
лако при оваквој мешавини догодити се могућа избегну, а на место тога
узаимна љубов између њи уведе и да распра престане".
Кад је Комисија ово саопштила, обе стране су биле незадовољне, али
Брезовчани ипак пристану, Трлићани не пристану.
Окружни суд ваљевски донео је, 16. марта 1842. године, пресуду онако
како је комисија препоручила у свом извештају, а Апелациони суд је
одобрава и 23. марта исте године препоручује Окружном суду "да он

пресуду ту у извршеније приведе". Пресуду су, 6. априла 1842, у име
Брезовчана примили кмет Иван Филиповић, Кузман Саватић и Ашко
Петронијевић, а у име Трлићана кмет Лаза Летић, Дамјан Павловић,
Никола Станисављевић, Иван Станисављевић и Димитрије Кандић. Из
судског предмета којим се служимо, не види се како је спор даље текао,
али се види да је коначно завршен у септембру 1844, када Начелство округа
ваљевског извештава Суд округа ваљевског да је начелник среза тамнавског потпоручник Гудовић известио "да је пресуда изречена у парници
Трлићана и Брезовчана због синора издавна подигнутој по свој обширности надлежно извршена."35
Једна каснија судска парница, пак, показује да су Брезовчани морали
да чине и нове уступке Трлићанима. Пошто је "оно исто дело вишим
судом новом иследованију подвргнуто", изашла је и нова комисија "Миливој Томић, Павле Гудовић и Сретен Ракић писар, као и кметови онда
бивши Петар Сарић из Тулара, Живан Антонијевић и Калиновца и Маринко Буљубашић из Баталага", пред којом су Брезовчани "неку част"
своје земље Трлићанима "уступили драговољно у договору". Истина,
Брезовчани су 19. октобра 1849. године тужили свог бившег кмета Ивана
Селенића (Филиповића - ЗЈ) да их је он, подмићен од Трлићана са 130
дуката цесарских, преваром наговорио на овај уступак, па "обтужени нека
је (земљу) поврати, коју је безаконим начином другом продао". Спор је
завршен тек 25. јануара 1852. године, скоро две године по смрти бившег
кмета Ивана Селенића, на штету тужитеља.36
Остваривање вековне тежње српског народа да се ослободи турског
ропства, везује се у историографији за онај тренутак када су српске устаничке снаге издејствовале од турског султана писани докуменат, хатишериф, којим се Србији додељује положај аутономне кнежевине а кнезу
Милошу Обреновићу наследно кнежевство. Добијање ове две привилегије било је само почетак једне дуге борбе за стварање самосталне државе са
свим обележјима која ће омогућавати њену трајност и обезбедити јој
међународно признање. Са друге стране, оно што је добијено и исто тако
вредно, али и најтеже спроведено у живот, биле су суштинске друштвено-економске промене које су постепено настајале током устанка да се
испоље у потпуности после добијања хатишерифа. Те промене, међусо35
36

МИАВ, ОСВ, ФIII - 244/844
МИАВ, ОСВ ФIII -118/852. - Брезовчани Чеда Кузмановић, Драгојло Цвејић, Димитрије
Софранић, Александар-Леја Поповић (и други) знају два предања о разграничењу
Брезовице и Трлића. Једно о д њих каже да је низ брдо пуштен колски точак, па где се
точак зауставио у равни - ту је постављена међа. По другом предању, Трлићани су
једном Брезовчанину обећали пун чанак дуката да промеђи у њихову корист.
Промеђивач је са бусеном земље на глави, дубоко зашавши у брезовачки атар, идући
говорио: Овуда је међа, овуда је међа... Ипак су га Трлићани преварили, давши му пун
чанак сувих шљива поврх којих је било нешто дуката. И данас, нарочито кад су ноћи
потпуно мрачне, чује се: Овуда је међа... Понеком успе и да види промеђивача. Једни
тврде да је тај човек без главе, а други да уместо главе има бусен земље и на њему чанак
пун трулих шљива.

бно повезане, биле су укидање турског феудалног спахијског система и
нови односи према Турцима уопште. Из ових су, опет, произилазиле
бројне и разноврсне последице које ће трајати током целог XIX века.
Упоредо се стварао нови државни, управни и судски систем власти и
уводили се нови својински односи, првенствено над земљом која је била
најважније власништво српског сељака, јер је за њу био везан не само
материјално, традиционално, патријархално већ и свом својом душом.
Због тога изложена грађа о споровима око међа, било да се ради о појединцима, селима или споровима са црквом има, осим чињенице да су се
водили упорно, ситничаво, бескомпромисно, самовољно и дуго, а да је то
било, може се рећи, у време неке врсте неверице да је земља заиста опет
власништво сељака, има и друге, историјски посматрано, значајне
компоненте.
Укидање турског спахијског феудалног система је процес који је у
Србији трајао деценијама, чак је тешко и одредити прави хронолошки
тренутак којим се одређује његов крај. Сигурно је, међутим, врло брзо
сељак схватио да земља њему припада и истог момента започео да се о њој
брине више него раније, као прави власник. Спорови око међа бесумње су
великим делом последица тог новог односа, а из истог извора потичу и
његова упорност, тврдоглавост, ситничарство, нека врста осећања нове
правде која само сељаку припада и коју само он треба да дели и одређује.
Поготову што је код одређивања синора и између појединаца и између
села и према цркви, традиција играла одлучујућу улогу, јер за пет векова
турског ропства мало где су сачувани записи о међама и власништву над
земљом. Најзад, појављују се земљишни комплекси Турака који су избегли из Србије, али из далека тражили своја спахијска права, што је још
више отежавало враћање земље сељацима. Оптерећење враћања земље
сељацима који су на њој насељени и који је обрађују отежавала је чињеница да није било опште утврђених прописа из ове области: да ли земљу
пренети на сељаке аутоматски или уз накнаду или на неки трећи начин,
али увек уз присуство нетрпељивости између српске и турске стране.
Помало збуњује чињеница која је очигледна из изложеног прегледа да је
пример спорова најизразитији и најупорнији у области где је земља
најквалитетнија, најбоља у Тамнави и Посавини, где су, истовремено
били и највећи комплекси. Административне промене, најзад, у овим
областима после ослобођења допринеле су вероватно једном броју
спорова.
Све што је у овом прегледу спорова око међа даје истраживачима
ваљевског краја у XIX веку одређену грађу етнографског карактера - села,
становници, њихова имена, порекло, имовинско стање, традиција, обичаји, нарави. Највише, пак података добија се из овог прилога о стварању
прве српске правне државе, најпре појединачних, затим о организовању
судова и доношењу и спровођењу њихових одлука а посебно односа народа према овом прерогативу државне власти.

Први општи закључак из наведених примера спорова око међа је
сасвим другачији однос српских власти према Турцима, посебно спахијама које кнез Милош назива "залудним спахијама" који се споре. Друго што
пада у очи је чињеница да се сељаци и даље обраћају кнезу Милошу, али
да институција кметова и кнезова не губи од свог значаја, већ, напротив,
губи Милошева централистичка власт. Његове изричите забране да се не
мења затечено стање синора, на пример, немају никаквог ефекта.
Изложени спорови око међа тамнавских и посавских села веома детаљно илуструју институцију судова и то посебно област грађанских
парница у које су спадали спорови око међа. Падају у очи подаци о надлежности судских органа, о њиховој вишестепености и организацији судских процеса, о спровођењу увиђаја, о самим споровима, присуству старешина судских органа власти, заинтересованих сељака, представника појединих села, откривања међаша, одређивања међа, о разноврсним врстама сведочења, установљавању старих и отварању нових синора, пресудама
и одлукама које су од посебног значаја без обзира да ли су се поштовале
или не или колико су дуго на снази. Осим формално-правног карактера
пресуде имају веома богату садржину, детаљне су и опширне, па се могу
анализирати чак као нека врста повеља, и са дипломатичке стране. Посебно је занимљив онај део пресуде који садржи навођење последица које
ће претрпети они који се пресуде не придржавају, у дипломатичкој анализи повеља названа формула санкција. На пример, у пресуди о спору око
међе између Калиновчана и Брезовчана од 25. октобра 1832. године стоји:
"Обе стране су се на јеванђељу заклеле не само да ће се држати добровољно
утврђене међе него да и њихови потомци буду проклети уколико се усуде
нарушити више сказане међе, а осим тога да их стигне и строга казна
управитељства земске власти".
Па ипак, обнове спора су се низале једна за другом, пресуде и договори се понављали, мењали, кршили и трајали читав један век. Истовремено се међе руше, настају штете, мењају се "отмени" људи, кметови,
кнезови, представници судова, сведоци умиру, налазе се нови. Кнез Милош доноси нове одлуке, али ништа не помаже. У свему учествују и
Турци, исписују, доносе своје сенете, ваљевски кадија свој уџет.
Мора се рећи и то да се према изложеним и сличним споровима
сагледава и она посебна компонента нарави српског сељака да тера инат
из које је настала његова готово карактерна црта - потреба да се суди.
Анализа изложених спорова, сагледана у свим појединостима пружа
још много разноврсних података иако на први поглед изгледа као само
једна тематска обрада једноличних докумената. Најважнији допринос
овог излагања је у томе што допушта да се кроз реаговања обичних људи,
директно заинтересованих, сагледа још недовољно обрађена у српској
историографији XIX века, друга, после ослобођења од турске политичке
власти исто толико вредна и посебно успешна последица устанака рушење турског спахијског феудалног система.

Summary
DISI'UTl-S ON BOUNDARIES IN SOME VILLAGES IN TAMNAVA
Aftcr llic II Scrbian uprising thcre vverc many lH\v-suits in Scrbia on the possession ol ilie land.
There vvere many disputes between the villages ot the Valjevo district because ot the игеа boundaries.
It can be seen t'rom the archival malerials thal some dispules began as far as in "Turkish times" and
iasted until the middle of the 19th century. The village Bre/ovica in Tamnava had the biggesi number
of law-suits with its neighbours: Vrelo, Kalinovci and Trlić. Thc dispute betwcen villages Brezovica and
Kalinovci have lasted for almost 50 vears: it startcd before the Koča's Borderland and finished ai the
end of 1832. The dispute with Trlić, with dramatic turns. have lasted for about hundred years (1747 1844).

ИСТРАЖИВАЊЛ

Жељко Јеж
РЕЗУЛТАТИ ИСКОПАВАЊА КАСНОАНТИЧКЕ
ГРАЂЕВИНЕ У БАБИНОЈ ЛУЦИ
Увод
У пролеће 1989. г. црквени одбор парохије у Бранковини покренуо је
иницијативу за обнову цркве у селу Бабина Лука, на месту где је некада
била црква у којој је служио Хаџи Рувим Нешковић, један од највећих
духовника предустаничке Србије. Локалитет на коме су се остаци те
црквице налазили данас мештани називају "Црквина" и на њему су редовно до 1962. г. организовали литију на Спасовдан. Црквени одбор за
изградњу и обнову цркве у Бабиној Луци се зато обратио Заводу за заштиту
споменика културе у Ваљеву за издавање услова за изградњу нове цркве на
темељима старе. Постојање старије цркве бележи и Љ. Павловић, за коју
каже да "у потоку Бабинцу на месту званом 'Топола' налазе се данас добро
очуване зидине старе цркве..."1
Водећи рачуна о наведеним чињеницама, усменом предању и подацима Љ. Павловића, Завод за заштиту споменика културе из Ваљева наложио је црквеном одбору да обезбеди за потребе издавања услова претходна
археолошка истраживања локалитета на коме се налазила црква. Тако је
уз помоћ црквеног одбора, који је обезбедио радну снагу и финансијско
учешће СИЗ културе Ваљева извршено археолошко ископавање локалитета Црквина у Бабиној Луци у периоду од 16. марта до маја 1989.Г.
Ископавање је започето са циљем да се утврди габарит и време настанка цркве али је тај основни задатак убрзо морао бити преиначен јер је
одмах на почетку ископавања констатована старија грађевина на којој је
лежала млађе основа цркве брвнаре. Дуго времена током ископавања карактер старије грађевине није могао бити одређен већ се знало само да се
ради о грађевини прве половине IV века. Тек по завршеним ископавањима
постало је јасно да се ради о главној згради једне villa rusticae, што је
значило да су овим ископавањима отворене странице археолошких ископавања остатака из периода римског царства у ваљевском крају. Иско1

Љ. Павловић, Колубара и Подгорина, антропогеографска проматрања,
етнографски зборник VII, Насеља 4, САН, Београд 1907, ст. 520.
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павања у Бабиној Луци су прва археолошка ископавања и разматрања
једног објекта из периода римске окупације ових крајева, иако су подаци
по чврстим индицијама и случајним налазима са овог подручја указивали
на могуће постојање локалитета са сачуваним објектима и грађевинама.2
Ценећи значај и вредност откривених остатака римске грађевине,
Завод за заштиту споменика културе из Ваљева је предложио СО Ваљево
да римске остатке у Бабиној Луци прогласи за значајно културно добро,
што је Скупштина прихватила и својом одлуком број 633-12/90-08 од 27.
12.1990. извршила проглашење "остатка касноантичке грађевине за непокретно значајно културно добро".
У овом раду биће презентирани сви прелиминарни резултати до
којих се дошло током ископавања локалитета "Црквина" у Бабиној Луци,
пре свега остаци непокретних грађевина, затим покретни археолошки
налази и ископани остаци скелетног сахрањивања.
Положај локалитета
Локалитет "Црквина" у селу Бабина Лука налази се 14 км. северно од
Ваљева, у долини речице Рабас. Речица Рабас, долази из правца запада
градећи своју не тако дубоку долину урезану у југоисточне падине влашићког побрђа, благо заталасане и испресецане бројним јаругама и потоцима. У селу Бабина Лука, Рабас мења смер и тече ка југу према долини
Колубаре, у коју се улива у селу Лукавац, 6 км. низводно од Ваљева.
Локалитет "Црквина" налази се на самом завијутку реке Рабас према
југу, на месту где се у њу улива поток Бабинац, који долази са севера. Назив
локалитета је свакако новијег датума јер се код Љ. Павловића помиње
старији назив Топола за који каже да је био раније и назив целог села. И
за цркву која се ту налазила каже, да се звала Тополска црква-\ Међутим тај
се старији назив изгубио и код мештана овог краја је у употреби само назив
"Црквина" или Хаџи Рувимова црква, те смо из тих разлога тај назив
прихватили за означавање локалитета.
Локалитет "Црквина" је једна мала заравњена удолина, величине око
10 хектара, са свих страна окужена висовима брда. Са северне и источне
стране ову удолину затвара брдо Голи брег, високо 284 м., са запада налази
се брдо Соколић, (270 м) и са јужне и југоисточне стране ово проширење
у долини Рабаса омеђено је Срнића брдом (279 м.). Просечна висина
заравшене површине на коме се налази локалитет креће се око 180 м.
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Најзначајнији и најиструктивнији преглед археолошких података из пеирода римске
окупације дао је А. Јовановић, Налази из римског периода у ваљевском крају,
Истраживања II, саопштења са 6. скупа археолога Србије, Ваљево 1985, ст. 58 - 65;
Исцрпан преглед археолошких локалитета даје и М. Исаиловић, Ваљево и околне
области у средњем веку, Ваљево 1989. г., где на страни 65. помиње ископавања у Бабиној
Луци која су тада била у току.
Љ. Павловић, ор. cit. ст. 519

Остаци цркве и античке грађевине налазе се управо у центру простора који је одређен током и левом обалом речице Рабас, десном обалом
потока Бабинац и западним падинама Голог брега, на парцели бр 1124 КО
Бабина Лука, и власништво је црквене општине Бранковина. Око стотинак метара југозападно од остатака у самом подножју косе брда налази се
извор кога називају "Црквенац" Остаци цркве који су се налазили на
парцели 1124, били су представљени у виду једне мало уздигнуте хумке,
величине 10 х 6 м., неправилног издуженог облика оријентисана у правцу
3 - И на чијој површини се налазила велика количина ломљеног камена
(фото 1, прилог 2). У самом центру хумке налазио се један поломљени
надгробни споменик са урезаним крстом (прилог 2/51). Са северозападне
стране хумке налазио се један камени надгробни споменик усправно
пободен у земљу. На површини није било никаквих трагова керамике или
другог покретног археолошког материјала.

ЈЈокалитсг "Црквина" прс иочетка исконавања

До самог локалитета се долази вема лако, јер до њега води пут Бранковина - Бабина Лука, који се у самој Бранковини одваја на исток од
регионалногпута Ваљево - Шабац. До локалитета је могуће доћи и другим
правцем са јужне стране из села Попучке где се у месту Иверак одваја са
пута Ваљево - Београд пут који кроз село Забрдицу, на север, води до
Бабине Луке.
Методологија организација ископавања
Археолошка ископавања локалитета Црквина организована су као
систематска ископавања остатака темеља позносредњевековне грађевине.

За те потребе постављена је квадратна мрежа са основном поделом на 4 м.
Мрежа је оријентисана према странама света тако да јој је х-оса следила
оријентацију север - југ док је у-оса била усмерена у правцу исток - запад.
Нулта тамка је била постављена неколико метра изван северозападне
ивице хумке. Квадрати су обележени великим словима азбуке почев од
нулте тачке улево у првцу севера и арапским бројевима од нулте тачке
према западу (прилог 2). Одмах по постављању мреже а пре почетка
ископавања извршено је детаљно котирање планиране површине за
ископавање.
Ископавања су вршена у оквиру једног квадрата откопним слојевима
дебљине 10 -15 см. Сваки слој је релативно котиран у односу на релативни
репер који се налазио на врху усправног надгробног споменика за који је
усвојена релативна вредност 100,00 м. односно у релативном систему
ископавања 0.00. Пошто је ово највиша тачка на терену то су све касније
узете коте негативне.
Постављена су два главна контролна профила који су се пружали по
х-оси између квадрата са ознаком 2 и 3 и профил по у-оси који је захватао
простор између квадрата обележених словима А и Б. Поред главних контролних профила током ископавања коришћени су и помоћни профили
који су постављани у оквиру једног квадрата који се ископава.
Поред ископавања квадрата на планираном простору извршено је
бушење ручном бушилицом простора око објекта у циљу утврђивања
постојања других објекта на заравни поред речице Рабас и потока Бабинац.
Међутим, иако је постављена густа мрежа бушотина, укупно 52 бушотине
до дубине око 1,5 м. сем трагова културног слоја нису констатовани остаци
грађевинске активности.
Током ископавања вођена је прописна техничка и друга документација, кроз дневник ископавања, дневник фото снимања, израду планова,
основа и профила појединих карактеристичних детаља на објекту. Сва
документација је рађена у размери 1:20. Гробови су исцртавани у размери
1:10.

Радове на ископавању водила су два археолога уз помоћ три студента
који су обављали техничке послове. Мануелне физичке послове обављали
су мештани села Бабина Лука као свој допринос обнови и изградњи нове
цркве.4
Стратиграфија локалитета
На укупно отвореној површини од око 400 м- ископаван културни
слој на локалитету "Црквина" је релативно танак и плитак. Састоји се од
4 основна културно-стратиграфска слоја који су релативно правилно наслојени, без вел иких поремећаја и пертурбација. Сви слојеви садрже доста
4

Радовима су руководили археолози Желжо Јеж и^Јелибор Катић. У студентској екипи
били с у Миодраг Аралица, Снежана Голубовић и Станко Трифуновић.

песка и ситнијег шљунка, што je лако објашњиво непосредном близином
речице која је зараван на којој су подигнути објекти формирала речним
наносом.
Полазећи са површине распоред слојева је следећи. На самој површини формиран је танак слој хумизиране смонице просечне дебљине 5
до 15 цм. који је светломркескоро жућкасте боје. У њему није било налаза
културног материјала. Спорадично у овом слоју је проналажено растурено камење (прилог4/2).
Други слој од површине представљен је жућкастом компактном
земљом, правом смоницом, просечне дебљине око 10 до 15 цм. Овом слоју
на простору објекта одговара основа цркве брвнаре са распоређеним необрађеним каменом у сухозиду, са културним материјалом који одговара
крају XVIII и почетку XIX века (неколико фрагмената керамике тог периода, велики број ексера кованика, те новац Франца Јозефа из 1800 г.). Ван
простора који захвата брвнара у овом слоју није било културног материјала (прилог4/3).
Трећи и најизразитији слој представља слој рушења и трајања античке грађевине. Просечно је дебео око 50 до 60 цм. То је нехомоген слој
сиве растресите земље, испуњен разбацаним камењем, гарежом, пепелом,
малтером. Спорадично се појављују веће површине запечене земље (прилог 4/1,4 и 5). Овом слоју одговарају остаци зидова виле рустике, са свим
покретним материјалом који је пронађен током ископавања, керамиком
III и IV века, римским новцем, алаткама и предметима од гвожђа, фрагментима стакла, тегулама и другим. На појединим деловима објекта у овом
слоју је пронађено и више фрагмента средњевековне керамике 1Х-Х1 века.
Овако измешан и нехомоген слој није омогућио да се јасно уочи у самој
стратиграфији издвајање фазе трајања од фазе рушења овог објекта, као и
фазе до изградње цркве брвнаре. У појединим деловима ископаваног
простора у овом слоју јављају се танки прослоји речног шљунка и муља,
што говори о плављењу овог простора. Трагови наплавина видљиви су на
јужном и западном делу ископаване површине у квадратима А6, Д5, и Д6,
и јављају се као прослоји изнад слоја рушења или у самој здравици, што
значи да у време трајања виле није било плављења објекта.
Најдубљи слој који садржи културни материјал је слој стерилне
здравице, жућкасте боје која је копана до дубине око 20 см. У овом слоју су
укопани темељи римске виле до дубине око 40 цм. Поред темеља у овај
слој су такође укопани скелетни гробови, од којих је већина оријентисана
3 - И. Код једног броја гробова примећена је неправилна оријентација СЗ
- ЈИ, као на пример код гроба бр. 1 (прилог 4 - скица основе кавдрата Б2).
Укопавање гробова вршено је до дубине око 1,3 -1,5 м од површине и на
много места ови укопи су пореметили претходну стратиграфију. Понегде
је укопавање оштетило и зидове виле.
Оваква стратиграфска слика потврђена је и у непосредној околини
грађевине до које се дошло бушењем ручном бушилицом до дубине од 2 м

од површине тла. На 52 бушотине које су начињене на заравни око објекта
на простору југозападно и североисточно од ископаване површине констатована је скоро идентична стратиграфска слика локалитета. Она се
може представити следећом шемом:
Слој

Врста земље

Дебљина слоја

Дубина од површине

1.

хумус или наплав

20 - 30 цм

0 - 30 цм

2.

сиво-жућкаста

30 - 40 цм

30 - 70 цм

3.

сива

40 - 60 цм

70- 130 цм

4.

жута глинена

20 + ? цм

130 + ? цм

Из изложене шеме која представља синтетизовне резултате бушења
лако се да закључити да је основни стратиграфски распоред који је већ
констатован на ископаваној површини са једином разликом да ни на
једној бушотини није примећен никакакав траг градитељске активности.
Непокретни археолошки налази
Остаци цркве брвнаре са некрополом
Непосредно испод површине хумке појавила се значајна агломерација растуреног необрађеног камена испод кога је констатовано присуство велике површине са необрађеним каменом in situ који се доимао као
већа калдрмисана површина. Међутим детаљним чишћењем утврђено је
да се ради о сухозидном каменом фундаменту цркве брвнаре који је лежао
у апсидалном делу цркве директно на рушевинама источног зида римске

Подна супструкција цркве-брвнаре из 18. века

виле. Брвнара јебила дугачка9 м и широка5,5 м и да јеимала трем испред
улаза величине 2 х 5 м. (фото 2). У цркви је констатован траг олтарске
преграде као и прагови за јужне и северне двери. Током чишћења камене
супструкције пронађен је велики број ексера кованика који су служили за
причвршћивање шиндреног крова. На каменој супструкцији брвнаре пронађен је један кројцер Франца Јозефа из 1980. а међу каменим облуцима
пронађена је сребрна турска аспра. Такође је утврђено место првобитне
часне трпезе као и позиција тетрапода. Није пронађено ништа што би
могло да припада црквеном мобилијару (свећњаци, кандила, полиелеј и
сл.) што може да указује на релативно сиромаштво цркве или на чињеницу што није искључено да су парохијани црквени мобилијар сакрили пред
налетом Турака. Такође је уочено да је црква са јужне стране била ојачана
стубовима који су вероватно секундарно постављени због можда нарушене статике самог објекта. Поред ових опажања, утврђено је да је после
рушења брвнаре било неке врсте градитељске активности. Евидентиран
је један кратки сухозид што се може довести у везу са даљим одржавањем
традиције култног места.
Иако нису пронађени никакви директни докази за датовање објекта
цркве, са доста вероватноће ова црква се може везати за XVII век јер се не
помиње у старијим изворима ни турским дефтерима XV и XVI века5.
Некропола која је формирана око цркве брвнаре даје веома недвосмислене
доказе да се време трајања ове цркве треба одредити у период XVIII века
(фото 3). Сахрањивање је вршено полагањем покојника у укопане гробне
раке са прекрштеним рукама на трбуху. Гробови су углавном оријентисани у правцу 3 - И, али има случајева да је оријентација неправилна (као
код гроба 1). Сви гробови су укопани у здравицу до дубине око 1,5 м
углавном су без икаквих прилога. Трагови даске од сандука констатовани
су само у два случаја. Изнад главе често се поставља камен. Ископано је
укупно 8 гробова од којих су један женски и један дечији. На ископаваном
простору је евидентиран још већи број гробова, око 20, али они нису сви
отворени. Женски гроб је једини имао прилоге 9 бакрених дугмади.
Villa rustica
Најзначајнији налаз до кога се дошло ископавањем црквине у Бабиној Луци представљају остаци позноантичке грађевине величине 22 х 17
која је представљала вилу рустику са полукружном конхом у табулинуму.
Грађевина се састоји од 5 просторија (прилог 3). Централна просторија
величине 8 х 5,5 м садржи правилну полукружну конху дубоку 3 м. Из ње
се долази у једну уску просторију која је исте ширине као и централна
8 х2 м. која је вероватно представљала цетрални атријум скромних димензија. Из ове просторије се према западу улазило у једну велику 8 х 8 м.
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О. Зиројевић, Цркве и маиастири на подручју Пећке патријаршије д о 1683. године,
Београд, 1983. У прегледу свих цркава према турским дефтерима нема цркве у Бабиној
Луци

просторију, правилне квадратне основе која би могла да представља triclinium. Из централног атрија се у правцу севера улазило у једну подужну
просторију у облику правог угла која је обухватала са северне и источне
стране централну просторију са предворјем. Ово је највећа просторија по
површини у вили и северни крак јој је имао габарит 12 х 4 м. а источни 8
х 3.5 м. На западном зиду северног крака налазила су се врата који се
приступало до једне подужне 8 х 4 м. просторије, која је имала неку
економску функцију. Функција правоугаоне просторије није јасна осим
ако није служила као нека врста унутрашњег дворишта. Грађевина је
зидана од правилно тесаног камена, доста квалитетно сложен и повезан
кречним малтером, који је у темељној зони конбинован са земљаном
испуном. Правилни зидови су свуда подједнаке дебљине, око 60 цм. Само
у централној просторији и њеном предворју је сачуван малтерисани под.
У осталим просторијама под је био земљани. Могуће је да је квадратна
просторија на западу имала под од камених плоча, које су престанком
живота виле развучене и уништене. Вила је била покривена тегулама од
којих је знатан број пронађен током ископавања. На прозорима су била
постављена окна од равног стакла које је такође проналажено у
фрагментима.
Вила рустика у Бабиној Луци представља једну јако једноставну и
функционалну грађевину. Типолошки припада још недовољно истраженој групи објекта позног Царства какав је рецимо северни тракт виле у
Љусини 6 . У ову групу спадају и виле из Србије, из Кривеља код Бора и
Пријевора код Чачка7. Њихове заједничке основне карактеристике су
смањен габарит у односу на виле II и III века, затим компактност и функционалност простора и изразито смањена потреба за луксузним садржајима објекта - терме, хипокаусти, колонаде и сл. Овим својим одликама ове
виле не могу да се укључе у типолошке поделе вила у Југославији или
Панонији 8 . Посебно занимљиву каратеристику ових вила чине конхе апсиде које можда имају везе са базиликалним сакралним објектима, обзиром да ове виле живе у време када је хришћанство установљено као званична религија Царства.
Покретни налази
Римска керамика
Најбројнији налази од покретног материјала представљали су фрагменти керамичких посуда. То је карактеристична керамичарска продук6

Ђ. Баслер, Лрхитектура касноантичког доба у Босни и Херцеговиии, Сарајвево, 1972,

7

ст. 43, сл. 13.
Наведене ниле нису публиковане. Прву код Бора аутор je видео у току искоиавања 1977.
г., а о вили код Чачка добијепа су усмена обавештења од М. Васића на чему му
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M^Vas'ić^Romisch Villen von Typus der Villa Rustica auf Jugoslavvischen Boden, Archaeologia
Jugoslavica XI - 1970, Beograd, 1973, st. 46 - 81; E. Tomas, Romische Villen in Panonien,
Budapest 1964.

ција римске провинцијалне керамике III - IV века која је рађена на брзом
витлу, добро печена са примесама ситног песка. Репертоар типова је
знатно сужен. Јављају се углавном зделе, лонци и тањири. Веома мали
број посуда је глеђосан. Украшених и луксузних посуда нема. Сва керамика се може поделити у две групе.
Прву групу чине посуде од светломрке или светлосиве земље, добро
печене, танких зидова са примесама ситног песка.Ту се јављају дубоке
зделе са широким разгрнутим ободом, (Т.I-74/l и 74/2) које одговарају
типу здела 77 према класификацији О. Брукнер. Поред ових јављају се
такође дубоке зделе са равним ободом и извученим раменом од црвено
печене земље која је изнутра глеђосана (Т. 1-68/1) а према типологији О.
Брукнер 4 здела типа 86. Лонци су представљени типовима бр. 19 и 21
(Т.2-71/1 и 27/1), док су тањири јако дубоки са посуврнутим ободом унутра,
начињени од светло сиве добро печене земље. У овој групи појављује се
и један мањи пехар од светло мрке добро печене и пречишћене земље,
танких зидова који одговара типу пехара број 1 la10 (Т. 1-23/1) Хронолошки
сви ови типови се одређују у период II - III века.
Другу групу посуда чине тамно сиво печене посуде са мање примеса
песка, без орнамената. Ту се јављају и посуде са дршкама типа 12 (Т.4-34/1)
али cv заступљене и зделе типа 84. (Т.3-63/1). Јављају се и крчази типа 35

Ј роб бр. Ј
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О. Brukner. Rimska kentmika u jugoslovenskom delu provincije donje Panonije, Beograd. 1981,
st. 156.
Ibidem. st. 152

(Т.3-30/2) или са профилисаним изливником типа 41 (Т.3-30/1). Ови типови посуда се хронолошки опредељују у IV век. Керамички типови и начин
израде посуда указује на веома велике сличности са керамичким материјалом Срема.11
Поред керамичких посуда у просторији до које се долази из правоугаоне подужне просторије пронађени су фрагменти од неколико камених
посуда, већих димензија, дебелих зидова, које су служиле као спремишта
хране. У истој тој просторији пронађена су и три ручна жрвња за млевење
жита.
Метални и други налази
Међу покретним налазима бројношћу се истичу и предмети од метала. То су углавном гвоздени предмети који се уобичајено срећу у стамбеним објектима. Тако се појављују гвоздени клинови (Т.5-кв24), затим
ножеви са сечивом са једне стране (Т.5-кв28/а,б, кв23/б,ц). Међу алаткама
појављује се и једно кљунасто двострано сврдло (Т.5-кв25). У објекту виле
пронађен је и оргамент узенгије (Т.5-кв15). Поред ових предмета пронађена је и једна гвоздена копча са иглом (Т.5-38/а). Од оружја пронађене су
само две гвоздене стрелице, једна листолика са усадником у виду трна
(Т.5-кв38/б) и друга делтоидна са купастим усадником. Поред предмета од
гвожђа пронађен је и један бакрени суд - здела, са перфорацијом.
Остале врсте налаза се јављају у веома малом броју. Нешто чешћа је
појава стакла и то углавном равног које је служило за окна на прозорима.
Пронађено је неколико ситних фрагмената стаклених посуда али је по
сачуваним остацима немогуће ближе одредити карактер и тип посуда. Од
накита пронађен је фрагмент гривне од црне стаклене пасте (Т.5-кв2) и
једна купаста перлица смарагдно зелене боје (Т.5-кв36).
Римски новац
Пронађени римски новчићи припадају новчићима IV века. Најстарији је кован у Сисциа 312 године и представља новчић Констатина, чије је
попрсје у оклопу приказано на аверсу. На реверсу је Јупитер (Т.6-2)12. Из
330 -335 г из ковнице у Сисциа потичу комади Urbs Roma, LRBC I, 750,
(Т.6-3, 4). Из исте ковнице потиче и комад Constantius, LRBC и,798, кован
између 335 - 340 (Т.6-8) Неодређеној ковници припада новчић Constantinus, LRBCI, ?, кован између 330 и 335.год.(Т.6-13). Новчић Констанција из
недређене ковнице кован је између 354 и361 г. (Т.6-17). Посебно занимљив
новчић представља један комад императора Јулијана кован у Лугдунумедсу 361 - 363. год. који је прекован на старији комад који је можда
припадао Констанцију или Констансу (Т.6-1).

11

12

О. Брукнер, Vicus и Villa rustica у пограничној зони панонског лимеса између Cusum-a и
Bononia-a, Грађа за проучавање споменика културе Војводине VI-VII 1976, Нови Сад,
1976, ст. 31.
Све новчиће је о д р е д и о и обрадио М. Васић на чему му дугујем посебну захвалност.

Највећи број новчића кован је између 330 и 335 г. Најмлађи новчић
није јасно када је кован јер се можда ради о фалсификату и можда је кован
између 364 - 375 или 388. г. (Т.6-18).
Средњевековна керамика
Средњевековна керамика пронађена је на веома уском простору
објекта виле у слоју рушења измешана са материјалом IV века. Сви малобројни налази ове керамике потичу из источног дела правоугаоне просторије и то највише је налаза било у делу према јужном зиду грађевине. Ово
је јако груба керамика лоше печена с примесама песка и органских материја. Тамно мрке или црне је боје и основна форма јој је мањи лонац
(Т.4-60/1, 71/1, 16, 62, 66/1) мада се појављују и коничне зделе (Т.4-39/1).
Међу фрагментима ове керамике налазе се и фрагменти орнаментисани
благо заталасном плитко урезаном валовницом (Т.З- 81/1, 49/1, 30/4, 49/2,
30/3) Опште карактеристике ових керамичких фрагмената показују изразите сличности и са керамичким материјалом Подунавља и могу се аналогно датовати у период IX - XI век.13
Прелиминарни закључак
Узевши у обзир све наведене чињенице и податке до којих се дошло
прил иком ископавања, неспорно је да је време трајања виле рустике у селу
Бабина Лука одређено на период краја III и другу половину IV века. Време
настанка није могуће тачно утврдити али судећи према налазима керамичког материјала могуће је претпоставити да се ова фила успоставља
поред речице Рабас у време почетка тетрархије. С тим у вези и њена
функција, јер је вероватно ова вила преузела функције снабдевања војних
формација на јако ослабљеном лимесу, па је из тих разлога морала да буде
повучена и лоцирана дубље у унутрашњости провинције Далмације, где
је била склоњена од изненадних упада варварских племена која су се
стационирала дуж самог лимеса Царства.
Грађевинска концепција виле је свакако јединствена и одише јасно
израженом потребом за рационалношћу и ефикасношћу. Нема сувишних
просторија ни раскошних одаја. Једноставност у организацији простора
била је свакако условљена пре свега несигурним временима, као и
измењеним друштвеним схватањима римског начина живота у доба позног Царства, као и укупној пауперизацији и варваризацији царства коју
је донео претходни век.
Судећи према налазима новца, може се претпоставити да је ова вила
запустела и разрушена са провалом Гота у осмој деценији IV века. Из
археолошких података јасно је да више није обнављана, али да је у каснијем периоду била на неки начин стециште боравка словенског или раносрбског живља.
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М. Janković, The ceramic vvare of the Lover-Danube basin culture in the 9th-llth century in the
territory of Timočka Krajina, Balcanoslavica 3 1975, Beograd 1975, st. 75-87.

Изградњу цркве брнаре у XVIII веку на делу зида виле рустике треба
приписати веровању градитеља цркве да је тај видљиви део виле остатак
неке старије средњовековне цркве.

Summary
PRELIMINARY REPORT ON ТПЕ EXCAVATIONS OF ARCHITECTURAL REMAINS IN
BABINA LUKA ( V A U E V O . SERBIA)
From march to тму 1989 Zvod za zastitu -Valjevo efectuated the archaeological excavations on
the siteof Topola in thevicinitv of Babina Luka. Acording to local population bilief therewas a church
where the most prominent ortodox priest of the Serbia during the Turkish ocupation preached. The
excavation wasaimed tofurnish thedata ncccssars' tor the rebuildiingof thechurch. Duringexcavations,
appart from the XVIII centerv church remains, the residues of a roman building from the IV centery
A D were found. They were subscquently ranged as cultural monument.
Tlie sitc is situatcd 14 km north of Valjevo in the Rabas valey and is known under the toponim
of "Crkvina". It is a mound 10 by 6 m in the center of flatened parcele no. 1124.
The excavations were organised in 4m squares net on (he total of app. 400 square metres. Appart
from excavation geological sondage up to 2 m dcpth in the largerarea surrounding the church remains
was effectuated in order to obtain more precise stratigrafy of the larger area. The four main cultural
levers ofwhich the second from the top represents the distruction of the wooden church from the XVIII
centery, the third belongs to tlie destruction of the roman building and in the fort the foundations of
the roman building were found.
Tlie church itself was a modest wooden building on a stone substruction 9m by 5,5m with porch.
The substruction lays directly on the roman building wall. Theearlier buildingwas more spatious (22m
by 17 m). The burials lrom the XVIII -XIX centery liave damaged the walls and the foundations of the
roman villa rustica. The villa rustica had five rooms of which the largest was 8m by 5m with regular
semy-cyrcled konha where the remains of plastered floor were found. T y p o l o g i c a l l y this villa is
comparable with yet unsufficiently researchcd buildings of the IV centery in Central and Western
Serbia.
During excavations тапу mobiles were found. The ceramics predominate. They are in every
aspect comparable with the ceramic production of the fourth centery Mesia and Panonia. The IX уо
XI centerv middle ages ceramiacs was also noted. The important number of metal finds: tools, nails,
lragments of ordinary vassels great number of small bronze coins covering the chronological sequence
l'rom Constantine (312) to Valentiniane (388) were lound.
The duration of roman villa, according to the exposed data т а у be determined into IV centery
from the first decade up to Goths invasion in the eight decade of the fourth centery whan it was
apperently destroyed. In the middle ages it might have served as a temporary shelter for the Slaves and
early Serbian populations.
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Владимир Кривошејев
ЦРТИЦЕ ЗА БИОГРАФИЈУ ХАЏИ РУВИМА НЕШКОВИЋА
По потписивању Свиштовског мира 1791. године, чиме је окончан
аустро-турски рат, у српском народу познат као Кочина крајина, турски
султан Селим III дао је Србима у Београдском пашалуку низ повластица
које су се тешко остваривале. Међутим, већ 1801. године пошто су дахије
заузеле Београд и учврстиле своју власт у пашалуку, положај српског
народа се поново погоршао. Виђенији Срби се не мире са ситуацијом већ
траже погодан моменат да је окрену у своју корист. Идеје о обнови српске
државе јачају и широм Београдског пашалука плету се завереничке мреже
са једним циљем - дизањем раје на устанак. У организовању ових послова
огроман утицај су имали многи појединци који су, ширећи слободарске
идеје и организујући припреме устанка, у већој или мањој мери вршили
и просветитељску улогу међу својим народом. Један од њих је свакако и
Хаџи Рувим Нешковић, архимандрит манастира Боговађе и организатор
првог познатог скупа завереника одржаног 1803. године.1
Рувим је рођен 8. априла (по старом календару) 1752. године у селу
Бабина Лука, крај Бранковине, у ваљевској нахији, као Рафаило, од матере
Марије и оца Ненада - Нешка.2 Пошто се оженио Маријом Симеуновић,
он се и запопио 1744. г. поставши свештеник у својој родној Бабиној Луци.
После смрти супруге Марије 1783. године Рафаило се закалуђерио узевши
духовно име Рувим а следеће 1784. године одлази у Јерусалим. По поврат1
2

Вук Караџић, Историјски и етнолошки списи 1,10; М. Вукићевић, Карађорђе 1,233,266.
О датуму Рувимовог рођења има више различитих података: 1753. - овај податак даје
сам Рувим (Боривоје Маринковић, Хаџи Рувим - пре целине пре смисла I, Ваљево 1989,
179-у у даљем тексту само Хаџи Рувим), али пошто 1752. годину Рувим помиње у више
наврата (Хаџи Рувим I, 169, 197) 1753. је вероватно или грешка у писању, или нечија
каснија преправка (постоје трагови преправљанај). Поред ових датума које даје сам
Хаџи Рувим, као године његовог рођења помињу се и 1754 (В. Ћоровић, Вук о Хаџи
Рувиму, Просвета, Сарајево, 21 ./1937, св. 10-12, 653-656) па и 1744 (Сабрана дела Вука
караџића, Даница 1826-1834,414). Од свих ових година, свакако је најпоузданија она коју
Рувим сам помиње (1752).

ку из хаџилука 1785. постаје игуман манастира Вољавча и ту остаје све до
почетка Аустро-турског рата 1788. када се повлачи у Фрушкогорски манастир Ремету (Велика Ремета), док Вољавчу, заједно са многим другим
манастирима по Београдском пашалуку Турци спаљују. По потписивању
Свиштовског мира Рувим се враћа у Београдски пашалук, али не у Вољавчу, већ у такође спаљени манастир Боговађу који обнавља и 1795. године
добија титулу архимандрита.
Паралелно са обновом манастира, Рувим креће и у борбу за обнову
националне свести и слободарских тежњи свога народа. Та борба постаје
нарочито изражена после доласка дахија и прераста у организовање устанка. Због тога ће Рувим и пасти као једна од првих жртава сече кнезова,
почетком 1804. године.
Током свог бурног живота Рувим је много путовао, остављајући трагове свог пута у виду записа и цртежа на маргинама и слободним страницама књига по манастирима у којима је боравио. Поред Јреусалима и
Фрушкогорских манастира, обишао је и Хиландар, Студеницу, манастире
у Подрињу и на Овчару. Са правом би се могло претпоставити да је таквих
путовања, незабележених у историјском сећању, било знатно више. Једно
од таквих, помало мистериозних путовања је и оно у Сарајево 1792. године. О том путу податке даје сам Хаџи Рувим, у запису који је оставио на
страницама једне помало загонетне књиге, у манастиру Света Троица у
Плевљима. 3 У њему пише\"3дје у Сарајево проходил ером(онах) Хаџи
РувимБогова(ђац)... близ Белиграда 7 часова... 1792, марта". Из овог нејасног и непотпуно сачуваног (дешифрованог?) записа може се закључити
само то да је Рувим боравио у Сарајеву у марту 1792, док појединости са
овог пута, као и разлог пута остају неизвесни.
0 разлозима овог пута постоје (до сада) публикована, три различита
мишљења. Два су без потпоре у историјским изворима, настала су на
основу уживљавања историчара у улогу коју је Рувим имао у свом времену,
док се уз трећи, најновији, износи и доказ на основу другог Рувимовог
записа, који би требало да појача ову хипотезу.
1 хипотеза: ПРИКУПЉАЊЕ ПОМОЋИ
Ову хипотезу доноси Владимир Ћоровић у свом чланку Вук о Хаџи
Рувиму (Просвета, Сарајево 12./1937, св. 10-12,654). Он сматра да је Рувим
на овај пут кренуо да би по Сарајеву "од дарежљивих и као таквих познатих
Срба Сарајлија прикупио помоћ за обнову Боговађе". За ову претпоставку
3

Пре Боривоја Маринковића (Хаџи Рувим II, 52), овај запис су објавили Миленко М.
Вукићевић (Из старих србуља, Гласник земаљског музеја Босне и Херцеговине, Сарајево
1901, књ. 13., 323) и Љуба Стојановић (Стари сриски записи и натписи II, 290), али док
први тврди да се запис налази у књизи "Чин богољепни толковања закона", Москва 1655,
д р у г и као место налажења записа помиње рукописну књигу која се у ризници
плевљанског манастира чува под бројем 15. Маринковић тврди да би то онда могла бити
или Четворојеванђеље презвитера Адама, или Псалтир са тумачењем светих отаца
(Хаџи Рувим II, 53-54)

Ћоровић нема потребне доказе у историјским изворима, већ је заснива на
чињеници да Рувим у ово време сву своју енергију усмерава на обнову
Боговађе, те би и далек пут који је предузео имао за мотив ову активност.
II хипотеза: СКЛАЊАЊЕ ОД ТУРАКА
Ову претпоставку доноси Павле Стевановић (Хаџи Рувим Нешковић,
Гласник - службени лист српске православне цркве, Београд 35/1954, св.
7-9,110). По њој, Рувим осећа личну опасност од странеТурака у Београдском пашалуку, те се привремено склања у Босну. И ова хипотеза као и
претходна, нема покрића у познатим историјским изворима.
III хипотеза: ВРАЋАЊЕ УКРАДЕНЕ КЊИГЕ
Ово мишљенеј доноси Боривоје Маринковић у својој књизи Хаџи
Рувим - пре целине, пре смисла II (Ваљево 1990, 55), сматрајући да би
разлог пута могао бити враћање Тефтера манастира Вољавча, који су
Турци запленили 1789. године (када су и запалили овај манастир). Основе
за ову хипотезу даје сам Хаџи Рувим у једном запису остављеном у поменутом Тефтеру4 у ком пише о судбини саме те књиге, те између осталог
каже:
"И сего 1789, априла 6 числа изгоре манастир Вољавча. И многе
ствари манастирске пленише Турци, и свјатија књиги. И сеј протокул у
Босни, у месту Сребреници. Неки блажени христијан Јефтан рожденијем
од места Сараева, избавил ју од Турака и чрез јеромонаха Хаџи Рувима
бивши игуман монастира вишеименусмог Вољавче, храма свјатого славнаго великомученика Георгија..., сего года 1793, септембра 22."5
Како смо видели, три аутора, сваки на свој начин су изнели своје
идеје о могућим разлозима пута за Сарајево. Прва, Ћоровићева хипотеза
је без икаквих материјалних доказа, те остаје једна занимљива, али мало
вероватна претпоставка.
Стефановићева идеја такође нема потврде у изворима. О опасности
од "агарјана" Рувим говори у више махова 1795 и 1803. године6 али не и
1792.
Што се пак треће хипотезе тиче, уз сва дужна поштовања, сматрамо
да доказ који се износи нема неопходну снагу, будући да се у поменутом
запису, као датум везан за преузимање Тефтера помиње 22 септембар 1793,
дакле годину и по дана после пута у Сарајево (март 1792).
Не одбацујући дефинитивно ни једну од поменутих хипотеза, усуђујемо се да без претензије на апсолутну тачност, изнесемо још једну. У
свом тумачењу, које пут у Сарајево повезује са обновом Боговађе, сматрамо
да Ћоровић није био далеко од истине. Посклапању Свиштовског мира

4
5
6

Ова драгоцена рукописна књига је нестала у пламену, који је 6. априла 1941. године
прогутао зграду Народне библиотеке Србије
Хаџи Рувим II, 75
Исто, 358, 422

Хаџи Рувим се из Војводине враћа у Београдски пашалук и то у манастир
Боговађу разрушен од Турака 1789, и заједно са калуђерима Герасимом
(ХаџиЂером) и Василијем Петровићем почињу послове на обнови манастира. По сведочанству које је сам Рувим оставио, послови су отпочели 13
јуна 1791. године.7 Логично је да зидарски радови нису почели одмах по
доласку монаха у манастир. Било је потребно прво рашчистити рушевине,
набавити грађу и обавити друге припремне радове. Али у међувремену
пролази грађевинска сезона, долази кишна јесен и зима, врло неподесно
доба за градњу и данас у време механизације, а камоли у осамнаестом веку.
Радови могу да отпочну тек на пролеће. Преко зиме се могу обавити други
послови, на пример обезбеђивање мајстора. Али вештих градитеља, какви
су Рувиму потребни нема пуно у Београдском пашалуку, а они који су већ
ту су (можда) заузети јер у разрушеној Србији има за њих и превише
посла. Зато је (можда?) потребно поћи на пут и довести мајсторе са стране
!?! А на пут се може поћи тек када се заврши зима - дакле у марту месецу.
Значи у оно време кад Рувима и затичемо на путу за Сарајево.
Ова претпоставка би сама по себи остала још једна лабава хипотеза да
нема потпору у једном запису из 1794 у ком Рувим, говорећи о обнови
Боговађе пише:
"И мајстори бише од Сарајева, неимар Атанасије, и представи се и
погребе при церкви и би ктитор са 100 гроша."8
Како видимо, мајстор који је радио, и током радова умро на градилишту био је из Сарајева, града у који Рувим одлази на самом почетку обнове
манастира. Па зар разлог путовања у Сарајево није могао бити проналажење доброг мајстора и његово довођење на место будућег градилишта.
Без претензија да ово мишљење претпостави другим, сматрамо да се
у будућим разматрањима реченог проблема овде изнето мишљење не сме
запоставити и да га треба узимати у обзир бар равноправно са претходна
три.
Пошто су 1794. године завршени радови на обнови Боговађе, Рувим
је 26 октобра 1795., од митрополита Ужичко-ваљевског Данила добио
титулу архимандрита. 9 Међутим, овде срећемо још једну недоумицу везану за живот Хаџи Рувима. Пажљивим ишчитавањем већ више пута поменуте књиге Боривоја Маринковића (Хаџи Рувим - пре целине, пре смисла,
Ваљево 1990) и пратећи датирање појединих записа које аутор доноси10
можемо видети да се Рувим потписује као архимандрит и више година пре
тога:
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Исто, 9, 99,105
Исто, 115
Исто, 137,145
Потребно је напоменути да неке о д датума Маринковић преузима о д претходних
објављивача.

- 1790, у Минеју за месец септембар у манастиру Боговађа (Москва
1784) стоји потпис "Рувим архимандрит".11
- 1792, у Скрижалу (Москва 1656) из манастира Ћелије, између осталог пише " ... и дали мојему брату, Рувимову, арх(имандрита) боговађског..."12
- 1794, на једном листу, данас изгубљеном, који се налазио у заоставштини Проте Матеје Ненадовића, поред других ствари било је записано
и: "... Рувим архимандрит... тога года 1794'43
-1794, у Поучанијама избраним који су чувани у овчарском манастиру Благовештење пише: "1794 лето, тогда Хаџи Рувим архимандрит... "14
- 1794, у истој књизи писало је: Сију књигу... принесел Хаџи Рувим
архим. м. Боговађа... 1794... "15
Нејасноће око оваквог потписивања, пре добијања титуле, могла би
се објаснити претпоставком да је, захваљујући својим познанствима и
везама, Рувим још пред сам долазак у Боговађу знао (било му обећано???)
да ће по завршетку обнове манастира добити речену титулу.16
Ова претпоставка нема, (бар за сада) ни једну потврду у познатим
историјским изворима, а полазна основа за њу су само године у којима се
Рувим потписује као архимандрит (1790,1792,1794) и година у којој је то
и постао (1795). Међутим, ако записи нису прецизно датирани, ова претпоставка би пала у воду, а забуне око ранијег Рувимовог потписивања као
архимандрита не би ни било. Зато размотримо појединачно поменуте
записе и њихове датуме:
ЗАПИС ИЗ 1790.
Овде имамо само потпис "Рувим архимандрит", без године записивања. Годину 1790. Маринковић преузима од ранијег објављивача Лазара
Мирковића17 не објашњавајући зашто баш та година, али износећи и сам
благу сумњу у овај датум.18
ЗАПИС ИЗ 1792.
И овај запис не садржи потврду за датирање у речену годину, док
Маринковић у коментарима везаним за овај запис, коментарише спор око
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Хаџи Рувим I, 393
Хаџи Рувим II, 57. Низом тачака се овде и у даљем делу текста означава или не сачуван
део записа, или део записа који није битан за питање о ком се овде ради. Целе записе
видети на наведеним местима Хаџи Рувима.
Исто, 115
Исто, 121, књига о којој је реч је пренета у Народну Библиотеку Србије где је изгорела
6. априла 1941.
Исто, 125
Овде се отвара ново питање: зашто се Рувим не враћа у Вољавчу него одлази у Боговађу?
Лазар Мирковић, Старине манастира Боговађа, Београд 1950,59
Хаџи Рувим, 1,393

ауторства, али не обраћа пажњу да се у њему Рувим помиње као архимандрит три године пре него што је то и постао.19
I ЗАПИС ИЗ 1794.
Овај запис даје неколико информација о завршетку обнове Боговађе
уз завршну напомену да се све то десило "тога года 1794", али то не значи
да је и писан те године. Дакле у питању је "terminus poste quem" док
"terminus ante quem" остаје отворен. ЈТогично је претпоставити да је запис
писан тек пошто је Рувим постао архимандрит, те и "terminus poste quem"
можемо померити на ту, 1795. годину.
II и III ЗАПИС ИЗ 1794.
У њима се говори да је Хаџи Рувим узео књигу (у којој се налазе ови
записи) из манастира Благовештење на Овчару, и пренео их у Боговађу
1794. (то се види из III записа, док је II остао непотпун). То међутим не
значи да су ови записи писани у години узимања књиге, већ је могуће да
су писани касније, пошто је Рувим већ постао архимандрит. Овој претпоставци у прилог иде чињеница да књигу у којој је запис и касније срећемо
у рукама Хаџи Рувима: 1796 и 180120, уз могућност да од када је узета никада
није враћена у Овчарски манастир.
Како смо видели, сви записи у којима се Хаџи Рувим помиње као
архимандрит пре 1795. су непоуздано датирани и стога стварају забуну у
вези године у којој је Рувим постао архимандрит.
Са две, на овим страницама изнете претпоставке у вези спорних
цртица из живота Хаџи Рувима Нешковића, не полажемо право на апсолутну тачност тврдњи, већ само износимо одређена мишљења уз искрену
наду да ће она бити подстрек за даље расветљавање магловитог животног
пута ове, за српску историју значајне личности.

Summariy
SUPPLEMENTS ТО ТНЕ BIOGRAPHY OF HADŽI-RUVIM NEŠKOVIĆ
The basis of this essey are two undefined and unsufficiently studied items from life of Hadži
Ruvim Nešković, archimandrite of the Bogovadja monastery, one of the first victim of the decapitation
of the headmen in 1804. These items are: the reason of his trip to Sarajevo in 1792. and mentioning of
Hadži Ruvim as an archimandrite for several times, many years before he had really gotothat title in
1795.
With regard to the first question the hypothesis is given that Ruvim travelled to Sarajevo to bring
skilled vvorkmen to constuct the Bogovadja monastery, which was affirmed by the known facts about
the participation fo these workmen from Sarajveo in the construction.
With regard to the second question, there doesn't seem to be апу misundersanding, because the
dates of the controversial entries were determined by mistake.
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Хаџи Рувим II, 59-63
Исто, 151, 227, 331

ГРАЋА

др Марија Исаиловић
Т Е Ф Т Е Р И КАО И З В О Р ЗА И С Т О Р И Ј У ВАЉЕВА
И В А Љ Е В С К О Г КРАЈА У XIX ВЕКУ
Проучавање било ког периода прошлости Ваљева и ваљевског краја,
па макар се радило и о временски најближем, претходном веку, захтева, на
првом месту, упознавање извора који су преостали иза протеклих збивања
и сачували се до данас. Можда је боље, а свакако је примереније, рећи, да
од извора и зависи колико ће који период историје бити могуће проучити
и након тога што истинитије упознати савременике са људима и догађајима који су били део те историје. А када се говори о изворима, мисли се
на њихову садржину, обим и врсту, али у највећој мери на њихову веродостојност.
За историју ваљевског XIX века постоје све врсте извора које методологија историјске науке познаје: почев од материјалних преостатака и
традиције до писаних докумената који имају највиши степен веродостојности. Разноврсност и бројност сачуваних писаних извора могу да задовоље све области радозналости истраживача, а међу тим изворима посебну групу и вредност имају тефтери.
Заједничким именом тефтери називају се књиге спискова, протокола, пописа, сумарници итд., који су рађени за више садржаја, па су према
намени имали и ближе називе: тефтери пореза и арача, тефтери чибука,
главница, мукада, спахијских прихода, тефтери скела, ђумрука, извоза,
провоза, увоза, трговачки тефтери, тефтери располагања новцем итд.
Богата збирка тефтера чува се у Архиву Србије у Београду. Садржи
више стотина књига великог формата које се, као посебна "Збирка тефтера" налази у архивском фонду Главног казначејства - благајне и Министарства финансија, док се мањи број налази налази у "Збиркама Мите
Петровића" и "Поклони и откупи". Књиге тефтера се састоје махом од
неколико десетина листова, за најстарије време писаних руком, а, затим,
после оснивања штампарије 1831. године, руком попуњаваних штампаних образаца.
Хронолошки најстарији сачуван тефтер потиче из 1816. године, мањи број је настао у раздобљу између 1821. и 1830. године, док већина

припада годинама од 1830. до 1839., а само их неколико прелази ову последњу временску границу.
За све године за које су рађени и за све садржаје због којих су настајали, тефтери су се састављали по територијалном принципу: рађени су
за целу Србију, а касније и за новоприпојене крајеве, посебно за сваку
нахију и сваку кнежину у њој. Иако нису сачувани у потпуности, својом
бројношћу и разноврсношћу садржаја пружају могућност за проучавање
целокупне територије Србије XIX века.
Најбројнији сачувани тефтери су на српском језику, али их има и на
немачком, грчком и турском.
Назив ове врсте писаних извора тефтер или тевтер је страног порекла: према Вуковом речнику тефтер = м deftera, das Bechnungsbuch,raionarium, codex accepti et expensi, од арапско-персијско-турског дефтер, у обичном говору тефтер, књига примања и издавања, записник, списак, споменица, таблица за писање, бележница. Реч је примљена од Турака у том
облику, одомаћила се у народу, одакле је прешла у језик званичне администрације. Упоредо се употребљава и реч протокол која касније потискује реч тефтер.1 У архивској грађи у преписци и литератури у вези са XIX
веком, реч тефтер је добила специфично значенеј званичне пореске благајничке књиге, а протоколи су опет, имали своје одређено значенеј
(спискови, пописи, деловодни протоколи).
Основно значење речи тефтер или дефтер је везано за финансије и
писана документа: "дефтердар" је био шеф финансија у централној влади
у Цариграду, а тако су се називали исти службеници у центрима пашалука. Дефтер-емин био је шеф централне или покрајинске архиве.2
О тефтерима као архивској грађи писано је опширније у стручној
архивистичкој литератури 3 .
У Архиву Србије израђен је и објављен 1969. године "Инвентар
сачуваних тефтера од 1816. до 1843. године са основним подацима за сваки
пописани тефтер: из које је године, за који део територије Србије је рађен
и којој врсти по садржини припада. Већ из овог "Инвентара" може се
сагледати колика је и каква вредност тефтера као извора за проучавање
времена у коме су настајали. Мита Петровић, министар финансија у
обновљеној Ср'бији, аутор дела "Финансије и установе обновљене Србије" 4 доноси у II књизи документа, од којих су великим делом разни тефтери. Он овако говори о њиховој вредности: "ова друга књига доноси прилоге и документе; доноси радове наших предака на чисто финансијском
пољу, као потпуну слику првог финансијског кретања и разумевања оних,
који, после крваве борбе за ослобођење и после пет векова крвавог ропства,
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оставив пушку и јатаган, поред рала и мотике, предузеше да своју ослобођену домовину и огњиште уреде, водећи о свему тачно рачуна и записујући, не у рабош и каквим зарезотинама, већ све писменим записима. У
овима, првим писменим рачунским белешкама и записима, од мало писмених наших предака, и огледа се она мудрост, тачност и разумевање
њихове, што најбоље доказује да су били способни самостално управљати
својом домовином, својим народом. Ову најлепшу слику и најасније огледало свију радова наших предака, од првог дана ослобођења, ево износим
у овој другој књизи, обухватајући државне приходе од првог дана ослобођења 1815. па све до 1835. године, до првог и потпуног државног уређења"5...
Полазећи од ове научно-методолошки сјајне оцене вредности тефтера као историјских извора: њихове вредности као писаних извора, њихове
опште историјске вредности и њихове вредности за проучавање финансија Кнежевине Србије, уочавају се два основна аспекта њиховог коришћења као историјског извора: најпре, само постојање документације
пружа више општих сазнања, а затим, уочавање појединих података које
доносе, омогућава упознавање са низом садржаја у области развоја привреде и друштвених збивања у Србији, па и у Ваљеву и ваљевском крају
током претходног века.
Тефтери као спискови по којима се прикупљао порез помињу се још
у време турске управе пре устанака. М. Петровић пише: "за време турске
управе, пре првог и другог устанка, порез су наплаћивали турске порешчије. Порешчије су тражиле порез од сваке српске куће и пореског лица
по списку "Тефтеру" који су им сеоски кметови подносили и у коме је
забележен број пореских лица сваке задруге и дома"6 Међутим, масовно
настајање тефтера је у уској повезаности са новонасталим околностима
после другог устанка: требало је утврдити са каквим приходима земља
располаже и распоредити их да се подмире обавезе које су и даље трајале
према Турцима, али и да се обезбеди финансијски опстанак српске
кнежевине.
После српске победе на Дубљу 1916. године и закљученог примирја,
Милош је послао своје поверенике по кнежинама да прикупљају порез и
остале царске приходе, којико за текућу годину и полугође није било
искупљено. Сав искупљени порез и остале приходе повереници су имали
да са "тефтерима" донесу и предају Милошу како би се могли да подмире
и исплате сви ратнички рачуни и почињени трошкови.7 У тесној вези с
овим послом стајало је и оснивање народне канцеларије у Београду, а,
затим и формирање народне скупштине која је директно била ангажована
у пословима финансирања.
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По закљученом усменом миру између кнеза Милоша и МарашлиАли паше, прве половине месеца октобра 1815. године у Београду је
установљена народна канцеларија, прво од три члана, а после два месеца,
19. децембра, од председника, четири члана, секретара и два писара.8 А
пошто је Марашли-Али паша признао Милоша за "Врховног кнеза и
управитеља народног, а уједно пристао на установу народне канцеларије
у Београду, која је имала да буде посредник између кнеза Милоша и народа
с једне стране, а београдскогвезира иТурака с друге, кнез Милош је сазвао
за 19. децембар исте године народну скупштину од народних старешина,
првака и познатих лица.9
Ова прва народна Скупштина, у договору с кнезом имала је да одреди:
све расходе, који се могу предвидети за митровско полугође; да определи
укупну суму прихода са којим ће се покрити сав предвиђени расход; да
одреди стопу народног, личног пореза и да распореди порез за све нахије
редом.
Одређеног дана састала се народна Скупштина саставила главни
буџет прихода и расхода, свршила распоред пореза, који је одмах кнежев
секретар, Јован Миоковић, редом завео у нарочито удешену књигу "порески протокол", или као што је назван "Порезорасполатателник", и затим се
разишла. 10
На исти начин вршено је уписивање после сваке одржане скупштине
која се састајала и одржавала свако пола године. Први овај протокол
заведен је 19. децембра 1815. године, вођен је у кнежевом двору у Црнућу
до 18. маја 1819. године, а од тада у Крагујевцу и важио је до краја рачунске
1826. године. "Овај кнежев протокол, који данас има историјску вредност,
даје најлепшу слику сређеног стања и уведене тачности од првога дана,
када се отпочео полагати основ обновљеној Србији", оценио је Мита
Петровић, па га је такође у II књизи свог дела "Финансије и установе " у
целини објавио.11
После прве народне Скупштине укупан број пореских глава у Србији
био је 28.954. Њихова обавеза је била да сакупе 675.904 гроша и 11 пара. На
истој скупштини утврђено је да су државне потребе у новцу износиле
675.963 гроша, када се сакупе све обавезе према Турцима које је требало
извршити. Порез је распоређен на нахије, па је тада ваљевска нахија са
4308 пореских глава требало да скупи пореза 100.564 гроша и 35 пара.
"Да би се распоређени порез на време прикупио а уједно и сазнале
све тешкоће, које народ трпи и које му сметају напретку, упознале жеље
народне, кнез се Милош решио, да одмах по Божићу зађе по нахијама и
кнежинама и да све то лично сам извиди и испита."12
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Тако је дошло до тога да је сам кнез, идући по нахијама примао новац.
"Сваку примљену суму пореза кнез је одмах "незадржано" слао у Црнуће
или у Београд са наређењем на шта се има употребити. У исто време
извештавао је и свога секретара, или још боље благајничког књиговођу
Јована Миоковића, о времену кад је новац примио, месту где га је примио,
од кога поименце и колико. Овај књиговођа одмах је, по кнежевом извештају, сваку примљену суму тачно заводио у "порески протокол" у коме
је свака нахија имала своју нарочито отворену партију за одужење". На
примеру ваљевске нахије види се како је то прво прикупљање изгледало:
"за Нахије ваљевске одјел"; на пример,
- 1 5 . јануара примио Господар од К Проте у Паљусима 5000 гроша
или:
- 28. фебруара дао Тешић (Рака Тешић, кнез колубарске кнежине)
Господару по квити (признаници) у Боговађи 4.500 гроша, а на крају стоји:
"Дали више него одјел 1.014 гроша и 21 пара.13
Тефтери су настајали са основном наменом да помогну прикупљање
и одмере расподелу прихода, па из те чињенице произилази да су они
опредељени најпре као извор за проучавање финансијског система ослобођене Србије. Из тефтера се сагледава да се народни и кнежев новац
сливао пуних 20 година у једну "кнежеву касу". Међутим, о кнежевом и
народном новцу водио се тачан и уредан рачун, тако да се у свако доба
знало шта је чије, затим се виде промене после Милетине буне и доношењем Сретенског устава, потом оснивања Министарства финансија, и
доношења устава из 1838. године. Буџет земље и све што је везано за ову
област финансија такође се може проучавати кроз тефтере. Међутим,
најважнији сегмент финансија, порески систем, немогуће је проучити без
тефтера. Други општи аспект коришћења тефтера је сагледавање територијалне поделе земље у разним периодима и свих промена до којих је
долазило. Кроз тефтере се уочава управни систем који се неколико пута
мењао, а кроз све ове аспекте упознаје се настајање централне власти и
њено функционисање на свим нивоима од кнежине до врховног кнеза и
народне скупштине. Најзад, тефтери својим постојањем и функцијом
показују односе према Турцима - доносе податке из којих се прати постепено осамостаљивање нове кнежевине, најпре управно, затим економско
до коначног прекида свих обавеза према њима.
Без сумње да се сваки од ових општих аспеката најпотпуније сагледава у узајамном односу и међусобном допуњавању, што је истовремено
и примарна општа вредност за њихово коришћење као извора.
После другог устанка обавезе српског сељака делиле су се у три
групе. У прву групу улазиле су обавезе које је сељак имао према спахији
(десетак од усева, спахијска главница, порез на казан, воденицу, жир, сено,
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свиње, вино, кошнице и још на неке ситнице.) Другу групу чиниле су
пореске обавезе према турској држави - султану (харач, султанска главница и чибук). У трећој групи су биле обавезе које су убиране ради задовољавања потреба српске државе (лични порез, свештенички порез, димница, кулук, народни прирез).
Све врсте пореза давале су се само у новцу, или у земаљским производима или у народној снази. Порез у новцу је обухватао царски харач,
царску главницу, народни, лични порез, народни прирез, спахијску главницу, владичански порез и десетицу и свештенички порез. Порез у земаљским производима је подразумевао царски закупнички десетак и спахијски десетак. Порез у народној снази звао се општи народни кулук и
спахијски кулук.
Многобројне обавезе српског народа за време прве владавине кнеза
Милоша могу се поделити и на спахијске дажбине, непосредне порезе
(харач, порез и чибук), посредне порезе и таксе и кулук. Ове поделе се
углавном придржавају и савремени истраживачи.
Порез се утврђивао двапут годишње, посебно за сваку нахију. А у
оквиру нахије, порез се даље разрезивао на кнежине, па на пореске главе.
Први део годишњег пореза називао се Ђурђевски порез, јер је обухватао шестомесечни период који је почињао са Ђурђев-даном, и трајао до
Митров-дана када је почињао други полугодишњи период који је трајао
до идућег Ђурђев-дана. Овај други део пореза називао се митровски порез.
По овим називима порез се уписивао у споменути "порезорасполагателник".
Ради правилније наплате пореза, кнез Милош је редовно одређивао
новчану тарифу или курс по коме ће се која врста новца примати. Курс је
обично регулисан према оном у чаршији, а овај опет, управљао се према
стању на турској берзи.
Да би се порез могао наплаћивати уредно и тачно, требало је најпре
извршити попис становништва. Први попис обављен је 1816. године.
Касније су уследили нови пописи.
Народни порез прикупљају сеоски кметови, па га предају кнежинским, а ови нахијским старешинама које га уручују кнезу Милошу, односно државној благајни.
Према мноштву и разноврсности обавеза становништва и тефтери су
многобројни и разноврсни: тефтери пореза и арача (1822-1824), арачки
тефтери (1829-1834); тефтери чибука (1822-1834); главница (1825-1834);
мукаде (1824-1834); спахијски приходи (1828-1836); сумарници (1832-1834)
са прекидима, а има их и без година; тефтери државних и кнежевих
трошкова, тефтери пореза "располагателни", "коншкрипциони", скела и
ђумрука, трговачки тефтери итд. Све врсте тефтера могу се унутар врста
сложити хронолошки и територијално, по нахијама.

Најважније и најбројније сачуване врсте тефтера имају следеће
садржаје:
Арачки тефтери - Харач плаћа сваки Србин од 7 до преко 80 година
6,22 гроша). Овај порез се прикупљао одвојено од личног пореза, једном
годишње. Тефтер арачки је садржавао ове рубрике: број кућа, породица,
име села, имена и презимена пореског обвезника и чланова домаћинства,
колико коме има година, ожењен, неожењен, плаћа порез, арач. Раздељење глава: од рођења до 7 година, од 7 до 18 година, од 18 до 80 година,
па на више година, примедба. У примедбе се, обично, уписивало ко је
ослобођен и по ком основу.
Посебно су вођени тефтери циганског арача, посебно за оне који се
селе и за настањене. Имали су старешине и арачлије из својих редова.
Настањени су плаћали 15 гроша по глави, а они који се селе 21 грош.
Тефтери чибука - Ову врсту пореза на ситну стоку плаћали су Срби
једном годишње. Чибучки тефтери имају, углавном, следеће рубрике:
Село, број кућа, име и презиме домаћина, број оваца, број коза, гроша,
пара.

Тефтериглавнице (царске) - Главницу су плаћали само Срби који су
живели на царским добрима, мукадама, милићанама, тимарима и зијаметима. Износ главнице је био 2 гроша (ожењено лице), односно 20 пара
(неожењено лице). Поред тога давало се још за свадбарину 2 гроша, на
воденицу 2 гроша, на казан (за печење ракије) 2 гроша, за трмку - кошницу
пчела - 1 грош, за котар - овако се називала оград око пласта сена која је
сено штитила од животиња - 1 грош, за оку винског кљука 0,3 гроша, за
угојено свињче 12 пара, за жировно 4 паре, за мршаво 2 паре годишње.
Сачуван је тефтер прихода мукаде ваљевске за 1833/34. годину. Мукадом се називао царски посед који се давао под привремени закуп. ваљевску
мукаду сачињавали су град Ваљево и асовина - ас, хас (велики посед чији
су приходи, који су износили најмање 100.000 акчи, давани као плата
члановима султанове породице и највишим државним функционерима у
Турској) који су сачињавали околна насеља Градац, касније део града,
Дрочина, Кличевац, Врана, Бело Поље и Радђево Село, данас приградска
насеља. Тефтер прихода мукада ваљевске има следеће рубрике: број, људи,
глава, гроша, пара, кошница- гроша, свиња- гроша, пара, казана - гроша,
пара, воденице - гроша, пара, свадбине - гроша, попаше - десетак, котарно-десетак, пшенице, јечам, зоб, крупник, кукуруз, изражено по окама- од
свега десетак, кљука, ока - гроша, пара. Најпре су пописани поименично
становници Ваљева, затим посебно ваљевски бећари, па, појединачно, по
насељима асовине, становници поименично са истим рубрикама као и за
Ваљево. На крају је изведен сумаријум за поједине делове мукаде и по
рубрикама.
Тефтери народног, личногпореза (од 1835. године државни порез) лични порез, зван мирија или вергија, је порез који је плаћало свако
ожењено лице по 23,15 гроша. То је био највећи и најглавнији извор

прихода којим су се подмиривали општи народни издаци (данак Порти,
давања везиру, одржавање царских мезулана, п лате и издржавање државне
управе - кнез, народне старешине, разни писари и пандури, депутација у
Цариграду и други ванредни трошкови. како се временом утврђивала и
проширивала државна самосталност Србије и множиле се функције
државе, утолико су њени издаци бивали већи, порез је повећаван, уведени
су прирези и разне таксе.
Тефтери царског закупничкогдесетка (давања у натури) - Овај десетак плаћају Срби који су већ давали царску главницу, односно који су
живели на царском добру, мукади. Ови тефтери имају обично рубрике:
број, село, старе пшенице, стари јечам, стари овас, нове пшенице, нови
јечам, нови овас, понекад се уписује број кола, таљига, врећа. на крају се
даје сумарни преглед: главна сума села, колико је које дало кукуруза,
попис кола, таљига, врећа. Наводе се и неке друге корисне напомене, као,
на пример, да једна кола или двоје таљиге или 20 врећа износе 200 ока.
Тефтери спахијскогдесетка - Под удар ових давања долазили су срби
који су већ плаћали спахијску главницу. Десетак су у прво време прикупљале саме спахије, што је доводило до разних злоупотреба и изазивало
често сукобе. Стога је кнез Милош гледао да убирање овог пореза пређе
на народне старешине. То је и остварено 1830. године. Нешто касније, са
ликвидацијом турских феудалних односа, раскинута је и зависност између спахија и кметова. Но, десетак је и даље прикупљан, али је предаван у
корист државне касе. Коначно, 1830. године укинута су давања у натури.
Ових тефтера има приличан број. Вођени су неуједначено: негде су рубрике опширније, негде сажетије, дешава се да су уписане само укупне
суме за цело село, јер је кмет све што би се прикупило смештао заједно,
не водећи рачуна колико је ко поименце дао.
најчешће рубрике у овим тефтерима гласе: село, број, име и презиме
домаћина, кукуруза, кола, врећа, ока, пшенице, ражи, јечма, зоби и крупника, соје и хељде.
Тефтери посредног пореза - односе се на царинске и превозне приходе, односно приходе царинарница и скела.
Царинарнице су постојале на самој државној граници и то само на
одређеним тачкама и прелазима где се улази и излази из земље. А царински је приход она добивена сума на увозни и л и из земље извезени предмет
који подлеже царињењу и царинској дажбини.
У прво време по ослобођењу, оваквих царинских места и царинарница било је свега шеснаест. Од свију царинарница највећа и најважнија
била је београдска коју је до 26. октобра 1833. године држао сам београдски
везир. А остале царинарнице биле су мање и од мање вредности, преко
којих је поглавито прелазила извозна трговина и оне су све издаване под
закуп.
Тефтери ђумрука и скела - Кнез Милош је постепено истискивао
Турке са појединих важнијих економских функција у земљи. Већ 1817.

године он је узео под закуп београдски конзулат, а све ђумруке и скеле
такође је он држао под закуп. Од 1833. године прешла је београдска царинарница у српске руке, а од 1839. она се заједно са београдским конзулатом,
који јој је припојен, налази под управом министарства финансија.
Ђумручки тефтери- (тефтери царина) имају рубрике о броју, називу
и количини робе која се увози, извози или пролази кроз Србију на различитим местима према Аустрији и Турској. Ти подаци пружају између
осталог, слику о учешћу кнеза Милоша, његових сарадника и других
народних старешина у промету добара, као што говоре о разним аспектима трговине оног доба. Приход од царине био је посебан приход и уливао
се у кнежеву, односно државну касу.
Тефтери скела - превозних, на пример, садрже имена трговаца, места
одакле су, број пешака, коњаника, кола пуна, кола празна, број стоке, врста
(свиње, овце, козе, јагањци и др.)
Има лепо вођених, читких и прегледних ђумручких тефтера. Они
садрже: наслов (име ђумрука), месец и дан, текући број, име и презиме
трговца, одакле је родом, врста еспапа који се преко ђумрука експедира,
гроша, пара. У једном ђумручком тефтеру из 1835. године чак се даје
кретање трговине по местима.
Трговачки тефтери дућана - пружају податке о либерализацији трговине, о тежњи богатих грађана српског или страног порекла да извозе
привредна богатства земље - стоак, дрва, земљораднички производи. тефтер дућанских дозвола из 1831. године садржи имена дућанџија, износ
таксе, 50 талира, дозволу да отворе радње у разном деловима нахија (касапске дозволе, кантарске и друге).
Посебно су сачувани тефтери од карантина, риболова и блатарине,
затим варошке трошарине у коју улази приход ђумрука, кантарски и
касапски, механски, вашарски.
Посебно су вођени и тефтери таксених и судских прихода.
Други аспект коришћења тефтера као историјских извора произилази из појединачних података које они садрже и који се могу користити не
само за проучавање финансија, територијалних промена, система власти
и односа са Турцима, већ и за низ посебних тема, као што је напоменуто,
из области развоја привреде и друштва Србије у XIX веку. Од тих посебних садржаја вредно је навести: демографска проучавања, етнографска,
статистичка, географска, етно-лингвистичка, топономастичка, ономастичка, порекло становништва, миграције, сви садржаји у вези са проучавањем породице, задружни живот, традиционалне и нове установе, од
сеоских до централних и низ других тематских могућности.
Општи пописни спискови становништва су такође значајан извор и
пружају податке који се међусобно допуњавају и условљавају са разним
врстама тефтера.

Прво пописивање домова и харачких лица извршено је 1816. године
и према овом попису, који је назван "мали уписник", предаван је порез
везиру и 1817. године.14
У пролеће 1818. године кнез Милош нареди свим кнезовима нахијским и кнежинским "да пажљиво саставе спискове "тефтере" и у њима
тачно упишу колико у ком селу има свега домова, а колико харачких лица,
па да се види да ли још постоји онај број харачких лица који је показан на
скупштини 19. децембра 1815. године на који се везиру полаже царски
харач, а да није сад мањи".15
Кнезови су по наредби врховног кнеза извршили тачно пописивање
домова и харачких лица по селима. О ђурђевској скупштини, која се
састала да изврши разрез пореза за ђурђевско полугође 1818. године,
кнезови су донели спискове извршеног уписа и предали кнезу Милошу.
Пошто је скупштина свршила свој редовни и одређени посао и скупштинари се разишли кућама, кнез нареди своме секретару да све скупљене
спискове сложи по нахијама и кнежинама и из њих пренесе стање у
протокол, "мали уписник" са тачним назначењем: имена сваког села и
вароши, паланке и касабе редом, број домова и харачких глава." И за сваку
кнежину и нахију изведе укупно бројно стање: села, домова и харачких
лица.
Кнежев секретар Никола Николајевић у кнежевој главној благајници
у Црнућу извршио је пренос у пописни протокол, сумирао редом и овај
први покушај пописа дао је ове резултате:
У свих 12 нахија било је:
Кнежина 45
Села и вароши....1395
Домова, кућа..... 51.344
пореских харачких лица.... 115.885
Овакав резултат изненадио је кнеза Милоша те је посумњао у тачност
извршеног пописа јер се број харачких лица од 43.527 попео на 115.885.
Услед тога кнез је у зиму 1818. године поново наредио нахијским и
кнежинским старешинама да још једном најпажљивије саставе спискове:
колико у ком селу има домова а колико харачких лица и овоме додаду још
и колико у сваком селу има мушких ожењених лица "пошто су били код
многих кнезова пређашњи тефтери погрешно састављени".
У пролеће 1819. године кнез Милош примио је нове спискове пописа
од свију нахијских старешина. По Ђурђеву дану, а пре састанка народне
скупштине, Николајевић је био потпуно готов са преносом и уписом, као
и са сумирањем. И за 1819. годину добијени су ови резултати: У свих 12
нахија било је:
14
15
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Кнежина.... 45
Села и вароши
1396
Домова, кућа 53.137
Пореских и харачких лица И9.85416
Овај уписник или пописни протокол је најстарији који доноси имена
свију села у прво време обновљене Србије.
Под ваљевским крајем са центром у Ваљеву подразумевала се у XIX
веку у основи ваљевска нахија, подељена на три кнежине, колубарску,
подгорску и тамнавску. Промене које су настајале током века биле су у
номинално-административном смислу, углавном без територијалних
измена у односу на нахију и кнежине. Тако је, на пример тамнавска
кнежина 1830. године подељена на два дела, на посавску и тамнавску, на
тај начин што је само одређено која ће села припадати којој капетанији и
што су изабрана два капетана уместо једног.
Историја Ваљева и ваљевског краја у XIX веку део је историје Србије,
па се може проучавати кроз све сачуване тефтере, али посебно из тефтера
према следећем прегледу:

Редни
број

16

Година

Територија

Врста тефтера

Сигнатура у
Архиву Србије

1

1831

Нахија ваљевска, капетанија
подгорска

Протокол спахијског прихода

Збирка тефтера Т. бр. 2

2

1831

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 3

3

1832

Нахија ваљевска, капетанија
колубарска

ЗТ бр. 24

4

1832

Нахија ваљевска, капетанија
колубарска

ЗТ бр. 25

5

1832

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

ЗТ бр. 26

6

1832

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

ЗТ бр. 27

7

1832

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

ЗТ бр. 28

8

1832

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

ЗТ бр. 29

9

1832

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

ЗТ бр. 30
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10

1833

Нахија ваљевска, капетанија
колубарска

11

1833

Нахија ваљевска, капетанија
подгорска

••

12

1833

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 59

13

1833

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 60

14

1833

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

Протокол десетка

ЗТ бр. 61

15

1833

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 62

16

1834

Округ ваљевски, капетанија колубарска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 116

17

1834

Округ ваљевски, капетанија колубарска

Протокол спахијског прихода у храни

ЗТ бр. 117

18

1834

Округ ваљевски, капетанија
подгорска

Протокол спахијског прихода у храни

ЗТбр. 118

19

1834

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

Протокол спахијског прихода у храни

ЗТ бр. 119

20

1834

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 120

21

1834

Округ ваљевски, капетанија
тамнавска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 121

22

1834

Округ ваљевски, капетаније:
посав.

тамн.

колуб.

23

1834

Округ ваљевски, капетаније:
посав.

тамнав.

колуб.

24

1835

Округ ваљевски, капе ганија
тамнавска

Протокол спахијског прихода у храни

ЗТ бр. 192

25

без године

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

Протокол десетарске хране

ЗТ бр. 208

27

без године

Округ ваљевски, капетанија
подгорска

Протокол спахијског прихода

ЗТ бр. 209

28

1833

Ваљево

Тефтер мукаде
ваљевске посавске

ЗТ бр. 248

29

1834

Ваљево

Списак прихода мукаде Ваљева и Посавине

ЗТ бр. 253

30

1833

Нахија ваљевска

Сумарници тефтера спахијског прихода

ЗТ бр. 255

ЗТ бр. 57
ЗТ бр. 58

31

1823

Нахија ваљевска, кнежина Ракина (колуб.)

Тефтер чибука

ЗТ бр. 271

32

1833

Нахија ваљевска, капетанија
подгорска

Тефтер чибука

ЗТ бр. 335

33

1833

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

Тефтер чибука

ЗТ бр. 336

34

1834

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

Тефтер чибука

ЗТ бр. 366

35

1834

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

Тефтер чибука

ЗТ бр. 367

36

1834

Нахија ваљевска, капетанија
колубарска

Тефтер ђурђевског
пореза

ЗТ бр. 421

37

1834

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

Тефтер пореских
глава

ЗТ бр. 423

38

1835

Ваљево

Тефтер пореских
глава вароши
Ваљева са асовином

ЗТ бр. 428

39

1835

Нахија ваљевска, срез тамнавски

Тефтер пореских
глава

ЗТ бр. 429

40

1836

Округ ваљевски, капетанија колубарска

Тефтер пореских
глава

ЗТ бр. 459

41

1836

Округ ваљевски, срез подгорски

Тефтер пореских
глава

ЗТ бр. 460

42

1836

Округ ваљевски, капетанија посавска

Тефтер пореских
глава

ЗТ бр. 461

43

1837

Округ ваљевски, срез колубарски

ЗТ бр. 492

44

1837

Округ ваљевски, срез посавски

ЗТ бр. 493

45

1837

Округ ваљевски, срез тамнавски

ЗТ бр. 494

46

1839

Округ ваљевски, срез колубарски

ЗТ бр. 517

47

без године

Округ ваљевски, срез посавски

48

1831

Нахија ваљевска, капетанија
подгорска

49

1831

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

50

1831

Нахија ваљевска, капетанија
тамнавска

51

1832

Нахија ваљевска, варош
Ваљево и асовина

52

1832

Нахија ваљевска

»

ЗТ бр. 539
ЗТ бр. 561

Тефтер арачки

ЗТ бр. 562

••

ЗТ бр. 563

*>

ЗТ бр. 585
ЗТ бр. 586

53

18321833

Нахија ваљевска, капетанија
подгорска

ЗТ бр. 597

54

18321833

Нахија ваљевска, капетанија
посавска

ЗТ бр. 598

55

1833

Варош Ваљево

"

56

1824

све нахије

Списак села и кућа

Збирке Мите
Петровића ЗМП бр. 36

ЗМП106

ЗТ бр. 614

57

1830

све нахије

Тефтер исплаћеног
ајлука од Ђурђевдана до Митровдана

58

1832

Окружје јагодинско

пожешко

пожаревачко
и ваљевско

59

18211822

За све нахије

Порески тефтер

ПО 26

Изложена анализа сачуваних тефтера као писаних историјских извора примарне веродостојности за историју Србије, а посебно Ваљева и
ваљевског краја у XIX веку, настала је с намером да истраживачима ваљевске прошлости скрене пажњу и заинтересује их за један ретко коришћен
извор. Оригиналност, разноврсност података које пружају, готово, несагледиве тематске могућности коришћења, неоспорна су обележја сачуваних тефтера. Не враћајући се на све већ изречене садржаје које тефтери
пружају истраживачима, треба још нагласити да се у њима у новом светлу
сагледавају личности које су водиле народ ваљевског краја у једном од
најзначајнијих векова његове историје, ослободилачком веку, а истовремено, тај народ се може посматрати по имену и презимену и у свим
околностима у којима је живео, радио и борио се.
Значајан број тефтера објављен је у II књизи дела Мите Петровића
"Финансије и установе обновљене Србије" (Београд 1898), а за ваљевски
XIX век у зборнику који је приредио др Бранко Перуничић, "Град Ваљево
и његово управно подручје 1815-1915. Ваљево 1973.

Драгана Лазаревић
АРХИВСКА ГРАЋА НА СТАЛНОЈ ИЗЛОЖБЕНОЈ
ПОСТАВЦИ МЕМОРИЈАЛНОГ КОМПЛЕКСА "РОДНА
КУЋА ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА" У СТРУГАНИКУ
Архивска грађа обухвата историјске изворе који се чувају најчешће у
архивима. Реч је о писаним документима, примарне изворне вредности,
веома разноврсним према пореклу и садржају који сведоче о неком догађају или некој личности, те је њихов значај у проучавању прошлости
неоцењив.
Како је улога историјских извора у сазнајном погледу веома широка
они се користе и у музеолошке сврхе, тј. могу презентовати извесне
сегменте историјскогразвоја једног друштва. Онда када историјски извор
својим аутентичним изгледом и садржајем, једном речју својим значајем
завређује да буде презентован јавности, он постаје и експонат у склопу
неке музеолошке поставке.
Иако је архивска грађа смештена, првенствено, у архивским фондовима она може да се прикупља и за потребе музеја, ако се уклапа у саму
концепцију његових сталних или повремених изложби. Оригинална архивска грађа драгоцен је експонат. Иако тродимензионални предмети
имају већи визуелни ефекат, архивска грађа као веома значајан доказни
материјал подиже ниво изложбене поставке. Ово се посебно односи на
музејске изложбе историјског карактера. При том, уз неопходан зналачки
одабир докумената, треба водити рачуна да она не оптерећују изложбу.
Чини се да је архивска грађа у служби експоната изврсно употребљена на сталној изложбеној поставци у родној кући војводе Живојина Мишића у Струганику.
Родна кућа Живојина Мишића у Струганику је меморијални комплекс историјско-етнографског карактера, те се и поставка састоји из два
дела историјског и етнолошког. У собним просторијама је тематска поставка која приказује личност Живојина Мишића у контексу историјских
збивања с краја прошлог и почетком овог века, са акцентом на оне догађаје
у којима је војвода одиграо значајну улогу. Тако су хронолошки презентовани његово рођење и школовање, уз историјат породице Мишић, њего-

ва војна каријера у ратовима за независност и балканским ратовима, првом
светском рату са посебним освртом на Колубарску битку и Солунски
фронт, затим његова болест и смрт и, најзад, признања и допринос војној
науци. У осталом делу ентеријера реконструисана је највећа сеоска просторија тзв. "кућа".
Изложена је многобројна, највећим делом оригинална документација аутобиографског, пословног и војног карактера, преписка Живојина
Мишића са родбином, пријатељима и сарадницима која је истовремено и
приватна и пословна, ратни дневници, карте, штампа.
У овом прилогу писана документација се приказује хронолошким
редом који прати ток поставке, док је преписка једним делом, услед своје
обимности издвојена. Исто се односи на штампу и карте који су издвојени
услед своје особености.
Архивска грађа на војноисторијском делу поставке, заједно са осталим експонатима, пружа аутентичан приказ једног живота и времена.
Документација је власништво Војног музеја у Београду, Народног музеја
Ваљево, војводине унуке Данице Мишић или потиче из приватних колекција. а изложени су углавном оригинали.
Архивска грађа у служби експоната прати замишљену концепцију
историјског дела меморијалног комплекса посвећеног војводи Мишићу.
Тако се први део односи на његово детињство, школовање и припремање
за војне дужности. С тога је разумљиво да је први изложени документ:
Лист из матичне књиге рођених. Реч је о изводу из црквене књиге из
когасе видидајеЖивојин Р. Мишић рођен 16. августа 1855. према старом
календару, односно 20. јула према новом, од оца Радована и мајке Анђелије.>

Будући војвода је прве дане детињства провео у Струганику, а у
школу је пошао нешто касније, у десетој години. Да је прва два разреда
похађао у Рибници у периоду од 1865. до 1867. сведоче следећа два документа: Упини протокол Рибничке основне школе за годину 1865/66 из
кога се види да је Мишић уписан под редним бројем 11 и У писни протокол
Рибничке школе за годину 1866/67 за други разред где је уписан под
редним бројем 5.2 Мишић је наставио школовање у Крагујевцу и Београду
да би се у Војну академију уписао 20. окобра 1874. године, а прекинуо је
због учешћа у ратовима 1876 - 1878 у које је ступио као наредник. По
завршетку ратова наставио је школовање на Војној академији.3 Из овог
периода потиче: Писмо питомца Живојина Р. Мишића својим класним
друговима да самостално уведу свакодневно по један час вежбања из
говорништва. 4

1
2
3
4

Ксерокс копија, народни музеј Ваљево
Ксерокс копије, Народни музеј Ваљево
Родна кућа војводе Живојина Мишића у Струганику, Народни музеј Ваљево 1987.
Оригинал, Војни музеј, инв. бр. II 242/6

У српско-бугарском рату 1885. учествовао је као пешадијски поручник као и свим осталим који су Србији били наметнути и у којима је
испољио војнички таленат. Његова војна каријера кретала се узлазно те
је по звршетку највиших војних школа постао један од најспособнијих
генералштабних официра и непосредних сарадника штаба Активне
команде.
Као веома млад генералштабни официр неколико пута је обављао
важне послове у иностранству. Са тим дужностима је у вези:
Српски пасош на име генералштабног мајора Живојина Р. Мишића
издат у Београду 9. августа 1895. године. Пасош је на француском и њим
се омогућује слободан пролаз у иностранство Живојину Мишићу као
ађутанту краља Александра I и заштита у случају потребе.5 Комадант
Дринске дивизијске области са седиштем у Ваљеву постао је 1902. После
завере 1903. неоправдано је нападан иако се никада није бавио политиком
и насилно пензионисан 24. марта 1904. године. Била је ово само прва у
низу неправди коју је доживео овај изузетан патриота и неопходан војни
стратег у тешким данима који су предстојали Србији. Његову врло тешку
економску ситуацију изазвану превременим пензионисањем најбоље одсликава: Писмо, које је упутио као пуковнику пензији, свом брату Теодору
20. јула (2. августа) 1905. У писму истиче да је због немаштине присиљен
да прода један део свог имања у Струганику за 1200 динара.6
Живојин Мишић није био само врсни војни старешина и човек од
акције већ је проучавао теорију ратовања и био уједно плодан војни писац
и преводилац. Тако су сачувани:
Реверси Ж, Мишића књижару - издавачу Лилеру на примерке "Тактике" Виљема Балка.7
Услед заоштрене политичке ситуације после анексије Босне и Херцеговине и избијања анексионе кризе 1908 - 1909 на захтев Путника
Мишић јереактивиран 11. марта 1909. и постављен за његовог помоћника.
Направљен је ратни план, а мобилизација која је спроведена 1912. године
спада у ред најуспешнијих у то време. У свим борбама у првом балканском
рату српска војска је победила турску, а врхунска победа била је битка на
Куманову, тзв. битка у сусрет, где је победа добијена изненада. После ове
победе, истим указом од 2. новембра 1912. Радомир Путник је унапређен
у чин војводе, а Живојин Мишић у чин генерала. Из периода балканских
ратова потичу следећа два документа:
Коверта и један лист ратног блока српског официра из ратова 1912 1918, и Наређење генерала Живојина Мишића главном интеданту да
хитно пошаље Врховној команди 15000 динара у злату за специјалне
намене, од 13. јула 1913. године. 8
5
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8

Оригинал, Војни музеј, инв. бр. III14/249
Оригинал, власник Даница Мишић
Оригинал, исти
Оригинал

У другом балканском рату, за разлику од колебљивог гледишта које
је заступао Путник и дилеме да ли да се српска војска повуче под налетом
јаких бугарских снага или пређе у контраофанзиву, зашто се залагао
Мишић, преовладало је његово мишљење, што је било пресудно за позитиван исход брегалничке битке.
С краја овог рата 18(31. јула) 1913. датира:
Писмо Живојина Мишића своме куму Миловану С. Недићу, послато
из Скопља 31. јула 1913. Том приликом за Бугаре каже: "Оваквих неваљалаца, простака и дивљака историја мало познаје - али им бар поштено дуг
наплатисмо. 9 Генералштабни пешадијски пуковник Милован С. Недић
био је командант Моравске дивизије II позива и један од најуспешнијих
команданата у балканским ратовима. Умро је од колере добијене у борби
са Бугарима 1913. године.
У витрини која се односи на период балканских ратова изложено је
више разноврсних експоната: докуметација, фотографије, старе ретке
књиге и тродимензионални предмети.
Мишић је реактивиран неколико дана пред почетак првог светског
рата и поново постављен за помоћника начелника штаба Врховне команде.
Први светски рат и улогаЖивојина Мишића у њему представљају централни део сталне поставке у Струганику. У том циљу зналачки је презентована најразличитија архивска грађа (документација, преписка, штампа,
карте) као и тродимензионални предмети, фотографије, старе књиге и
многобројна помоћна музеолошка средства као што су графикони и цртежи. Приказане су значајне ратне операције уз наглашену индивидуалност Ж. Мишића јер је пре свега његов животни пут - тема изложбене
поставке.
Церској бици (16 - 20. 08. 1914.) првој значајнијој победи, са тежиштем на борбама на Текеришу и самом Церу као и бици на Дрини (6. 09.
- 11. 11. 1914.) посвећено је видно место на изложби. Од изложене документације треба издвојити:
Извештај 2. армије Врховној команди да је комбинована дивизија
заузела Цер, од 18. августа 1914. године.10 Највећи терет у церској операцији поднела је поменута 2. армија којом је командовао генерал Степа
Степановић. Сачувани су и:
Три листа ратног блока српског артиљеријског официра из 1914.u
После борби које су вођене у подручју реке Дрине (Срем, Мачва;
Источна Босна и на планинским гребенима од Гучева до Ваљева) због
великих губитака српске снаге су се до 12. новембра 1914. повукле на
линији Обреновац - У б - Ваљево - Бајина Башта. Ово потврђује документ:
Наређење Врховне команде 1, 2. и 3. армији да се у случају неуспешне
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одбране Ваљева повуку на десну обалу Колубаре, Крагујевац 11. новембра
1914;12 као и:
Наређење командата батаљона командиру чете да се положај мора
бранити "на живот и смрт" од октобра 1914. године.13
Сачувани су и неки лични предмети Живојина Мишића као нпр.
џепни календар за 1914. годину Ж. Мишића и дописна карта упућена
супрузи Лујзи новембра 1914.14
У овом делу изложене су још карте и штампа о којима ће касније бити
речи. Цртежи аустријских сликара дочаравају борбе 1914.
Колубарска битка (16. 11. - 15. 12. 1914.) као највећа и најзначајнија
коју је српска војска водила у овом рату, детаљно је приказана. После
исцрпљујуће битке на Дрини људство је било веома деморалисано. У
таквој ситуацији Мишић је постављен за комаданта 1. армије. дефанзивну
фазу Колубарске битке карактерише повлачење војске и народа и једном
речју општа малодушност коју је само Мишић могао да преобрати у
победу. Непријатељу је одговарало расуло и подстицао је опадање морала.
На то упућује:
Авионски летак - позив српским војницима да се предају, који су
бацали аустроугарски авиони.15
Изузетно интересантан и значајан из овог времена је: Телеграм војводе Путника претседнику владе " да се прибирају изгубљена деца по
путевима, како би се подмладак сачувао за будућност" (Крагујевац, 19.
новембра 1914.) Садржај телеграма наводи нас на закључак да је ондашње
руководство и те како мислило о очувању а самим тим и будућности
српске нације.16
У другој половини новембра Мишић је повукао своју армију из
непосредног додира са непријатељем, на положаје испред Горњег Милановца у намери да се рехабилитује и у погодном тренутку пређе у противофанзиву. Колико је познавао своје војнике и осећао сопствену одговорност најбоље сведоче његове речи: "Ништа није горе у рату од бојазни од
одговорности... У критичним тренуцима комадант мора лично да се ангажује, да соколи и подстиче на истрајност своје трупе... Штаб армије треба
да је на толиком и таквом удаљењу од својих трупа, одакле може, тако рећи,
да осећа њихов дах".17
У офанзивној фази Колубарске битке пробијен је аустроугарски
фронт на Сувобору и непријатељске снаге одбачене преко Колубаре, Саве
и Дунава. У току Колубарске битке војнички таленат генерала Мишића
дошао је до пуног изражаја, а два дана по завршетку битке 17.12.1914. он
12
13
14
15
16
17

Факсимил документа, VII ЈНА, фонд 4/1. к-32, ф 2, док. 2-29/1-1, приватна колекција
Оригинал, приватна колекција
Оригинал, власник Даница Мишић
Оригинал, приватна колекција
Факсимил телеграма, приватна колекција
Војвода Живојин Мишић, Моје успомене

је унапређен у чин војводе. Изложена документација говори о намери да
се пређе у офанзиву или о самим акцијама. Такво је:
Наређење комаданта 1. армије генерала Живојина Мишића командатима дивизија за општу офанзиву 2. децембра 1914, а упућено је из штаба
1. армије 18. новембра (1. децембра) 1914. године, у Горњем Милановцу у
10.20 часова поподне комадантима дивизија: Дринске I позива (у Мајдану),
Моравске II позива (Брусница), Дунавске I позива (Таково), Дунавске II
позива (Средојевци). Из документа се види да се напад на непријатеља
предвиђао већ 2. а за 3. општа офанзива. напад се очекивао према фронту
Дунавске1 илиМоравске дивизијеН позива. Суседнимдивизијама налаже
се да прате ток догађаја и да буду у резерви како би напале непријатеља са
бока.18
Сачуван је и документ који сведочи о ослобођењу Ваљева 8. децембра
1914. Тоје:
Извештај генерала Живојина Мишића упућен из штаба I армије у
Бољковцима 26. новембра (9. децембра) 1914. у 6,30 часова којим Мишић
јавља да је Ваљево ослобођено 8. децембра а да ће продужити гоњење
непријатеља на север и северозапад.19 Становништво Ваљева приредило
му је 12. децембра свечан дочек.
У писму упућеном из Крагујевца 19. јануара 1915. Радоје. П. Радојловић инспектор војне поште, пише војводи Мишићу да му је француски
војни аташе пуковник Фурније рекао за Колубарску битку: "Оно што је
генерал Мишић урадио је чисти одблесак Наполеонове стратегије, да је
генерал Мишић електризирао и појачао готово пропалу војску".
После Колубарске битке наступило је оперативно затишје, а епидемија пегавог тифуса која је беснела до краја маја 1915. године нанела је
велике губитке у људству. Наступило је повлачење српске војске и народа
кроз Србију, Црну Гору и Албанију да би се до почетка јануара 1916.
главнина српских снага прикупила на линији Скадар - Тирана - Елбасан.
Документом од 16. (29.) новембра 1915. који је упућен из штаба I
армије у Пећи, војвода Живојин Мишић, комадант I армије предлаже
војводи Степи Степановићу, комаданту II армије да пређу у офанзиву у
правцу Косовске Митровице.20 Мишић је сматрао да је пожељно да се
комаданти армија састану и размотре његов предлог. Тим поводом је
заказана друга седница комаданата I, II, III армије и Београдске одбране
одржане од 15 до 16,45 часова истог дана. Зато је следећи изложени документ:
Записник са седнице команданата српских армија у Пећи 29. новембра 1915. На састанку, на ком су били присутни војвода Степа Степановић,
комадант II армије, војвода Живојин Мишић комадант I армије, генерал
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Павле Јуришић Штурм, комадант III армије и генерал Михаило Живковић, комадант одбране Београда, а према приспелим подацима од 12 до 15х
договорено је да се обустави даље повлачење и комаданти дивизија спреме
трупе за офанзиву.21
Као резултат одлука са друге седнице комаданата следи:
Наређење комаданата 1. армије војводе Ж. Мишића комадантима
Дунавске и Дринске дивизије II позива да спреме трупе за офанзиву
упућено из штаба I армије у Пећи 29.11.1915. године.22
Међутим, убрзо је одржана и трећа седница комаданата, 30. 11. 1915.
ради доношења одлуке за даљи рад. Из записника са те седнице види се да
је одлучено да се приступи наређењу о повлачењу. Само је војвода Мишић
био против и даље се залагао за офанзиву.23 У Пећи су крајем новембра
1915. одржане четири овакве седнице али Мишићев предлог није
прихваћен.
Српска војска је од савезника била прихваћена код Медове, Драча и
Валоне одакле је бродовима пребачена на острво Крф и Северну Африку.
Иако су губици на српској страни били велики (нашло је смрт око 10000
људи) уз помоћ савезника, пре свега Француза српска војска се реорганизовала.
Војвода Мишић је једно време био разрешен дужности комаданта 1.
армије јер је био против повлачења српске војске преко Албаније и отишао на опоравак у Италији. Међутим крајем августа 1916. позван је да
спашава ситуацију. Са боравка у Италији, из Француске и са Крфа сачуван
је знатан део преписке Ж. Мишића упућене својим пријатељима и породици. Бројна је преписка са проф. Милорадом Павловићем:
Дописна карта Живојина Мишића упућена свом пријатељу Милораду Павловићу "Крпи" 4 (17) фебруара 1916 године из Напуља, у којој
изражава тугу за отаџбином и између осталог каже: "Верујем и Вашој и
мојој тузи за изгубљеном нашом лепом Србијом али у исто време мислим
да и она са свима онима, који у њој остадоше тугује и жељно очекују наш
повратак"24
Писмо Живојина Мишића проф. Милораду Павловићу (Париз, 15
(28) априла 1916). Обавештава га је да је био на ручку код маршала Жофра
и да ће 16. августа посетити неке делове фронта, а 25. или 26. отпутовати
на Крф.25
Дописна карта војводе Мишића проф. Милораду Павловићу из Нице
26 априла (7. маја) 1916. Потписао се са старим породичним презименом
Мишовић, а каже да ће питати телеграмом Крф да ли да иде тамо или не.26
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У дописној карти коју је послао, са Крфа 13 (26) јуна 1916. супрузи
Лујзи у Ницу он пише да нема ништа ново сем "залудничење и купање...
Сматрам да сам у бањи па тако и животарим".27 Реч је о томе што је по
доласку на Крф Мишић дуго држан у депоу за нераспоређене официре.
Али, убрзо је приспело: Наређење Врховне команде војводи Живојину
Мишићу да одмах отпутује са Крфа за Солун. Наиме он је преузео командовање 1. армијом која се нарочито истакла у борбама крајем 1916. године
(12. септембра српска војска је прешла у противофанзиву да би 30. истог
месеца заузела Кајмакчалан, до 4. октобра избила на Црну реку и заједно
са француским трупама 19.новембра ослободила Битољ.28
Осик личне преписке Живојина Мишића сачуване су и војничке
дописне карте и то: српске дописне војничке карте29, аустроугарске војничке дописне карте српских заробљеника30 и француска војничка дописна карта31.
Професор Милорад Павловић је писао војводи Мишићу из Париза 6
(19) августа 1916. године. Ово је веома опширно писмо из кога се сазнају
многе појединости. Тако нпр. он јавља Мишићу да ће улазак Румуније у
акцију бити повод за почетак српско-енглеске и француске акције на
Солунском фронту, као и то да је из компетентних извора сазнао да руска
влада настоји да на Солунском фронту отпочну дејства. Такође говори и
о лошем односу, неких наших људи у иностранству, према отаџбини:
"Многи наши распусно живе срамотећи образ српски, док наше мајке и
породице издишу од глади у ојађеној отаџбини."32
Друго писмо упутио је М. Павловић, Мишићу из Женеве 21. октобра
(3. новембра) 1916. године, у коме га обавештава да је добио писмо од
његовог брата Тодора из Струганика и да су његови добро. Павловић каже
да су се сви обрадовали када је пао Битољ, а војводи упућује комплименте:
"Бриза струганичка, здрава, свежа, вазда бодра духа избија из Вас."
Српска војска је постигла успехе у 1916. години подносећи велике
жртве а за следећу годину разрађен је план једне опште савезничке офанзиве у Македонији чији би носилац и даље биле српске снаге и достављен
савезничким владама у Солуну.
Витрина која се односи на 1917. годину за експонате има пре свега
архивску грађу (документа, преписка, новински чланци, карте, часописи)
и веома мали број фотографија. Овде су писани историјски извори различитог типа изврсно употребљени као експонати. Представићемо их хронолошким редом.
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Музичка нота "Марш војводе Мишића" од Марка Радосављевића
капелника музике Дунавске дивизије, Роштаране 7. јануар 1917.33
Писмо проф. Милорада Павловића војводи Ж. Мишићу из Женеве 7
(20) марта 1917. године. Пише о хаосу у Русији, о распадању те земље
изнутра, критикујући при том руску интелигенцију како не чини ништа
да се приближи народу. Истовремено се сећа како је Мишић на рибничком
мосту новембра 1914. године зауставио бежанију.34
Писмо Радоја Радојловића војводи Ж. Мишићу, Солун 27. фебруар
(12) март 1917. године. Пише да је женидба генерала Сараја изазвала
смејурије, код Француза љутње, а код Енглеза презир. Писмо је упућено
војводи Мишићу у Струганик.35
Телеграм војводе Мишића генералу лорду Џону Милану команданту
британске војске на Солунском фронту поводом погибије Катарине Харлеј, велике српске добровољке, Доња Врбена 8 (21) марта 1917.36
Превод чланка др Арчибалда Рајса који је објављен у лозанским
новинама бр. 149 од 2. јуна 1917. под насловом: Писмо из Србије, од нашег
специјалног дописника: "Силуета шефа", Солун 3. маја У том писму А.
Рајс, криминолог светског гласа дао је извесну психолошку анализу Мишића. Говорећи о његовом ауторитету који ужива међу потчињенима,
војницима свих профила, између осталог каже: "Био сам често са војводом
Мишићем на разним местима где га је рат приморао да разапне шатор.
Имао сам увек утисак да се налазим усред једне велике породице. Једино
велике војсковође су способне да створе једно такво душевно стање, повољно, чак потребно за успех ратних операција," да би о њему закључио
следећим речима "Прави српски тип: одлично срце, човек више интелигенције и неукротиве енергије. Он има још једну врло велику особину:
умео је да остане једноставан и скроман, поред све славе коју му је донело
његово бриљантно држање"37
Изложени су и блок-нотес Живојина Мишића38 као и лична карта
ђака Радмила Д. Мишића, Мишићевог синовца (Лазарев син).39
Јуна 1918. године на положај начелника Врховне команде дошао је
војвода Мишић. После усвајања плана о општој офанзиви од 10. септембра, српске јединице су запоселе почетне положаје да би офанзива убрзо
отпочела и завршила се победоносно Добропољском битком, и тако задат
коначан ударац централним силама.
На полеђини визит карте војводе Мишића види се и распоред непријатељских снага према српској 1. армији, 1. јун 1918.40 Преписка Живојина
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Мишића са најмлађим сином Војиславом веома је обимна. Војислав је
најпре похађао војну школу кадетског корпуса у Русији, а потом се успешно школовао у Итн колеџу у Енглеској. У браку са Лујзом Крикнер имао
је синове Радована, Александра и Војислава и ћерке Елеонору, Олгу и
Анђелију.
Из 1918. године сачувано је:
Писмо војводе Живојина Мишића најмлађем сину Војиславу у Лондон, Београд 8 (21) новембар 1918. Сину пише о успесима српске војске, о
томе како су гонили непријатеља кроз "целу Србију, Банат, Бачку и Срем,
кроз Црну Гору и Далмацију... Данас не само да је Србија слободна, него
смо заузели све напред поменуте покрајине." Каже да ишчекује конференцију мира, а посебно је задовољан наклоношћу савезника, нарочито Енглеза. Пише да су им Бугари потпуно опљачкали кућу у Прокупљу. На
крају писма обавештава га о породици и упозорава да обрати пажњу на
учење.41
Од документације изложен је:
Превод записника седнице француске народне скупштине од 5. новембра 1918. о учешћу Србије у рату, њеним жртвама и победама.42
Спискови војника митраљеског одељења 3. батаљона 5. пешадијског
пука Дринске дивизије и списак војника послужиоца топа 37 мм 3. батаљона, 5. пешадијског пука Дринске дивизије.43
Веома је драгоцен и ратни дневник Јовише Степановића са Солунског фронта. Он описује сусрет са војводом Мишићем уочи пробоја Солунског фронта септембра 1918.44
По завршетку рата војвода Мишић је приступио организовању југословенске војске. Јануара 1919. године Мишић је упутио протестно писмо
генералу Анрију, комаданту француске војске на истоку. Пише да су
Италијани посели Дрниш, Книн, Ријеку и изражава бојазан да може доћи
до оружаног сукоба између српске и италијанске војске, а одговорност за
ту могућност приписује Италијанима. Генерала Анрија моли да посредује како би се окончало такво стање. У потпису стоји начелник Главног
Генералштаба војвода Мишић.45
Војвода Мишић је убрзо оболео и одлази са супругом у Француску
ради лечења. Сачуван је пасош који је припремљен за ту прилику, а издат
у Београду 24. септембра 1919.46
По демобилизацији војске војвода Мишић је 22. априла 1920. наименован за начелника Главног Генералштаба југословенске војске. На пос-
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тавци је изложен Телеграм Врховне команде Ж. Мишићу о наименовању
за начелника Главног Генералштаба који је генерал Пешић упутио 22.
априла 1920. у Париз војном изасланику, а овај 23. априла Мишићу у
Версај.47

Из Париза Ж. Мишић је писао сину Војиславу у Лондон 24. октобра
1919. а из Нице 28. фебруара 1920. Пише да ће доћи у Енглеску и понети
униформу јер цивилно одело не уме да носи.48
У писму Милораду Павловићу-Крпи, војвода Мишић пише како једва
чека да утекне из Париза: "Ова моја сељачка природа све ово тешко подноси и претпоставља живот у планини, на пример у Струганику или на којем
нашем брдовитом крају". (Париз, 29. октобар 1919.)49
Визит карта Живојина Мишића, начелника Главног генералштаба
војске краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1920.50
Актом од 8. децембра 1920. градоначелник Земуна др Владимир Николић, обавештава војводу Мишића да је проглашен за почасног грађанина града Земуна у Скупштини заступништва града одржаној 11. новембра
1920.51
Војвода Живојин Мишић је приликом лечења у Паризу писао своје
чувене Успомене, али га је болест омела да их заврши. У мро је у Београду
у санаторијуму на Врачару 20. јануара 1921. године. Завршни део на изложби односи се на период после његове смрти (тзв. посмртни део), о чему
сведоче:
Књига телеграма саучешћа породици поводом смрти војводе Миши52
ћа.
Писмо управе дома за ученике средњих школа Лујзи Мишић да ће се
убудуће у дому школовати по једно дете - ратно сироче из породице
војводе Мишића. Београд, 23. јануар 1921.53
Писмо председника одбора ратне сирочади Лујзи Мишић. да се војвода Мишић старао о сирочади. Београд, 30. јануар 1921.54
Писмо организације учитељица и забавиља из Београда Лујзи Мишић да ће се убудуће сваке године из фонда оденути једно дете - ратно
сироче из села Струганика. Београд, 3. фебруар 1921.55
Посмртница од 20. јануара 1921.56
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Програм свечаног погреба војводе Ж. Мишића. Београд, 22. јануар
1921."
Судско уверење да удовица са шесторо деце малолетне за погинулог
мужа храниоца, борца 4. пеш. пука Дринске дивизије прима месечну
потпору од свега 30 динара.58
Диплома београдске трговачке омладине свом почасном члану војводи Ж. Мишићу, београд 29. април 1928.59
Повеља Друштва краља Дечанског своме члану добротвору војводи
Живојину Мишићу, Београд 1. октобар 1930.60
Документ из кога се види да је у знак протеста против Немаца, ЈТујза
Мишић, пореклом Немица, прешла 12. августа 1943. из протестанске у
православну веру.61
Извод из књиге венчаних Живојина и Лујзе Мишић, Београд 5.
јануар 1946.
Посмртница Лујзе Мишић, Београд 8. децембар 1956.62
Акт којим СУБНОР Мионице обавештава Војислава, војводиногсина
да ће се 7. јула 1963. свечано открити спомен биста војводе Ж. Мишића.63
Болеснички лист српских војника француске војне болнице у Солуну и болеснички лист српских војника француске војне болнице у Тулону.64
На сталној изложбеној поставци Родна кућа војводе Живојина Мишића у Струганику изложена је бројна штампа. Овом приликом истичемо:
"Узданица", војни часопис српске војске од 1901. године у коме је Ж.
Мишић неколико година објављивао чланке и преводе из страних војних
часописа.65
Насловна страна аустроугарског војног часописа 1914 на којој је
приказан јуриш аустроугарске и немачке пешадије.66
Ратни дневник, званични лист српске Врховне команде, Ваљево 23.
10.1914.67
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Шаљиви војнички рововски лист "Jla фењер" бр. 2 од 14. јануара 1915.
године, 17. пеш. пука Дринске дивизије првог позива, ручно писан и цртан
у Мионици. 68
Три шаљива рововска листа "Рововац" 17. пеш. пука Дринске дивизије, 1916. Ручно писан и цртан.69
Часопис југословенског одбора, Париз 15. август 1917.70
Лист "Демократија" са песмом "Над гробом војводе Мишића" Војислава Илића-Млађег. Београд, 23. јануар 1921.71
Лист "Република" пише поводом смрти војводе Мишића: "Мач Живојина Мишића није био од оног гвожђа и челика који би се дао употребити за циљеве који му намењиваху творци Обзнане за насиље над народом и за уништавање његових основних права. На витешки мач Живојина
Мишића могао је рачунати само народ с којим је он пролазио кроз све
императиве ужасних страдања и највеће славе".72
Некролог у листу "Политика": "Војвода Мишић је умро као пуки
сиромах" Београд, 21. јануар 1921.
Лист "Балкан" пише да је остала незбринута породица војводе Мишића а да су се збринули разни хоштаплери. Београд 22. јануар 1921.73
Лист "Гласник" о војводи Путнику и Мишићу: "Слава нашим војводама, режим вас је заборавио, народ вас се сећа." Београд, 1924.74
Лист "Новости", протести породица војводе Путника и Мишића што
њихова имена злоупотребљава Радикална странка за своје партијске
циљеве. Београд, 8. фебруар 1925.75
Лист "Политика" у чланку "Народно признање" обавештава да се
породица војводе Мишића бори са немаштином и да је војвода Путник
још не сахрањен. ббоград 16. јун 1925.76
Лист "Народна одбрана" посвећен 20. години од смрти војводе Мишића, Београд 19. јануар 1941.77
Карте су незаобилазне на изложбама историјског карактера. Како је
војне операције немогуће приказати без употребе карата, у већим архивима постоје посебна одељења која се баве картографијом. У музеологији
карта има уједно и сазнајни и визуелни ефекат. Како је израда карата данас
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усавршена и креће се од скица-цртежа па до малих ликовних дела употреба карте у својству експонента је изузетно пожељна и ефектна.
На сталној изложбеној поставци у Сруганику су наредне карте:
Карта (скица): Кумановска битка (23-24. октобра 1912.)78
Секција Ваљевска Каменица, размере 1:50.000 генерала Ж. Мишића 79
Дефанзивна фаза Колубарске битке (16.11. - 2.12.1914.)80
Офанзивна фаза Колубарске битке (3. -15.12. 1914.)81
Секција Мионица, размере 1: 50.000 генерала Живојина Мишића.82
Отступни правци српске војске кроз Црну Гору и Албанију 1915/16.83
Скица: Распоред трупа 1. армије од 1 - 4. октобра 1916.84
Скица-цртеж: Телефонска мрежа 1. армије уочи напада на Битољ, 12.
новембар 1916.85
Кроки положаја Дринске дивизије са распоредом трупа на дан 8. маја
86
1917.
Секција Водена, размере 1:200.000 војводе Ж. Мишића.87
Секција Џумаја, размере 1:200.000 војводе Ж. Мишића.88
Добропољска битка (15.09. - 21.09.1918.).89
Гоњење непријатељских снага (21. 9. -1.11.1918.).90
Кроки српских и непријатељских положаја на фронту 1. армије (сектор Дринске и Дунавске дивизије 5. пеш. пука Дринске дивизије) 30.
јануар 1918.91
Секција: распоред снага на западном фронту, размере 1 : 1.000.000
војводе Живојина Мишића, 1918.92
Секција Битољ - Водена, размере 1:200.000. Војвода Живојин Мишић
је лично уцртао правце кретања српских дивизија на север до Вардара.93
На историјском делу сталне изложбене поставке меморијалног комплекса "Родна кућа војводе Живојина Мишића" у Струганику презенто-
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вана је вредна архивска грађа, вешто укомпонована са осталим експонатима као што су фотографије, тродимензионални предмети, уметничке слике, старе књиге које су део Мишићеве личне библиотеке... Евидентан је
научни, историјски приступ приликом сакупљања и приказивања предмета који илуструју рад и духовни живот војводе, али и намера да се они
уклопе у један аутентичан животни амбијент. Висок ниви презентације
који је у самом врху музеологије данас, ставио је Родну кућу војводе
Живојина Мишића у ред најзначајнијих меморијалних музеја у нас.

ИЗРАДА АРХИВА

Милча МАДИЋ
КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА - ВАЉЕВО 1921-1941
историјска белешка
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Одбор Кола Српских Сестара у Вал»еву формиран је 20. марта 1921.
године, на оснивачком скупу који је сазвала Дара Винтровић. На првој
седници Одбора конституисана је Управа од 36 чланова, Надзорни одбор
одЗ члана, истовремено је извршен избор: председника, потпредседника,
благајника и секретара благајне. За председника Управе изабрана је Анђа
Јеремић, која је вршила ову функцију до половине априла 1923. године,
када је због пресељења у Скопље изабран нови председник Персида Савић, удова Миливоја бившег начелника Министра правде у Влади Србије.
И пре оснивања Одбора у годинама пред Први светски рат, Коло
Српских Сестара је било активно у Ваљеву. У првом броју календара
"Вардар" за 1906. годину поред других, помиње се и Пододбор у Ваљеву.
Будући да је Главни одбор Краљевине Србије, формиран у пролеће 1903.
године у Београду, као орган женског патриотско-хуманитарног друштва,
евидентно је да КСС у Ваљеву делује у првим годинама његовог настанка.
Коло Српских Сестара настаје као израз потреба које су наметале:
историјске, политичке, економске, културне и друштвене прилике, у којима је живео српски народ крајем прошлог и почетком XX века. Тешку
драму преживљавао је већи део српског народа у неослобођеним крајевима, где је обесправљен и подвргнут денационализацији Отоманске и Аустроугарске власти. Наглашено интересовање и брига КСС, у периоду до
I светског рата, била је усмерена пре свега на судбину сународника ван
Србије, коју је својом патриотско-хуманитарном мисијом настојало да
ублажи.
У условима окупације Србије 1915 - 1918 делатност КСС је била
прекинута на тлу Србије, обновљена је по завршетку рата у новим знатно
измењеним, за српски народ не мање сложеним и тешким условима.
Огроман број ратних инвалида, ратне сирочади, самохраних мајки, тешко
оболелих и на други начин унесрећених, вапио је за сваковрсном а посебно материјалном помоћи. Нова државна власт опхрвана властитим по-

рођајним мукама, није била у стању, нити довољно спремна да све те
проблеме решава. У таквим условима КСС, одмах по завршетку рата
обнавља своју хуманитарну активност, проширујући организацију на све
крајеве нове државе.
Избором Управног и Надзорног одбора, председника, благајника,
секретара, 20. марта 1921. године, отпочела је двадесетогодишња активност КСС у Ваљеву о чему сведочи сачувана архивска грађа, настала
његовом делатношћу. Разноврсну и плодну активност удружења КСС у
Ваљеву, прекинуо је II светски рат. Последња седница Одбора одржана је
15. марта 1941. године, непуних месец дана пред почетак рата.
Одбор КСС у Ваљеву своју организацију и активност заснивао је на
правилима која су усвојена од стране Одбора, а одобрена од Министарства
унутрашњих дела. Тако се из попуњеног формулара, којим је Срески
начелник тражио податке о Одбору КСС у Ваљеву види да је поменуто
Министарство одобрило "Правила друштва" 31. маја 1926. године под
бројем 22706.
КСС у Ваљеву као патриотско-хуманитарно удружење, организовано
је и делује као огранак српског и југословенског удружења, чијим радом
руководи Главни одбор са седиштем у Београду. Одбор у Ваљеву је управни орган удружења који чине чланови изабрани на Скупштини чланица.
Одбор бира председника, потпредседника, благајника и секретара. Председник сазива и води седнице, представља Одбор у коресподенцији са
органима власти, другим удружењима и Главним Одбором КСС. Секретар као техничко лице, води записнике на седницама Одбора, преписку и
укупну администрацију. Благајник обавља и води благајничке послове;
прикупља и евидентира прилоге, уплаћује и прослеђује додељену помоћ
и спроводи све одлуке Одбора које се тичу финансија
Ч ланство у КСС је добровољно а остваривало се прихватањем дужности и права из "Правила". Годишња чланарина је по своме износу била
приступачна и члановима скромнијег имовинског стања а из њеног износа је подупирана активност удружења. Поред плаћања чланарине обавеза
чланица је била да се укључују у добротворне активности као што су:
израда одевних предмета, организовање добротворних приредби, забава,
прослава и сл., на којим аје оствариван приход за помоћ сиромашним,
немоћним и угроженим. У организовању добротворних акција, чланице
Одбора су испољавале висок степен сналажљивости, користећи верске и
друге празнике; Ђурђевдан, Врбице, Ускрс и Малу Госпођу као властиту
славу, да прикупе прилоге за рад удружења. Продаја посебно аранжираног
Ђурђевданског цветка и венчића за Врбице су сами примери њихове
довитљивости.
Број активности чланства КСС у Ваљеву кретао се између 200 и 300
чланица. Значајну улогу, посебно у материјалној потпори удружења имали су: велики добротвори, добротвори и утемељивачи. Њихов број се
временом мењао, у извештају за 1928. годину поред 250 чланица наводи се

и број од: седам великих добротвора, 55 добротвора и 73 утемељивача.
Статус ових чланова обезбеђиван је одговарајућим износом прилога за
КСС, који је чинио значајну материјалну потпору удружења.
Делатност чланства и Одбора КСС се одвијала у суштини кроз три
основна сектора:
I. Унутрашњи друштвени рад који се манифестује анимирањем
чланства за активност у друштву, организовање добротворних активности, оснивање и рад Одбора госпођица (1931), као подмлатка који је укључивао млађе чланице у активностима КСС и др.
II. Културни рад, који својом ширином обухвата велики број разноврсних акција које су изведене у Ваљеву или се удружење укључивало у
такве активности на ширем понекад и интернационалном плану. Тако су
организоване активности на обележавању годишњице Ослободилачких
ратова, 150 година од Вуковогрођења, пренос посмртних остатака сликарке Надежде Петровић из Ваљева у родни Београд (1924), прикупљање
прилога за изградњу храма Св. Саве, Дома културе у Ваљеву, Дечјег одмаралишта на Дивчибарама, учешће у акцији преноса посмртних остатака
Хенриха Сјенкјевича из Швајцарске у Пољску. Одбор КСС је водио акције
на прикупљању прилога за изградњу капеле на војничком гробљу Зејтинлик у Солуну (1920), споменика Гаврилу Принципу, споменика на Мачковом камену, Дома КСС у Београду, Шапцу и другим местима, споменик
захвалности Француској и др. Отворене су школе за нудиље и домаћице а
посебно је запажено учешће КСС на међународној изложби ручних радова у Прагу.
III. Хуманитарни рад је основна и најраширенија делатност КСС и
он се испољавао у разноврсним акцијама које су биле усмерене на
пружање помоћи свим категоријама становништва којима је она потребна. Поред израде одевних предмета, прикупљена новчана помоћ дељена
је најугроженијима, најчешће поводом неког верског празника (Божић,
Ускрс, Свети Сава и др.) Најзапаженије активности су биле; помоћ у новцу
и опслуживање ђачке кухиње, помоћ ратним инвалидима, ратној сирочади, сиромашним ђацима и сл. Ђацима гимназије је уручивана
новчана награда за најбоље урађени Светосавски темат, сиромашним
сељацима куповане су саднице воћака, организован је течај за добровољне
болничарке у рату, прикупљана помоћ поплављенима у Обреновцу (1938)
упућивана помоћ преко Црвеног крста чехословачким избеглицама и припадницима племена Миридита из Албаније и друге активности.
Активност Одбора и удружења у целини, у првим годинама по оснивању, одвијала се у просторијама других удружења и организација,
најчешће у основној школи. Суочене са недостатком простора за своју
активност чланице Одбора су успеле 1933. године да откупе кућу а наредних година и да је опреме, уведу воду (1938) и створе повољније услове за
рад властитог удружења.

За запажене резултате остварене у хуманитарној и патриотској мисији, Одбор КСС у Ваљеву одликован је од ГлавногОдбора Црвеног крста.
РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ И СТАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЋЕ
Фонд архивске грађе настао делатношћу Одбора КСС у Ваљеву (1921
- 1941) године, једноставне је структуре, без организационих јединица
што поједностављује послове на сређивању и обради архивске грађе и
изради научно-информативних средстава.
Оствареним увидом у архивску грађу, утврђено је да су од књига
регистратуре за читав период вођени: Записници са седнице Одбора,
деловодни протоколи, књиге благајне и евиденције чланова удружења.
Књиге записника са седница Одбора комплетно су сачуване, уредно
вођене са свих редовних и ванредних седница које су одржаване по правилу једном месечно. Записници су уредно оверавани печатом Одбора од
стране надлежног органа. Ових књига је укупно осам и оне представљају
сведочанство о богатој и разноврсној активности Одбора и удружења у
целини. Подаци из записника су драгоцени извор за проучавање друштвено-историјских услова и прилика у којима удружење делује и остварује
широку сарадњу са другим друштвима и удружењима.
Одбор је своју делатност финансирао претежно из прикупљене чланарине, добровољних прилога, улога добротвора и помоћи општине. Сви
послови: административни, финансијски, организациони и други обављани су волонтерски од стране чланица Одбора.
Општа акта (преписка), евидентирана је уредно кроз деловодне протоколе. Завођење аката је вршено посебно за сваку годину, почевши од
броја један. Поред деловодног броја налази се уписан датум пријема или
отпремања аката. На полеђини аката обавезно је сачињена белешка "примљено к знању у акта", испод забелешке потпис секретара, што упућује да
је целокупну коресподенцију водио секретар Одбора. На полеђини више
деловодног броја у десном горњем углу, било да се ради о улазном или
излазном акту, обавезно је отиснут печат Одбора кола Српских Сестара
Ваљево, који је елипсастог облика. Деловодни протокол је вођен централизовано за сва акта, без обзира на њихов садржај. Укупно је годишње
било 100 - 150 аката.
Обзиром на количину и структуру архивске грађе која је сачувана о
раду Одбора КСС, начина вођења регистратурског и канцеларијског пословања, примењен је најприкладнији, хронолошко-тематски метод
сређивања. Архивску грађу претежно чини преписка, која је вођена, одлагана и архивирана по систему деловодних бројева, што омогућава једноставан начин сређивања, хронолошким редом су акта долазила или отпремана из регистратуре. Мањи део архивске грађе чине разноврсни штампани материјали, (прогласи, позивнице, правила, извештаји, разгледнице, захвалнице и сл.) Овај материјал није посебно евидентиран и не
поседује никакве регистратурске ознаке, те је сређиван и обрађен као
посебна тематска целина са класификацијом према садржају аката.

Деловодни протокол вођен је за сваку годину посебно, започињући
завођење аката са бројем 1, до краја текуће године. Документи су хронолошки поређани а пошто њихов број у једној години не прелази 150, лако
је установити, колико аката за сваку годину не достаје. На примеру 1922.
године у којој је укупно заведено 110 аката, од чега недостаје 32 сачувано
је 78. Пошто је извршено сређивање овог фонда, подаци о броју предмета
који недостају су унети у унутрашњу листу на унутрашњој страни архивске кутије. Ове листе садрже податке: назив фонда, година, број аката, број
листова, колико недостаје- постоји, примедбе, садржина-преглед грађе о
познатим личностима, значајним догађајима, уредбе, расписи, прописи и
др. Приликом сређивања исказани су подаци тражени у унутрашњој
листи.
Од научно-информативних средстава урађен је Сумарни инвентар,
на обрасцу и према упутству Савета за науку НР Србије из 1957. године.
Значај података које фонд садржи о; сликарки Надежди Петровић, оснивању нудиљске школе, Дечјег одмаралишта на Дивчибарама, рестаурациј и основне школе Прота Матеја у Бранковини, прослави годишњице
ослободилачких ратова и др, налаже обавезу израде Аналитичког инвентара.
Књиге су сређене и обрађене хронолошки, на спољној страни корица
је етикета са подацима: назив фонда, врста књиге и период за који су
вођене. Унутар књиге извршена је пагинација, чиме је утврђен број коришћених и неискоришћених страна
Гледајући у целини на стање сређености архивске грађе овог фонда,
омогућено је корисницима грађе, посебно истраживачима, да лако и брзо
дођу до података о делатности Одбора КСС у Ваљеву.
СТАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ПРИЛИКОМ ПРЕУЗИМАЊА
Архивска грађа фонда КСС у Ваљеву, пронађена ј еприликом преузимања архивских фондова Месних народних Одбора, народних Одбора
општина и Ваљевске штедионице, октобра 1955. године у згради тадашње
општине Ваљево. По престанку рада Одбора КСС, непосредно пред
почетак рата његова скромна имовина и архива предати су општини града
Ваљева, и све вренме окупације налазиле се на тавану зграде.
У архивској грађи помешаној са поменутим фодовима, пронађено је
и издвојено: 8 књига записника са седница Одбора, чије су граничне
године 1921 -1941, у тврдом повезу и добро очуваних. Архивска документа
у две фасцикле, која се односе на период 1921 - 1935. године док остатак
грађе није пронађен. Архивски материјал је пронађен и преузет у доста
очуваном стању, те из њега није вршено излучивање. Фонд архивске грађе
Кола Српских Сестара у Ваљеву 1921 - 1941. година уведен је у књигу
пријема архивске грађе према Упутству о инвентарисању архивске грађе
у државним архивима НРС 18/1957. године.

Снежана Радић
ПРИЛОГ ЗА ИСТОРИЈСКУ БЕЛЕШКУ ОНО ВАЉЕВО (1944-1947)
- ОДСЕК НАРОДНЕ ИМОВИНЕ (1945-1947) 1944-1947
УВОД
У Београду је, 21. новембра 1944. године, на седници Председништва
АВНОЈ-а усвојена Одлука о прелазу у државну својину непријатељске
имовине, о државној управи над имовином неприсутних лица и секвестру
над имовином коју су окупаторске власти присилно отуђиле. 1 Ова Одлука
ступила је на снагу 6. фебруара и тек тада су се стекли услови за доношење
законских и подзаконских прописа везаних за државну својину.
Темељ нове социјалистичке државе био је у државној својини. Зато
је Одлука била основни нормативни акт младе државе којом су регулисане категорије имовине у државној својини и права и обавезе новооснованих органа за управу народним добрима. У почетку, циљ Одлуке је био да
се подржављена или секвестрирана имовина стави под надзор Државне
управе народних добара (у даљем тексту ДУНД) и на тај начин изврши
максимално "искоришћавање те имовине за планску производњу" и за
успешну економску обнову и изградњу земље.
Појам имовине дефинисан у Одлуци обухватао је: непокретна добра,
покретна добра и права, односно земљишне поседе, куће, намештај, шуме,
рударска права, предузећа са опремом и залихама, хартије од вредности,
све врсте п латежних средстава, ауторска права и сва остала права по основу
права на имовину.
L ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ ПОСЛОВАЊА
Правилником о организацији ДУНД-а2 био је одређен статус и делокруг пословања.
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МИАВ, Ф о н д ОНО Ваљево, Одсек народне имовине 1945 - 1947, Kl, IIA (Одлука је
објављена у Службеном листу ДФЈ 2/45)
Правилник је ступио на снагу 9. фебруара 1945. године, а објављен је у Службеном
листу ДФЈ 3/45

Привредни одсек ОНО Ваљево добио је 17. јануара 1945. године распис3 (који је уједно и наредба и упутство) од Повереништва привреде да
је у њему основана Српска управа народних добара и да је њеним оснивањем у својину Србије прешла:
"1. Сва имовина немачког Рајха и његових држављана на територији
Србије.
2. Сва имовина лица немачке народности, изузев оних који су се
борили у редовима НОВ и ПОЈ...
3. Сва имовина ртаних злочинаца и њихових помагача..."
Даље, у тексту пише да окружни одбори треба при својим привредним одељењима да организују тела која ће бити органи ове Управе. Ова
тела су морала "чинити поштени, поуздани и стручни људи", јер су у
питању "милионске вредности народне имовине које се расипају и развлаче". Зато је требало у најкраћем року, по одређеним критеријумима
прикупити податке о имовини на територији округа.
Поступајући према поменутом акту, Привредни одсек ОНО Ваљево,
22. јануара 1945. године,4 известио је Повереништво привреде АСНОС-а Српску управу народних добара, о преузетим мерама за попис, процену и
преузимање народних добара. Од интендатуре Команде места Ваљево
тражили су попис народне имовине која је водила инвентар и са том
имовином располагала, а од Војног суда ваљевске војне области спискове
осуђених лица. У том периоду Одсек народне имовине још није био
основан из "техничких разлога", већ је целокупан посао обављао Србољуб
Расулић, дипломирани правник. Нејасна је била и организација службе и
није се знало: да ли ће тело бити самосталан орган у оквиру Привредног
одсека или изван њега; да ли ће имати функције одељења, одсека, подосека
или реферата; какав ће назив носити; да ли ће директно контактирати са
Повереништвом или преко Привредног одсека ОНО и читав низ других
питања.
Актом од 24. фебруара 1945. године5 Повереништво привреде
АСНОС-а је обавештено да је у Привредном одељењу ОНО Ваљево основан Одсек управе народних добара, а да је шеф Србољуб Расулић.
Деликатност посла Одсека, евидентирање и преузимање народне
имовине, захтевала је велику одговорност. Поред тога, посао је био обиман
и у почетку отежан због дотадашњег начина рада Команде места Ваљева,
која није Одсеку пружила праве евиденције са уредним и потпуним подацима. До тада је конфискација вршена у корист фонда за НОБ и покретна
добра су углавном била утрошена за потребе војске. Континуитет организације посла ометале су војне власти у два правца: прво, биле су нерегулисане компетенције између војних и народних власти (па нпр. по ставу
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МИАВ, Фонд ОНО Ваљево; Одсек народне имовине Kl, IIA, дел. 111/45
Исто, Kl, IIA, дел. бр. 160/45
Исто, Kl, IIA, дел. бр. 265/45

Војног суда војне области западне Србије конфискацију и даље треба да
врше војне команде, а не народне власти) и друго, што су, врло често,
способни људи из Одсека мобилисани од стране војних власти у војне
јединице.
Одсек управе народних добара Србије ОНО Ваљево спроводио је
конфискације имовине, пратио и убирао приход од непријатељске имовине, евидентирао све што је везано за народну имовуну и координирао рад
реферата при срезовима ваљевског округа, а све на основу Закона о конфискацији и извршењу конфискације.6
Конфискације имовине спроводиле су трочлане комисије. У ваљевском округу било је шест комисија; пет за срезове и једна за град Ваљево.
Посао су обављале записнички, према пресудама надлежних судова. Лица
којима је био повређен правни интерес спроведеним извршењем, имала
су право жалбе Одељењу унутрашњих послова ОНО. Тек после тога,
надлежни срески судови доносили су одлуке и закључке да се у смислу
Одлуке АВНОЈ-а, право власништва конфисковане имовине пренесе на
државу. Тада је имовина брисана из јавних књига и добра су постајала
народна добра. Најтежи део посла била је стварана процена вредности
конфисковане имовине.
ПраворасполагањаконфискованомимовиномимаојеДУНД. Земљишне поседе, шуме и куће у пословно руководство добијали су месни и
срески народни одбори. Приходи који су убирани, на пример од станарина конфискованих кућа, директно су упућивани Председништву
АСНОС-а - Управи народних добара Србије.
Конфискована предузећа и рудници (у зависности од локалног, окружног или републичког значаја) предавана су на пословно руководство и
управљање одговарајућем одељењу окружног одбора или надлежном министарству. Постављало се питање шта и како са запосленима у тим
предузећима и рудницима, а што је у складу са новим својинским односима и влашћу. У том смислу Повереништво за индустрију НКО Ј послало
је решење и упутство 7 15 фебруара 1945. године о поступању према затеченом особљу у предузећима под управом ДУНД-а и решење о проглашавању неважећих свих уговора које су склопили бивши власници, као и о
широким овлашћењима делегата - принудних управитеља о пријему и
отпуштању радника. Послати су и критеријуми под којима се може задржати радно место, а односили су се на "политичку исправност запослених лица у предузећима за време окупације", а затим следе: стручност,
материјално стање запосленог, финансијске могућности предузећа и последњи критеријум да се сви способни и спремни окупе на обнову земље.
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Поменути закон је објављен у Службеном листу ДФЈ бр. 40 о д 9. 6.1945. а пренишћен
текст истог Закона је објављен у Службеном листу ДФЈ 61/46
МИАВ Ф о н д ОНО Ваљево, Одсек народне имовине, Kl, IIA, без деловодног броја о д 15.
фебруара 1945. године

Комисије за конфискацију, и поред детаљних упутстава нису радиле
ваљано и брзо. Спискови конфисковане имовине завршени су и комплетирани тек средином маја 1945. године и то на срезове: ваљевски, подгорски и колубарски. док, за тамнавски срез комисија није била ни конституисана, а комисија за посавски срез посао је поверила месним одборима.
Поред стално присутних проблема проистеклих из природе посла,
Одсек је имао још неке: није имао довољно стручног кадра, средстава за
рад (на пример за машину за куцање), иако се из извештаја о раду види да
је слао позамашне суме новца УНД.8
Средином 1945. године престале су са радом комисије за конфискацију и сав посао су преузели срески народни судови, што је изазвало,
поновни застој у раду Одсека.
Уследила је нова организација управе народних добара. Према Упутству број l, 9 а на основу Правилника о делокругу и организацији Земаљске
управе нородних добара Србије (у даљем тексту ЗУНДС), од 5. септембра
1945. године, сви одсеци и реферати при народним одборима постали су
њен саставни део. Њихово целокупно пословање било је подређено општој контроли и вођено је по добијеним упутствима од ЗУНДС-а. Одсеком ОНО Ваљево руководио је шеф, а среским рефератима управљао је
референт. Одсецима и рефератима као делокруг посла била је одређена
"домаћинска" управа над добрима у државној својини или која ус под
секвестром државе, а налазе се на територији округа, и да се добра попишу
и процене. О свом раду морали су сваког месеца да извештавају ЗУНДС.
Управа је требало да делује брзо и ефикасно, да би се народна добра што
пре употребила за обнову и развој земље. На основу архивске грађе може
се закључити да је рок завршетка тих послова био крај 1945. године.
У јануару 1946. године ЗУНДС је проследио наредбу и упутство10.
Председништва привредног савета ФНРЈ о ликвидацији ЗУНДС-а и
њених органа до 1. марта исте године. Према упутству, функције републичких УНД-а требало је да преузму одговарајућа републичка министарства. Зато је наложено да се заврше сви поступци конфискација по чл. 28
и 30 Закона о конфискацији; да се заврше све евиденције о конфискованој
имовини и да се утврди вредност народних добара Имовина "локалног
значаја" (као таква, процењена је од надлежних министарстава) остављена
је на управљање народним одборима.
Укидање ЗУНДС-а није подразумевало аутоматски прекид послова
проистеклих из Одлуке АВНОЈ-а из 1944. године. Наиме, дошло се до
закључка да се тај посао мора продужити, без обзира на ликвидацију
његових управних органа и да читаво пословање треба пренети на републичку владу.
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Исто, К2, IIIA - Извештај о раду за новембар 1945. године достављен 14. децембра 1945.
године
Исто, Kl, IIA, дел. броја о д 5. септембра 1945. године
Исто, КЗ, IIA дел. број 161/46

У складу са овим, ЗУНДС је издао Уредбу о ликвидацији ЗУНДС-а
објављену у Сл. Гласнику Србије бр. 18, од 27. априла 1946. године.
Уместо ЗУНДС-а формирано је Одељење народне имовине при
Председништву владе НР Србије; одсеци народне имовине при окружним народним одборима; у срезовима, и изузетно у месним народним
одборима, реферати.
Придржавајући се Уредбе и њеног тумачења11 Одсек управе народних добара променио је назив у Одсек народне имовине, који је задржао
до престанка са радом.
Новоформирани Одсек добио је у задатак правно обухватање, имовинско правну заштиту и евиденцију целокупне народне имовине и имовине под секвестром на територији ваљевског округа. Осим тога, Одсек је
усклађивао рад реферата и осталих органа у самом Одсеку и реферата по
срезовима.
Да би се остварили постављени задаци унутрашња организација
Одсека народне имовине имала је два реферата: правни и евидентни.
Правни реферат вршио је послове правног обухватања имовине и имовинско правну заштиту, а евидентни реферат је прикупљао све податке о
народној имовини. Сам поступак сређивања списа сматран је важним
задатком, јер је "свака имовинска маса морала имати свој предмет са свим
списима и документима".
У1947. години Одсек је радио два месеца, по наредби Председништва
Владе ФНРЈ пов. бр. 1788. Председништво Владе НР Србије - Одељење
народне имовине издало је решење 12 1. фебруара 1947. године о ликвидацији комисија, одељења и одсека на тај начин што ће бити извршен
пренос послова ових органа који имају у пословном руководству одговарајућу имовину, а све према члану 3. раније поменуте Уредбе о ликвидацији ЗУНДС-а из 1946. године. Као задњи рок за ликвидацију одређен је
10. фебруар 1947. године.
Сва досијеа појединих имовинских маса предата је надлежним органима Тако је на пример имовина републичког значаја предата одговарајућем републичком министарству. Општа архива ван досијеа, картотека
лица осуђених на конфискацију и инвентар предати су Општем одељењу
ОНО Вал>ево.
Последњи заведени акт у Одсеку народне имовинеОНО Ваљево носи
деловодну ознаку 7600 са датумом од 26. фебруара 1947. године што показује да ликвидација Одсека није спроведена у задатом року.
Последњи назив Одсека гласи:
(препис штамбиља)
(ГРБ ФНРЈ)
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Исто, КЗ, IIA, дел. број 1241/46
Исто, К8, IIA, дел. број 5038

НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР
ОТСЕК НАРОДНЕ ИМОВИНЕ
Бр.
194 године
ВАЉЕВО
Званично, Одсек је радио две године од 1945. до 1947. године, мада
има архивске грађе и из 1944. године. У том периоду функцију шефа
Одсека обављало је више лица. У 1945. години шеф је био Србољуб Расулић (дипломирани правник), затим С. Д. Јованић, а у другој половини
године Драгутин Ћосић. Почетком 1946. године Одсеком је руководио
Бранко Тадић, а од јула исте године, па до ликвидације Одсека шеф је био
Селимир Живановић. У Одсеку је било четворо запослених.
II. НАЧИН СРЕЂИВАЊА И СТАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Одсек народне имовине је саставни део фонда ОНО Ваљево 1944 1947. године. Према слободној процени архивског радника, сачувано је
око 70% архивске грађе. Хронолошки оквир грађе је 1944 - 1947. г. што је
и стварно стање, без обзира што је датум оснивања Одсека крај фебруара
1945. године.
Детаљном архивистичком сређивању Одсека народне имовине приступило се крајем 1990. године. По прегледу архивске грађе и утврђивања
стања, урађен је класификациони план.
Приликом сређивања архивске грађе коришћен је принцип слободне провенијенције комбинован са тематским начином сређивања.
Извршено је занемарљиво излучивање (само дупликати неких аката). На
основу архивске грађе може се констатовати да је регистратурско пословање било комбиновано (централизовано и децентрализовано).
Архивска грађа Одсека запакована је у 8 архивских кутија. Свака
кутија има унутрашњу и спољашњу листу (етикету). Спољашња листа
(етикета) носи назив Архива, назив фонда, назив одсека, распон година и
организациону јединицу односно врсту грађе. Унутрашње листе су детаљније и поред ових општих података у њима је исписан кратак садржај
значајнијих аката.
Због деликатности садржаја архивске грађе урађен је азбучни регистар за сва лица којима је имовина конфискована, секвестрирана или им је
изречена казна као народним непријатељима. Прилагођавајући регистар
начину сређивања архивске грађе, уз сваку унутрашњу листу као прилог
дати су спискови лица (урађени по срезовима у ваљевском округу). На тај
начин веома лако могу се пронаћи тражени подаци или само помени у
архивској грађи, за наведена лица у списковима.

САДРЖАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
Према анализи, а на основу расположивих података из архивске грађе, унетих у азбучни регистар, евидентирано је 1024 лица. За 842 особе
формирани су каротони за картотеку лица осумњичених на конфикацију
имовине. Посматрано по срезовима ваљевског округа број тих лица изгледа овако: ваљевски 167 (85); подгорски 191 (10); колубарски 186 (24); тамнавски 110 (45) и посавски 188 (24). Бројеви у заградама означавају лица за
која нема картона већ о њима има неких трагова, помена или података у
разним списковима, пресудама, записницима о конфискацијама и другим
актима.
Картони су обрађени односно попуњени од августа до новембра 1946.
године и садрже личне податке о лицима којима се имовна конфискује,
правни основ обухватања имовине (по одлуци суда, или на основу чл. 28
и 30 Закона о конфискацији) и податке о конфискованој имовини. Интересантне су тачке IX и X, јер из прве се види разлог због којег је имовина
конфискована, а из друге како су нове власти спроводиле конфискацију.
Наиме, тачка IX се односи на "рад и држање осуђеног односно осумњиченог лица за које се пружају подаци, за време окупације" а тачка X је
напомена у којој се износи да ли има каквих спорова везаних за дату
имовину.
У тачки IX најчешће пише: "Био у четницима ДМ", "Активни четник
ДМ", "Сарађивао са четницима и окупатором" или кратко "Непријатељски". Има и ширих формулација као: "За време окупације био у четницима ДМ као официр. Као четник клао и батинао људе"; "Био у четницима
ДМ као кољач"; Држања за време окупације био је доброг. Доцније мобилисан у четнике"; "За време окупације био у четницима. Имао је добро
држање према народу". За 25 лица од 842 лица под тачком IX писало је:
"Имао је добро држање за време окупације", или да је држање "Непознато".
Пажљивом анализом картона може се уочити да је један број лица
био насилно мобилисан у четнике, али да су имали "добро држање према
народу", што су нове народне власти отворено признавале. Исто тако, да
се уочити да су нека лица осуђена на конфискацију, не зато што су чинили
зло народу већ једноставно што материјално добро стоје па им се приписивало да су "привредни сарадник окупатора", "што је прикрио већу
количину предмета потребних за вођење НОБ-а" (а у питању је сапунџија,
прим. аутора).
Под тачком X поменутих картона најчешће је писало да је "обустављен поступак конфискације пошто осуђени нема имовине", или зато
што је "имовина остављена породици као минимум за издржавање" без
обзира на тежину причињених кривичних дела. Тако од 842 евидентирана
лица поступак конфискације обустављен је код 595 лица из наведених
разлога.

Када се анализира врста конфисковане имовине, види се да је у
ваљевском округу највише конфисковано пољопривредних добара, укупно 845,97 хектара, а од тога: оранице 604,95 хектара, ливаде 111,44 хектара,
шума 65,01 хектара, пашњака 35,11 хектара, воћњака 15,21 хектара и неплодног земљишта 13,96 хектара. Код 63 лица са територије округа одузете су
једна или више кућа: у посавском срезу од 14 лица 28 кућа; тамнавском од
8 лица 16 кућа; колубарском од 9 лица 15 кућа; подгорском од једног лица
2 куће и у ваљевском од 31 лица одузете су куће, али нема тачан број кућа.
Овај кратак преглед и пресек садржаја архивске грађе Одсека народне
имовине илустративно говори о томе како је текао процес стварања државне својине као владајућег облика својине и темеља нове власти.

ПРИКАЗИ

Владимир КРИВОШЕЈЕВ
Боривоје Маринковић, ХАЏИ-РУВИМ
- ПРЕ ЦЕЛИНЕ, ПРЕ СМИСЛАI—II, Ваљево, 1989/90
Записи остављени на празним страницама, унутрашњости корица,
или на маргинама књига, писани са циљем да дају сведочанство о појединим догађајима битним за историјске токове, представљају важне изворе
који сведоче, како о времену у ком су записани, тако и о њиховом записивачу. Често садрже и сведочење из „друге руке" о неким догађајима из
даље прошлости, гледано од тренутка записивања, а не ретко су и једини
познати информатор о појединим догађајима.
Капитално дело Љубе Стојановића, СТАРИ СРПСКИ ЗАПИСИ И
НАТПИСИ, које се појавило почетком овог века представља велики корак
у објављивању ове врсте историјских извора, али далеко од тога да даје
последњу реч овом послу, већ отвара нове приступе истраживачима који
следе.
Један за другим, у 1989. и 1990. години, у издању ГИРО „Милић
Ракић", Народног музеја из Ваљева и СИЗ-а (Фонда) за финансирање
културе Скупштине општине Ваљево из штампе излазе два тома још
једног капиталног дела насталог као резултат вишедеценијског рада
његовог аутора. Реч је о књизи Хаџи Рувим- пре целине, пре смисла, др
Боривоја Маринковића, професора историје књижевности на Универзитету у Новом Саду.
На један вешт, научно-методолошки веома квалитетан начин, Маринковић је сакупио и објавио све до сада познате записе које је иза себе
оставио Хаџи Рувим Нешковић, архимандрит манастира Боговађа, велики
српски просветитељ и један од највиђенијих Срба са краја 18. века и
почетка 19. века и прва дахијска жртва у сечи кнезова Тако се, по први пут,
налази на једном месту сабран, 141 запис (остављен на 59 предмета: књига,
крстова, дрворезних клишеа..., расутих на преко 30 локација, од Бранковине и Боговађе, преко Хиландара до Прага и Лондона..) од којих су 26
загубљени или неповратно изгубљени 6. априла 1941. године у пожару у
Народној библиотеци Србије.

Ови записи су настали у периоду од 1777. до 1803. године. У првом
тому налазе се 53 записа (1777 - 1790), а у другом 68 (1791 - 1803), као и
додатних 20 записа који због дискутабилног ауторства, недовољне проучености или сумње у њихово постојање нису ушли у главни корпус, већ
су објављени и укратко коментарисани на крају књиге.
Захваљујући аутору, пред читаоце, али пре свега пред будуће истраживаче изнети су, научно критички обрађени бројни значајни историјски
извори драгоцени за проучавање како саме личности Хаџи Рувима Нешковића, тако и политичке, војне и историје културе предустаничке Србије.
Хаџи Рувим, као врстан хроничар свога времена, иза себе оставља бројне
записе на листовима многих књига дуж свих путева којим је ходио. У
њима је, попут старих летописаца, остављао важне белешке о догађајима
из свог времена. Бројни су записи везани за догађаје из времена Кочине
крајине. Међу њима су нарочито важни они у којима се описују турски
зулуми и дају спискови уништених манастира и цркава у том периоду али
и многи други, више или мање значајни тренуци из српске историје,
савремени Хаџи Рувиму, као и неки ранији, о којима је он слушао или
читао, нису остали незабележени. Неки од тих записа представљају потврду другим изворима, дајући им тако нову доказану снагу, или пак дају
нове, из других места непознате информације. Поред тога, Рувим у својима записима доноси и низ директних или индиректних аутобиографских
података.
Највећи број овде објављених записа већ су познати у науци, поједини не ретко и више пута објављивани, али то не умањује значај овог
издања, јер он и није, бар не првенствено, у сакупљању и хронолошком
разврставњу извора, мада је то дуг и мукотрпан посао, вредан труда. За
разлику од других аутора који се баве објављивањем историјске грађе,
Маринковић се на зауставља нд томе, већ улаже додатне, знатно веће,
напоре и уз сваки запис даје исцрпне критичке коментаре и анализе које
су пример како треба научно објављивати изворе ове врсте. У тим коментарима, поред основних података о самом запису (књига у којој је записан,
број стране, место где се чува, ранија издања...), аутор обавља и потпуну
анализу сваке информације коју запис садржи. Сваки догађај, место или
личност, поменути ма и маргинално, ако се осећа потреба за тим, пропраћени су исцрпним и прецизним анализама, те не ретко ти коментари
прерастају у научне расправе које критици подвргавају многе раније
претпоставке захваљујћи новим чињеницама до којих се дошло у овим
анализама, или пак разрешавају нека стара, спорна питања. На ове начине
Маринковић не само да нам у потпуности осветљава до сада магловит
животни пут Рувима Нешковића, већ приказује кроз призму његових
записа целокупно доба у којем је он живео, не либећи се, кад природа
записа то захтева, да се врати дубље у прошлост, или пак да крене даље у
„будућност" да би тако разјаснио историјат догађаја, изградњу и обнову
манастира, порекло и судбину књига у којима се налазе записи, претке и
потомке помињаних личности...

Како је већ предочено, ова књига је разултат вишедеценијског рада
њеног аутора, и то што је посебно занимљиво, кабинетског рада којије
професор Маринковић претпоставио теренском, те је скоро све записе
сакупљао са преписа, фотографија или других, ранијих издања, без консултовања оригинала. Из тога произилазе и неке непрецизности чије
разрешавање захтева излазак на терен и суочавање са оригиналом. Тако на
пример, наилазимо на различите недоумице: од неизвесности стране на
којој је остављен запис (на више места), преко спорног места чувања
књиге (записи број 90,97...) до недоумице око саме књиге у којој је запис
написан (запис број 8, 77, 78...). Али будући да тежиште књиге лежи на
коментарима записа више него на самим прикупљеним записима, ова
„кабинетска учауреност" није велики недостатак, већ само изазов будућим
истраживачима, да сличном проблему приђу на један другачији начин.
Међутим, ради потпуне објективност, неопходно је поменути да и поред
све темељности критичких анализа, усред преопширности грађе, професору Маринковићу су се поткрале извесне грешке и у коментарима, пре
свега у датирању записа. Датуми су углавном преузимани од ранијих
објавиљивача, с тим што наш аутор не ретко изражава сумњу у њихову
тачност, али поједини сумњиви датуми му и промичу, свесно или не, без
коментара. Тако на пример, запис број 53 датиран је у 1790. годину. У том
запису пише „Рувим архимандрит". Маринковић овде примећује да је
Рувим то постао тек 1795., преузимајући од ранијег издавача објашњење
да је у питању подсвесна жеља, али не коментарише разлог због кога је
овај запис датиран у 1790. годину када не њему нема датума. Слично је и
са записом број 60, где аутор износи могућност да тај запис није дело Хаџи
Рувима, али не објашњава зашто га датира у 1792. годину када се у запису
тај датум не помиње, а Рувим се и овде титуларише као архимандрит.
Поред ових примера срећемо и омашку везану за запис број 59 у ком се
помиње Рувимов пут у Сарајево, од марта месеца 1792. Као разлог за тај
пут Маринковић износи могућност преузимања неких раније украдених
књига, позивајући се на запис број 63 као доказ за ту хипотезу, али у том
запису се говори о путу у Сребреницу (а не у Сарајево) и то годину и по
дана касније, у септембру 1793.
Међутим, у целокупној структури дела ови пропусти представљају
само кап у мору заиста квалитетних и извенредно презентираних информација, те на тај начин ово дело постаје незаобилазно штиво свим садашњим и будућим истраживачима предустаничке Србије, без обзира на
тему и проблематику коју буду изучавали.
За крај је занимљиво напоменути да је у ова два тома Маринковић
обавио и један занимљив и користан експеримент „редакторске непринципијелности". Наиме, Хаџи Рувимови записи у првом тому књиге су дати
у „чистој", а у другом, у „транслитерарној транскрипцији", како би се, по
ауторовим речима „практично испитало који је од ових начина практичнији за објављивање предвуковских текстова".

ХРОНИКА

др Марија Исаиловић
ВАЉЕВО У XIX ВЕКУ
Међу истраживачима прошлости Ваљева, као и међу Ваљевцима, увек
посебно заинтересованим када је у питању историја њиховог града, веома
је изражена тежња да се истражи и напише историја Ваљева. Та тежња је
постајала јача и све више долазила до изражаја последњих неколико
година, од 1989.1 године, од наговештаја да се први помен Ваљева у писаним, сачуваним архивским изворима помера пет година уназад - од најстаријег помена у ћириличким документима из 1398. на 1393, годину у
латиничким документима. Та тежња ће у 1993. години сигурно прерасти
у изричити захтев, пошто је најстарији помен у латиничким изворима
потврђен, па ће тако град Ваљево 14. августа 1993. године доживети шест
векова свога постојања.
Иако откриће 14. августа 1393. године, у овом тренутку најстаријег
познатог помена Ваљева у средњем веку може у даљим истраживањима,
можда, бити померен у дубљу прошлост, и овај најновији податак и
чињеница да град доживљава шестогодишњицу и успон интересовања и
очекивања да се напише историја Ваљева, прави су моменат да се искаже
неколико идеја и запажања у вези са истраживањем и писањем те толико
жељене и очекиване историје града. Као истраживач најстарије прошлости Ваљева и ваљевског краја, првенствено засноване на најверодостојнијим, писаним историјским изворима, сматрам да размишљања о истраживањима изради и писању историје града, треба усмерити у два правца:
научно-методолошком и формално-садржајном.
Историја града, истргнута из средине у којој је настао научно је
неприхватљива, а баш историја Ваљева то потврђује. Она може да се пише
једино као историја града који је био део области у којој је настао и за коју
је постепено постао центар у који су се сливали сви животни садржаји те
области, а сам град постао привредни, административни, политички,
културни и уопште центар збивања која су се око њега и у њему дешавала.
Уско повезан са овим методолошким принципом је и садржај те будуће
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историје у којој град треба да буде језгро, а сва остала збивања излагана
око њега у концентричним круговима.
Други правац о коме треба размишљати је композиционо-садржајни.
Две су основне могућности: хронолошка или тематска уз које постоје
разноврсне међусобне комбинације, или нека трећа. Свако решење има
својих позитивних и својих негативних страна. Мада на први поглед
изгледа упрошћено, али је баш за историју Ваљева примерено, хронолошко опредељење. Наиме, историју Ваљева треба писати хронолошки и то
не по класичној подели на стари, средњи, нови век, већ на праисторију, а
затим по вековима, шест векова, шест књига, дакле у осам књига, од којих
би осма била синтетичког карактера, али посебно опредељена на културна
збивања, везана за личности овог вида друштвеног живота и деловања.
Прва књига, посвећена праисторији, иако је о овом времену познато
мало и најмање рађено, захтева посебно ангажовање и хитна и свестрана
истраживања. Први најстарији век историјских збивања, рани средњи век
насељавања Словена и византијски период, до нрвог помена Ваљева, такође захтева широка истраживања налазио би се у другој књизи која би
обухватала цео XIV век. Овај век је делимично истраживан, нарочито
његова последња деценија, а исто тако и прав половина XV века Идући
векови ваљевске прошлости XVI, XVII и XVIII су најнеиспитанији, мада
се о њима доста зна из традиције, материјалних преостатака, а о њима
постоје и писани извори. Најистраженији је XIX век: библиографија од
преко стотину наслова дела различитог карактера, од објављивања историјске грађе, до појединости о личностима, збивањима, објектима и споменицима то најбоље потврђује.
Познавање литературе о појединим догађајима и личностима широко проучаване и у југословенским оквирима значајне прошлости Ваљева
у XIX веку, са једне, а богатих архивских извора, иако делимично
објављених, али још увек недовољно истражених, са друге стране, условили су следећу скицу историје града у XIX веку која, истовремено, илуструје претходно споменуто схватање о концепцији будуће историје
Ваљева.
Ваљевски крај, широко пространство које плаве Колубара, Тамнава и
Љ и г са својим притокама, постепено се на северу утапа у Посавину, на
западу у Подриње, да на југу пређе у планинске венце Повлена, Маљена,
Медведника и Сувобора. Са средиштем у Ваљеву, био је у прошлости
поприште многих војних, политичких и културних збивања. У ослободилачким стремљењима XVIII и XIX века народ овога дела западне Србије
испољавао је изузетну прожетост историјском традицијом, приврженост
идеји народног ослобођења и несебично се придруживао свим покушајима да се те идеје остваре. Ова историјска истина посебно је дошла до
изражаја у годинама које су претходиле ослобођењу Србије од турске
власти и у столећу у коме се изграђивала слободна држава Од Свиштовског мира 1794. године, када по Вуку почиње први устанак, па кроз цео
слободарски XIX век, у историји српског народа дешавају се промене које

у потпуности мењају садржину његовог друштвено-економског живота.
Ваљевски крај је одсликавао све те промене и тековине које су се остваривале у Србији, а Ваљево је израсло у један од најразвијенијих градова тога
времена.
Природни положај ваљевског краја омогућио је континуитет насеља
и обележио њихов основни карактер. Земља, погодна за сејање жита,
гајење стоке и подизање воћњака и винограда, у близини подрињског
рударског базена, пространство повезано, захваљујући бројним речним
токовима, са свим крајевима Балкана, омогућивало је опстанак становништву, али и остваривање вишка производа. Град Ваљево постаје, још у
време караванске трговине, последње деценије XIV века, раскрсница путева и трговачки центар и задржаће то обележје кроз цео XIX век. Кад
почне изградња железница коју ће Ваљево добити 1908. године, многи
путеви ће изгубити значај, али Ваљево, као и сви градови поред река,
задржаће свој привредни положај све до данас.
Основни извор економске моћи града у XIX веку лежи у земљишном
поседу. Ваљевско насеље развијало се на подручју хаса, или асовине како
су говорили стари Ваљевци, царског добра, које је обухватало неколико
приградских насеља, Градац, Бело Поље, Рађево Село, Дрочине, Кличевац, и Врана, касније названо Попаре. Власници тих имања биле су турске
аге и бегови. После 1815. године ови поседи прилазе у својину најзнаменитијих људи ваљевског краја, у Грацу Ненадовића, у Кличевцу Дабића, у
Попарама и Белом Пољу Бобоваца, а у граду Грбовића, и других. Неке од
ових породица су се за стално преселиле у Ваљево (Ненадовићи, Дабићи,
Бобовци), а неке остале у вези са својим селима Ово пресељавање извршено је између 1815. и 1825.2 Непосредно преддоношење хатишерифа, 1832.
године, асовина је насељена српским становништвом. То се види из пописа мушких чланова породица који су платили харач за ту годину.3 Све
пописане породице, њих 176 у вароши, у Грацу 15, Врани 11, Белом Пољу
17, Рађевом селу 20, Дрочинама 16 и Кличевцу 17 сматрају се најстаријим
у граду и најближој околини која ће постепено постати градска територија. После 1833, када су укинути спахилуци и спахијска давања, њима ће
та земља остати. Исељавањем Турака, које је почело и пре одређеног рока,
пре 1838. године, сељаци из ближе и даље околине града преузимају
преостале турске поседе или их откупљују. У њихово власништво прелазе
њиве, ливаде, забрани, пашњаци, воћњаци, виногради, баште, чак и у
градском подручју како се Ваљевци жале 1834. године и тврде да су им
заузели "и до наших кућа заградили".4 Тај процес ће трајати скоро до
половине века. У најближој околини града, у Брђанима, Видраку, Љубостињи, Ситарима, Боричевцу, још 1841. године Ваљевци обрађују земљу
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коју нису откупили од Турака.5 Међутим, ту се није могло више ништа
учинити: на питање Начелства ваљевског шта да се ради у тој ситуацији,
кнез и Совјет су одговорили да "Ваљевци остану, као што су се нашли са
оним неодкупљеним турским земљама, по томе нека на њима по дојакошњему уживају и плоде њиногтруда, којим иј обделавају".6 Постепено
сва територија асовине постаје градска: 1862. Градац и Кличевац,7 1870.
Попаре и Бело Поље, док су Дрочине и Рађево село у саставу Ваљевског
среза.8
Ваљевски крај је био због свог географског положаја и природних
богатстава погодан и за насељавање из удаљенијих страна. После одласка
Турака долазе насељеници из разних крајева, као на пример из Босне 1832,
из Херцеговине 1857/8, из Црне Горе 1875.9 Они су заузимали просторе у
широј околини града и брзо се уклапали у средину. Крајем века старог
ваљевског становништва било је само 20% у односу на досељено.10
На поседима у граду и околини становништво се бавило пољопривредом, највише сточарством, које ће, као и у целој Србији, бити извор
богатства појединаца и економске моћи земље током целогстолећа Дубоко у XIX веку знатан број становника градске територије Ваљева биће пола
сељак, пола грађанин. Из пописа становника у 1862. години види се да
најбогатији грађани, трговци, занатлије, виши чиновници, још увек имају
земљишне поседе, баште у граду, ливаде, њиве, шуме, винограде, воденице у ближој и даљој околини града.11 У даљим деценијама века чланови
ових породица користиће стечене капитале у другим уносним пословима,
првенствено у трговини.
Осим земљишног поседа, економску моћ града стварала је и занатлијска делатност. У турско време малобројни Срби у граду били су или
занатлије или ситни трговци. Стварни напредак занатства почиње тек са
одласком Турака. Најпре сеоске занатлије силазе у град, купују плацеве,
ту се насељавају, али у прво време, као и остали, и даље обрађују земљу.
Досељеници се такође у великом броју баве занатством. Најстарији еснаф
у граду био је грнчарски, формиран 1841. године по угледу на крагујевачки.12 Када је 1847. године донета одлука о обавезном формирању еснафа, у
Ваљеву нису биле још бројне занатлије разних струка, па је организовано
седам мешовитих еснафа и два трговачка.13 У попису градског становништва из 1862. године од 951 члана који привређују (1385 мушких и 972
женска житеља), било је 183 занатлијаразних заната са 110 калфа. Највише
је било терзија, њих 48, нешто мање абаџија - 31, дунђера је било 21, а
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чаракџија, који су израђивали рукавице, чак 20. Број осталих креће се
између 8 и поједног од ређих заната." Један од тих занатлија, терзија, стар
52 године, има у граду кућу са дућаном, једну ливаду и башту у Ваљеву и
један виноград, а други, млађи, има 32 године, абаџија, кућу у Ваљеву са
дућаном и њиву у Пакљама, док један калфа од 18 година нема имања, а
вредност његовог становања, хране и рада износи 3 1/2 талира месечно, те
спада у најсиромашнију, I класу.15 Неколико година раније, 1857, забележено је да у граду постоје 53 мајсторска дућана. Средином осамдесетих
година било је у граду чак 36 врста разних заната, па је град имао 1876. и
сликара.16 Еснафи се специјализују, на пример сарачко-ћурћијско-опанчарско-шустерско-чизмарски еснаф 1879. се дели, јер се одвајају шустери,
чизмари и папуџије17, а 1901. сарачи оснивају посебан еснаф.18 У граду има
1895. године 6 кројачица, а једна од њих има 6 радница.19 Разноврсност
заната јасно показује ширину потреба градског становништва, а бројност
занатлија, пак, потражњу за њиховим услугама и производима. Развој
занатства посебно условљава и развој тржишта занатских производа који
су, одмах иза пољопривредних, роба којом се тргује.
У првој половини XIX века Ваљево постаје и центар прерађивачке
делатности, па се постепено почиње развијати и мануфактурна производња. Кланице, на рекама Грацу и Јабланици, солане или козаре, како
су их називали, продавале су месо, свеже или печено, млеко и сир, а тим
послом су се највише бавиле механџије. Биле су најпре привременог
карактера, јер су се налазиле у близини града, а затим су подизане на
удаљеним местима, на Пећини, Ђеновцу, на Крушицима.20 Воденице поточаре биле су бројне око Ваљева, у власништву виђенијих људи из града.
Оне су претече првих млинова који су такође подигнути најпре у граду:
Петковића млин, чије се име и до данас одржало, почео је да ради, према
једном документу из 1904. године, чак 1839. године са четири камена, а
други се у истом извору спомиње 1895. као млин са турбинским погоном.21
Ваљевска пивара почела је са радом 1860. године. За потребе војске у
Ваљеву је основана барутана 1837. године, а 1862. још једна. Сушаре за
шљиве најпре се оснивају у приградским насељима током осамдесетих
година XIX века.22 Већ 1891. године Ваљево има Ваљевско удружење за
индустријска предузећа.23
Трговина, може се рећи најстарије занимање Ваљеваца, добија широке могућности за развој после ослобођења од Турака. Одмах, септембра
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1815. године, ваљевски трговци моле проту Матеју Ненадовића на Врачару
да им се дозволи да отворе дућане тамо где су им и пре били.24 Имало се
чиме трговати, а слобода кретања, потребе становништвб' потражња и
изван земље и посебна пажња која се убрзо показала на поправљању старих
и изградњи нових путева и мостова, ишли су у прилоговој грани привреде
и одржавању града као раскрснице путева и трговачког центра ваљевског
краја и Србије.
Неколико акција на старим путевима и за просецање нових широм
округа оспособили су саобраћајнице којима се кретало у свим правцима
из Ваљева и долазило из бројних насеља у град. Одлучено је 1868. године
да се један део пута Ваљево - У жице "због узбрдитости и низбрдице остави
и новом линијом пут просече".25 Само у 1887. години урађено је следеће:
"трасират је и од части просечен срески пут од Бабаића уз реку Љиг преко
брда Рајца за Пожегу..., а израђено 6 км пута и на њему 2 нова проста
моста." На путу Ваљево Рогачица изграђена су два нова проста моста, на
путу Ваљево - Лозница 3 нова пропуста, а на путу Ваљево - Милановац 2
нова пропуста. За све ове радове употребљено је 22.236 пешачких и 19.030
колских надница.26 Један од најважнијих локалних путева за ваљевски
крај, одлучено је 1896. године да се трасира на релацији Ваљево - Крушици - Грабовица - Јасеница - Попучке - Лукавац - Дупљај - Бабина Лука Гвозденовић - Тврдојевац - Звиздар - Гуњевац - Уб.27 Најзначајнији, пак,
потез ове врсте учињен је изградњом пута Ваљево - Београд поред Колубаре, пута који је имао важности за целу Србију, а којим се смерови
ваљевске трговине окрећу на север.
Из бројних сачуваних докумената о ваљевској трговини види се да су
у граду пословали бакали, ситничари и трговци. Неки од њих се називају
болтаџије и шпекуланти или се каже да се баве пољском и дућанском
трговином. Половином века у граду су радила 42 трговца и 37 ситничара
и бакала. Пословали су у својим дућанима којих је 1857. године било 81.28
Из 1883. године је опис таквих дућана и пословања њихових власника:
"Има још трговаца који у дућанима продају само меки еспап, као: платно,
кошуље, поркет, циц, фланел, вунено лице за хаљине, мараме и друге
ствари и они се зову болтаџије, а има их опет који продају само каву, шећер,
рум, свеће, маслине, пиринач (ориз), слатко, бонбоне, смокве лимунове и
др. и они се зову бакали. Неки опет држе од свега по мало у дућану и они
се зову ситничари или ћифте".29 Ови трговци задовољавали су потребе
градског становништва. Трговина на велико одвијала се на панађурима,
вашарима. Одмах после ослобођења и добијања хатишерифа припремају
се услови за наставак већ познатих традиционалних ваљевских вашара.
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Одређено је 1833. земљиште на коме се простирало вашариште, на десној
обали Граца, близу ушћа у Колубару. Прикупљена је грађа и израђен план
и марта месеца изграђено је 86 дућана за Цветни вашар у априлу.30 Већ
половином века вашариште је имало 35 дућана прве класе, 41 друге и 111
дућана треће класе затим, 14 занатлијских колиба и 203 места у пољу.31
Било их је државних и приватних, а од закупа су убиране велике своте
новца. Регулисано је 1839. године да су сељаци дужни да помогну трговцима стоком у пролазу, али исто тако да имају право да штету својим
усевима наплате.32 Традиционалан вашар на Илин-дан, 2. августа, био је
прекинут због болести у Босни, али је 1838. обновљен.33 Од 1851. године
уведен је и Миољ-дански тродневни вашар од 29. септембра, по старом
календару.34 Пазарни дан за стоку уведен је 1879. године и то суботом.35 У
првој половини XIX века трговци су одржавали везе са западом, извозећи
говеда у Дубровник, коње у Травник, а у Сарајево вуну, кожу, сточне
производе, пиће. На југ, у Скопље и Солун, извозили су овце. У другој
половини века путеви трговине се мењају, па се стока шаље у Беч и Пешту,
а потребнароба купујеу Београду. Увожени су гас, алати, гвожђе, со, свеће,
сапун, чоја, сукно и друге тканине, уље. Каравански путеви замиру, а
ваљевски трговци сами путују и набављају потребну робу.
Сачувано је више пописа свега што је произведено у Ваљевском
округу који веома лепо илуструју могућности трговине на велико. У
тренутку када Министарство народне привреде 1895. године покреће акцију за централизовање извозне трговине, Суд Општине ваљевске подноси извештај о производњи и привреди уопште Ваљевског округа у коме
стоји да је у тој години произведено: десет милиона килограма пшенице
(из Колубарског срезе само 3,200.000), три милиона килограма кукуруза,
два милиона килограма јечма, десет милиона килограма овса, десет
хиљада килограма ражи, хиљади и пет стотина комада коња, двадесет
хиљада комада говеда, сто хиљада комада свиња, оваца пет стотина хил>ада
брава, коза двадесет хиљада комада, сувих шљива сто педесет милиона
килограма (из Колубарског среза чак милион и четири стотине седамдесет пет хиљада килограма), шљива за пекмез четрдесет милиона килограма, кожа сувих две стотине хиљада комада, а на крају се доносе подаци о
рудном богатству и шумском богатству.36 Сви ови производи доношени
су на вашаре у Ваљево. Најлепшу слику економског успона града и његовог подручја за овакву историјску скицу XIX века даје анализа једног
вашара. Из 1895. године сачувани су извештаји комесара ваљевских панађура за Илиндански и Миољдански вашар. Изузетно је добра била продаја
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и куповина стоке са изузетно високим ценама, каже комесар, на Илинданском вашару. Продато је 1290 волова по цени од 720 до 200 динара, 115 крава
по цени од 250 до 60 динара, коња 193 по цени од 700 до 100 динара и тако
даље, за телад, кобиле, ждребад и јагањце. За сву стоку дато је на вашару
300.000 динара. Трговаца за рогату стоку било је из Пеште, Дубровника и
унутрашњости Србије, а на Миољданском вашару исте године из Пеште,
Митровице, Београда, Крагујевца, Јагодине, Пожаревца.37 Илиндански
вашар 1891. године окупио је сточарске трговце из Босне, Турске, АустроУгарске иИталије. 38 Донето је 1895. разних занатлијских производа, затим
луча, катрана, вуне и баштенских производа. Од фабричних производа
било је разне стакларије из Јагодинске фабрике и потрошња овог еспапа
била је врло добра. Заузетих места разном робом било је 130, кола са којих
се продавало 55, а заузетих дућана 200.39 Образложење предлога за
изградњу железнице из 1895. године, који је свестрано подржао председник ваљевске општине заснивао се баш на могућностима пољопривредне производње у ваљевском крају и развијене трговине тим производима.40
Међутим, није се на вашарима само куповало и продавало. Они су
били прилика и за бројне ваљевске механџије. На описаном вашару радило је 25 механа прве, 35 друге и 21 треће класе!41
Земља, занати, прерађивачка делатност и трговина пружали су широке могућности за стицање великих капитала. Слој богатих грађана
сачињавало је и бројно више чиновништво. Капиталистички производни
односи учвршћују се, међутим, као и у осталој Србији, без кредитног
тржишта, па се јавља зеленаштво као један од видова првобитне акумулације капитала. У Ваљеву је први новчани завод основан 1871. године и то
је била Прва ваљевска штедионица. Кроз XIX век град је израстао у веома
јак економски центар, што је омогућавало да се стечени капитали улажу
у развој града и друге манифестације његовог напретка.
Ваљево је било не само економски, већ и административни, војни,
политички, црквени и културни центар Округа. У току ослободилачких
устанака ваљевско насеље претрпело је, осим људских жртава и материјална разарања, пожаре и пљачке. Ослобођење земље допринело је да се
град поново подигне, изгради и модернизује. Значај окружног места
условљавао је отварање бројних установа, административних и културних. А то је, са друге стране, привлачило у град ново становништво које
је од самог досељавања било чисто градско. За установе, за становање и
друге потребе грађана требало је обезбедити пословни, стамбени друштвено корисни простор. Све то је допринело да град мења свој изглед,
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да се развија и да, крајем века, с правом понесе име једног од најбогатијих
и најлепших градова Србије.
Језгро насеља Ваљева налазило се на десној обали Колубаре, мало
ниже од места где се састају Обница и Јабланица и "уступајаући своју воду
Колубари, утопе у њој и имена твоја", како сликовито каже Мр Ђ. Милићевић, први историчар слободне Србије. Ту га почетком XIX века, 1826. и
1827. године, налазе путописци који запажају само неколико објеката.
Двор Јеврема Обреновића, здање модерно опремљено, црква мала, од
плетера и зграда суда били су ограђени једном оградом. Нешто подаље,
изван ограде, налазила се воденица Јевремова и школа, на другој страни
реке једна готово порушена џамија и дом турског муселима Насеље је
имало између 150 и 180 српских и око 30 турских кућа и 50 до 100 дућана.
Нешто даље, на истој страни, видела се кула Ненадовића и шанац на
Кличевцу.42 Даље низ Колубару, на истој страни, простирала се ваљевска
чаршија, дуга око 650 метара, и на том простору су се ређале кафане,
магазе, занатлијске радње и стамбене зграде. Названа је мала Пешта, што
је значило да у чаршији има свега и свачега. После одласка Турака град се
почиње ширити и на леву обалу Колубаре. Пресељавање је почело одмах,
заузимањем турског земљишта, а најинтензивније је било између 1840. и
1856. године када Попечитељство финансија продаје један државни плац
у старом делу града с образложењем да житељи прелазе и нове куће граде,
па ће вредност п лаца опасти.43 Мост на Колубари обновљен је 1859. године,
што је сигурно условљено развојем новог дела града где је међу првим
зградама, почела да се гради ваљевска црква (1832. године), која је неколико пута поправљана и почињала да се ради да се, коначно сматра завршеном 1850. године. Када је 1852. године био извршен попис државних
добара у Србији и у Ваљеву је записано неколико таквих зграда. Прво,
здање Окружног суда, од камена зидано и ћерамидом покривено, са 2 собе
у приземљу и 7 на спрату, са подрумом и собама за апсану, а у дворишту
једна мала кућа са два одељења која служи за женску апсану. У дворишту
је бунар, а све је ограђено високим прошћем. Затим, здање Окружног
начелства, такође од камена и ћерамидом покривено, само мање, а у дворишту све исто само још штала за коње. Среска кућа, односно Среско
начелство, је са по једном циглом између дирека било озидано и ћерамидом покривено. Састојало се од четири собе, кухиње, ходника, оџаклије и
подрума, а у дворишту је штала за коње, један кош за жито и други за
кукуруз, мензулана пошта ваљевска, од ћерпича, непечене цигле, ћерамидом покривена, са четири собе и великим каменом озиданим подрумом у
коме се држе коњи имала је у дворишту помоћну зграду од талпи у којој
се чувао јечам за коње. Најзад, државна својина је била и кула на Кличевцу,
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са четири спрата, озидаиа од камена и покривена ћерамидом, а служила је
као барутни магацин. Посебно је забележено да се на кули налази громобран. Поред ње, на великом плацу, ограђеном прошћем, налазила сеједна
кућица у којој живе стражари.44 Тек у почетку XX века ове градске административне установе добиће нове, модерне зграде. На левој обали Колубаре озидана била је 1861. године 501 кућа, 182 дућана и 58 механа.45
Број нових зграда стално је растао. У настојању да нађе школски
простор за све већи број ученика, Ваљевска општина извештава Попечитељство просвете да у граду постоје зграде које би могле да издају одељења
за учионице, дакле пространа здања, али да власници нису заинтересовани. Само је 1856. године у кући Андоновића, која и данас постоји, усељена
школа за девојчице, а у њој су били и станови за две учитељице. ИзЉећ
неколико пута споменутог пописа становника из 1862. године, види се да
се у том времену зидало много приватних кућа на спрат и са дућанима.
Такве куће су подизали већином трговци. У опису се за неке од њих каже
да имају, на пример: 3 куће са 9 дућана, кућу двокатну са дућаном више
њих, кућу двокатну од тврдог материјала вредности 1.400 дуката цесарских, кућу са два дућана од тврдог материјала двокатну а за једног, кућу
двокатну са 4 дућана, кућу у авлији и кућу двокатну са кафаном и дућаном.
Међутим, између зграда су се још увек налазили пољопривредни поседи,
па се за једног трговца каже да има једну кућу са шупом и амбаром, један
плац са две куће и једном зградом, један плац са три дућана, једну земљу
са кафаном, један воћњак, 21/2 дана ораће земље са две куће, две земље, све
у Ваљеву, да би се одмах у наставку ређала имања на другим местима.46
Прва наменски зидана зграда, тада најлепша у граду, била је зграда
основне школе, подигнута 1870. године, у којој је данас Музеј. Плац за ову
зграду поклонили су Општини Вук Миливојевић-Ђелмаш и његов брат
Павле Балиновац, најистакнутији борци за модернизацију града и најбогатији људи Ваљева. Према попису из 1877. године Ваљево има 4 зидане и
2 незидане државне зграде, ваљевска Општина 6 зиданих и три незидане,
док у граду постоји 745 приватних кућа, 290 варошких дућана и 38 варошких механа.47
Први покушај регулације улица везан је за стари део града и за 1833.
годину, али није успео. Друга регулација извршена је у новом делу Ваљева
1857 године.48 Тада је вероватно и извршено калдрмисање улица, јер се
1860. говори о поновном довлачењу камена за улице.49 Град се ширио, па
је 1876. било још блатњавих улица50, али 1883. је забележено да је калдрми44
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сана цела варош.51 До пред крај века на улицама су се задржали фењери52,
све док унук проте Матеје Ненадовића, који је носио његово име, није у
договору са Општином подигао на Грацу електричну централу 1898. године и осветлио Ваљево само шест година после Београда.
Осим што је за структуру ваљевског становништва био важан велики
број чиновника, многе друге нове институције доводиле су у град људе
специјализованих занимања. Град је имао полицију од 1833. године, пошту такође, телеграф од 1862. године.53 Први лекар дошао је у Ваљево 1833.
године.54 Преговори о куповини плаца за болницу почели су 1867.55 године, а 1885. вршила се набавка за њено опремање.56 Прва апотека основана
је 187057, а први ветеринар дошао је у град 1887. године.58 Од 1808. године
врши се перманентно основно образовање омладине59, Гимназијасе оснива 1870, а недељна школа за трговачку омладину 1891. године. У град су
досељавани са знатним привилегијама високи чиновници и разни
стручњаци из Аустрије, Немачке, Чешке. Становништво града на крају
века сачињавају, осим занатлија, трговаца и чиновника, црквених достојанственика и војних лица, учитељи, професори, инжењери, техничари,
лекари, разни предузимачи. На почетку XX века, према попису из 1905.
године, Ваљево има 4445 мушких и 2796 женских становника.60
Ваљевски крај увек је био активна политичка средина, што је било
израз најпре национално-ослободилачких стремљења, а затим тежње да
се постигнуто сачува и обезбеди демократски развој земље. Учешће становништва ваљевског краја и истакнутих појединаца, које је њихова средина изабрала за своје вође у војним и политичким збивањима ослободилачких ратова, показало је интересовање Ваљеваца за праведне политичке
акције. По ослобођењу Србије и стварању нове државе, они не напуштају
своја слободарска стремљења и током XIX века активно се укључују у
политичке струје и покрете за које сматрају да могу да им обезбеде одговарајуће услове напретка.
У почетку су резервисани према кнезу Милошу који у једном тренутку пише брату Јеврему да су само његои Ваљевци и Шапчани незадовољни, а сви остали у Србији задовољни. Касније су, међутим, већином
обреновићевски настројени. Истога дана када је МилојеЂак, организатор
буне против Милоша ухваћен 1825. године у Славковици, јавили су то
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кнезу.61 У време Милетине буне 1835. били су опрезни, па су после добили
кнежеву захвалност.62 У време катанске буне 1844. и после ње притајени
су. Има података да су сарађивали са уставобранитељима. У читељ, Дубровчанин Александар Бановић дошао је у Ваљево 1842. године и ту остао до
1847. Под утицајем свог земљака Матије Бана, био је присталица идеје
југословенства. У вези са Илијом Гарашанином имао је задатак да шири
идеје словенске и југословенске солидарности.63 У оквиру грађанско-либералног покрета у граду су се формирале две групе: једна, умеренија и
сталоженија, привржена локалној политици и тежила модернизацији на
свим пољима, - група дванаесторице - и друга, први прави политички
кружок, која је била за акцију и претпостављала локалној државну политику. Ова група је учествовала у завери против кнеза Михајла.64 У складу
са општим политичким кретањима у време страначких борби либерала и
конзервативаца сиромашнији грађани и сељаци опредељују се против
буржоазије на страни радикалне странке све док она не постане буржоаско-газдинска. Овом покрету се придружују и напредни учитељи Ваљева и
околине.65
Развитак капиталистичких односа у земљи доводи до заоштравања
супротности у друштву, а то најтеже осећају производни слојеви и млади
интелектуалци. И у Ваљеву се уочавају та кретања. Напредне занатлије,
радници, студенти прихватају идеје Светозара Марковића. У граду се чита
"Раденик" који прати збивања у целој земљи. Овај лист је забележио 1888.
године да је у Ваљеву основано "Ваљевско занатско друштво".66 Раднички
покрет почиње оснивањем "Слоге ваљевских радника" 1882. године. "Душа овог покрета били су ваљевски учитељи.67 "Народни учитељ" и "Социјал-демократ" Радована Драговића и Димитрија Туцовића, покренути
1895. године, такође су примани и читани.68 Друштво "Ваљевска трговачка
омладина", основано 1892. године, окупљало је напредне, углавном младе
људе трговачке струке, а 1899. године основана је за њих недељно-празнична занатлијско-трговачка школа.69 Организоване су и младе девојке у
"Подружницу женског друштва" 1897. године.70 Када је 1903. године основана Српска социјал-демократска радничка партија, Ваљевци су међу
првима у њој.
Културна баштина ваљевског краја посебно је значајна компонента
развоја Ваљева. У XIX век ваљевска област је ушла као већ познати уме61
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тнички центар. Постојали су услови да она то постане. Осим живе културне традиције; у овом делу Србије, највише изложеном додиру са областима преко Саве, одржавале су се економске, етничке, културне и идејне везе
које су утицале на појаву потреба за уметничким делима и њихово стварање. Из ваљевског краја су пореклом сви најпознатији српски уметници
с краја XVIII и почетка XIX века и то не само живописци, већ и графичари,
дрворезбари, каменоресци. Два су манастира, Докмир и Боговађа, школовала младе за уметничке занате, а они су свој таленат и вештину расули
по целом ваљевском крају у ван њега.71 Прота Матеја Ненадовић, Хаџи-Рувим, Петар Николајевић-Молер, Теодор Гологлавац и многи други зрачили су својим делима и оплемењивали људе ваљевског краја. Овде се ценила вредност писане речи. Интересовање за писменост и књигу, засновано
под утицајем цркава и манастира, којих је 1804. године забележено 88,
створило је, па затим преносило с колена на колено, потребу да се записује
све што се догађало. Речи Алексе Ненадовића да нема писара и писмених
људи, али да ће ићи од манастира до манастира да се запише да Србин
никад Немцу не верује, најбоље илуструју ту потребу. Кроз векове су
допрли до ваљевских житеља записи о ратовима, зулумимаосвајача, борби
народа, непогодама, жељама и патњама. На оваквим записима се учило
читање и писање, васпитавало у слободарском духу и чувала традиција.
Народни прваци, израсли из овакве средине, настојали су својим
политичким акцијама да се створе услови да се оваква традиција не прекине. До Карађорђевог времена упорно се тражило да Турци дозволе
оправку старих и подизање нових цркава и манастира, не само из религиозних потреба, већ зато што се око њих развијао сав јавни живот, сабори,
скупови, састанци народних старешина. Преговори који су се завршили
Ичковим миром, обезбедили су слободно подизање школа. Од Милошевог
времена захтеви се проширују тражењем сопствене типографије коју он
тајно купује у Бечу 1826. године и преноси у Крагујевац,72 тако да је 1831,
још пре хатишерифа којим се дозвољава њено оснивање, почела са радом
Књажеско-сербска печатња. А1834. почињу да излазе и прве новине штампане у Србији, "Србске новине".
Време устанака стављало је народ Србије, а посебно ваљевског караја,
у различита искушења. Превазилазећи их, људи су мислили и на све што
је требало урадити после ослобођења у које нису сумњали. Образовање
народа било је један од начина да се младима пренесу искуства из ослободилачке борбе коју је требало памтити и да се припреме да знање и
науку користе за напредак ослобођене земље. У ваљевском крају нарочито
се школовању младих поклањала пажња током XIX века.73 Посебно је
важно нагласити да је ширење школске мреже обухватало целу територију ваљевског краја, а не само град Ваљево, и таква политика вођена је током
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целог века. Приликом првог пописа 1835. године у Ваљевском округу било
је 6 школа са 126 ученика. Половином века у Округу су радиле 22 школе са
595 ученика, а на крају их је било 63 школе за дечаке и 3 за девојчице са
4320 ученика и 331 ученицом.74 За 65 година у слободној земљи људи
ваљевског краја су скоро сваке године приновили по једну школу, што је
задивљујући пример за оно време, прилике и људска схватања! Готово у
истом тренутку кад Србија добије статус аутономне кнежевине, Суд Нахије ваљевске обраћа се Суду народном српском да се у Ваљеву заведе једна
велика школа, да се "набаве" добри учитељи, а да деца уче прве четири
године на матерњем језику, а у петој години да се могу вишим наукама и
страним језицима учити.75 Школу за девојчице Ваљево је добило 1856.
године, а ускоро потом Уб и Обреновац. У основним школама Ваљева
крајем XIX века радило је 12 учитеља и учитељица. Од 1868. године они
имају своје учитељско удружење.
После основног ваљевска деца могла су наставити своје образовање
у гимназији од 1870. године. Интересовање родитеља било је велико, па
је за три деценије постојања број ученика порастао од 25 у првој години
рада на 226 ученика колико се уселило у нову зграду 1906. године.76 Организовање и других облика образовања ваљевске омладине било је присутно и интензивно такође у последњим деценијама века.
Ваљево је центар и многих других културних институција. Грађанска читаоница спомиње се 1857. године, Гимназија и основне школе имале
су своје, а и трговачка омладина је у својим просторијама после формирања свог удружења 1892. године отворила библиотеку. Најзад, 1902.
ваљевски школски надзорник основао је учитељску читаоницу. У свим
читаоницама бројне су биле књиге разноврсне садржине али су се највише читале и држале разне новине. У1874. години у Грађанској читаоници
могли су се прочитати следећи листови: Српске новине, Видовдан, Будућност, Исток, Глас јавности, Глас Црногораца, Ново доба, Застава, народне
новине, Време, Београдске новине, чешки Народни лист, бугарски Независност, Augsburger algemeine Zeitung, Школа, Тежак, Сион, Венац, Revue
du monde, Рад и Јавор.77 Исте, 1857. године Ваљево је добило позориште и
певачко друштво, а све три установе- читаоница, аматерска дружина и хор
- радиле су у једном "удобном стану" који је обезбедила општина.
Ваљево, центар ваљевског краја из кога је црпео све сокове свог економског и друштвеног развоја, израста крајем XIX века у средину којој је
неопходно гласило да попуни, убрза, прошири и, што је најважније, да
покаже јавности изван локалних оквира, своје могућности. Отворен према
свим модерним схватањима, прихватајући све новине, град је оберучке
прихватио и оснивање штампарије. Значај, пак, оваквог потеза није огра-
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ничен само на време у коме је предузет, већ и данас задржава своју вредност. Штампарија је пружила својим радом нове веродостојне изворе
проучавању прошлости града и целог ваљевског подручја за цео век свог
постојања. Разноврсна економска активност, наклоњеност политици,
бројне акције на подизању града, веома изражено интересовање за просвету и културу уопште, све се то исказивало кроз листове и књиге које су
излазиле испод ваљевске штампарске пресе, а све у циљу још свестранијег
развоја и напретка града и његовог подручја.
Иако додирнуте делимично и готово површно, изложене вредности
које је Ваљево остварило у протеклом веку, могле су, надам се, да помогну
да се створи слика о граду на Колубари који је од свог постанка упорно
задржавао своју физиономију раскрснице путева и трговачког центра,
израстајући у један од најнапреднијих градова Србије.
Даља истраживања о XIX веку употпуниће постојеће празнине, проширити и продубити истражене и тренутно издате појединости и целине
и књига о ослободилачком веку ваљевске историје моћи ће да буде написана вероватно као једна од првих, без обзира што то није по хронолошком
реду.

Синиша Браиковић
ГРАДЊА ДРУГЕ ШКОЛЕ У БРАНКОВИНИ (1892 - 1894)
Школе у ваљевском крају су нераздвојни део нове српске државе и
друштва, узрок и последица сложених процеса и фактора који прожимају
Србију у XIX веку.
Праћењем њиховог историјата сагледава се еволутивни смер и степен развијености друштвено-економских, политичких, културних, и осталих садржаја, као и њихова улога у стварању српске модерне државе.
Историја школства ваљевског краја, као тема истраживања, налазила се на
маргинама интересовања ваљевских истраживача, иако је са становишта
српске и локалне прошлости процес конституисања образовног система
имао наглашену улогу у националној и социјалној борби српског народа
у XIX веку.
Ради осветљавања свих историјских феномена ваљевског школства
остварен је истраживачки и издавачки пројекат у организацији Н. Музеја
у Ваљеву под називом "Школство ваљевског краја од првих формираних
школа до 1985.", из кога су резултирале две књиге: I др М. Исаиловић,
Основне школе у ваљевском крају 1804 - 1918, и II, Група аутора, Основне
школе у ваљевском крају 1918 - 1985.
Наведена дела садрже драгоцене податке о развоју школа, али и
важне информације о свим значајним догађајима у Ваљеву и околини у
временском оквиру од 1804. до 1985. године.
Посебно се издваја методолошком комплетношћу, завидној анализи
и свеобухватној синтези, прва књига. Аутор књиге истовремено је отворио и неке нове могућности даљих истраживања, нарочито, примене у
предмету изучавања посебног и индукативног приступа, чији резултати
могу имати посебне намене. Наиме, задњих година неке школе, обележавајући своје пригодне јубилеје и годишњице објавиле су публикације из
своје прошлости, а неке су ради неопходних санационих радова и незаобилазног конзерваторског пројекта морале да истраже основне податке
из своје прошлости.
Овај приказ градње друге школе у Бранковини настао је као резултат
ове друге потребе.

Богат и значајан историјски садржај села Бранковине и околине у
првој половини XIX века употпунио је догађај подизања прве школе 1834.
године. Подигнута је великом заслугом проте Матије Ненадовића. Била
је ретка образовно-васпитна институција у ваљевском крају, а истовремено и претеча организованих акција у подизању нових, посебно у периоду
од 40-тих до 60-тих година XIX века. Према попису из 1860. године у
Ваљевском округу постојале су 22 школе са 549 ученика. Активност у
подизању нових школа у ваљевском крају у другој половини XIX века
знатно је опала, али је зато организација васпитно-образовног система
континуирано попримала све квалитетније садржаје, диктиране новим
законима о основним школама из 1863, 1882, 1884. и 1889. године. Поред
свих тешкоћа које су имале сеоске школе у Србији, бранковачка школа ће
одиграти значајну улогу, не само у културно-васпитном преображају
становништва околних села, већ и у знатно ширем смислу. Треба истаћи
да се у околним селима све до краја века не подижу школе, сем у Голој
Глави, (1888), да би се схватила улога и рад школе у Бранковини. Многи
проблеми из живота и рада ове школе до 80-тих година су прилично
непознати, јер су постојећи документи фрагментарно проучени и недовољно прикупљени.
Значајне новине у раду школе јавиле су се посебно од 1882. г. када је
издат Закон о основном школству. Он је предвиђао и школски одбор, чиме
је утврђена основа за практичну демократизацију живота и даљег развоја
школе.
Из сачуваних докумената о раду школских одбора, добија се комплетнији увид о материјалном положају школе, односу власти и становништва према њој, текућој преокупацији са којом се суочавала, као и о њеном
месту и улози према друштвеној средини у којој се налазила и обостраним утицајима. Исте информације са нешто већим акцентом о садржају
педагошкограда и услова, налазе се у сачуваним извештајима о обиласцима школских надзорника.
Закони о основним школама из 80тих година предвиђали су обавезно
похађање школе, а број ученика се није знатно повећавао. На то је утицала
доста тешка економска ситуација на селу. Највише су изостајала због
великих обавеза код куће деца сиромашних и делом средњих сељака.
Материјални положај учитеља био је веома скроман. Међутим, већина
учитеља није имала завидне педагошке и друштвене квалитете, и једним
делом због тога, сама школа није имала ону функцију коју је требало да
има. Наведене околности укључујући и многе друге, нису се увек повољно
одражавале на укупан успех ученика на крају школске године.
Школа у Бранковини била је једна од лепших објеката те врсте на
ширем подручју ваљевског краја. Само, више из објективних разлога,
нередовно и неблаговремено су се обављали послови њеног физичког
одржавања, те се за релативно кратко време указала потреба за неопходним и опсежним санационим радовима.

Проблем текућег физичког одржавања школског објекта у Бранковини је део генералног проблема свих сеоских школа у Србији, и доста
осветљава њихов неповољан материјални положај у другој половиниХ1Х
века. Пратећи ову проблематику може се закључити да сеоске средине
морају да улажу готово исте напоре при подизању нових школа као и при
њиховом одржавању.
На примеру школе у Бранковини уочава се чињеница да се због
нередовног одржавања објеката морало приступити изградњи нове
школе.
Већ почетком 1880. године школа у Бранковини била је дотрајала до
те мере, да се оправке нису могле извршити из редовних новчаних средстава којима је располагала школска општина, те су тражене новчане
позајмице од богатих грађана из Ваљева.
У каквом су стању били помоћни објекти (клозети и шупа) нема
података, али се из каснијих докумената види да су били у много лошијем
стању од школског објекта. У ово време уочава се и неактивност школског
одбора, чак и престанак његовог рада, а за стараоца школе и благајника
школе постављен је Светозар Петровић, свештеник бранковачке цркве. Он
је врло педантно водио евиденцију о свим проблемима које је школа тада
имала.
Када се јавила идеја о градњи нове школе тешко је утврдити. Вероватно, упоредо са све већим тешкоћама око обезбеђивања средстава за оправке старе школе. Треба додати, да су Бранковину стално посећивали посетиоци са стране. Њихови доласци су били израз поштовања и дивљења
према укупном делу и члановима породице Ненадовић у првој половини
XIX века. Међу посетиоцима било је и утицајних личности из Београда,
који су сматрали да историјска Бранковина мора имати школу "која ће
служити за дику и украс". Овакво мишљење имаће значајну улогу у доношењу одлуке о подизању нове школе. Обилазак школе школског надзорника М. Обрадовића школске 1883/84. г. био је догађај од важности за
доношење одлуке о градњи нове школе. У извештају о посети неким
школама у ваљевском крају, поред укупних информација ове врсте, констатовао је да су, неке школске зграде "праве чатрље", и међу њима убраја
и школу у Бранковини.
После овог извештаја школска општина је преко надлежног одбора
покренула широку акцију око припреме неопходних услова за подизање
нове школе. Одлука о градњи школе заснивала се на утврђивању додатних
пореских обавеза у селима која су чинила школску општину, чиме се
обезбеђују главна средства. Потпуну сагласност о пројекту дало је Министарство просвете и црквених послова, својим актом бр. 11664 од 27. августа
1891. године.
Новоизабрани школски одбор од самог почетка је решавао сложене
задатке. Инсистирало се да се целокупан посао одвија у складу са постојећим прописима и да се о свим пословима на пројекту води детаљна еви-

денција. За благајника је, као члан школског одбора, изабран свештеник
Светозар Петровић. Приликом овог избора имало се у виду, његово раније
искуство у обављању дужности стараоца и благајника школе. Обављањем
наведених дужности, свештеник је водио уредну евиденцију о свим текућим питањима школе. Иако је само делимично сачувана, она, ипак, врло
успешно одсликава прилике уочи, као и за време градње школе.
Непосредно пред почетак радова, и поред утврђене материјално-финансијске конструкције, школски одбор је имао велике проблеме. У каси
школе било је недовољно новца за припремне радове, те су одмах затражене новчане позајмице од имућнијих појединаца бранковачке школске
општине. Мада је помоћ те врсте пристизала, она је због скромних износа
била недовољна. Због тога су тражене и позајмице од богатих грађана
Ваљева.
Одлука о подизању школе наишла је на задовољавајући одзив код
заинтересованих грађана из Ваљева, Београда, и још неких градова у
Србији, који су понудили бесповратну новчану помоћ. Значајно је истаћи
да се међу дародавцима огласио књижевник и путописац Љубомир Ненадовић, сумом од 30 динара.
Планирано је да школски објекат у градитељско-архитектонском
погледу буде на завидној висини и да у потпуности одговара новоприхваћеном типу школа, које су почеле да се граде у то време. Она је требало да
обезбеди услове за савремени педагошки рад, који је произилазио из
усвојеног Закона о основним школама од 1884. године. Пројекат је предвиђао да нова школа има простране и добро осветљене учионице.
Планирана је и градња помоћних објеката (клозета и шупе), од преосталог материјала, после завршених радова на школи. Почетком 1891.
године школском одбору је достављен списак пореских глава у школској
општини, ради утврђивања додатног приреза који ће важити за 1892. и
1893. годину. Сматрало се да ће школа бити изграђена за две године.
Одлучено је да се пореским обвезницима повећа годишњи порески износ
за 20%. Ова ванредна пореска обавеза смањена је у 1893. години на 15%.
По детаљном предрачуну који је урађен још 15. јула 1887. године
предвиђале су се следеће количине грађевинског материјала: 459 метара
камена, 306 метара песка, 114 метара креча, 15867 комада цигала, 3166 црепа
и 2000 ћерамида. На основу наведених података може се закључити, да је
део планираног грађевинског материјала намењен и за градњу помоћних
објеката, као и за детаљну оправку старе школе. По распореду који је
направљен 9. септембра 1891. год. утврђене су следеће обавезе села школске општине: Бранковина (60 пореских глава) давала 60 метара камена и
30 метара песка, Близоње (50 п. г.) 57 м креча и 28 м песка, Забрдица (100
п. г.) 100 м камена и 50 м песка, Бабина Лука (126 п. г.) 126 м камена и 63 м
песка, Котешица (132 п. г.) 132 м камена и 66 м песка, Козличић (41 п. г.)
41 м камена и 21 м песка, Рабас (29 п. г.) 29 м. камена и 14 м песка и Јошева
(42 п. г.) 42 м камена и 21 м песка.

У току градње која је започета 1892. године, посебан је проблем био
допремање неопходног грађевинског материјала. Такву ситуацију су користили предузимачи Михаило Милошевић и Јован Бартић тражећи да
се раније погођена сума знатно повећа. Њима је исплаћено 1870 динара,
а Петру Петровићу за столарске радове 560 динара.
Школски одбор је често одржавао састанке, разматрајући разна питања из делокруга послова изградње. На свим састанцима, благајник је
упознавао присутне са финансијском ситуацијом.
Послови изградње, поред многих тешкоћа, успешно су текли али
нису завршени у 1893. години већ су били пренети у 1894. годину. У
пролеће 1894. године, објекат школе примио је прве ученике. Иако је нова
школа почела са радом грађевински радови су се и даље одвијали. То су
били по обиму мали завршни радови на самом објекту, као и на помоћним
објектима. Школско двориште је било градилиште, све до краја века, јер
су вршени опсежни радови и на оправци старе школе.
Нова школа је била солидно урађена. На први поглед, остављала је
утисак нечег новог, које је донело ново време и као таква одударала је од
осталих здања која су раније била изграђена у простору црквене порте и
школског дворишта. Школа је деловала наспрам старе и оронуле, као
монументално и модерно здање.
Међутим, простране и добро осветљене учионице биле су
опремљене старим школским инвентаром, чиме се кварио, донекле општи утисак. За време свих акција око изградње нове школе и помоћних
објеката, њени учитељи су били Димитрије Соколовић и Михаило
Сретеновић.
Изградњом нове школе за учитеља долази Недељко Савић, а јула 1898.
учитељску дужност преузима Михаило Максимовић, отац наше велике
песникиње Десанке Максимовић. Учитељ М. Максимовић био је ожењен
ћерком бранковачког свештеника Светозара Петровића. Свестрано активан и изузетно образован, дао је велики допринос у развоју образовања и
културе у целом ваљевском крају. Био је књижевник, школски надзорник,
за ваљевски и подгорски срез, председник Учитељског друштва у Ваљеву,
члан Главног одбора учитељског удружења, секретар народне одбране за
ваљевски округ, благајник Црвеног крста, члан Српског књижевног одбора у Ваљеву, итд.
Десанка Максимовић је своје школовање започела у новој школи
1905. год. Школа је имала активну функцију све до 1985. год. иако је 1957.
год. саграђена нова, трећа, школа за потребе вишеразредне осмогодишње
наставе.
Рестаураторско-конзерваторски радови на другој, сада већ чувеној
"Десанкиној школи" извршенису 1985. године. Радитрајногочувањавезе
песника са завичајем Народни Музеј Ваљево преуредио је ентеријер школе за мултидисциплинарне културне потребе.
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IN MEMORIAM

БЛАГОЈЕ ЧУПАРЕВИЋ
(1907 - 1992)

Ч

Шестога маја ове године умро је у Ваљеву Благоје Чупаревић, професор
српског језика у Ваљевској гимназији и Техничкој школи, руководилац Архивског центра и вишегодишњи сарадник САНУ. У послератном периоду (1945 1952) веома заслужан за оснивање првих установа културе у Ваљеву (Архива,
Музеја, Библиотеке, Градског позоришта).
У Призрену, где је рођен, у угледној породици, предавао је књижевност у
тамошњој Богословији, а затим је према распореду Министарства Краљевине
Југославије службовао у неколико градова Србије и Црне Горе. Окупацију је
провео у заробљеничким логорима у Италији. После завршеног рата одмах се
враћа у земљу а Министарство просвете Србије распоређује га у Ваљево на
професорску дужност.
Доласком у овај град, многострана делатност овог надареног, темпераментног и критичког ума дошла је до пуног изражаја наразним пољима културног
и просветног живота. Пасионирано се бави проучавањем српског језика и
српске народне поезије. Српску књижевност врло успешно је уводио у средњошколску наставу. Као архивист радио је на сређивању архивских фондова
прошлог века. Након завршеног курса за стручно усавршавање архивских радника у Београду, који је организовало Министарство просвете, могао је са
урођеном лакоћом да проникне у најскровитије тајне разноликих редакција
црквенословенског писмаКао и многи други просветни радници, Благоје Чупаревић, професор
Гимназије у Ваљеву, радио је после рата у школи и ван ње. Поред професорских
дужности, за руководиоца Архивског центра у Ваљеву постављен је решењем
Министарства просвете 1948. године. Прва и најважније брига била му је да
сачува од пропасти заостале архиве установа и удружења као и музејске објекте и књиге за градску библиотеку и читаоницу. Главну пажњу посветио је
организовању установа културе (Архива, Библиотеке, Музеја, Позоришта). Из
сачуване преписке са Министарством просвете, ГНО у Ваљеву, Државним архивом у Београду и многим другим види се, поред осталог, колико се енергично залагао за организовање и смештај тих установа.
Заштиту историјских докумената из XIX и XX века, посебно драгоцене
архивске грађе Ваљевског Магистрата и Првостепеног суда, Чупаревећ је схватао као свету дужност према народу и домовини. Из преписке Архивског
центра сазнајемо какву су тешку судбину и оштећења доживела документа
ових фондова у оба светска рата, све док није извршен њихов попис и док није
обезбеђен најнужнији смештај.

У послеретној стварности, када је у првом плану била материјална обнова
и изградња, било је предлога да се "стара архива" у оскудици сировина преда
фабрици хартије у Чачку на прераду. Многе општине у Србији то су, на жалост,
одмах учиниле. Међутим, та пракса у Ваљеву није спроведена захваљујући
интервенцији Архивскогцентра и њеногруководиоца. Значајни архивски фондови прошлог столећа задржани су у последњем моменту, већ спремљени за
транспорт у фабрику хартије. Тако је Архив у Ваљеву, у односу на остале
архиве у Србији, постао најбогатији расадник за проучавање националне историје прошлог века.
Његов фантастичан рад на заштити културних добара није остао незапажен. У то време мало је било људи таквог кова, знања и воље. Крајем 1949.
године стигло је писмо од Републичког завода за заштиту и научно проучавање споменика културе: "пошто смо обавештени да се интересујете прикупљањем података о споменицима културе, обраћамо вам.се с молбом да се
примите дужности повереника Завода за срез ваљевски. Верујемо да ћете се
примити овог посла који ће нама бити од несумњиве помоћи, обзиром да на
вашој територији до сада никако нисмо имали повереника..." Одмах се дао на
посао. Раније започете послове проширио је новим. У свим срезовима бившег
округа ваљевског: Убу, Љигу, Обреновцу, Мионици и Осечини, организује
мрежу повереника и групе сарадника за историју, археологију, етнографију.
Са још већим интензитетом наставља рад на прикупљању старина за Музеј и
Архив, књига за Библиотеку. У свим среским местима држи предавања о значају културних добара указујући на последице немарног односа према споменицима културе. Уз највеће напоре, до половине 1951. године, успео је да
оствари своју замисао о концентрисању установа културе у истом реону на
блиском растојању (архива, музеја, библиотека, позоришта).
Изузетне меморије, Чупаревић је као одличан зналац Ваљева забележио
и документовао своја сећања о једном броју савременика из културног живота
овог града. Посебну љубав показивао је према књизи коју је до краја живота
помно набављао и неговао. Његово популарно предавање "Књига и обнова"
штампао је после рата (1946) Окружни одбор за народно просвећивање.
И обимна заоставштина професора Чупаревића документовано сведочи
колико је овај немирни, истинољубиви и поносни ум дао нашој науци, просвети и култури.
Своја сећања написана крајем 1972. године Чупаревић завршава речима:
"Задовољан што сам успео да урадим оно што ми је била дужност, јер сам поред
свог редовног посла у школи, преузео нови задатак, да прикупљам лексикографски материјал за Српску академију наука и радио на терену сваке године
(Средска, Драгаш, Призрен, Ораховац, Лебане). Сем тога прикупљао сам грађу
за историју и етнографију свог родног краја - што и данас као пензионисани
професор чиним".
За културно-просветни рад добио је награду од Градског одбора у Ваљеву.
Извршно веће НРС доделило му је звање педагошког саветника.
Милорад Митрашиновић

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ - МИНГЕЈ
(1907 -1991)
МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ, познатији под надимком МИНГЕЈ, родио се 1.
септембра 1907. године у старој ваљевској породици. Мингејев деда Данило
рођен је далеке 1843. године, такође у Ваљеву, о чему сведоче матична књига
рођених из цркве "Покрова Пресвете Богородице". Као најстарије од шесторо
деце, рођених у трговачко-занатлијској породици, абаџије Уроша Петровића,
Мингеј се опредељује за учитељски позив. Младалачки занос, којим је била
захваћена његова генерација и жеља за просвећивањем свога народа, младих
нараштаја посебно, суочила је младог учитеља са судбинским проблемима
ондашњег друштва.
Мингеј је у раној младости био надахнут напредним идејама, које су га
водиле кроз његов просветарски рад. Својом учитељском делатношћу у Поћути крај манастира "Пустиња" а касније у Цазинској крајини и Македонији,
Мингеј је за собом оставио видне трагове просвећености и духа новог времена.
Своје ђаке подучавао је есперанту, скијању и шаху, чиме је озбиљно искоракнуо испред времена и прилика у међуратном периоду.
Други светски рат је провео у заробљеничком логору у Немачкој, где ће у
првим поратним годинамарадити у Комисији зарепатријацију. У послератном
раздобљу Мингеј је политички ангажован, али увек неодвојиво везан за свој
позив. Његова активност у Министарству просвете, Заводу за издавање уџбеника и другим институцијама, оставила је значајан траг у развоју просветне
делатности.
Богату и разноврсну архивску грађу, која је настала његовом делатношћу
у институцијама и личним истраживачким радом у периоду после Доугог
светског рата, Мингеј је завештао Историјском архиву у Ваљеву, завичајном
месту где са миром почивају и његови посмртни остаци.
Бора Вујић

• Hajuobuju потез Дибе, ybegen 1991. године у
cuibapHocm Bajbeba u Србије, донео je uoby Upubpegny
Грану u постао "мисаона именица" за ЈЛНОГО behe
компаније
Реномирана

израелска

baJbebcKa ДгЉа формирали

фирма Израежки дијамантски

ценШар и

су пре око gbe logune MeuLobumo предузеће

са

осниЛ)ачким капиталом од gba милиона долара. СШранци су дали 60%
а ДЉа осШаШак. Тиме је Ba^ebo добило - дијаманШе.
Hoba upubpegna ipaua - произ1>одн>а, прерада, дорада и пласман
накиШа од злаШа и дијаманата - почела је да ncubu на обосШрано
3agobo^cmbo парШнера и многобројних купаца.
У upbux Ходину дана рада ИнШернационални
ДијаманШски
ЦенШар, како се 3obe noba Meiuobuma фирма, boguo је 1осподин 3ub
Салмон, jebpejuH, поШпредседник Израелског дијаманШског ценШра, уз
помоћ ДиЉиних сШручњака. Ombopeno је за gbe logune пеШ ексклузхЉних
продајних објекаШа (у Bajbeby, на граничном прелазу "Хор1оги", на
Аеродрому Eeolpag, у хоШелу ИнШерконШиненШал и објекаШ за
дипломаШски кор). Већ Шада најакљено је ombapan>e nobux објекаШа на
дру1им инШересанШним локацијама.
OcHobnu циљ Hobe Memobume компаније - произ^одња, прерада,
обрада и продаја дијаманаШа
и злаШноХ накиШа
cemobanoi
дијаманШима - пре cbeia страним ШурисШима који ће долазиШи у
Jyioc^abujy и земље ИсШочне Ebpoue, чиме Шуризам преко индусШрије
дијаманаШа Шреба да посШане покреШачка cnaia за експанзију и
gpyiux Upubpegmix ipana obux земаља и, uapabuo, Србије, почео је да се
оспЉарује.

ТржигиШе Источне EbpoUe
сШурно се ocbaja
а ексклузЉносШ И.Д.Ц.-а
у upou3bogH>u u пласману накиШа og злаШа
и дијаманаШа
за cbe земле ИсШочне EbpoUe
посШала је чињеница са којом се
озбиљно рачуна у cbuM посло^ним односима.
ДЉа и преко И.Д.Ц.-а ocwbapyje мно\е og cbojux одредница: 4yba
у1лед једне од najbehux ШрХо^инских кућа која има промеШ од преко 150
милиона долара; 3agpxaba преко 160 малопродајних објекаШа и преко
2.500 купаца gpyiuwbenol
и приЂаШноГ сектора; односе cbojux
Meiuobuwux ино-фирми са ИсШоком u Западом; u улази у najbuiue
bpxobe

cbewcKe

mpiobune

преко

лобија

cmbopenol

на

ocnoby

дијаманаШа.
А cmbapahe се и ocwbapubahe се и nobe идеје ^ube и И.Д.Ц.-а:
НасШаће попуШ onol у РамаШ Гану (najbeha ЉеШска u Израелска
берза дијаманаШа) сличан ценШар у Србији који ће имаШи музеј
дијаманаШа и gpyle upou3bogne, продајне и резиденцијалне садржаје.
У 3abu4ajy сла^них раШника, писаца и филозофа cmbapa се негиШо
гиШо ће cbaKaKO и убудуће биШи: боље. При cbeMy има се у bugy народна,
на ucKycwby 3acnobana, мудросШ: "САМО СУ ДИЈАМАНТИ
ВЕЧНИ"

I.D.C.
International Diamond Center
Sedlšte Beograd, Sava Centar, Milentija Popovića 8; II sprat, kancelarija No:35,
Tel,fax: (38) 0 1 1 / 2 2 2 - 4 2 7 8 ; Prodavnice: DUTY FREE SHOP Aerodrom Beograd
Tel: 0 1 1 / 6 0 1 - 5 5 5 / ext.3464; DUTY FREE CORPS DIPLOMATIC, Dragoslava
Jovanovića 11, Tel. 011/343-445, 343-446; INTER-CONTINENTAL HOTEL;
Valjevo, Vojvode Mišića 25, Tel. 014/21-878, Kancelarija: Andre Savćića 1,
Tel. 014/22-331, Fax. 014/21-577

FABRIKA IZOLACIONOG MATERIJALA I AMBALAŽE
Топлички пут 66, 14242 Мионицаделефони: централа
014/61-209; комерцијална служба 61-236; директор
61-128, телекс 10218
Основни део програма "FIMA"-e је израда производа од
стиропора, најразноврснијих облика и форми на бази
неекспандираног полиестера. Његова примена је у великој
мери проширена у односу на време оснивања фабрике:
- преко термо и звучне изолације зидова, подова и таваница
- к а о ј е д а н о д прикладних и најјефтинијих начина
амбалажирања готових производа
- у новије време све више се примењује у ливницама као
материјал за израду модела
- примена у паковању животних намирница

DIJAMANTISU

International Diamond Center
Prodavnica Valjevo, Desankin venac, ТГ 014/21-878
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• prelepi
- večni
- vredni
- investicija
• budućnost
• sigurnost
- laki za
čuvanje
- neuništivi..

ГРАђЕВИНСКО ПРЕДУЗЕћЕ

ЈАБЛАНИЦА
ВАЉЕВО

ИЗВОђЕЊЕ ОБЈЕКАТА - Тел. 014/27-414
ПРОЈЕКТОВАЊЕ - Тел. 014/27-600
ПРОДАЈА СТАНОВА - Тел. 014/27-414
СТОВАРИШТЕ ГРАТЈЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА - Тел. 014/27-362
ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ - Тел. 014/22-237

ЗЕтЉОРвДНиЧКА

ЗАДРНГв
AAJKOBfiU

ТЕЛЕФОНИ: 014/11-000 СА 4 ВОДА
11-213 СА 2 ВОДА
ФАКС:
014/11-240
ТЕЛЕКС:
10299
14224 ЛАЈКОВАЦ, Београдски пут 37
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ЗАДРУЖНА MJIEKAPA
ЗАДРУЖНА ХЛАДЊАЧА
ТОВ ЈУНАДИ
ЗАДРУЖНА ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА
ЗАДРУЖНА ФАБРИКА СТОЧНЕ ХРАНЕ

