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ЧЛАНЦИ

Александар Лома

ПРИЛОГ ТРАГАЊУ
ЗА АНТИЧКИМ КОРЕНИМА ВАЉЕВА
Начелна вероватност античког Ваљева и могуће чување спомена
на њега у топонимнјн
У новије време учињени су покушаји да се историја Ваљева продуби
преко првих средњовековних помена све до античког доба. Неједнаке
научне озбиљности и основаности, они, укупно узев, ипак не треба да
буду занемарени. Постоји начелна вероватноћа да изузетан природни
положај Ваљева није могао остати незапажен и неискоришћен у било
којем времену, па и у раздобљу римске власти над овим крајевима, које
је непосредно претходило насељавању Словена у њих. Нажалост,
антички извори ништа не говоре о топографији данашње северозападне Србије између Саве, Дрине, Космаја и Рудника, а за сада изостају и
археолошки налази који би потврдили нашу полазну претпоставку.
Онима који би да ипак макар отворе, ако не и реше то питање, а којима
се и ја, ево, сада придружујем, преостаје топонимија као осведочени
чувар језичких успомена које надживљавају људска поколења и здања.
Ако је античко Ваљево нестало, а да није оставило трага на лицу земље
и у старим списима, барем се његово име могло сачувати у словенским
устима и претрајати до данашњег дана. Но оваквој претпоставци мора
се приступити веома опрезно. Истраживач који при оскудици писаних
и археолошких извора посеже за топонимијом је као неки сиромашан
трагач за златом: корачајући по златоносним пољима, он мора умети да
разликује грумење злата од лажног светлуцања безвредних минерала, а
када нађе златну руду, треба да зна и поступак којим се племенити
метал из ње издваја. Као што су за тај посао потребни стручњаци минералози и рударски инжењери, тако је и за попуњавање ризнице
историјских података оним сведочанствима која пружају земљишна
имена неопходно знање и искуство топономастичара. Нестручњаку се и
на том пољу истраживања лако може десити да му цео плод мукотрпног
рада буде врећа пуна безвредног камења, а ако се међу овим случајно и

нађе нека драгоценост, да не буде у стању да је на прави начин вреднује
и искористи.
Недостатак убедљиве словенске етимологије - основни
предуслов за извођење топонима из супстрата
Ово све причам да бих истакао колико је то клизаво тле, а не да бих
апсолутизовао знање специјалиста и прогласио их непогрешивим. Ево,
уосталом, једног примера из моје сопствене, већ двадесетогодишње
топономастичарске праксе. У једном раду посвећеном интердисциплинарном садејству топономастике и археологије покушао сам да нађем
предсловенске трагове у топонимији пљеваљске котлине, који би
чували успомену на значајан римски град на том подручју о којем
сведоче археолошки налази (Лома 1989). Дакле, слична ситуација као са
Ваљевом, у ствари боља, јер име предсловенског претходника Пљеваља
додуше не знамо из античких извора, али је бар његово постојање ван
сумње. Међу неколико имена са тог подручја која су привукла моју
пажњу било је и име села крај Пљеваља Збљево, јер се налази под брдом
на којем је пронађен Јупитеров жртвеник, а име му се у складу са
гласовним законима лепо да извести из латинске синтагме sub Iove „под
Јупитером", тј. под брдом посвећеним Јупитеру. То извођење је
изгледало тада примамљиво не само мени, него и нашим водећим
лингвистима пред којима сам га изнео, али је оно учињено под једном
претпоставком: да топоним Збљево нема праве паралеле у словенском
свету, како сам тада веровао. Накнадно сам, међутим, увидео да на
пољском тлу постоји потпуно аналоган топоним Zbijewo, а такође, само
у различитим родовима, Zbijow и Zbijewa. Ови пољски топоними су у
прошлости забележени као Zdbiewo и сл. и представљају придеве од
назива за дивљу мачку пољ. zdeb' (Nieckula 235 г.): преостаје закључак да
се и наше Збљево развило, у складу са законитостима српског језика,
преко *Здбљево из истог предлошка *Sti>bjevo из којег и пољ. Zbijewo и
да је названо по дивљој мачки или по неком човеку са таквим надимком.
Дакле, Збљево неће бити од sub Iove, без обзира колико та етимологија
била фонетски беспрекорна и семантички добро поткрепљена налазом
Јупитерове аре, него се, с обзиром на словенске паралеле, ради о чисто
словенском назвању, додуше врло старом, будући да се реч која му је у
основи иначе није сачувала у српском језику.
В а љ е в о - широко распрострањен словенски топоним
Ова моја исповест требало би да буде поучна за оне који трагају за
античким називом Ваљева, а пре свега за оне који га налазе у самом
топониму Ваљево. Како сам то већ у више наврата истакао (ЈТома 1988;
1993), ради се о чисто словенском назвању, које се среће више пута не
само на српскохрватском, већ и на пољском и руском тлу и изведено је,
највероватније, као присвојни придев уз село од личног имена власника или оснивача (премда ни првобитно топографско значење није

искључено). Ништа не јемчи, додуше, да тај готов, са севера донет
именски модел Словенима овде није послужио да својим ушима и
устима прилагоде неко затечено име сличнога звука. У том смислу
нису невероватна поређења са латинским речима као vallis „долина"
или vallum „бедем", тим пре што се, како сам недавно показао (Лома
1994, § 3.2.2), суфикс -ев- могао развити као рефлекс стране геминате
(удвојеног сугласника). Таквих случајева, да је затечено име изврнуто у
наизглед чисто словенску реч, има, и вероватно нису били ни сасвим
ретки, али се могу утврдити само када је тај предсловенски предложак
писмено потврђен, а ако није, свако је нагађање беспредметно.
Теофилактова Валве: филолошко-лингвистичка и
историјско-географска страна проблема
Не може се, додуше, искључити ни могућност да је предсловенски
назив Ваљева заиста забележен у старим списима, само да до сада није
препознат као такав. Наиме, тек део топонима из овога дела Римског
царства које нам предају антички извори да се поуздано убицирати, док
за друге знамо само приближну локацију на широко оцртаном простору. Стога недавни покушај Јаневског да Ваљево и његово име повеже са
облашћу Валве поменутом у рановизантијским изворима не треба
унапред одбацити као нелегитиман. Друга је ствар, како је он аргументован и колико је по себи самом убедљив. За античко име основни извор
је Теофилакт који пише да су Авари 597. године на свом походу из
Сирмија (Сремске Митровице) у Салону (данас Солин код Сплита)
разорили у тој области 40 утврђења (Византиски извори 1121). У до нас
доспелом Теофилактовом тексту стоји, додуше, Воукеи или Ваукеп али
се на основу писања доцнијих византијских аутора који су црпли из
Теофилактове хронике тај облик сме са доста вероватноће поправити у
Вcdftr}?. Како у грчком тога доба/? стоји и за в, може се читати Валвес и
протумачити као латински назив Valvae „врата" који је метафорично
могао означавати и тесан пролаз на неком путу, теснац, поготову такав,
где је пут било лако запречити. Такав топоним не би био усамљен у
овом делу Римскога царства: једне Valvae (грчки транскрибовано ВоХ —
fiai) бележи Прокопије средином VI века у области Кавец, која се
лоцира у дан. западној Бугарској: помишља се да би то могла бити дан.
Враца, чије име (*Вратћца) значи отприлике исто (Beševliev 96). Нема
спора да овај латински топографски термин својим гласовним ликом
стоји прилично блиско топониму Ваљево и да његово значење доста
добро одговара положају Ваљева, где висок планински венац затвара
колубарску долину као залив Панонске низије, остављајући само уске
пролазе ка југу кроз кланце и речне теснаце, од којих се један, у
клисури Граца под старом рушевином Бранигом, зове управо Вратоца
(уп. Лома 1984, 200). Упркос свему томе, извођење слобенског имена
Ваљево из античког Valvae било би легитимно само ако бисмо имали
доказ или бар јасну индицију да се место у предсловенско доба заиста

тако звало, а Теофаново казивање о области коју су Авари опустошили
продирући из Срема према далматинској обали тешко да се може
сматрати таквом потврдом. И ако се од разних облика у којима извори
предају име те области одлучимо за Валве, историјска географија чини
се да говори против њене идентификације са ваљевским крајем. Траса
римског пута од Сирмија = Сремске Митровице за Салону сразмерно је
добро позната: он је водио на запад уз Саву до Сервитија = Бос.
Градишке, а одатле на југ према Салони; долина Колубаре остаје
далеко по страни од њега: њоме се, уосталом, и данас иде из доњег
поречја Саве према јужном Јадрану (пруга Београд-Бар), а не према
средњој Далмацији, где је, код данашњег Сплита, лежала Салона. Чак и
када би се узело да су Авари из било ког разлога кренули на Салону тим
веома заобилазним правцем, опет би се податак да су они направили
„потребан број ноћења" док нису стигли у Бонке/Валву тешко могао
помирити са сразмерно малом удаљеношћу Ваљева од Сремске Митровице. Из свих ових разлога ја не видим основа да се доводи у питање
убедљива и од стране највећих ауторитета (Мауег I 75; Ковачевић)
прихваћена идентификација Вcdfirjs и сл. са местом Baloie или Baloia
које римски итинерари бележе на путу који је од Сирмија преко
Сервитија (Босанске Градишке) водио за Салону. Име места добро се
слаже са оним које помињу византијски извори, а и његов положај негде у западној Босни - са податком о знатном броју конака од
Сирмија донде. Да закључимо: хипотеза да Теофилакт предаје предсловенски облик топонима Ваљево заснива се на поправци имена предатог
рукописима његове хронике као Ђоукш у Вcdfhjs и читању тако поправљеног облика Валве(с)\ но та поправка налази своје главно оправдање у чињеници да на локацији која одговара назнакама нашег извора, а
која лежи врло далеко од Ваљева, налазимо у антици посведочен
топоним сличног звука: Baloie (или сл.: треба вероватно читати Balvia),
чиме се веза са Ваљевом и језички и географски искључује.
Критички и иекритички приступ историјској топономастици
Овде није место критици других, углавном још много проблематичнијих поставки којих је пуна монографија Јаневског, но реч-две о
његовом методу. Ту су заобиђени основни постулати критичке анализе
извора којом се међу њима успоставља двострука хијерархија, по
хронолошкој предности и по аутентичности. Јасно је да ће се старији
облици некога имена или старија имена некога географског објекта по
правилу јављати у хронолошки ранијим записима, и обратно; са друге
стране, да ће аутентичан облик имена бити најпре фиксиран у записима насталим на лицу места или у близини, од људи који познају и
локалну топографију и језик. По свим тим мерилима облик Ваљево је
најстарији и једини поуздан: од најранијих помена крајем XIV в.
забележен је много пута, и латиницом и ћирилицом, од Дубровчана
који су ово место добро познавали, у њега свраћали и ту трајно

боравили. Турци такође у својим административним записима насталим на лицу места не греше: wafywae како, рецимо, у тачној латиничној
транскрипцији арапске графије, бележи дефтер из 1528 (читање мр Еме
Миљковић) чита се без грешке Ваљево. Што се код западних путописаца
и картографа XVI-XVIII в. јављају свакојаки облици нашег топонима,
није никакав усамљен случај, и велика је погрешка придавати им неки
значај за историјат имена: странац на пропутовању могао је име
погрешно чути и забележити (најчешће не одмах, него знатно доцније,
по сећању), а да не говоримо да западноевропски састављачи карата
нису имали практично никакву контролу топографских података за овај
део Европе, које су црпли одакле би стигли, углавном не ни из друге,
него из треће, четврте и ко зна које руке. Како су пак они доцније
копирали једни друге, искварени облици имена настали приликом
ишчитавања, преписивања или штампања или забележени као такви,
знали су се уврежити и деценијама, па и столећима опстајати на
картама, исто као и погрешне локације појединих места. Поучан може
бити пример Дубровчанина Феликса Петанчића: у његовом меморандуму о путевима којима треба напасти Турке написаном на латинском
језику у Угарској око 1500, Ваљево се назива Vagbon. Некритички
истраживач овде би се могао залетети и узети тај облик здраво за
готово, као назив који је стварно постојао у говору, па му чак дати и
предност у односу на данашњи облик имена који је једини реално
потврђен у претходним и потоњим вековима. Са нешто маште, могло
би се доћи до претпоставке да се у Петанчићевом запису очувало
предсловенско, келтско име места, јер су познати бројни келтски
топоними са другим елементом -bona, нпр. Vindobona > нем. Wien „Беч".
Истина је, разуме се, сасвим другачија. Петанчић дато место дословно
преписује из нешто раније насталог списа улцињског бискупа Мартина
Сегона Новобрђанина; притом он или његов издавач погрешно чита
поједина имена која му нису довољно позната, па од Сегоновог јасног и
правилног записа (inclitum vicum) Vaglevi (лат. генитив) 1 код Петанчића
постаје збуњујуће Vagbon, једна искварена и потпуно нереална форма.
Слично стоји ствар са писањем Colobra, Colubra за Колубару. Име
Колубара фиксирано је између краја XIII и краја XV в. бројним
дубровачким и угарским записима, којима ћемо се ниже подробно
позабавити у облику који одговара данашњем у том погледу што
садржи а између б и р. Ако ту сведочанство угарских писара и не значи
богзна колико, јер мађарски радо умеће вокале међу консонанте у
страним именима тамо где их у оригиналу нема, ни у овом случају се
не може сумњати у добру обавештеност и правилан изговор Дубровчана. Тек 1501. у једном италијанском писму јавља се облик Colobra
и доцније на Меркаторовој карти из 1634. Colubra (црпен одатле, он се,
сам или уз реални облик Колубара среће и на неким доцнијим
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картама). С обзиром на карактер извора који га бележе, очигледно је да
се он не ослања на записивачево познавање аутентичног облика са
терена, него представл>а његову учену модификацију, насталу из жел>е
да се „варварском" имену да класични призвук, тако што је преудешено
према латинској речи colubra „змија". Такве паретимолошке досетке
нису ретка појава у доба хуманизма, и морамо се добро чувати да на
њима не градимо озбиљне етимологије: те опасности у овом случају
спасава нас срећна околност што располажемо довољним бројем потврда да је име и раније и касније гласило како и данас гласи, тј. са
вокалом а у претпоследњем слогу. 2
Име Г р а д а ц - спомен обезимљености?
Толико о методима и резултатима поменуте монографије, која ипак
има ту добру страну што износи пред јавност неке мало познате
картографске изворе. Нашу већу пажњу овде заслужује један други
недавно објављен рад који се, са много озбиљнијег методолошког
становишта, дотиче истог проблема: античких корена Ваљева. Реч је о
прилогу Јованке Калић у зборнику посвећеном шестстогодишњици
Ваљева, где она претпоставља да је Градац - име које се за насеље на
ушћу истоимене реке у Колубару чини старијим од имена Ваљево, а
које је обичан словенски назив за тврђаву - настало као ознака за
остатке античког утврђења. Таква, општа ознака значила би да су
Словени овде затекли само рушевине тврђаве, а не и староседелачко
становништво које би им пренело њено право име. Тврдња да словенски досељеници у ове крајеве нису затекли остатке староседелачког
(свакако, мање-више романизованог) становништва мора се узети условно. Већ у више наврата је у научној литератури указивано на знатне
предсловенске остатке у топонимији овог дела Србије (уп. Лома 1981, са
ранијом литературом). Ти етимолошки налази у недостатку античких
помена задржавају одређену меру хипотетичности, али бар неки међу
њима чине се веома убедљиви, пре свега свођење хидронима Обна
(Обница) и Уб на келтске предлошке у значењу „река", „поток". Оно
претпоставља посредство Романа, који су од келтских староседелаца Скордиска њихове опште називе за водотокове преузели у својству
имена конкретних река и као таква их проследили Словенима. Наравно,
ови хидроними спадају у географске ознаке од ширег значаја и сведоче
само да се Словени нису овамо доселили у сасвим опустеле пределе,
али не имплицирају нужно да су они од староседелачког становништва, ипак свакако проређеног, чули име сваке поједине рушевине.
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Тако је и име хипотетичне античке тврђаве на месту Ваљева могло у
доба велике сеобе нестати са лица земље. Но осим чисто словенског
имена Градац за ту локацију везује се и једно друго име, за које се са
доста основа верује да је предсловенско: Колубара. Стога нам се с њим
вал>а поново позабавити у контексту проблема који нас овде заокупља.
Досадашња тумачења хидронима Колубара
Они који су до сада писали о хидрониму Колубара - а у њих се броје
водећи наши и страни стручњаци - углавном се слажу да он нема
словенске етимологије и да вероватно представља античко наслеђе, али
у његовом даљем тумачењу разилазе се међу собом. Оставимо ли за сада
по страни народне досетке (од којих ипак најмање једна, како ћемо
доцније видети, има изгледа да не буде сасвим нетачна), на челу оних
који су покушали да име Колубара објасне са научног полазишта стоји,
према моме знању, Тома Маретић (Maretić 3). Он га је сврстао у „тамна
имена", али је допустио да је словенског порекла с обзиром на руско
име реке Колуб. Та паралела, међутим, ништа нам не помаже. На
страну то што она оставл>а -ара у Колубара необјашњено, сам руски
хидроним је етимолошки нејасан и вероватно несловенски: како постоји и у облику Колуп, а налази се у сливу Двине, на подручју које су
источни Словени сразмерно позно посели и где сходно томе најдубљи
слој речних имена није словенски, већ балтски, он се најпре може
упоредити са литв. Kalupe (-ире „вода"), тако да је његова сазвучност са
Колубара по свој прилици случајна. Доцнији тумачи нашег имена
након Маретића сасвим су напустили могућност његовог извођења из
словенских језичких средстава и сложно му траже корен у предсловенском супстрату. Притом је од пресудног значаја била његова сазвучност, у првом делу, са античким именом друге Савине притоке,
Купе, Colapis (и сл.). Како се за други део овог предсловенског
хидронима са доста сигурности узима да садржи индоевропску реч *ap„вода, река", у другом делу имена Колубара тражено је слично значење,
неки општи назив за реку, водоток. Први је Дикенман 1941 (Dickenmann
I 201) делио Колу-бара претпостављајући да је други елемент идентичан са словенском речју бара (која у бугарском може значити и
„поток"). Ово тумачење је 1963. прихватио и разрадио бугарски лингвист Иван Дуриданов. Он -бара просуђује као илирски еквивалент
трачкој речи -para која често долази у топонимији античке Тракије, док
се у интерпретацији првог елемента разилази са Дикенманом (по
Дикенману, цело име значило би „Крива река", по Дуриданову: „Црна
река"). Како при свођењу Колубара на илирско *Kala-bara или *Kolo-bara остаје необјашњено -у- словенског облика, Дуриданов прибегава
претпоставци романског посредства: у римско доба би првобитни
илирски хидроним био преосмишљен према латинској речи columbarium „голубарник" у *Columbaria, па је доцније ит у словенским устима
преко задњег назала дало у (Дуриданов 101-104). У истом раду Дурида-

нов је разматрао и нека друга тамна, вероватно супстратна имена из
слива Колубаре, међу којима Уб и Обница, предлажући за њих прихватљиве индоевропске етимологије, али их помало исхитрено приписујући Илирима (id. 104, 114 д.). Годину дана доцније, на страницама
истог часописа, огласио се француски топономастичар Ив Беглен
претпоставком да -уб- у Колубара стоји у некој вези са Уб и Об-ница
(Boeglin 62 d.). Иако је Бегленов поступак прилично некритички и
произвол>ан (он ту пореди и сасвим јасно словенско име Обреновац, не
знајући да је оно настало тек крајем прошлог века административном
уредбом!), његова идеја дала се осмислити свођењем српског уб/об у
овим именима на индоевропску основу *ab/amb „вода", „река". Како је
она у оба вида потврђена на келтском подручју и чак за њега карактеристична, ја сам за хидрониме Уб и Обна претпоставио да нису илирски
(како је то мислио Дуриданов), већ келтски, да потичу од античких
Скордиска који су настањивали овај део Србије. Што се тиче имена
Колубара, њему би, по мом тадашњем тумачењу, у основи лежао
илирски (панонски) предложак *Kol-ap- истоветан античком имену
Купе, с тим да би доцније досељени Келти други члан имена ap- „вода,
река", заменили својим истозначним *-ambra (Лома 1981, 102 д.).
Истовремено и независно од мене на сличну претпоставку дошао је
немачки научник Готфрид Шрам (Schramm 276 d.). Она задржава
извесну привлачност, јер је основа ambr- честа у хидронимији некадашњих келтских земаља (неки је, додуше, просуђују као предкелтску,
„староевропску"). Међутим, извођење Кол-убара из *Kol- или *Kal-ambra суочава се са тешкоћом да се објасни настанак гласа а између б и р:
од *-ambra очекивали бисмо преко *-qbra српско *-убра. Својевремено
сам понудио три објашњења (која се међусобно не искључују): паретимолошко наслањање имена у завршном делу на реч бара; утицај
мађарског изговора (који тежи разбијању страних сугласничких група
уметањем вокала) током средњег века; уплив ктетика колубарски и
етника Колубарац који се могу изводити и из Колубара и из *Колубра
(уп. угарски уместо *угрски од Угри). Но стоји чињеница да у свим
раним записима нашег имена из XIII-XV века - не само мађарским, него
и дубровачким - имамо то а\ облици Colobra у једном писму с почетка
XVI в. и Col(l)ubra који фигурира на картама из XVII-XVIII в. се, како
сма то горе образложили, не могу сматрати аутентичним. Тако комбинација са првобитним *Колубра стоји на доста лабавој основи, тим пре
што се име изговарало са -бара већ око 1300. године, у доба које по свој
прилици пада пре замене полугласа на овом терену: тада се овде још
говорило угрски, а не угарски, тако да Колубара није могло своје -адобити накнадно из придева колубарски < **колубрски. Уз то је једина
паралела за -убра < келт. *-ambra коју сам 1981. могао навести отпала:
накнадно сам увидео да име изворишног крака Студенице Изубра није
предсловенски супстрат, већ стари словенски назив. Тако сам 1987. у
својој (необјављеној) дисертацији помало резигнирано написао да је „у

досадашњим покушајима објашњења хидронима Колубара исувише
много неизвесног да би се смело престати са тражењем бољих решења".
Име К о л у б а р а умикроконтексту
Данас бих дао мало другачију формулацију. Рекао бих да се један
методолошки приступ, који је иначе у хидронимским истраживањима
сасвим легитиман, у овом случају показао неплодан. Реч је о тумачењу
хидронима на макро-плану. Оно се састоји у томе што, када се нађемо
пред једним очито старим, а етимолошки тамним или вишезначним
именом водотока, најпре проверавамо да ли се нешто слично још негде
среће на ширем подручју које са нашим тереном вежу језичке и
историјске споне. То је практично читава данашња и некадашња
територија словенских језика: тако за поменуту Изубру праве паралеле
налазимо у Русији (Изубрева, Изубрица и сл.), и, што је још важније,
она се могу протумачити из руског језика у којем још живи стари
словенски назив изк>брБ „врста јелена", првобитно: „бизон". У светлу
тог сазнања постало је излишно бавити се даљим конструкцијама
предсловенског (келтског или неког другог) предлошка имена Изубра:
оно је на јужнословенском терену словенски архаизам (иначе се овај
зооним на словенском југу јавља само у облику зубр, уп. реку Зубраву у
сливу Велике Мораве). За Колубара, сви напори истраживача који су
имали широк увид не само у топонимију словенских земаља, већ и у
оне језике и њихове остатке који су се на овом тлу говорили пре доласка
Словена, нису изнели на видело неку сличну, „расветљујућу" паралелу.
То не доказује, али указује да овде немамо посла са именом које је у
неком дубоком и нама слабо познатом језичком слоју било нормалан
назив за дати објекат - реку попут Колубаре - већ са једним посебним
случајем именовања, који се евентуално може расветлити потанким
разматрањем имена на микро-плану, у окружју које чине имена суседних земљишних објеката са својим међуодносима и менама у току
времена.
Река Г р а д а ц и град К о л у б а р а
Основ за такав приступ имену Колубара положио сам већ 1984, у
кратком огледу о „Граду Колубари и реци Градац", где сам покушао
утврдити међуоднос имена Градац, Колубара и Обница. Размотримо га
поново, у светлу нових сазнања. Необична чињеница, да је једна река
величине Граца понела име неодговарајућег објекта - тврђаве потакла
ме је да размислим о њеном ранијем имену и дођем до закључка да је
оно могло гласити Колубара, с обзиром на то да се по традиционалном
схватању област Колубара рачунала не од става Обнице и Јабланице,
већ од ушћа Граца. Са друге стране, указао сам да се узајамни однос
град-река одразио и у имену „Града Колубаре" у угарским повељама
раног XIV века (Лома 1984, 190-201). Ова запажања и даље стоје и могу
нам бити од помоћи. За разлику од њих, неодрживо се чини моје

тадашње надовезивање на етимологију коју сам предложио још 1981, по
којој би име Колубара изворно на келтском значило слично што и
Градац-. „Градска река" (сама реч *kala „тврђава, кућа" тешко да је
постојала у говору балканских Келта!). Друга претпоставка коју сам
изнео у раду из 1984, а која је у међувремену проблематизована, јесте
идентификација градца-тврђаве, по којој је река понела име и која се у
изворима XIV в. помиње као „Град Колубара", са развалином у Бранговићу. При археолошком рекогносцирању ту су установљена само два
културна слоја VI столећа, што би значило да се ради о позновизантијском утврђењу које је било кратка века и запустело одмах по досељењу
Словена (Јанковић 68). Наредна деценија донела је и друга важна
открића о средњовековној прошлости Ваљева и овог дела Србије; нека
од њих омогућују да се данас, наоружани новим сазнањима, поново
ухватимо у коштац са проблемом имена Колубара и Градац.
Манастир Градац и старина Ваљева као црквеног средишта
Најпре је, исте године када се појавио мој поменути рад, из таме
векова и прашине Цариградског архива изронио манастир Градац. Реч
је о манастиру са црквом посвећеном Ваведењу Богородице код села
Градац у Ваљевској нахији, који бележе турски пописи у кратком
раздобљу између 1521. године (када се, падом Београда, коначно утврдила турска власт у овом делу Србије) и 1530. (Зиројевић 70, 87; Аличић I
618); већ у попису из 1560, забележено је само село Градац, без
манастира (читање др Душанке Бојанић). Недостатак сазнања о било
каквим траговима сакралних објеката у селу Грацу, и предање по којем
су ту у другој половини XVIII в. живели ваљевски Турци, навели су
Олгу Зиројевић l.c. на покушај идентификације манастира Граца са
црквом у неком од суседних села, у Петници или у Паунима. Но обе ове
цркве су подалеко од села и реке Граца, а имају и друге храмовне славе:
петничка црква, која се помиње још 1488, слави Успење Богородице, а
паунска, за коју не располажемо поменима пре краја XVIII в., Св. Јована
Претечу. 3 Оваква нагађања убрзо су постала излишна: већ следеће, 1985.
године Гордана Томовић је прочитала и објавила натпис са надгробног
споменика који је својевремено пренесен у ваљевски Музеј са црквине
на десној страни Граца при ушћу у Колубару: из његовог садржаја
излази да се ту у доба краља Драгутина налазила црква, која није могла
бити безначајна, с обзиром на то да је у њој био сахрањен један
велможа - син великог тепчије. Уследила су археолошка истраживања
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Само село Пауни/Пауне није убележено у турским пописима ваљевске нахије XVI в.
колико су до сада прочитани, и јавл>а се у историјским изворима тек 1719. (Пантелић
27), па је могуће да је насел>ено тек крајем XVII в. из истоименог места на Косову,
слично као што за оближњи Белошевац постоји предање да су га тада основали
досељеници из косовског Белошевца (Павловић 1907,543); није, међутим, тачно да је и
у косовским Паунима постојала црква Св. Јована Претече која се помиње 1788. (тако
Ивановић 497): записи из те и 1793. године односе се на цркву у ваљевским Паунима
(ЗН II бр. 3601 и 3650).

остатака цркве, за које се знало из литературе још од средине прошлог
века, но према којима се ипак није имало обзира при градњи „Крушиковог" стадиона. ГЈоказало се да је то била монументална грађевина,
временом и стилом градње блиска Драгутиновој задужбини у Ариљу,
катедралној цркви моравичких епископа (Јеж 1993). Додуше, Јеж
претпоставља да је сама црква „живела доста кратко време" и да није
стигла ни да буде живописана (ор. cit. стр. 52); ако је тај закључак,
донесен на основу доста оскудних налаза, и тачан, не треба судбину
саме грађевине из Драгутиновог доба поистоветити са питањем континуитета црквеног средишта на подручју данашњег Граца; ако не
физичка, а оно историјско-географска веза свакако постоји између те
средњовековне цркве и манастира Градац из прве половине XVI века.
Штавише, словенска керамика из Х-Х1 века коју је Ђорђе Јанковић
идентификовао на истом локалитету (Јеж ор. cit. 54 дд.) даје додатну
поткрепу Новаковићевој идентификацији ваљевског Граца са истоименим местом које у склопу београдске епископије наводи повеља Василија II из 1019. (уп. id. 56). Логично је претпоставити да је већ тада,
почетком XI в., у том месту постојала црква. Од раног XIV в. Градац,
односно манастир у њему, можда је био седиште православне епископије. Нетачна је, међутим, претпоставка да се наш Градац и изричито
помиње као игуманско и епископско седиште (Исаиловић 139). Градачки епископ седео је у ибарском Грацу, задужбини краљице Јелене, и
то је онај Градац који се наводи у списку игумана, поред Моравског
Граца = Чачка, док моравички епископ није столовао тамо, него у
Ариљу. Епископија чије је седиште могао бити ваљевски Градац је
мачванска. „Мачевски епископ" јавља се у светостефанској повељи из
1316; та епископија могла је бити основана у доба Драгутинове управе у
Мачванској бановини, са седиштем најпре у Београду (уп. Ћирковић
1994, н. 17 на стр. 74), или можда у самом граду Мачви (негде на Сави
између Шапца и Обреновца), можда и у Дебрцу, како то претпоставља
Ст. Новаковић, али се мало вероватна чини Новаковићева претпоставка
да је оно тамо остало и после Драгутинове смрти (1887, 24). Пре ће бити
да се након двају угарских ратних похода у 1319. години, у којима је
Србија изгубила градове Београд, Дебрц и Мачву, мачвански епископ
преместио у најсеверније сигурно српско упориште, тврђаву на месту
данашњег Ваљева, где је тада, видели смо, постојао и манастир. На
основу једног позног записа Хаци-Рувима закључује се да је митрополит седео у Ваљеву најкасније крајем XV века/ Сигурне податке о
Ваљевској митрополији имамо тек из доба аустријске владавине 1719-38.
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Реч је о испису из оснивачке повеље манастира Вољавче где стоји да је новоподигнуту
цркву осветио ваљевски митрополит Теофан 1050. године; овако рано датирање
Вољавче се одбацује, али се узима за сигурно да је настала пре почетка XVI века
(Новаковић 1887, 24 дд.; Р. Љубинковић у „Старинару" н.с. XV-XVI/1964-65, стр.
111-113, уп. и Лома 1990,12).

Стара тврђава на ушћу Граца
Шта је, међутим, са тврђавом, о чијем постојању име Градац
недвосмислено сведочи, јер је то у старом српском језику био општи
назив за утврђење? Доскора се у науци оперисало само са податком
Евлије Челебије из 1660. да је ваљевски град подигао „краљ деспот" а
освојио га и до темеља порушио Порча (стр. 97 Шабановићевог превода), као и са предањем о Витковића кули с краја XVII в. на ушћу Граца у
Колубару. Иако је недавно прештампан, опет је до сада остао недовољно
запажен чланак Љубомира Павловића о имену Градац у ваљевском
округу који пружа прворазредне податке за средњовековну топографију
Ваљева. Стога нека нам буде допуштено да одатле дамо шири извод:
Градац у Вал>еву. - Источни део Ваљева, на десној страни Колубаре, у турско доба варош већим делом с православним становништвом, звао се одавна, као и данас, Градац. Градац је на ушћу
реке Граца и најживљи трговачки крај града Ваљева. Његови
становници зову се Грачани и увек су се издвајали од осталих
градских крајева. - Када се пређе мост на Тадића јазу, све уздигнутије место с десне стране јаза, при његовом ушћу у Колубару, зове
се данас [1909, A.Jl.] Кулина. Кулина је данас малог простора, до
пре педесет година захватала од 1/2 ха. Тада је била опасана зидом,
мада у рушевинама, на чијем источном крају прича се да је била
кула браће Витковића, познатих ваљевских трговаца и устаника из
доба првог и другог аустријског рата. Кулина је од слатководних
поремећених миоценских кречњака, а њени су зидови од истог
камена. Данас ни једног камена и цигле нема, све су то појединци
разнели и у своје грађевине узидали (Памтим добро, кад је покојни
Ђорђе Павићевић, бивши механџија са Граца, зидао своју механу
на Кулини, да је последње заостатке камена с ове Кулине дигао и
узидао. Ђорђе је зидао механу пре непуних тридесет година, а од
тог доба Кулина је остала чиста, па ју је општина као своје добро
продала). - На источној страни реке Граца, на данашњем Ненадовића излазу, била је друга кула, која се зове Ћор-Мијатова.
Последње заостатке повадили су браћа Ненадовићи и у нов млин
на Грацу узидали. - Старији Ваљевци обе кулине звали су Грацем.
Из уста покојног Ваљевца Ранка Гођевца и Петра Николића,
чувених и угледних Ваљеваца и синова истог града и околине,
чијој се речи морала увек пуна вера поклонити, није се никад
могла чути реч Кулина него Градац. Оба су причали да су њихови
стари звали тако, па и они тако остали да зову. Од њих се могло
чути да се Градац почео звати Кулином тек кад је бег Ћајић почео
рушити Витковића кулу и зидати нову у Кличевцу, коју није
стигао да доврши, већ је довршио Јеврем Ненадовић и разменио с
кнезом Милошем. То је било у почетку Другог устанка под
Милошем Обреновићем. Љуба Ненадовић причаше врло често да
је слушао од свог оца, да је Кулину звао Градац, да су зидине на

Кулини биле троугластог облика, да су биле две куле, једна на
улазу, а друга на излазу. Све ово погврђивали су и иоменути
Ваљевци. - Одакле се Ваљево звало и зове Градац могу нам
послужити тврђења истих Ваљеваца и пок. Љубе Ненадовића. Њих
су тројица тачно утврдили место на Колубари, на коме је био онај
историјски мост, на коме су 23. јануара 1804. године погубљени
народни кнежеви: Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин. Према
њиховом исказу исто је место данас обележено спомен-крстом, и
право од овог крста на југ био мост. Кад би се прешло преко овог
крста на десну страну Ваљева, онда лева страна је Градац, а десно
Главна чаршија из турског доба. До скора је била насред улице
висока топола, на којој је још из турског времена заостала табла,
обнављана и у наше доба, с натписом и знацима „Витковића улица
- Градац" и испод тога: „Главна чаршија - Тешњар". Ни тополе ни
те таблице данас нема (Павловић 1909,108 д.).
Традиција коју је Павловић забележио почетком овог столећа сеже
преко оца Љубе Ненадовића, Проте Матеје, у крај XVIII века, дакле у
доба турске владавине. Своју потврду она налази у двема аустријским
картама Ваљева и околине из истог времена на које је недавно указала
Јованка Калић. На обема је Градац уписан као Градачка река, а при
његовом ушћу, између леве обале реке и пута за Ужице, уцртан је altes
Schlofi „стари замак" (Калић 17). Ј. Калић одбацује претпоставку Ст.
Новаковића (1908, 43), коју сам и ја својевремено прихватио (Лома 1984,
200), да се река Градац прозвала по тврђави „градцу" у Бранговићу,
забележеној у повељи Василија II 1019. под именом Градец (Tpadei^rjs).
Добар разлог за то даје јој горе поменут археолошки налаз, по којем на
бранговачком градишту нема слоја XI века нити из било којег другог
периода након краја античког доба. Намеће се закључак, на који и сама
Јованка Калић долази, да се назив Градац на реку и на део Ваљева
пренео са тврђаве која се налазила у самом данашњем Ваљеву: видели
смо да су њене знатне рушевине стајале још не тако давно са обе стране
ушћа реке Граца у Колубару, али су ипак ишчезле с лица земље пре
него што их је иједан изучавалац старина испитао и снимио. 5 Из те
приче је, такође, јасно да су кула Витковића и наспрамна Ћор-Мијатова
били делови тог утврђења обновљени и президани у доба аустријскотурских ратова крајем XVII в., након што је 1660. Евлија Челебија видео
само његове порушене темеље. Да је, како и сам турски путописац каже,
оно потицало из доба старе српске државе, такође звучи веродостојно.
Напротив, податак о „краљу деспоту" као његовом градитељу непоуздан
је и мора се узети условно. Тврђава је могла бити обновљена у доба
деспотовине, али - већ с обзиром на постојање црквеног средишта на
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На археолозима остаје да одговоре да ли су осгаци средњовековног утврђења
откривени у улици Мајке Јевросиме (Јеж/Старовић 378) чинили део истог
фортификационог система.

том месту најраније од почетка XIV века - није пресмело ако њено
постојање претпоставимо још у доба српске краљевине, па и раније:
стара идентификација са Градецом поменутим 1019. овим сазнањима
свакако добија на снази.
Град Колубара
За нас је у овој прилици, међутим, посебно занимљив проблем
локације оног „Града Колубаре" око којег су ратовали Срби и Угри у
првој половини XIV века. Све што знамо о тој тврђави своди се на
податке о ратовању угарског краља Карла Роберта у августу-септембру
1319. против српског краља Уроша (Милутина) садржане у трима
угарским повељама. Једна је само датирана 16. септембра prope Kalabar
in Macho; том убикацијом наглашава се дубина продора краљеве војске у
пределе Мачванске бановине, јер се град Колубара, како ћемо видети,
налазио на њеној јужној граници, на српској територији; по формулацији не изгледа вероватно да је до тог тренутка био пао у угарске руке,
ако уопште и јесте у томе походу. Друга исправа, од 8. октобра 1323,
подсећа на догађаје који су се свакако одиграли током истог ратовања: у
њој је реч о борбама при угарској опсади градова Мачве - за који се каже
и да је освојен (сит castrum nostrum Machow vocatum domino concedente
expugnando obtinuimus) - и Колубаре, за који се каже само да га је краљева
војска покушала освојити (сит castrum Urosii regis Serbie Kolobar vocatum
expugnare voluissemus), a не и да ли је у томе успела. По другој, нешто
каснијој повељи (од 12. маја 1326.) излазило би да су оба града, и Мачва
и Колубара, била том приликом освојена: dum castra Duchon (sic!) et Colleba
(sic\)fecimus expugnari (Ћирковић 1981, 40 д.). Врло je индикативно да се
у повељи из 1323. повлачи разлика у државноправном положају града
Мачве, који је угарска круна сматрала својим а који су Срби били
привремено преотели, и града Колубаре, над којим је признавала
суверенитет српскоме краљу. То значи да је град Колубара лежао изван
Мачванске бановине, на коју су Угри полагали право; са друге стране,
он се морао налазити негде на Колубари, по којој је носио име: како је
пак Мачванска бановина обухватала готово целу речну област Колубаре
осим евентуално њеног горњег слива, идентификација града Колубаре
са ваљевским Градцем намеће се као највероватнија, и заправо једина
која је у складу са историјским изворима и археолошким налазима. Са
историјско-географског гледишта у обзир би још долазио и Бралиг у
Бранговићу, који лежи још јужније, али тамо нема трагова градње и
живота у средњем веку. На проблем међусобног односа утврђења у
Бранговићу и на ушћу Граца и њихових имена још ћемо се вратити.
Пре тога, позабавићемо се једном другом загонетком средњовековне
прошлости нашега краја: именом Обна.

Значење имена „Обна"
ГоДине 1329. Карло Роберт је повео нови поход против Србије, овај
пут против Милутинова сина Стефана Дечанског. Угарски одред под
Стефаном Лацковићем продро је на саму српску територију (ipsam
terram Raciensem) до изворишта реке Обне (usque caput fluvii Ohona), a
исту реку (aquam Abonam) у вези ca истим похоцом помиње и други
извор: прелазећи је, Угри су упали у српску заседу (Ћирковић 1981, 43).
То је истовремено једина географска одредница домашаја овога похода.
Примамљива се чини претпоставка да је он ишао истим правцем као и
претходни: уз Колубару према тврђави на месту данашњег Ваљева. Не
треба, као до сада, Обну изједначавати са Обницом и узимати да су Угри
продрли све до изворишта Обнице, тј. до под Медведник. Циљеви
тадашњих освајања и пустошења биле су пре свега стратегијске тачке:
утврђени градови, а не забачени планински предели. Логично је да су
Срби у доба ратовања око Мачве имали важно упориште на јужној
граници ове области, на месту данашњег Ваљева и да су угарски
противудари били усмерени према њему. То би значило да је Обна ових
извора у ствари Колубара, и да под њеном „главом" (caput) не треба
схватити извор, већ место одакле се река рачуна под тим именом, а то су
било, као данас, ставе Обнице и Јабланице, било, како сам то 1984.
претпоставио, ушће Граца на којем се уздизала тврђава која је била мета
претходног угарског продора у Србију. Да ли је градачка тврђава
притом страдала и трајно запустела, остаје отворено. Са једне стране,
имамо горе наведени суд археолога о кратком веку цркве на ушћу Граца,
који се може повезати са претпоставком угарског пустошења 1319. или
1329. године; са друге стране, чињеницу да се у доцније време „град
Колубара" не помиње, већ је од краја XIV века реч само о неутврђеном
тргу Ваљеву. Овај други аргумент е silentio не мора бити пресудан: у
угарским изворима из 1392. и 1426. који нас обавештавају о жупама и
дистриктима Мачванске бановине и није било места помену једне
тврђаве која је лежала ван граница те области, а то што и други извори
о њој ћуте може се објаснити тиме да је изгубила свој значај након што
су између Србије и Угарске успостављени мирни односи у другој
половини XIV столећа. Чини се, ипак, могуће да су и тврђава Градац и
манастир крај ње убрзо након друге деценије XIV века у којој се јављају
страдали и запустели, па да су доцније обновљени, можда тек у доба
деспотовине (уп. Челебијин податак о ваљевској тврђави и чињеницу да
се манастир Градац помиње тек почетком XVI века). Закључак да је
Обна из ових повеља пре Колубара, него Обница, налази поткрепу и у
другим средњовековним изворима где се ово име помиње, а и у самој
његовој структури, будући да је образовано деминутивним суфиксом
-ица којим се успоставља хијерархија хидрографских објеката: ако је
Моравица изворишни крак западне Мораве, онда би, по тој логици,
Обница била изворишни крак Обне, и опет излази на то, да би река
Обна (Abona, Abna и сл.) угарских извора била заправо Колубара. Да је

управо Обница, а не Јабланица била у прошлости сматрана за горњи
ток исте реке која је Колубара, сведочи Перетићев запис из 1784, по
којем Колубара извире под брдом Ивом6. Ива је вис и извор у Станиној
Реци до Лопатња, где извире Станина река која се на Ставама састаје са
Суводањском реком и гради Обницу (Павловић 1907, 380). Сама река
Обница помиње се сразмерно позно, 1737. на Henning-овој карти као
Oblonica Ba(ch): запис је, изгледа, искварен под утицајем имена суседне
Јабланице, које је забележено исправно. 7 Што се тиче ранијих, средњовековних извора, сваки покушај идентификације реке и области Обна
поменуте у њима са Обницом и њеним поречјем сучељава нас са
непремостивим проблемима: мање-више јасно је да те географске
објекте треба лоцирати северније одатле, ближе Сави и Угарској, негде
у доњи слив Колубаре. За лоцирање жупе и места Обна од значаја је
поређење записа у Пећком поменику (насталом у XV-XVII в., уп.
Новаковић 1875, 17), који у жупу Обну смешта село Новци (id. 140), што
треба читати Новаци,8 са податком турског пописа из 1528, где је село
Обна унето одмах иза Новака (nwak) и Обходњика (wbxwdnyq), дан.
(0)бодњик у Дружетићу (читања мр Еме Миљковић).9
С обзиром на лоцирање села Нов(а)ци у жупу Обну, близина села
Новака и Обне у попису неће бити случајна. Према томе је жупа Обна
лежала око средњег тока Тамнаве. То одговара и помињању дистрикта
Abnya између Дебрца и Уба у повељи из 1392 (наведеној у Ћирковић
1994, н. 24 на стр. 74 д.), али се поставља питање где онда сместити
дистрикт Tomla наведен у истој повељи између Клисуре (? Kalizar) и
Рађевине (? Ragys), као и Tamlavamelek из уговора у Тати (Мијатовић I
393). Архиђаконат XIV века Обна бележен уз Бељин, Поља и Посавје
такође се тешко може тражити у данашњој Подгорини око Обнице
(могућност која буни Ћирковића, 1994, 71 д.), него много пре на овој
севернијој локацији. Раздвајање Горње и Доње Обне 1426. можда стоји
у вези са чињеницом да уговор о Тати не бележи дистрикт Дебрц
(Debrechen) који се 1392. наводи пре Обне. То би значило да је Горња
Обна била оно што се у доцнијем српском запису назива просто жупом
Обном, тј. да је лежала око (средњег тока) Тамнаве, а Доња Обна
северно одатле, према Сави; заједно, ове две жупе чиниле су територијалну целину која се данас назива Посавотамнавом; Посавје је лежало
источније, према ушћу Колубаре, а жупа (дистрикт) Тамнава ваљда је
одговарала данашњој области Тамнави, тј. протезала се између доњег
тока Тамнаве и средњег тока Колубаре, с тим што је њен западни део
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„Der durch das Ort (Vallievo) fliBende FluB Kollubara entstehet aus dem Gebiirge Iva auf 1 1/:
Stund links des Ortes" (Споменик LXXXII/1936, стр. 125).
За овај картографски споменик уп. Лома 1995,182).
За бркање а са b уп. писање Сшоковк уместо СамоковБ (id. 144).
Исти облик једнине среће се и у Пећком поменку, који бележи село HoeaKb, али без
ближе одредбе (Новаковић 1875, 139), те није јасно ради ли се о раније поменутим
Нов(а)цима у жупи Обни, или о неком другом месту тога имена.

око средњег тока Уба и истоименог насеља био издвојен као жупа Уб.
Коначно, податак из уговора у Тати да се Рађевина налази близу Обне
не слаже се лошије оа локацијом Обне у ГТосавотамнаву, него у
Подгорину око данашње Обнице: узме ли се да је Обна захватала и
данашњу шабачку Тамнаву, око изворишта реке, она се граничила са
Рађевином у подручју планине Влашића око Црниљева. ЈТоцирање
места Обна у Црну Загору уз истоимено одређење положаја близином
реке Саве у запису из 1545. гакође не указује нужно на Обницу и
Подгорину како сам то између осталих и сам узео, јер се у Црну Гору
рачунао и масив Влашића, што излази из лоцирања Мркшине Цркве (у
дан. Памбуковици) „близу", односно „у поткриље" Црне Горе" (ЗН I бр.
569 и 628, уп. Лома 1986, 19). Коначно, дубровачки помен из 1450: in
Obnam dictum Jarach (Lamenta de foris 30, f. 28, по Исаиловић 296) који ми
је синтактички недовољно јасан и чији би (кон)текст ваљало проверити, али који Обну везује са Јарком (у Срему? - уп. id. 297), чини се да је
сагласан са овом северном локацијом. Данашњи Јарак лежи на левој
обали Саве између Митровице и Шапца при ушћу канала Јарчине; да ли
је средњовековно утврђење тог имена (мађ. Arki, Aroki Csđnki II 231)
које се помиње у XIV и XV в. (уп. Поповић 68) налазило на истом месту
није овде толико битно, колико могућност да је име Јарак означавало
читав део јужног Срема између Јарчине и Саве који лежи наспрам
Мачве и Посавотамнаве и који се на савременим картама назива
Подлужје. У том случају било би схватљиво упоредно помињање Јарка
и Обне у дубровачком акту: биле би то две суседне области на две
стране реке Саве. Не треба, међутим, занемарити ни могућност да се
1450. поменути Јарак налазио с ове стране Саве, у Посавотамнави, где
би му се траг чувао у топониму Јарачка бара у Прову. - Толико о
области (жупи, дистрикту) Обни; што се пак тиче реке Обне познате из
средњовековних помена, поновимо да се тешко може радити о Тамнави
или Убу, јер повеља из 1347. каже да јој се извор налазио на српској
територији (ipsam terram Raciensem usque caput fluvii Obona) и да ће то
најпре бити сама Колубара, односно њена „глава" - ставе Колубаре и
Граца код Ваљева, докле је угарска војска продрла и у претходном
походу („град Колубара" = Градац = Ваљево). Гледано од Саве,
КоЛубара се лако могла мешати са Тамнавом, јер су им се ушћа стално
померала и спајала, па је разумљиво што се назив Обна односио и на
једну и на другу реку. Посредну потврду да се Обном у старо доба звала
Колубара као да пружају две Кантелијеве (Cantelli) карте из 1684. и 1689:
на једној се горњи ток Колубара означава као Agna, а на другој слично
име (Iagna) носи њен западни рукавац којим се улива у Саву. На још
неколико нешто познијих карата, са краја XVII и почетка XVIII в., за
Колубару поред њеног данашњег имена фигурира Agnese или Igna (уп.
Јаневски 42 д. са прилозима 10 и 11; неке од тих карата видео сам и сам у
минхенској Државној библиотеци). Свакако је пресмело у овим позним
картографским сведочанствима видети „праисторијско" име Колубаре
како то чини Јаневски и на то надограђивати вратоломне етимолошке

хипотезе (н. 8 на стр. 43); но с друге стране, јасно је да то друго име
Колубаре није могло настати ни из чега. У светлу нашег претходног
разматрања излази као веома вероватно да су картографи позног XVII в.
црпли из неког ранијег предлошка где је река Колубара била означена
својим старим именом Abna, под којим држимо да је помињу угарски
извори почетком XIV в., само што је на једном ступњу писане предаје b
погрешно прочитано као g (за такву грешку уп. Felsowatna, Alsowatna
место -abna у Уговору у Тати: Мијатовић l.c.), те је тако настао
загонетни ošmmAgna.
К о л у б а р а : првобитно име реке или утврђеног насеља?
Из ових наших разматрања излази да се име Колубара за реку која га
данас носи усталило тек током XIV-XV в. а да је пре означавало тврђаву
на ушћу Граца. Подсећам да сам у раду из 1984. указао у вези са називом
castrum Kolobar на ту необичност што се град назива именом реке. Но, у
самој ствари, Колубара се као име реке јавља тек од краја XV века. На
карти Франческа Роселија (Francesco Rosselli) насталој 1476-84. унета је
као Colubara (Monumenta cartographica II 85), а 1501. помиње се у једном
писму на италијанском језику као „вода у близини Црне Горе" (una
aqua chiamata Colobra, che e apresso Montenegro: Ћирковић 1994, 73). Из
ранијег доба, од краја XIII до прве половине XV века, ово име се
употребљава само као ознака за област и утврђење. У првом помену из
1291/1300, где се порекло слушкиње Премиле у Дубровнику одређује
као „из/од Колубаре" (de Colubara: Чремошник бр. 459) није јасно да ли
се ради о месту или области. Исту недоумицу побуђује и сличан помен
из 1367, где је за слугу Братослава Станчевића (Bratosclauum filium
Staneg) назначено да јede Colubarie (Hist. arh. Dubr., Vendita cancellariae 2,
f. 10', по Исаиловић 251). Ho између та два помена стоји, као други по
старини, један, такође дубровачки, документ из 1313. (Monumenta
Ragusina I 48), где се са извесном сигурношћу може узети да је реч о
одређеном насељеном месту, а не о области. Наиме, тамо је Columbara
наведена као место овере документа, а обласно име би било исувише
непрецизна одредба за такву сврху. Хронолошки следе повеље Карла
Роберта где се недвосмислено ради о тврђави. Додуше, убикација
повеље из 1319. prope Kalabar in Macho то не каже изричито, али како је
Мачва име области, нормално је узети да је Kalabar назив пограничне
српске тврђаве, као и у следећим угарским поменима: угарски краљ је у
тренутку писања повеље био продро у Мачву и стигао до близу
Колубаре, која је била тврђава српскога краља, како то недвосмислено
произлази из формулације следеће повеље, оне из 1323: castrum Urosii
regis Servie Kolobar vocatum. Иста ознака castrum „тврђава" стоји уз ово
име, забележено, додуше, у исквареном облику, и у повељи из 1326:
castra Duchon et Colleba (sic!). Доцније угарске исправе, из 1392. и 1426.
(уговор у Тати), знају само за жупу (districtus) Колубару (Kalabar,
Collubara), а међу градовима не наводе ово име. Истим именом жупе

Колубара. су Турци крајем XV века означили новостворену нахију, чија
је територија морала приближно одговарати данашњој области Ваљевске Колубаре, а која је убрзо потом, у првој половини наредног столећа,
заједно са „Загором", тј. Подгорином ушла у састав Ваљевске нахије (уп.
Лома 1986, 18). Да закључимо: име Колубара је у најранијим изворима
назив за град и област, а тек два века након свога првог помена оно се
јавља као ознака реке. Наравно, то не мора значити да је топоним (име
места) примаран у односу на хидроним (име воде). Може се узети да је
област, као и толике друге српске жупе, понела име по свом главном
водотоку, а што се у историјским изворима раније и чешће помиње
област него река по којој се она прозвала лако се објашњава њиховом
природом и садржином, и има многе аналогије. Примарност хидронима је, уосталом, нешто са чиме рачунају сва досадашња тумачења имена
Колубара.
К о л у б а р а -ранијеимерекеГраца?
Ако се, међутим, река Колубара у старо доба звала другачије, на који
се водоток овај назив могао првобитно односити? Понајпре на Градац,
чије је данашње име очито секундарно, 10 а који је по другом схватању различитом од оног које смо напред навели, по којем је Обница важила
за горњи ток Колубаре - био сматран Колубариним изворишним
краком. Поред горе поменутог рачунања области Колубаре од ушћа
Граца, на то указује Челебијин податак l.c. да Колубара извире из
„планине града Чачка". Ради се, очито, о масиву који данас називамо
ваљевским планинама, а који чини вододелницу Колубаре и Западне
Мораве, па као што се данас назива по највећем насељу у своме осоју,
Ваљеву, тако је некада могао бити означаван и по најважнијем месту у
своме јужном поткриљу, Чачку. Челебија у томе није усамљен. Поменути Мартин Сегон описујући пут од Саве у унутрашњост Србије, каже
да се прође кроз области Бељин и Мачву, оставе се с десне стране Бела
Река, Цер (? Saczrus), Крупањ, Зајача и Сребрница, па се стигне до
„чувеног села" Ваљева и планина Lazci куда војска не може проћи због
кола и других пртљага 11 У Петанчићевом препису Сегонова текста
стоји погрешно Larzi, на основу чега се сасвим произвољно помишљало
на^Ластру или Рајац (уп. Павловић 1907,469). Узевши у обзир да Сегону
z има вредност ч (Saeza = Зајеча), сме се предложити поправка montes
Lazci у Zazci, присвојни генитив од Zazc(h)us, Zazach = Чачак. Montes
10 Од XVIII в., најпре на аустријским картама. 1718: Grataz Bach Obschelvviz; 1737: Gradaz
Ba(ch) Henning; такође 1784: Bach Gradacz (Перетић, Споменик CKA LXXXII 125), уп.
варијанту назива 1789: Gradachka Reka на две аустр. карте, Калић 21, 22. У домаћим
изворима од краја столећа: ЗН V бр. 8559 из 1781. и II бр. 3571 из 1786. (те записе
наводимо ниже, где је реч о ман. Ћелијама),
11 Ultra Savum duae sequuntur provinciae, Beligna et Maza, relictisque ad dexteram Flumine Albo et
his montibus, Saczro, Crupno, Saeza, Srebanica, <fecundis> fodinarum argenti, itur ad inclitum
vicum Vaglevi montesque Lazci exercitibus propter currus et alia impedimenta insuperabiles, цитат
код Ћирковића 1993, стр. 74, н.16.

Zazci биле би „ Ч а ч а н с к е планине". Ова је претпоставка утолико вероватнија, што Сегон или његов извор и иначе планине означава именима
градова: у претходном делу исте реченице он говори о Крупњу, Зајачи
и Сребрници као о планинама. Челебија потврђује да иза тога стоји
домаћа, српска пракса именовања планинских масива. Погрешан облик
код Сегона није тешко објаснити: велико латинско Z се у рукопису лако
може заменити за L. Чачак се први пут помиње у дубровачким
документима 1405: in Qaqach, Zagach Lett.di Levante 5, f. 52,53 (Динић 70),
у турским изворима од 1476. (Аличић I 230). Даља траса овога пута кроз
ваљевске планине на југ не може се утврдити на основу Сегонова
извештаја, али имамо индиција о једном још старијем - римском путу,
који је од места данашњег Ваљева водио према југу управо клисуром
Граца, то јест, како претпостављамо, првобитне Колубаре.
Стари пут Malvense-Sirmium и латински остаци
у топонимији сз. Србије:
Повлен (?)
За време римске власти у овим крајевима најважнији пут морао је
бити онај који је од великог римског насеља на Висибаби код Ужичке
Пожеге (Municipium Malvesatium?) водио уз Скрапеж преко Таора на
Мравињце и даље преко Лесковица силазио у Градац под бранговачком
тврђавом, продужавајући ка Ваљеву. Дуж те трасе расути су и археолошки и ономастички трагови веће старине него што их налазимо
другде у овој области. Посебно је индикативно да се око ње групишу
мање или више вероватни латински остаци у топонимији ваљевског
краја. Идући од Пожеге уз горњи ток Скрапежа пут су чувале две
тврђаве. Рушевине једне налазе се у селу Парамуну чије је име
старосрпска реч грчког порекла у значењу „стража". Нешто даље
узводно, у Доњем Таору, на брду Кик стоје остаци „Јерининог града" и
цркве које археолози датирају у рановизантијски период (Јеж/Старовић
бр. 117). Само име села Таор остаје загонетно. У турско доба ту је био
рудник; пописи га бележе као Тахор, с тим што издавач констатује да ту
х не мора имати вредности (Аличић I 16). Остаје примамљива, али и
недоказива претпоставка да се ради о врло старом, још предримском
топониму који је можда изворно означавао планину Повлен, уз коју се
ово име протеже с југа све до Мравињаца, који припадају Горњем
Таору, а са друге стране планине има свој могући пандан у имену
лесковачког засеока Тауре. Име Повлен - које је, у том истом облику,
посведочено од времена аустријске власти у Србији 1718-1739. (на фон
Епшелвицовој карти m. Povlen Berg; на Хенинговој Malo Povlen Be(rg)) тумачио сам 1982. из словенских средстава, у пару с Маљен. И та
етимологија задржава извесну примамљивост, али признајем да ми се
до сада изјаловила нада да ћу било где у словенском свету наћи сличан
назив којим бих је потврдио. Стога нека ми овде буде допуштено да
укажем на једну другу могућност тумачења тог оронима. Ако се узме у

обзир да је латински дифтонгдн регуларно давао словенско ов (уп. нпр.
име места на Брачу Повљд од личног имена Paulus) и да у топонимији
нашег краја има пуно примера за прелаз ин у ен (Калинић > Каленић,
Пчелињача > Челењача, Баћинац > Баћенац и др.), име Повлен <
*Повлин лепо се изводи из латинског Paulinus. Није искључено да је тај
латински топоним и посведочен, али у исквареном облику. У поменутом раду (Лома 1982, 163 дд.) поредио сам Повлен са именом кастела
који је обновио византијски цар Јустинијан у првој половини VI века, а
које Прокопије бележи као Wa/xiXivos. Претпоставка је тада била да иза
Повлен стоји старинско словенско назвање *Ротв1епЂ настало већ
почетком VI или чак крајем V века и забележено код Прокопија. То ми
се сада не чини вероватно: моја сопствена истраживања показала су да,
противно неким ранијим мишљењима на која сам се тада позвао, у
Прокопијевим списковима нема словенских топонима (Loma 1993, 236).
Много вероватнија ми изгледа могућност да је Прокопијево TLafidivos
искварено од TlaviM.ivos = лат. Paullinus (писало се и тако, са удвојеним
/). Како сам то већ 1982. указао (ор. cit. 165), најмање један топоним из
истог списка кастела у Дарданији може се лоцирати у горњи слив
Западне Мораве: то је КалоџаХ/За, за који се с доста сигурности узима да
му име стоји у вези са именом муниципија Mal. код данашње Пожеге
(које се на основу једног натписа из Скелана допуњава у Malvense или
сл.) и са скраћеницом Сар. на натписима из Ужица и околине. Према
томе, могуће је да је још који од „дарданских" кастела које овај извор
набраја лежао у истом крају. Нашом поправком добија се од нејасног
грчког записа један обичан латински назив и успоставља се веза са
једним и данас на терену присутним топонимом; та идентификација
остаје хипотетична, али боље од ње за Uajudivos нема. Ту је и
археолошка карика: рановизантијско утврђење у повленском селу Таору,
како га народ рачуна и назива. Да ли се планина назвала по тврђави или
обратно, тешко је нагађати. Могуће је да се словенско Повлен заснива
на већ латинском називу *Paul(l)inus mons „Павлова гора". Могла се
прозвати по Св. Павлу, ако му је била посвећена нека важнија црква на
подручју планине (подсетимо се старих црквина у Таору и Парамуну!),
али и по неком човеку који се звао Paulus (ако је Ua^kivos заиста =
Paullinus > Повлен, треба напоменути да се име Светог Павла пише
увек само са једним /). 2
Слибан
Када се из Доњег Таора попне у Горњи и пређу Мравињци, пут води
кроз село Лесковице, где налазимо један други латински топонома12 Српски дугосилазни нагласак на почетном слогу Повлен слаже се са акцентом на
антепенултими грчког записа IJafilUvos < *IJavM.ivos али се коси са очекиваним
нагласком латинског придева Paul(l)tnus. Објашњење лежи у феномену повлачења
нагласка ка почетку речи код латинских топонима, запаженом на доста широком
простору, уп. мој рад о орониму Лсвћен < Lducinus (mons), где су наведени други
примери и литература (Лома 1996).

стички остатак, на који сам такође указао 1982. (стр. 166). То је име
долине у Доњим Лесковицама куда, поред тзв. Ћебског језера (данас
пресахлог) пут пролази и спушта се Грацу: Слибан, ген. -ана. На
словенском плану ово име је сасвим усамљено и нејасно, 13 а из
латинског се врло добро тумачи, као словенски рефлекс имена римског
божанства Silvdnus, у познолатинском изговору Silbanus. Силван је био
најпоштованији бог на подручју античке Далмације, а потврђен је и у
недалеком Сирмију, где је неки Flavius Hatena подигао жртвеник
Silbano domestico (Corpus inscriptionum latinarum III 3249): значајно je да
ce овде Силван означава као домаће божанство и да облик његовог
имена показује управо оно вулгарнолатинско b од v које имамо у
претпостављеном рефлексу Слибан (уп. још на Рабу Valsalbana „Силванова увала" и име острва Силба < силва „шума": Skok 1950, 56 и 85-89;
III s.v. Silba и Silvan). Своју етимологију прецизирао сам у „Ономатолошким прилозима" VIII/1987, стр. 48, нап. 77: како се Слибан не може
извести директно од Silbanus (то би дало *Sblbant > сх. *Субан), узимам
да је адаптација ишла преко влат. *Selbanus > сл. *Selbanh > *СлЋбан\ за
такав развој уп. Sirmium > влат. Sermium (потврђено!) > СрЂМ. Данашњи
облик био би икавизам, уп. Дрињак, вис у Лесковицама, на северном
делу Маглеша: *ДрЂњак.и Нагласак Слпбан, ген. Слибана, који сам
забележио ове јесени у Лесковицама, претпоставља слов. *Selbanh и
одговара претпоставци порекла од влат. Selbanus, уп. &ван, ген. Ивана,
рус. Иван, Ивана од грч. Iocvvrjt, или лат. Jodnnes.
Ћелије
За нас је овом приликом нарочито занимљива следећа, сразмерно
кратка деоница пута низ реку Градац, у коју се пут спуштао под
бранговачком тврђавом, а одвајао се од ње узбрдо код манастира Ћелија.
Ту, дакле, имамо две значајне старине. Рушевине тбрђаве у Бранговићу
датирају се, рекли смо, у рановизантијско доба, али њено име је
словенско: Браниг, вероватно од личног имена Бранигој или Братнж
(уп. Лома 1984, 199) На питање да ли је он и када био називан
„Колубаром" вратићемо се доцније. О ћелијском манастиру немамо
података пре турског доба, но са доста вероватноће се може узети да је
постојао још у доба српске средњовековне државе. Његово име послужиће нам као користан оријентир у нашем трагању, премда је само
13 Топографско име Слибно Брдо поменуто 1399. у Стонском приморју (Rječnik
Jugoslavenske Akademije s.v.) биће да је у вези са глаголом слибати „сплинути"
забележеним у Ријечкој нахији (id.); Слибан већ из формалних разлога тешко да спада
овамо, јер ту а није непостојано.
14 Павловић бележи тако: Дрињак три пута у опису села (1907: 761, 762, 764) и једном у
индексу, где, међутим, упућује и на стр. 458 на којој исто име пише Дрењак и сврстава
га у „имена, која би подсећала на шумско дрвеће". Петровић 121 има вис Дрењак од
1047 м. у Таору, Ђурић 194 такође Дрењак, уз податак да се ради о „широком
подручју" које се тако прозвало „зато што по њему има дрењака". Уп. још Међурич
(Лома 1985,156 д.), Непричава (Лома 1984,197 дд.).

по себи јасно и не мора бити јако старо. Оно је, додуше, латинског
порекла, али само у крајњој линији, и не представл>а овде никакав рани
топономастички остатак. Ћелија је грчка реч (tcelkiov) настала од
латинског ceila, која је у наш језик ушла у средњем веку управо у
значењу монашке ћелије (стсрп. писано келим , к&лиа,
КЂЛИ&:
Даничић III 547). Манастир се, дакако, може схватити као грађевина у
којој се налазе монашке ћелије, али тешко да би она била означена тим
именом. Пре ће бити да се оно изворно односило на пећинске
испоснице. У клисури Граца око манастира има много пећина, а
најмање за једну се зна да је била испосница ћелијских искушеника:
она се помиње у запису из 1788 (ЗН II бр. 3601: оу печиноу монастира
Tiemia ). Из друге половине XVIII в. су и најранији помени манастира
под данашњим именом: 1761. от монастира Хелиа ЗН V бр. 8200 (X је
чудно; вероватно погрешно написано или прочитано уместо К)-, 1781.
свлто араггелскога монастира, зовом Кетл, подЂкрите Церншл Гори,
при рецЂ ЗОВОМЂ Грацу ЗН V бр. 8559; 1786 манастира
Ћели&оу
вале(в)скои нах(и)и, близоу вароши Валево, КОДЂ воде Града (ЗН II бр.
3571). Манастир је ту морао постојати и раније, ако је судити по
архитектури цркве, која у основи изгледа старија од XVIII века, а и по
податку турског пописа из 1560, који уз село Лелић („Лалић") у
Ваљевској нахији уписује један манастир: реч може бити само о
Ћелијама. Но манастир крај Лелића се у том помену не означава својим
данашњим именом, него једним другим, за које и Олга Зиројевић (197
д.) и Душанка Бојанић (усмено) нуде алтернативно читање: „Богопоље"
или „Богомоље". У недостатку другога записа којим би се овај могао
проконтролисати, предност треба дати другом читању, јер назив *Богопоље (или сл.) није познат са друге стране, а богомоља је реч из живог
језика. Врло је примамљива претпоставка да Богомоље значи исто што
и доцнији назив Ћелије, тј. да се односи на пећинске испоснице у
клисури Граца. Како завршни глас турскога записа нема вредности
(може бити и -а и -е, дакле и једнина и множина), могло би се читати
Богомоља и схватити као назив за цркву у Ћелијама, али ја не знам
друг^ примере за такво означавање (црква је у топонимији црква, као
што је манастир - манастир, а не Ћелије). Осим храма богомоља може
означавати било које место где се моли Богу, па и на отвореном
простору (где је сеоска заветина), а и собу у обичној кући где је икона и
кандило (уп. Речник САНУ 2 s.v.); чини ми се сасвим природно да је
богомоља био стари српски назив и за монашку ћелију. Манастирима
насталим на сличним местима као Ћелије, по правилу су претходиле
пећинске насеобине испосника. Тако су се пећине у стрмим литицама
Градачке клисуре утиснуле у средњовековну топонимију као обележје
предела. Оне су то, свакако, биле и раније, од прве појаве пећинских
људи у овим крајевима. Нас овде занима антички период, за који са
доста основа претпостављамо да тада овај део градачке клисуре није био
тако пуст и забачен као доцније, када су се ту настањивали монаси
бежећи што даље од светске вреве.

„Голубарници" у клисури Граца
Мислимо, дакако, на онај прометан пут којим смо се на претходним
странама бавили, који је, рекли смо, водио из муниципија Malvense (или
сл.) код дан. Ужичке Пожеге за најважнији град у овом делу Царства,
Sirmium на месту данашње Сремске Митровице. На овој деоници тај
стари пут се, по Љуби Павловићу, спуштао Слибаном у корито Граца
под старом тврђавом у Бранговићу, и ишао клисуром до Ћелија, а
оданде преко брда ка Ваљеву. На том одсеку већ смо констатовали
присуство (вероватних) латинских топономастичких трагова: Повлен и
Слибан. На овој тачки сусрећемо се са именом Колубара, имајући у
виду нашу својевремено изнету и мало више додатно образложену
претпоставку да се изворно Колубаром звао Градац. Већ је Иван
Дуриданов указао на могућност - са фонетске тачке гледишта беспрекорну - да се Колубара своди на латински облик Columbaria. Он је,
додуше, тај облик претпоставио само као једну међуфазу развоја
старијег, предримског назива реке, који реконструише - колико убедљиво, изјаснили смо се већ горе - као *Kala-bara: по тој његовој
претпоставци, која му помаже да објасни -у- у Колубара, Римљани су у
свом изговору изврнули овај ранији лик према својој речи columbarium,
мн. columbaria „голубарник" (Duridanov 103). Та реч долази иначе доста
често и као топоним, било као ознака места где су се стварно гајили
голубови, било као метафора, али није прикладан назив за реку. Јесте,
међутим, за пећинске отворе у стени. У латинском иста реч која је
преко грчког дала нашу ћелија: cella значи, између осталог, нише у
голубарнику (cellae columbarum). Због таквог изгледа сама реч columbarium „голубарник" попримила је значење „отвор у зиду, ниша", па се
одатле усталила као архитектонски термин за тип гробница у виду
ниша. 15 Имајући у виду ове историјске, археолошке и језичке чињенице, намеће се претпоставка да се име Колубара своди на *Columbaria и
да се најпре односило на део градачке клисуре између бранговачке
тврђаве и манастира Ћелија и описивало изглед литица пуних пећин-

15 Голубарник је могао бити метафора и за изглед саме тврђаве, због зидова са уским
прозорским отворима, или због општег облика утврђења (Римл>ани су правили
голубарнике и у виду кула - turres). Уп. предање које Вук у првом издању свог
Рјечника из 1818. бележи под Голубац (реч је о познатој тврђави на улазу у Ђердапску
клисуру, која је постојала и у римско доба под именом Cuppae): „у Пожаревачкој
наији један стари град на Дунаву (Србљи приповиједају да га је зидала Ђурђева
Јерина ради голубова - као голубињак)". Друга легендарна објашњења имена
Голупца на Дунаву: Милојковић 177 д.; 276 д. Друге старе тврђаве са именом
изведеним од голуб: Голубац или Голубан, градић још добро одржан, на једном вису,
код села Вишевца северно од Крагујевца (Милићевић 1876, 232); Голубинац или
Голубиње као старо име Врања, по властелину Голубу (Милићевић 1884, 296 н.).
Народна традиција која име реке Колубара изводи из голуб-бара, зато што се око ње,
наводно, гнездило много дивљих голубова, тешко да чува у себи неку историјску
успомену на значење латинског топонима Columbaria, већ се пре ради о случајном
подударању, заснованом на сазвучности назива за ову птицу у латинском и
словенском (лат. columba : прасл. голдбБ), прасродних на индоевропској равни.

ских отвора, па да се одатле пренело на реку која клисуром тече - и која
је Римљанима била интересантна управо на том свом одсеку куда је
пролазила важна саобраћајница - а и на утврђење које је контролисало
тај део клисуре.
Антички облик имеиа Колубара забележен код Прокопија?
Тврђава Columbaria можда је чак и забележена у позноантичко доба,
али под окрњеним именом. Списак кастела које је Јустинијан обновио
у Дарданији код Прокопија завршава се двама именима: Пapufovos и
'Apia (Ргос. JDe aed. IV 4, стр. 120 Наигу-јевог издања). За прво од њих већ
смо предложили поправку у ПavMivos и идентификацију са таорском
градином на обронцима Повлена. Друго је језички нејасно (неки ту,
додуше, виде вулгарнолатински облик речи area „гумно": Beševliev 1970,
30). Имајући у виду да су Прокопију извор биле карте и итинерари, а не,
или не само, званични пописи по провинцијама, и да се бар у неколико
случајева може показати да је он кастеле уписивао следећи трасе путева
на којима су се налазили (Loma 1991, 104), као и да је његов територијални појам Дарданије, управо због такве природе извора, доста широк
и непрецизан, па обухвата и данашњу западну Србију око Чачка и
Ужица, не чини се невероватна претпоставка да је он свој попис
утврђења у Дарданији завршио набрајањем оних која су се налазила на
путу од муниципија Malvesatium (његове Капомалве?) за Сирмиј, на
којем је заиста претпоследња фортификација била тврђава у Таору, коју
бележи као Ilapidtvos, тј. Paul(l)inus, а последња тврђава у Бранговићу,
која се, по нашој претпоставци, могла звати Columbaria. Даље на север у
то доба тај пут није могао функционисати јер су Сирмиј, а самим тим и
сав равни део северозападне Србије до планинског ланца на југу тада
контролисали Готи, али утолико су важније постале за Византију ове
тврђаве на стратегијским тачкама пута који је кроз те планине водио у
унутрашњост царства, те није чудо да их је Јустинијан обновио. Ако је
на карти која је стајала пред Прокопијем или његовим извором име
тврђаве Columbaria, будући прилично дуго, било написано у два реда:
COLUMB
ARIA
исписивач је, следећи пут са југа на север, тј. одоздо нагоре, могао
изнад PAULLINUS као име следеће тврђаве прочитати само доњи ред:
ARIA, изоставивши горњи било због превида, било што је на предлошку био нечитак. На тај начин, колико год смела, поправка завршног
дела дарданског списка код Прокопија Ylafj,divo$ у ПavAAtvos и 'Apia у
KoAojuftapia има доста тога што јој говори у прилог. Columbaria је
регуларно дало српско Колубара преко Kolgbar'a : изгледа чак да је ова
прелазна словенска форма потврђена старим записима Columbara (назал!) и Colubarie (мекор\). Штавише, сме се предложити идентификација и смештање на исти пут и трећег од краја имена кастела у истом
списку, онога које долази пре tlafidivos. Оно је добро забележено и

гласи T\pifxoviava\ изведено је уобичајеним суфиксом -апа од личног
имена Primonius. Тај топоним је гласовно доста близак имену села
Парамун где такође има старо утврђење, које је и само лежало на путу
из муниципија Малвенсе у Сирмиј, и то пре таорске тврђаве, са којом
смо идентификовали следеће име из списка Tlafukivos. Као што је у
случају Јустинијановог родног места влат. локатив Bederiane дао сл.
*Bbder'ane, па је то схваћено као етник на -jane из којега је декомпозицијом добијен словенски назив места БЂдер/Бадер, тако се може узети и да
јePrimoniane дало у словенским устима *Prbmun'ane одакле је апстрахован назив *Прмун који је стајао довољно близу средњовековном
српском термину (грчког порекла) парамун „стража" - чије је и
значење добро пристајало тврђави на путу - а и имену светитеља
Парамона,16 да се уместо *Прмуњани, Прмун рано почело говорити
Парамун, Парамуњани.
ЗАКЉУЧАК
Именословна повест коју смо покушали да реконструишемо могла
би се сажети овако: име Колубара је у свом најранијем словенском
облику гласило Kolgbar'a и своди се гласовно на лат. Columbaria
„голубарници". Тај назив се изворно односио на природне отворенише у стеновитим странама дела клисуре реке Граца којим је пролазио римски пут из муниципија Малвенсе (код дан. Ужичке Пожеге) у
Сирмиј, дан. Сремску Митровицу. По тим нишама се и позноантичка
тврђавица подигнута да контролише ту деоницу пута прозвала (ad)
Columbaria. Већ у римско доба, име се пренело и на саму реку Градац,
прешавши притом из множине средњег у једнину женског рода, па се и
место на ушћу те реке, данашњи Градац у Ваљеву, почело називати (ad)
Columbaria(m). Вероватно се ту још онда налазило насеље, и само
снабдевено одређеним фортификационим објектима, претеча средњовековне тврђаве поменуте већ почетком XI в. као Градец, а током XIV в.
више пута као „град Колубара". Имена Градац и Колубара односила су
се у средњем веку на исте објекте: на реку Градац и на место на њеном
ушћу, да би се рушењем тврђаве и развојем Ваљева значење словенског
имена сузило, а предсловенско постепено протегло на реку у коју се
Градац улива, притоку Саве, која се пре Словена звала Abona и још
дубоко у средњи век Обна, али је значај града Колубаре као жупског
средишта поспешио експанзију његовог имена на рачун старог хидронима.

16 По народном предању, село се прозвало по манастиру који је славио Св. Парамона, а
Крушевски поменик му име једном и бележи као Парамонк (Новаковић 1875,141).
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Резиме
Град Ваљево познат је под овим именом од 1392. године наше ере, али је
његова територија, погодна за саобраћај и пољопривреду, морала бити
насељена много раније. Недавно су откривени темељи једне средњовековне
цркве у делу града званом Градац, и један натпис сведочи о његовом
постојању почетком 14. века. Ово откриће потврђује стару идентификацију
Граца, који је помињан у једном документу из 1019. године наше ере, са
Ваљевом. Шта више, у називу Градац, који значи „замак", Ј. Калић види
словенски термин за рушевине једне древне тврђаве, чије је име пало у
заборав. Не постоје ни историјски ни археолошки докази о римском насељу
на овом месту; само шест миља на југ близу села Бранговић, у кањону реке
Градац, остаци утврђења из раног византијског доба су препознати, баш на
старом римском путу који води од Minicipum Maluense (код Пожеге) до
Сирмијума (Сремска Митровица). Дуж овог пута треба да се пронађу неки
топоними латинског порекла: Повлен < Paulinus, Sliban < Silvanus, као што је и
тврђава у Бранговићу изгледа названа на латинском Columbaris (голубниште", по бројним малим пећинама, типичним за овај део кањона. Овај
назив од тада постоји у облику Колубара, означавајући главну реку у
Ваљеву; може се чак посведочити у пре-словенској ери, мада само делимично. Списак Дарданиан тврђава у Procopius de aedificiis IV 4 завршава се са
Prinoniana, Pamilions (читати: Paullinos) и Aria (засновано на претпоставци:
(Columb/aria). Ови топоними могу се идентификовати са Paramun, Таор испод
планине Повлен и Бранговић = Колубара, три тврђаве из касног античког
доба које су смештене једна за другом у смеру југ-север на римском путу
Maluense - Sirmium.

Summary
The city of Valjevo has been known under this name since 1392 A.D., but its site,
favourable both to traffic and to agriculture, must have been settled much earlier.
Recently the foundations of a medieval church have been discovered in the city-quarter of
Gradac, and an inscription bears witness to its existence in the early 14th century. This find
supports the old identification of Gradec, mentioned in a document dating back to 1019

A.D., with Valjevo. Moreover, in the name Gradac, meaning „castle", J. Kalić sees a Slavic
designation for the ruins of an ancient fortress, whose name has fallen into oblivion. There
is neither historical nor archaeological evidence of a Roman settlement on this spot; it is
only six miles to the south - near to the village of Brangović, in the Gradac-River Сапуоп
- that the remnants of an early Byzantine fortification have been recognized, right on the
old Roman road leading from the Municipium Maluense (at Požega) to Sirmium
(Sremska Mitrovica). Along its route some toponyms of Latin origin are to be found:
Povlert < Paulinus, Sliban < Silvanus, as well as the Brangović-fortress seems to have
been named in Latin Columbaria „(pidgeon-)niches", after the numerous small caves,
typical of this part of the сапуоп. This name survives hitherto in the form Kolubara,
designating the main river of Valjevo; it may even be testified in the Pre-Slavic era, though
only partially. The list of Dardanian castles in Procopius' de aedificiis IV 4 ends with
Primoniana, Pamilinos (to be read: Paullinos) and Aria (conjecturally: [Columbjaria).
These toponyms can be identified with Paramun, Taor under the mountain Povlen and
Brangović = Kolubara, three late antique fortresses situated sucessively in the direction
south-north on the Roman road Maluense - Sirmium.

Недељко Радосављевић

ВАЉЕВСКА ЕПИСКОПИЈА
У „ИЗВЕШТЕНИЈУ" Ш1735. ГОДИНЕ
Пожаревачким миром, склопљеним 1718. године са Турском након
двогодишњег рата, Аустрија је добила северну Србију са Београдом,
Банат и узани појас земљишта уз реку Саву у Босни, чиме је створена
нова геополитичка ситуација у југоисточној Европи. 1 Овим миром
значајан део српског народа нашао се у границама једне европске силе
у успону, која је на задобијеним територијама успоставила своју војну,
а потом и грађанску управу. Највећи део северне и северозападне
Србије нашао се у оквиру аустријске „Краљевине Србије", којом је
управљала Београдска земаљска администрација. Ова територија подељена је на петнаест дистриката (провизората)на челу са провизорима, и
непосредно потчињена двору као тековина освајања аустријског владарског двора 2 (patrimonium domus Austriacae). Североисточни део Србије
(Кључ, Крајина, Кривина, Хомоље, Кучајна, Мајданпек и Голубац)
припао је Темишварској земаљској администрацији. 3
Тој новонасталој ситуацији српска црква, као једина народна институција, морала је да прилагоди своје деловање. Отпочела је њена борба
да се привилегије Срба прошире и на њихове сународнике јужно од
Саве и Дунава, као и да се створи јединствена црквена организација.
Ово је пошло за руком митрополиту београдском Мојсију Петровићу,
који је на сабору у Сремским Карловцима 1726. године успео да
обједини Београдску и Карловачку митрополију. Тако је створена
Београдско-карловачка митрополија, која је остала у вези (канонској) са
Пећком патријаршијом. 4
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4

Р. Веселиновић, Срби под аустријском влашћу 1718-1739, Историја српског народа
IVi, Београд 1986,111.
Р. Веселиновић, Наведено дело на више места.
Р. Веселиновић, наведено дело, 111-113.
Р. Грујић, Азбучник Српске православне цркве, Београд 1993,26-27.

Део ове митрополије била је и Ваљевска епископија, која се помиње
и пре аустријског освајања, почетком XVIII века.5 Ова дијецеза је, како
сматра Радослав Грујић, обухватала подручје Ваљева, Колубаре. Тамнаве, Рудника, Мачве и Подриња, а седиште јој је било у Ваљеву. Грујић
такође наводи да су њени епископи били и „епископи старе Моравичке,
или Ужичко-ариљске и једног дела Зворничке епархије" 7 , што се не
може закључити по областима које је обухватала. Међутим могуће је да
су ваљевски епископи били и администратори Моравичке епархије. Ове
две епархије спојене су у једну, Ужичко-вал>евску, након што је Турска
1739. године поново заузела Србију.
Новој ситуацији успостављеној Пожаревачким миром српска црква
морала је да прилагоди и границе епархија. Део Подриња који је
припадао Ваљевској епархији остао је у Турској, док су јој придодати
делови Моравичке и других епископија.
Историјски извори о Србији из времена аустријске окупације 1718
-1739. године знатно су бројнији него у претходном, а и каснијем
периоду турске власти. 8 Део те обимне историјске грађе о Православној
цркви приређен је и објављен (Радослав Грујић, Прилози за историју
Србије у доба аустријске окупације 1718-1739, Споменик СКА LII,
Београд 1914; Димитрије Руварац, Митрополија Београдска око 1735.
године, Споменик СКА XLII, Београд 1905; Душан Поповић и Милица
Богдановић, Грађа за историју Београда 1717-1739, Београд 1958...) док у
различитим архивским фондовима постоји и знатан број необјављених
докумената.
„Извешете колико селБ обретает се ва Епискоти валевскоИ како
имено послед#етБ про лето 1735. года у Валеву ное 25 го"
налази се у историјској збирци Архива САНУ у Београду9, док је
докуменат са истим именом објавио и Д. Руварац у „Митрополији
београдској око 1735. године. 10 Међутим поређењем ова два документа
долазимо до закључка да нису потпуно идентични, те да је Д. Руварац
објавио један од преписа Извештенија, који је претрпео извесне
корекције. Редослед насеља је скоро потпуно исти, али у Руварчевом
документу нема села Лкутице, уписаног под редним бројем 213 између
села Каменице и ЛоШнице, као ни поновног помињања села Мратишићв на самом крају списка, под бројем 229. Неки топоними нису
уписани на исти начин. Село Кључ у Извештенију је уписано као
КЛ#ЧБ, а у Руварчевом документу као КЛМЈЈЧБ, Враншни
као Праншни
5
6
7
8

Р. Грујић, наведено дело, 51.
Р. Грујић, наведено дело, 51.
Р. Грујић, наведено дело, 51.
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10 Д. Руварац, Митрополија београдска око 1735. године, Споменик СКА XLII, Београд
1905,201-203.

иако се Прањани помињу у даљем тексту као шанац, ЛМжнице као
ЛКжница. У Извештењу се поред имена неких места наводе и свештеници: у Страгарима поп Василије, у Жабарима поп Вилип, у Лужницама поп Крстивоје, у Реснику поп Стефан, у Цветкој поп Симон, у
Јагодини поп Мијат, у Хану поп Дамјан, у Годачици поп Сава, у
Гроштици поп Остоја, у Крагујевцу поп Вуле, у Грабовици поп Војин, у
Лозању поп Петар, у Прањанима поп Георгије, у Пометином поп
Григорије, у Табановићу поп Мојсије, у Добрићу поп Остоја, у Штулковићу поп Никанор, у Шапцу поп Теодор, у Црној Бари поп Павел, у
Ноћају поп Симеон, у Јеловику поп Михаил, у Бодежишту поп Константин, у Бродцу протојереј Бе... (?). У Руварчевом документу нема
помена ових свештеника, као ни потпуних података о манастирским
нуријама (парохијама). У Извештенију су наведена села која припадају
манастирима Шаторњи, Благовештењу, Вољавчи, Љубостињи, Каони,
Враћевшници, Докмиру и Чокешини. У документу који је објавио
Руварац, недостаје податак да је село Велики Метковић нурија манастира Чокешине. На крају списка села у овом документу нема збира домова,
док у Извештенију стоји укупан збир од 3464 дома.
Поред наведених разлика, у Извештенију се на крају налази и један
Протокол сот собранта. Млостини на обшенародскок)
шлирико-расцианск$о новостро шшув цесарокралевскаго вшичанства региментХ
из ког се види да је прилог дао кнез Симо „са обшани своими", као и
три асигнације - признанице из марта 1737, од којих се прва односи на
проторезвитера Стевана Црногорца, а друге две администратора Андреја Андрејевића, 11 док тога у Руварчевом документу нема.
Како савесном истраживачу какав је био прота Димитрије Руварац не
би могло да се догоди да толике податке из Извештенија не унесе у
текст приређен за објављивање, можемо закључити следеће: Извештај
који је објавио Руварац препис је оног који се налази у Архиву САНУ,
којом приликом су као сувишни изостављени додаци на крају (протокол и три асигнације), као и подаци о свештенству, који су лицу коме су
били намењени - могли бити достављени у другом извештају.
Из текста Извештенија не види се ко је састављач, као ни коме је
упућено, мада је највероватније било намењено митрополиту београдском Вићентију Јовановићу. Ово је било време кризе Ваљевске епископије. На њеном челу већ дуже време налазио се епископ Доситеј
Николић, против кога су постојале озбиљне оптужбе. Тако је још 1731.
егзарх ваљевски Стефан Стојковић упутио митрополиту жалбу на
владику Доситеја, који је по њему, „више склон злим, него добрим
саветима." 13 Митрополит Вићентије Јовановић је 1735. збацио са управе
11 Ове асигнације настале су марта 1737, а потписао их је Николај Антоновић. оне су још
један доказ да је управа администратора трајала до марта 1737. године.
12 Тај извештај би свакако могао бити „Протокол шт преписамл црквеи и них
сост(о)ашл, находеших сл ва епархж валевскои про лето 1735. года", Д. Руварац,
наведено дело, 154-171.
13 Р. Грујић, жалба ваљевског егзарха Стефана Стојковића на епископа Доситеја,
АСАНУ13173/CCXCVI

епископије владику Доситеја Николића, и августа те године поставио
као администратора „свога сингела Андреју Јоакимовића". 14 Администратор Андреј помиње се на више места, али са различитим презименима. Д. Руварац говори о Андреју Јоакимовићу, 15 асигнације на крају
Извештенија помињу администратора Андреја Андрејевића, док извештај о стању епархије и раду комисије за уређење новчаних односа
подноси, правдајући се због спорости, архимандрит Андреј Атанасијевић, 29. марта 1737. године. 16 Д. Руварац такође наводи да је администратор остао на управи до јануара 1737,17 али ако се ради о истој
личности, онда је његова управа трајала све до краја марта 1737, када је
поднео наведени извештај. Како је администратор дошао у Ваљево
августа 1735. године, а Извештеније настало у новембру, може се
претпоставити да је он сам његов аутор, или да је оно сачињено по
његовом наређењу.
Владика Доситеј Николић је, док је био у немилости, саставио у
Петроварадинском шанцу тестамент 13. децембра 1736, наводећи да то
чини због дубоке старости и болести, те последица „дугог и жестоког
ареста" коме је изложен. 18 Међутим већ априла 1737. године, након
поменутог администраторовог извештаја, владика Доситеј из Ваљева
шаље свим манастирима у дијецези упутства о монашком животу и
постављању игумана, а у циљу обнове киновије-општежића и напуштања злих навика. 19 Како је овај докуменат писан у Ваљеву 28. априла
1737, а администратор је свој извештај послао 29. марта те године,
произилази да је епископ Доситеј између ова два датума враћен на
управу дијецезе, на којој је био све док 12. X 1737. године Турци нису
поново преотели Ваљево од Аустрије.
Извештеније о Ваљевској епископији из 1735. није потпуно јасно. За
нека села нема података о броју домова, али се не види да ли су
запустела или не. 20 Нека места се помињу два пута али са различитим
подацима, попут Станине Реке, Суходања и Мратишића. Други подаци
највероватније су допуна напред наведених, јер да су погрешно уписани два пута, бројке би биле истоветне. Укупно је наведено 220 насеља са
3464 дома, из чега се може закључити да је ова област била ретко
насељена. Број кућа у појединим местима је скоро занемарљив: Стублине имају 3, Грабовац 5, Осечна (Осечина) 7, Туђин 4, Рудник 6, Катун 5,
Маскара 3 куће. Нешто другачија ситуација ја са варошима и војничким
шанчевима: Ваљево има 170, Крагујевац 110, Јагодина 36, Шабац 37,
14
15
16
17
18
19

Д. Руварац, наведено дело, 102.
На истом месту.
Р. Грујић, Извештај архимандрита Андреја Атанасијевића, АСАНУ13173/CCCCXXV.
Д. Руварац, наведено дело, 102.
Р. Грујић, Тестамент ваљевског владике Доситеја Николића, АСАНУ13173/ССССХХ1
Р. Грујић, Д. Николић - правила о монашком животу упућена манастирима, АСАНУ
13173/ССССХХ1Х.
20 Букор, Кривине, Метаић, Накучане, Црниљево, Голочело, Лепоић, Каменица, Љутице,
прим. Н. Р.

Блазнава 40 кућа; шанац Врбица има 50, Витановци 24, Цветка 13,
Прањани 34, Прњавор 80, Цикоте 65 и Црна Бара 70 кућа.
Највећи број ових места постоји и данас, али су нека уписана у
облику плурала (Лелићи, Мрчићи, Лужнице) што се касније изгубило
(Лелић, Мрчић, Лужница). Поједина села су манастирске нурије, па се
тако у Извештенију помињу манастири Шаторња, Благовештење, Вол>авча, Каона, Докмир, Враћевшница, Чокешина... У извештенију не
налазимо помен осталих манастира у епархији (Ћелије, Пустиња,
Јовања, Радовашница...) вероватно из разлога јер нису имали своје
нурије. Манастир Троноша остао је у Турској и припао Ужичкој
епископији.
Наведена су и 24 мирска свештеника, 21 али не и у ваљевском крају,
тако да се на основу овог извештења не може реконструисати целокупна мрежа парохија. То је могуће урадити према Протоколц сотпреписатл црквеи и них сост(о)ашл, находеших сл ва епарми валевскои про
лето 1735. годд чији је творац такође администратор Андреј Јоакимовић. 22
Помоћу Извештенија и других докумената који говоре о Вал>евској
епископији може се приближно утврдити територија ове дијецезе. Она
је обухватала подручја шабачког, лешничког, крупањског, вал>евског,
рудничког, јагодинског и делимично крагујевачког дистрикта. Од
места у крагујевачком дистрикту помињу се Крагујевац, Рача и Рекавац
(Рековац), али не и Орашац и Топола. Из приложене карте 23 може се
видети да је Ваљевска епископија обухвтала приближно половину
аустријске „Краљевине Србије", док је остатак био под непосредном
црквеном јурисдикцијом београдског митрополита.
Извештеније из 1735. године, као важан историјски извор за историју српске цркве на подручју северозападне и западне Србије, наводимо у
целини.

21 Видети стр. 2-3, прим Н.Р.
22 Видети напомену 12, прим Н.Р.
23 Као основ за израду приложене карте послужила је карта Ангелине Перић „Србија
под влашћу Аустрије 1718-1739," израђена по нацрту Р. Веселиновића, Р. Веселиновић,
наведено дело, 136-137.

Извацснне колико селв обретает се ва Епископш валевскои
како имено поослед8 етн пролето 1735. года у Валев8 ное. 25 го.
1. Варопиц ВалЂво
2. Село Дивци
3. Село Дег8 рићћ
4. Село Равни
5. Село Лелићи
6. Село Гол8 бацБ
7. Село Шсеченица
8. Село Влаиковци
9. Село Малевићи
10. Село ХанБ
11. Село Кл8 ЧБ25
12. Село СанковичБ
13. Село Кацапа
14. Село Маркова Црква
15. Село Ратковци
16. Село1аб8че
17. Село Непричава
18. Село С О В Л Ш К Б
19.. Село Ст8 блине
20. Село Бреска26
21.Село ГрабовацБ
22. Село Врело
23. Село т 8 лари
24. Село БанТани
25. Село ДокмирБ
26. Село Рад8 ше
27. Село Близоне
28. Село К8 тешица27
29. Село Забрдица
30. Село ЗлатарићБ
31. Село Станина Река
32. Село СовачБ
33. Село С8 ходанБ
34. Село Бобова
35. Село ПривчевићБ"
36. £ело Ст8 бао
37. Село В8 ковица
38. Село Каменица
39. Село ГлаћиновацБ'
40. Село Драгиевица
41. Село То НИНБ
42. Село СОсечна31
Л

43. Село СОстружна

J

32

170
18
8
23
9
9
13
13
8
15
15
14
25
12
18
26
10
50

3
30
5
20
20
15
17
27
20
9
11
8
8
18
10
14
14
13
30
23
20
8
4
7
22

44. Село Пл8 жацБ

33

10

45. Село БратичичБ

10

46. Село Мрчка34
47. Село Станина Река
48. Село С8 ходанБ

3
11
13

49. Село РебелБ

9

50. Село Брезовица
51. Село Пећница
52. Село Жабари
53. Село Робае
54. СелоПа8не
55. Село Мрчићи

21
24
9
17
13
11

56. Село ЛукавацБ

12

57. Село Поп8 чке
58. Село ЛесковацБ
ДиштриктБ
руднички-енориа м(онастира)
ИЈатор(на)
59. Село СмрдликовацБ
60. СелоШОци
61. Село Живковци

13
45

5
15
16

62. Село Тр8делБ

8

63. Шанац Врбица

50

64. ВарошБ Блазнава
благовешенска иенориа

40

65. Енориа м(онастира) Шаторн(на)
Село Трешневица
13
66. Село Шрменивци
15
67. Село Шаторна
8
68. Село Р8 ДНИКБ
6
69. Село Страгари
(поп Василие)
50
70. Село Рамаћа - eHo(pia)
м(онастира)
ВолИвче
8
36
71. Село Влахча
6
72. Село Жабари - eHo(pia)
попа Вилипа
30
73. Село ч8мићи
20
74. Село Сараново
12
75. Село Л8 жнице - поп Крст...(?)
9
76. Село Драча
12
77. Село МикоевацБ
12

78. Село РесникБ - п(оп) Стефан 12
79. Село Баточина
11
80. Село ГорданБ (?)
12
81. Село Шгодина - п(оп) Миатн 36
82. Село Рашевица и Ховац(?) 18

108. Село Каменица
109. Село Кнић
130. Село г8нцатБ
132. Село Протоке

5

83. Село ХанБ - п(оп) ДамЈин

14

133. Село БорачБ

7

84. Село Бела Црква
85. Село Кат8 НБ
86. Село Маскара
87. Село Бачина
88. Село Исика
89. Село ПадежБ
90. Село К8 КЛИНБ
91. Село КарановацБ ено(рја)
м(онастира) Калинића
92. Село Лепоевићи
93. Село Р И Л М Ц Б
94. Село Опарићи
95. Село Превшце
(1
17
96. Село Жо пановацБ'
97. Село Сибница
9 8 . Село В О Л У Ш К Б
99. Село Секо ЛИЧБ
100. Село РекавацБ
101. Село Дренова - eHo(pia)
м(онастира) Лгоубостине
102. Село Медвећа
103. Село Грабовица
104. Село СОшановци
105. Село Годачица - eHo(pia)
п(опа) Саве
106. ШанацБ Витановци
107. Село Ст8 бао
108. Село ЧестинБ - eHo(pia)
м(онастира) Каменца
109. Село Липница
101. Село Богченовићи
102. Село Г8 беревци
103. Село Гротцица eHo(pia)

8
5
8
21
8
8
13

134. Село Бечевица
135. Село Лк>улци
136. СелоРакШни
137. Село ГривацБ
138. Шанац Цветка ено(рја) п(опа) Омона
139. Село ЛаћевацБ
140. Село Поповићи
141. Село ТамникБ
142. Село Бресница и БечанБ
143. Село Остра - eHo(pia)
п(опа) СпасоШ
144. Село Моусине
145. Село ЛкзбићБ - eHo(pia)
чачанска
146. Варопљ Чачак
147. Село Каменица
148. Село Трб8 шани
149. Село Горевница
150. Село Милићевци
151. Село Грабовица - eHo(pia)
п(опа) Воина
152. Село Таково
153. Село Шарани
154. Село Дренова
155. Село м8танБ
156. Село Бранетићи
157. Село Севан
158. Село ВранИни
159. Село ЛозанБ - eHo(pia)
п(опа) Петра
160. Село Ба

попа СОстое

20

104. Село Голочело
105. Село Забоиница

12
23

8
8
8
9
4
7
9
9

4
28
13
15
5
12
18
24
24
18
9
10
15

106. ВарошБ Краг8 евацБ ено(риа)

про Вуле(та)
107. Село Црн8 ћа - eHo(pia)
м(онастира) Враћевгцица

110
16

20
26
13

131. Село Б рестовацБ

38

161. Село Славковци
162. Село Болковци
163. Село Берешића'
164. Село ОзреИнБ 40
165. Село Тесочинш
166. Село Шанац ПраиШни ено(рја) п(опа) Teopria
167. Село СрезоевацБ
168. Село Кошунићи

5

10
7
7
2
13
8
14
13
14
22
28
28
17
18
20
11
11
15
12
6
6
7
7
3
3
15
8
14
16
6
2
13
34
13
28

169. Село Ј1е8шићи
170. Село Пометино - ено(рја)
п(опа) Григорја
171. Село Мишковци
172. Село Др8 жетићи
173. Село КатрићБ
174. Село Каменица
175. Село Табановићћ - п(оп)
Moyci(e)
176. Село ДреновацБ
176. Село Прека Бара
177. Село Ве(лики) МетковићБ -

12
13
10
28
6
8
28
17
16

21
70
13

21

224. Село МратишићБ
225. Село КрчмарБ

15
14

19
4

226. ВарошБ СОсеченица

24

227. Село Планиница
228. Село Влаиковци

9
13

229. Село МратишићБ

14

16
36
25

eHo(pia) Чокешина

80

9
16

185. Село ГрубшићБ

17

186. Село Дворшце
187. Село Заплаће

12
15

188. ВарошБ ШабацБ - п(оп)
ТесодорБ
189. Село МишарБ

34
25

190. Село МрћеновацБ
19
191. Село Ск8 плен - eHo(pia)
п(опа) Иоанна
16
192. Село Меховине
11
193. Село ШокацБ
194. Село Бадана
45
195> ШанацБ Цикоте
65
196. ШанацБ Черна Бара п(оп)
Павел
70
198. Перхово42
199. Село КрнићБ
200. Село Еловик eHo(pia)
п(опа) Михаила
201. Село Крн8ле
202. Село Свилешви
203. EHopia монастира
Кашне

11
10

217. Село Дворови
218. СелоБелино 43
219. Село Батковићи
220.Село Бодежигце - п(оп)
Констан(тин)
221. Село Брвополе
222. Село Вршани
223. Село Равни

Чокешина
Село Богетићи41
178. Село ЗмшнакБ
179. ШанацБ ПрнШворБ -

197. Село Ноћаи - eHo(pia)
п(опа) Симеоона

56

205. Село Б8 карБ
206. Село Кривине
207. Село МетаићБ
208. Село Нак8 чане
209. Село Црнилево
210. Село Голочело
211. Село ЛепоићБ
212. Село Каменица
213. Село Лкггице
214. Село ЛоИнице
215. Село М8 ратовацБ

216. Сепо БродацБ - nporoepei бе..4?) 72

eHo(pia) м(онастира)

180. Село Добрић - eHo(pia)
п(опа) Остое
1 8 1 . Село ЛИПОЛИСТБ
182. Село Варна
183. Село ГЦулковићБ ено(р а) попа Никанора
184. Село БЂла Река

204. EHopia Н а к 8 чанска

20

28
30
22
26
25
73

25
7
15
23

230. Село
C8 мар8 МБ

24

Данас Горњи Лајковац
Вероватно код Мионице
"6 Данас део Кртинске на Сави
27
Данас Котешица
28
Данас Суводањ
29
Данас Причевић
30
Данас Оглађеновац
31
Данас Осечина
32
Данас Остружањ
33
Даиас Братачић
34
Можда Мрска код Пецке
Данас Петиица
36
Данас Влакча
37
Дапас Жупањевац
38
Данас Славковица
34
Дааас Беришћи
40
Данас Озрен
41
Данас Богатић
4
' Данас Прово
43
Данас Бељина
25

3464 дома

Протокол сот собранниа мшостини на обифнародскок) 1ллирико-расц1анскук) новостроИш8 b цесарокралевскаго вЂличанства регимент8 что сабираестсе ва кралевини Сервш во Епис(ко)пи(и) валевскои сот коморскш
лшдеи, како число показ8 етБ, пролето 1735. года, нов. 26 го у Валеву
(потпис нечитак)
ВарошБ Валево коморски житћли кнезћ Симо са обшани сво1ми пис8 т е н
мшостине 40 (ф.р.)?
Асигнаша
Формулар асигнацје когда б8 детБ заповед8........ приход камо и ком8
издаватси
протопресвитер8
оучинихом
наш8 асигнацк»
благогов^иЂмо протопресвитер(а) ... гна Ст(е)ван Черногорац, гн8 Гаврил8 К)раиц8 (?) ошцЂнароднем8 пленипотенциар8
напрам его квите издат1 петдесштБ и пет форинти новаца кои оу есап
хо
примит и
оу Карловци(ма) 8 го марта 1737.
Асигнацја
на г(оспо)д(и)на адинистратора АндреШ Андреевича поради повторенагго шпол1*8 ма Г(осподи)ну (?) Епископ8 Бачкомо датаго вина, един крат
издатаго из Карловаца и возврагценаго ва Белград, и од т8 д 8 за погождеше
Лали (?) наемник8 П Н Т Б За 18-то изнешенно
до Петроварадинскаго
Шанца кок) с8 м8 их Благородје тим реченБ1(м) наемнинш(м) да положи и CDT
них квит8 да пршми кон хошет си ем8 во хесапБ примит и 8 народн8
кас8
и Арх1-епископ.-мит рополит (скаго) прихода расход8
KOIO
пот верж8 емо своШ
подписашемБ и печат io.
Во Ка(рловце) 8. апр. 1737.
потпис
НиколаЛ Антоновић
(даље нечитко)
Асигнацја
На Г(оспо)д(и)на администратора Андреа Андреевича да их благородје
на годишнкз плач8 г(оспо)д(и)на обгце-народнаго пленипотеншара Гавржла
ЈОраеца его госпожа.... и положи и от его квит8 да пршми, кол хошетсн
емО хесапБ пршмити, 8 народн8 кас8 из Архиепископо-митрополитскаго
прихода расход8 за кого потвержд8 емо своер8 чним подписом и печатпо
ва Кар(ловц8) апр. 1737.
потпис
Николаи Антоновић

ДОДАТАК
У заоставштини Радослава Грујића која се налази у Архиву САНУ, 2 4
налази се обиље грађе из прве половине XVIII века, коју је прикупио и
преписао истражујући прошлост православне цркве и српског народа.
Један од тих докумената је и Тестамент ваљевског епископа Доситеја
Николића, сачињен у Петроварадинском шанцу (Нови Сад) док је био у
немилости и удаљен са управе своје дијецезе. Професор Грујић превео
је овај текст на савремени српски језик, како га и ми у целини
прилажемо.
Петроварадински Шанац, 1736, децембар 13.
Тестамент владике ваљевског Доситеја Николића
У уводу владика вели: Пошто се видео у дубокој старости и болести,
нешто од природе, а нешто од дугог и жестоког ареста, бојећи се смрти,
при чистој свести пред потписаним сведоцима располаже са имањем
својим, које је остало у његову двору у Ваљеву, када је у арест одведен,
та га је митрополит узео.
Прво. У жељезном сандуку: Златних и сребрних новаца %000 фор.
једна сребрна и позлаћена кутија, 2 чаше од сребра; 1 пар сребрних
ножева с ножницама; један велики крст сребром окован, са стопицом и
кубетом, 2 панагијара окована сребром, 1 панагијар неокован од инорога, 1 чаша од инорога окована сребром, 1 бурмутица од асписа окована
сребром.
Друго: Удругом сандуку: 1 хиљада форинти, 8 кошуља, 1 нов свилен
ћелепуш, 1 крст и панагијар окован, 3 панагијара московска неокована и
у једном од њих делић моћи Св. апопстола Томе, књига чудеса Св.
Николе, књига о доласку антихристову.
Уз то су, вели, два сандука била код капетана Јефте и у њима: сав
окруп (?) архијерејски, презвитерски и ђаконски; 1 потир сребрн са
дискосом и златотканим дарцима, 2 мараме на жезлу, једна златоткана,
а друга тулијама златним и бисером накићена; трикирије и дикирије од
сребра. Крст за врат, сребрн с бисером. Енколпија сребром окована;
јеванђеље сребром оковано са 4 јеванђелиста; кадионица сребрна; појас
сребрн и позлаћен, с камењем; омофор од дибе са златним чипкама и
крстовима, крст окован, епитрахиљ и требник у футроли; Хиротонија
српска џ два московска служебника, тканина од срме плетена и павте (?)
сребрне; жезло архијерејско седефли са кожном футролом.
Треће - у трећем сандуку: ПОГОЈ1ЕМА ШАРЕНА КЕСА под печатом
и у њој бројених новаца 101 дукат и 400 фор. у маријашима; једна
купица сребрна и три крста од кипариса у кесици; 3 чаше сребрне; 1
панегијар окован; 1 кутија сребрна; 1 минђуше од злата са крупним
бисером; 10 д сребра, 1 прстен с камењем, около дијаманти са златом; и
други дијамантни прстен; Мифи, лековити камен, цена му 70 ф;
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лековити прстеи и у њему камен АКИНЂ; синџир с крста, а крст је са
тога синџира у епископа хорватскога (Филиповића) и у њему 3 делића
мученичких моћи и 1 делић часног дрвета; једне бројанице јерусалимске; 1 бурмутица сребрна и дозлаћена; 1 нов свилени ћелепуш; 3
памучна свитка са 4 учкура.
КЊИГЕ: 1 часловац у футроли и неколико пешкира; 12 минеја; 2
октоиха; 2 трода посна и 1 Пентикостар, 3 Нова завета, 2 мала октоиха, 1
велики псалтир са последовањем, 2 мала Псалтира, 2 Пролога на 6
месеци, Златоустова књига о свештенству, Тумачење недјелњих јеванђеља, Чудеса Прес. Богородице рукопис, Катихизис, Камен вјери,
Кирил траквилион, Златоустов маргарит, Псалтир рукописни у футроли £ђлш лепЂна средње коло(?), паки псалтир рукописни с прочими
службами путничкими, 2 требника српска рукописна ^ЂДшлЂпа, Требник велики московски, Требник малешевски, Псалтикија сербска, Мали
и велики акатист, Псалтикија владике николе, који за 12 фор. откупи, 2
Литургије српске и мала Ирмологија московска.
Четврто: у собњем долалу - 1 кутија сребрна и на њој с једне стране
слика Христова распећа а с друге Св. Ђорђе; 1 пар светогорских ножева
и чипке од црне свиле.
У другом долапу. 12 кашика с ножевима; 13 пешкира и 2 чаршава; 1
комад фина платна за чаршаве и пешкире; 1 позлаћен тас - лажувертли;
1 парче инорога с чашом у кеси и 1 пар ножева светогорски.
У трећем долапу: Мали и велики стаклени бокал, чаше с поклопцима, филжан... подноси, 8 чинија венедички, 1 кондир од калаја и 1 ручка
од бакра.
Четврти сандук пун кошуља, пешкира, марама и платна, 2 фелона
свилена и друго одјејаније од свиле, 2 епитрахиља са сребрним
дугметима; појас од бакра; 2 кутије с разним моћима, од сребра;
панагијар склопити од сребра; футрола са 6 калајних ножева.
Пети сандук има: 3 футроле с ножевима и кашикама сребрним; 1
сребрне ножнице, 1 пистол од 10 дуката; 2 сата; 1 са сребрном футролом
а 1 турски, 1 сат код капетана јефте на аманету и 12 дуката.
2 сабље у момка Милоша, 1 куркела, 2 бакарна фењера и друго.
У великој соби: икона довољно, 2 огледала, ћилим, ћебе, душек,
серџада, 3 јастука, на асталу 1 серџада и на другом асталу такођер; 12
столица склопљених и 12 несклопљени и друго, 2 постеље целе с
ночним хаљинама.
Укухињи: Бакарни и земљани судови, 2 бакарна фењера и друго.
У другој соби: Икона, кандило и 5 свећњака од пиринча и 2 свећњака
од жељеза; 1 долап застаклен и у њему стаклених бокала и чаша за
довољно; 1 астал са чернилницом и посипалницом; 2 постеље застрте и
на њима 10 ћебета разних; 3 јоргана један од свиле китајске а два
проста, и 10 јастука разних.
У Комори: 1 пар хаљина чохани зимски, а 1 пар свилени љетни и 1
љетни мафи од камилота, 3 ћурдије од чохе лисичином постављене; 1
ћурак постављен жилгафом; 2 чохане доламе, на једној сребрна дугмета;

2 капаме од богасије; 1 мали јорган од богасије; 3 калпака од свиле са
зердавом; 1 капа од зелене свиле и једна спаваћа; 1 појас мукадем од 35
фор.; 2 стара појаса; 1 бројанице од „керибра" са крстом и разбројцима
сребрним; 1 бројанице свилене московске златом плетене; 1 кондир
калајни; 2 пара лепих пиштоља; 6 дугачких пушака; 1 шпада немачка „и
что се рукок> держитђ сребрлна естт, тако и полс на нefl сот серме, 1
цонпа(?) Сонет'1'л сот древа, 2 комарника что на главу полагакугсл; 1
завеса велика шарена; 2 чакширБе туманли и банл#к сот лепил чохи.
У долалу киљерском: 5 кошуља дебели за момке; 1 узенгије од
пиринча; 4 канафета, 4 антерије ношене и летњи бенлукчић; 1 чултар;
што се на коњу носи; 2 седла седефли оправна; 2 серсана коњски од
пиринча и позлаћена; 1 сечада (?) што је на седлу била и „едектешБ"; 1
сечада за 12 фор; воденица WT каве иедина о»т бибера; 2 кесе за каву и 1
кутија од теја - 1 мала сечада и 3 ибрика и 4 легена; 14 пари бакарни са
судова; 3 јолтаса путнички са 9 пари судова, а единћситБ три заклопца за
AScTie, 3 ибрика за каву.
Пун амбар пшенице и кукуруза за 100 врећа, 30 ока масла; 40 акова
вина; 3 акова ракије; 8 сланина; 3 пређе за ловљење рибе; 2 каце пуне
шљива; од којих се добије 30 акова ракије; 120 мотика добро уређена
винограда, са кога добише Зоо акова вина; 2 казана; 1 оранија; 4 котла; 5
тенжера; калајлија и 3 сандука трговачка; 10 сандука разни неокованих;
60 кошуља кенарли; 120 пешкира и одабраних марама; 4 футе памучне.
Ове године што су убрали с мојих винограда и по епархији што
покупише сече на две хиљаде и 300 фор. - Даље вели, да је данашњем
митрополиту на сили дао 1250 фор. а ради покојнога митрополита
Мојсија дао за мајсторе и работнике 500 фор. владици Стефану (Љубибратићу) и протосинђелу Софронију. а када је покојни митрополит
Мојсије био у Бечу дао му је 1000 фор. ради народних потреба и обећао
му је пред целим сабором да ће му то вратити, али ни данас није то још
учињено.
8 воденица на потоку и што за 18 месеци мљеше.
200 кошница и ергела коња; 30 ока воска, 10 коња и са мном што су 4
коња узели, те амове, сандуке, јастуке и један хинтов што сам оставио у
резиденцији митрополитској.
1 кола окована, таљиге и амови.
1 дивит с прашилницом, тенекетом окован, и 1 дивит дрвени.
1 дућан с двема кепенци и с подрумом, код цркве.
Од свега тога даје свом рођеном брату Станку у Жуберу виноград и
башћу код горње воденице и воденицу од 4 камена код горње башће.
Синовцу Радоици даје 1 казан а дућан што је код цркве Станку и
Радоици заједно. Све остало оставља епископу Висариону Павловићу и
налаже му, да расположи за душу његову онако како му је под печатом
дао. Њега поставља свему своме имању „за приставника по Бог#" и за
време док је још жив. Уједно га именује и пуномоћником својим, да све
што му је митрополит отео потражи ма и судом. А ако Висарион хоће

може и што више дати рођеном му брату Станку и синовцу Радоици од
онога што претече.
У Петроварадинском Шанцу, 13. децембра 1736. г.
ДоситеЈ Николић
владика вал>евски
М.П.
Сведоци:
М.П. Аврам Јовановић протопоп новосадски
М.П. Живан Вујић
М.П. Станко Гарчевић
М.П. Станоје Георгијевић
М.П. Павле Поповић
М.П. Стоић Богдановић
(Оригинал под бр. 440 ех 1736.)
Резиме
Пожаревачким миром са Турском, склопљеним 1718. године, Аустрија је
добила северну Србију са Београдом, а српска црква на овим просторима
нашла се у новим околностима којима је морала да прилагоди своје
деловање. Године 1726. обједињене су Београдска и Карловачка у једну,
Београдскокарловачку митрополију, која је у верском погледу обухватала
све православне Србе под влашћу Аустрије. Део ове митрополије била је и
Ваљевска епископија, која је у свом саставу имала целу северозападну
Србију и значајан део Шумадије, укључујући и Крагујевац и околину.
Поред осталих, један од важних историјских извора о овој епископији је
и „Извештеније" из 1735. године, на основу кога се могу утврдити приближне границе овога владичанства, као и стећи увид у насељеност ове
области. Извештеније се налази у Архиву САНУ, док је докуменат под истим
именом, али не и потпуно идентичан, објавио и Д. Руварац у свом делу
„Митрополија београдска око 1735. године".
Summary
Ву the реасе which was made with Тигкеу in 1718. in Požarevac, Austria gained north
Serbia with Belgrade. The Serbian church on this territory found itself in new
circumstances and it had to adapt its activities according to those circumstances. In 1726.
Belgrade and Karlovac church were incorporated into one, Belgrade - Karlovac
metropolitan's diocese, which, in religious sense, included all Orthodox Serbs under the
reign of Austria. A part of this diocese was Valjevo bishopric as well, which included
complete northwest Serbia and a significant part of Šumadija, including also Kragujevac
and its surroundings.
Besides others, one of the important historical sources in this bishopric is „Izveštenije"
from 1735, on the basis of which the approximate boundaries of this bishopric can be
estimated and we can have the insight into the population of this region. „Izveštenije" is
kept in the Archives of SANU, while the document under the same name, but not
completely identical, was published by D. Ruvarac in his work „Belgrade metropolitan's
diocese about 1735."

Владимир Кривошејев

ОСЛОБОЋЕЊЕ ПАЛЕЖА 1804. ГОДИНЕ
У првим годинама 19. века Ваљевска нахија је представљала важан
центар организовања предустаничких активности усмерених против
узурпаторске дахијске управе над Смедеревским санџаком. У овде
започетим активностима водећу улогу су имали нахијски обор-кнез
Алекса Ненадовић и архимандрит манастира Боговађа Хаџи Рувим
Нешковић, али, после њиховог погубљења у сечи кнезова, почетком
1804. године, припремљени канали организовања устанка у северозападним деловима санџака су привремено прекинути. Међутим, како је
још Стојан Новаковић приметио, они нису били једини и „изненада и
другачије је плануо устанак"1. У даљим догађањима водећу улогу су
преузеле личности из централне Шумадије, па се и прва борбена
дејства ту одигравају. У почетку су то биле акције освете и самоодбране:
нападани су и пљачкани ханови, убијани усамљени Турци... Међутим
ове прве акције су пре имале карактер спонтаног деловања „слободних
стрелаца" или већ постојећих хајдучких дружина, него организованих
војних акција 2 . Почетак организованог отпора а истовремено и почетак
Првог српског устанка, научна историографија препознаје у догађајима
који су проистекли из скупа одржаног у Орашцу, у Марићевића
јаругама. Ту се 14. фебруара 18043. године окупило више стотина људи
изабравши Карађорђа за вођу планираних војних активности. Следећих
десетак дана је протекло у настојањима за ширење устаничке мреже и
нападима на турске ханове и мање војне јединице, Право ватрено
крштење се одиграло 24. фебруара, код Дрлупа, где су се устаници
сукобили са турском војном формацијом предвођеном дахијом Аганлијом.

1
2
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С. Новаковић, Устанак на дахије, Београд 1904, 63; видети и: Р. Љушић, Вожд
Карађорђе 1, Смедеревска паланка 1993, 58.
О тим активностима видети: Р. Љушић, наведено дело, 65-66.
Сви датуми наведени у овом раду су по новом, грегоријанском календару, изузев на
местима где су паралелно датуми наведени по оба календара.

После ширења вести о догађајима у централиој Шумадији пламен
устанка се пренео даље, на друге области, али, прво, на територију
Ваљевске нахије. На Бранковачком вису је 27. фебруара одржан скуп
локалних народних старешина, који је означио и почетак устанка на
овом тлу.
Овакав, наведен и у научној историографији општеприхваћен ток
догађаја са почетка устанка, могао би се довести у питање евентуалном
синтезом заснованом првенствено на једној историографској чињеници која није непозната и у литератури је често навођена. Та чињеница
директно указује на реалну могућност ранијег организованог војног
деловања на територији Ваљевске нахије, доводећи истовремено у
питање и примат централне Шумадије у почецима организовања. На
основу једног историјског извора, о коме ће у даљем тексту бити више
речи, Миленко Вукићевић је почетком овога века написао да су устаници из Ваљевске нахије већ 21. фебруара заузели Палеж, касабу у
северном, посавском делу Посавотамнавске кнежевине Ваљевске нахије . Касније су, директно са извора, или што је чешће, од Вукићевића,
многи аутори преузимали ову информацију и она је прихваћена као
позитивна историографска чињеница 5 . Међутим указивање поверења
тој чињеници са собом носи низ отворених питања на која се треба
посебно осврнути, јер могу да укажу на другачији след догађања од
оног општепознатог, у основним цртама изложеног на почетку овога
рада:
У време док се у устаничком центру, у Шумадији, српске снаге
предвођене Карађорђем тек организују, уз мање чарке са Турцима, три
дана пре њиховог правог ватреног крштења на Дрлупима, а шест дана
пре првог окупљања становника Вал>евске нахије на Бранковачком вису,
у ваљевској Посавини је већ постојала нека српска јединица довољно
организована и јака да освоји једну турску касабу, која тако постаје прво
несеоско насеље очишћено од Турака у Првом устанку.
По свему судећи, чињеница о ослобађању Палежа 21. фебруара 1804.
год., под условом да је тачна, могла би да укаже на другачије токове
почетног организовања устанка. Све то захтева много више од пуког
4
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М. Вукићевић, Карађорђе II, Београд 1986. Палеж је данашњи Обреновац.
Заузимање Палежа 21. фебруара 1804. године се помиње у многим историографским
радовима. У Историји српског народа (књ. V-l, Београд 1981, 28) Владимир
Стојанчевић је написао: „Знатне снаге устаника најпре су 9/21. фебруара напале и
заузеле Палеж...", док је једну деценију касније написавши само: „Посавци су 21.
фебруара ослободили Палеж", Радош Љушић (наведено дело, 83) избегао да било
којом речју коментарише њихову бројност, чиме је индиректно изказао неповерење
према до тада навођеним чињеницама, али је ипак вест о ослобођењу прихватио.
Списак аутора који су више или мање изказали поверење према овој чињеници је
много дужи. Неки ће бити и поменути у даљем тексту. Овде бих само напоменуо да се
на том списку налази и аутор ове расправе који је једном приликом написао: „Већ 21.
фебруара, после акција о којима се врло мало зна, ослобођен је Палеж, што је била
прва ослобођена варошица у целој Србији" (В. Кривошејев, Ваљевска нахија у I и II
српском устанку, Муселимов конак, водич и каталог музејске поставке, Ваљево 1995,
12). Управо из трагања за одговором на питање: зашто се о тим акцијама мало зна|
настала је ова расправа.

фактографског бележења, какво углавном срећемо у литератури која
помиње тај догађај. Међутим ову чињеницу о првој акцији ширих
размера покушао је да разради^само један аутор, и то следећим речима:
„Разумљиво је што су Посавци били орнији за борбу против дахија
него они у средишњем делу простране Вал>евске нахије. Изразити
ратари више су глобл>ени него сељаци у брдовитим крајевима, а Палеж
је био суседан Београду одакле се ваљала страховлада. Поред тога, само
преко Саве, на пушкомет, налазила се држава хришћанских владара, где
живот није био угрожен отимањем од закона и терором одозго.
Устаници су заузели (9/21. фебруара) Палеж"... „Ослобођење Палежа је
знатно олакшало дотур муниције и других потреба рата из Срема у
Ваљевску нахију" 6 .
И овај, овакав, усамл>ени покушај синтезе базиран је само на
односима унутар Ваљевске нахије и не обазире се на евентуални шири
значај и промене које би та чињеница могла да изазове у усвојеним
представама почетног организовања устанка. Наведено тумачење је
остало усамљени пример објашњења те чињенице, коју су сви аутори
само преносили, без анализе, али и без критике 7
Како смо већ видели, податак о ослобађању Палежа улази у литературу као позитиван историграфски факат после појављивања Вукићевићеве двотомне књиге о Карађорђу. У њој пише: „Осим тога што је
Петар Ерић из Звечке био убио некаквог Турчина чамџију, изгледа
(подвукао В. К.) да је он с Исаилом Лазићем, попом Леонтијем и другим
Посавцима, одмах после избора Карађорђевог ударио на Палеж, данас
Обреновац, истерао Турке оданде и освојио га. Роткирх вели: да је
Палеж освојен 9 (21) фебруара"8. У напомени, која се односи на овај
цитат Вукићевић је, осврћући се на извор који користи, забележио и
следеће: „Ово је једина белешка о заузимању Палежа. Роткирх на
поменутом месту вели: „DIE SERBIER, BEREITS AVF 3000 MANN
VERSTARKT, HATTEN INDES AM 21. FEBRUAR DIE PALANKA
PALEX EROBERT' 9 .
6
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Б. Храбак, Ваљевци у почетним годинама Првог српског устанка, Гласник
Историјског архива Вал>ево 30, Ваљево 19%, 9.
Један од ретких, који је изказао ограничено поверење према овом податку је
Александар Лома (Ваљевски крај у I II српском устанку, Подринско-колубарски
регион, Шабац 1982, 95), мада је његова сумња уперена према бројности освајача, а не
према самом чину освајања.
Вукићевић, наведено дело, 38.
Исто, 614. Како видимо, Вукићевићев извор тврди да је 3000 Срба заузело Палеж. Али
очигледно је да му Вукићевић није исказао неограничено поверење, и чак је ушао у
извесне компилације података из „једине белешке о освајању Палежа" са другим
подацима везаних за Посавину у првим данима устанка, знаним из неких познатијих
извора. У основном делу текста он се оградио донекле речју „изгледа" и ту није
пренео информацију о броју ослободилаца. То чини у напомени, цитирајући извор, и
напомињући да је то „једина белешка о заузимању Палежа". Занимљив је још један
вид неповерења које је Вукићевић изказао према свом извору, али који се из његове
књиге не може уочити, већ само консултовањем извора. Наиме, пишући о освајању
Палежа, он је у потпуности избегао да помене контекст из извора у ком се та
чињеница помиње (о том контексту ће у даљем тексту бити више речи) и уместо њега
ослобађање Палежа повезао са деловањем помињаних: Ерића (сиц! Јерића) попа
Леонтија и Исаила Лазића, чија имена се уопште не срећу у „јединој белешци о

Значи, по информацијама које од свог извора преузима Вукићевић,
Палеж је 21. фебруара освојила устаничка јединица која броји 3000
људи. Већ ова бројка даје велике разлоге да се тим информацијама не
поклони пуно поверење, будући да ће месец дана касније Ваљево као
нахијски центар опседати и освојити много мањи број устаника из
Ваљевске нахије, која је, опет, неколико година раније, за потребе Хаџи
Мустафа-паше обезбеђивала 1800 бораца10. Према томе, Посавина као
део једне од три ваљевске кнежевине није могла да сакупи ни близу
наведеног броја. Наравно, преувеличана бројка не мора аутоматски да
услови априорно одбацивање могућности стварног ослобађања Палежа
21. фебруара, али треба да укаже на неопходну опрезност и иницира
нову критику Вукићевићевог извора.
Већ смо видели да Миленко Вукићевић као аутора изворног текста у
ком се налази податак о освајању Палежа, именује извесног Роткирха.
То је фелдмаршал-лајтнант JI. П. Роткирх, а његов текст на који се
Вукићевић позива је чланак под насловом: „ GESCIHTICTE DER
EREIGNISSE IN DER JAHREN 1804 - 1812" „штампану у бечком
часопису" „OESTERR MILLIT ZEITSCHRIFT' у броју од 12. I 1821.
године. Тај чланака је преведен на српски језик и под насловом
,уИсторија прикљученија у Сербији от год 1804 - 12" у наставцима
објављиван у Летопису Матице српске, у свескама 4, 5, 6 и 7 за 1826. и 8,
11-12 за 1827. и 28. годину. Међутим питање ауторства овога текста
довело је до забуне која дуго није била разјашњена. Роткирх је био
уредник помињаног аустријског војног часописа и њему је, из данас
тешко објашњивих разлога, неоправдано приписивано ауторство поменутог чланка. Прави аутор је Гедеон Маретић.
Барон Маретић је од 1810. до 1812. године активно радио на
аустријско-српској граници у својству високог аустријског обавештајног официра. После потписивања Букурешког мира, чији је 8. члан
предвиђао завршетак сукоба Срба и Турака, он је написао рад под
пуним насловом „Српска револуција - о Србији од склапања мира у
Свиштову 1791. до букурешког мира 1812". Овај његов рад је, истина
непотпун, штампан у поменутом аустријском часопису, а затим преведен на српски и објављен у Летопису. И на једном и на другом месту
као аутор је, незнано зашто, наведен Роткирх. Истину о ауторству
разоткрио је један век касније Никола Радојчић, а Маретићево дело је у
интегралној верзији преведено на српски и у виду некритички приређеног издања објављено 1987. године 11 .

ослобађању Палежа", али их други извор везује за неке друге активности у Посавини
на почетку устанка (реч је о Мемоарима Проте Матеје Ненадовића, али и о томе ће у
дал>ем тексту бити више речи).
10 Прота Матеја Ненадовић, Мемоари, Београд, Рад, 1980,114.
11 Гедеон Ернест Маретић, Историја српске револуције 1804-183, Београд, 1987; о забуни
око ауторства овога дела видети у предговору овог издања (аутор Роман Мулић).
Користимо ову прилику да најискреније захвалимо др Боривоју Маринковићу,
професору Филозофског факултета у Новом Саду на несебичној помоћи у
проналажењу података о наводном Роткирховом раду.

Историографско дело Гедеоиа Ернеста Маретића настало је у великој мери на основу његових војно-обавештајних активности на граници. Као обавештајни официр, он је током 1810-12. године добијао
различите информације о догађањима у Србији. До неких је могао доћи
директно, а до неких из друге или треће руке. Поред званичних
извештаја, логично је цретпоставити да су прикупљане и прослеђиване
и најразноврсније гласине каквих у смутним ратним временима,
свакако, није било мало. ДЗ се претпоставити да^је један обавештајни
официр у свом професионалном раду морао имати извесни критички
однос према таквим информацијама, које су биле актуелне. Истовремено, наступајући као историограф, у времену када су научна начела
историографске методологије још недефинисана и неразвијена, ставио
је себи у задатак да опише и раније догађаје, од пре његовог доласка на
границу. Са тим циљем је користио раније званичне обавештајне
извештаје, али их је употпуњавао и различитим гласинама или вишемање поузданим, односно непоузданим причама. У такве спадају и оне
о нејасним збивањима са почетка 1804. године. Ту се прецизна и
исправна фактографија, уочена у опису догађаја код којих је аустријска
страна имала активну улогу, често смењује са непрецизним и понекад
зачуђујуће нетачним описима догађаја из унутрашњости, у које аустријска обавештајна служба није имала директан увид. Такав је случај
и са епизодом из Маретићевог дела у оквиру које се помиње и
ослобађање Палежа, где аутор неке важне догађаје са почетка устанка,
који су се поуздано одиграли на тлу централно-шумадијских нахија
преноси, и то у доста измењеном контексту, на територију Ваљевске
нахије:
Гедеон Маретић је писао да је Карађорђе пре устанка живео у селу
Каменица у Ваљевској нахији, где је био кнез. Из тога краја је био и
Станоје Главаш. Њих двојица су у каменичкој механи 15. фебруара
убили неке Турке харачлије и потом кренули да беже у Босну. Успут су,
наишавши на још неке одбегле Србе, одустали од првобитне намере и,
запаливши један турски хан на планини Иван (?), решили да се упусте
у борбу. Упутили су се долином Колубаре, прикупљајући успут нове
устанике, тако да је њихов број нарастао на 3000. Њихова прва акција је
била ослобађање Палежа 21. фебруара, да би потом кренули ка селу
Сремчици где су се сукобили са турском јединицом коју је предводио
дахија Аганлија 12 .
Како се може видети, Маретићеве информације о првим устаничким
данима а у оквиру којих се налази и податак о ослобађању Палежа, у
потпуној су супротности са оним општепознатим, прихваћеним и
изворно вишеструко потврђеним 13 . На њихову непоузданост први је
скренуо пажњу још Вук Караџић по читању чланка објављеног под
12 Маретић, наведено дело, 38-39.
13 Видеги уводни део овога текста. Ради упоређивања видети најстарији и најновији
строго научно заснован, квалитетан рад о времену првог устанка: Вукићевић,
наведено дело, 1-15 и Љушић, неведено дело, 67-85.

Роткимховим именом у Летопису Матице српске. У једном писму
упућеном Георгију Магарашевићу, уреднику, Летописа, Вук је написао:
„Историјом прикљученија Сербије (наслов из Летописа; нап. В. К.) Ви
без невоље овај народ наш изван Сербије варате, а код оног у Србији
цијелој историји рода љуцког цијену убијате" 14 .
Наравно, све чињенице које доноси Маретић, као што не треба а
приори прихватити, не треба ни унапред одбацити, будући да у
општим погрешним интерпретацијама може имати и појединих зрна
истине, каква се, на пример, назиру у вези са поменутим бојем код
Сремчице, који у ствари представл>а рефлексију боја код Дрлупа. Зато
сваки податак морамо претходно упоредити са информацијама из
других историјских извора. Није само реч о старом, класичном ставу
позитивиста да се све чињенице из једног исторнјског извора не смеју
прихватити без потврде у другим изворима, већ пре свега о реалној и
јасно уочљивој ауторовој непоузданости, код неких чињеница, док су
многе друге вишеструко потврђене из извора насталих у време и на
месту догађања. Зато је неопходно сваки факат, понаособ критички
обрадити. Тако се мора прићи и податку о ослобођењу Палежа 21.
фебруара 1804. године. Неопходно је проверити има ли те чињенице,
или информације која се са тим податком може довести у везу у другим
историјским изворима. Није ли можда Палеж заиста војно освојен 21.
фебруара, али на неки други начин него што то описује Маретић, као
што је већ претпоставио и презентирао, али нажалост без научног
апарата, Миленко Вукићевић?
Већ смо видели да Вукићевић није поклонио пуно поверење Роткирховом/Маретићевом изказу, већ је само прихватио чињеницу да је
Палеж ослобођен 21. фебруара, одбацујући у извору наведен ток догађаја који је довео до ослобађања и уместо њега изнео претпоставку (а
не тврдњу, због оног „изгледа") да би то могло бити резултат неке из
извора непознате акције попа Леонтија, Петра Јерића и Исаила Лазића,
које као организаторе устанка у Посавини помиње Прота Матеја у
својим Мемоарима. Ова претпоставка би морала бити проверена кроз
анализе осталих историјских извора који говоре о том времену. Нажалост, никаквог помена о ослобођењу Палежа, ни на који начин, у њима
нисмо успели да нађемо, али зато постоје сведочења о другим догађајима у Посавини на почетку устанка, кроз које се индиректно може
проверити Маретићева тврдња.
Историјски извор који најдетаљније описује организовање устанка
на тлу вал>евске Посавине су Мемоари Проте Матеје. По Протином
сећању ту није било никаквог организовања ни војничког деловања до
29. фебруара 1804. године, када се после скупа на Бранковачком вису (27.
фебруара) он, преко Посавине, упутио преко Саве у Хабзбуршку монархију да тражи војну помоћ. У Забрежју се Прота, 29. фебруара, састао са
Петром Јерићем, попом Леонтијем и Исаилом Лазићем. Сазнао је да је
14 Маретић, наведено дело, 10 (предговор Романа Мулића)

Јерић, некадашњи учесник фрајкора под командом сада посеченог
Алексе Ненадовића, самоиницијативно убио неког Турчина, чамџију,
али никакву постојећу војну организованост Прота није ту затекао,
осим изражене спремности да се освете посечени кнезови. Зато је
Посавце обавестио о договорима са скупа на Бранковачком вису, и
остављајући их да се организују, прешао преко Саве. Сутрадан, 1. марта,
када се вратио из Земуна, у Забрежју га је чекало 300 наоружаних људи.
Одатле су се упутили ка Грабовцу, где им се придружило још 200
устаника, а потом ка Љубинићу. Њихова претходница („брзокоњци") су
ту стигли раније и запалили турски хан. Са доласком главнине
Љубинић је постао привремени логор овог, другог језгра војске Ваљевске нахије, док се прво језгро окупљало испред Ваљева15.
Како видимо, по сећању Проте Матеје, активног учесника тих
догађаја, окупљање устаника у Посавини је почело тек после 29.
фебруара, осам дана после наводног ослобађања Палежа, које Прота ни
једном речју није поменуо, и које, по описаном следу догађаја, делује
нереално.
Поред Проте, ни Вук Караџић не помиње, нити на било који начин
индиректно указује, на могућност ослобођења Палежа. У вези с догађајима у Посавини, Вук је писао само о некаквим „ваљевским хајдуцима" који су на Дубоком код Палежа у заседи чекали Фочић Мехмед-агу
да после сече кнезова туда прође, из Шапца за Београд, али дахија је,
знајући за заседу, уместо копном у Београд кренуо Савом16.
Као ни у списима Проте Матеје и Вука Караџића ни v другим
историјским изворима који су нам били на располагању , нисмо
успели да нађемо потврду за Маретићеву тврдњу да је Палеж ослобођен
21. фебруара (или било ког другог дана) уз помоћ оружане силе. Та
чињеница, Протин релативно детаљан опис догађања у Посавини у ком
се освајање Палежа не помиње, као и утврђена непоузданост многих
Маретићевих информација представљају довољне основе да се податку
о војном заузимању Палежа 21. фебруара не поклони поверење, бар док
се не нађе неки други, поузданији извор који би то потврдио.
По свему овде изнетом, податак о ослобађању Палежа 21. фебруара
1804. године, који се може наћи у многим историографским радовима
који разматрају проблематику почетног организовања Првог српског

15 Мемоари, 124-130.
16 Вук Караџић, Прва годииа српског војевања на даије, Даница за 1828, Београд,
Просвета, 1969, 331. И Прота Матеја помиње Фочићев пут Савом, али као узрок не
наводи никакве хајдучке заседе већ пише: „Кад чује (Фочић; нап В. К.) да Црног
Ђорђија послани Турци нису могли погубити не смеде преко ваљевске нахије прећи,
куд су се људи много били узрујали због исечених кнезова, него седне на чамац и низ
Саву у Београд побегне"; Мемоари, 123.
17 Казивања о Првом српском устанку (приредила Драгана Самарџић), Београд 1980;
Први српски устанак - акта и писма на српском језику (приредио Радослав Перовић),
Београд 1977; Прота Матеја Ненадовић - акта и писма (приредио Велибор Савић);
Карађорђе - документи (приредио Велибор Савић); Грађа бечких архива о Првом
српском устанку (приредио Славко Гавриловић).

устанка, представља само једну заблуду заживелу у литератури. Њ е н и
корени се налазе у непоузданом делу Ернеста Гедеона Маретића који
помиње ослобађање Палежа у контексту једне крајње искривљене
презентације првих борбених дејстава устаничких јединица под директном Карађорђевом командом. Дошавши до тог извора, Миленко
Вукићевић је одбацио целу причу која претходи ослобођењу Палежа,
али је чињеницу о самом ослобођењу, из нама данас тешко докучивих
разлога, прихватио и хипотетички довео у везу са деловањем личности
које су, по Мемоарима Проте Матеје Ненадовића, активно учествовале у
организовању устанка у вал>евској Посавини. Ова конструкција поставл>ена на крајње непоузданој чињеници и једној ничим потврђеној
претпоставци везаној за њу, заживела је у литератури као тврдња да су
велике устаничке снаге из Посавине ослободиле 21. фебруара Палеж,
мада, по свему судећи, није научно заснована.
Ако се на основу свега до сада наведеног чињеница о оружаном и
организованом ослобађању Палежа 21. фебруара 1804. године не може
више узимати у разматрање као поуздана, мора се поставити питање
када и на који начин се ова турска касаба нашла у српским рукама.
Нажалост, како смо већ видели, поуздани историјски извори о томе не
пружају никакве информације. Стога је свако поуздано закључивање
немогуће, али се може извести једна хипотеза.
Само ћутање историјских извора би могло да представља индицију
за претпоставку да је до преласка Палежа у српске руке дошло тихо и
неприметно, без драматичних потреса какве би изазвали оружани
сукоби. На то указује и један детаљ који се може наћи у литератури али,
нажалост, без навођења извора из којих је преузет, тако да је остало
непознато, да ли је реч о историографској чињеници заснованој на
извору или само претпоставци старог историка. Наиме, Константин
Ненадовић је још у другој половини прошлога века, описујући стање у
Ваљевској нахији после сече кнезова, када се народ почео комешати, али
још не и оружано организовати, написао следеће: „Турци у ваљевском
округу када то виде поплаше се и побегну из села и варошица, као с Уба
и Палежа, које у Босну, које у градове, а из Ваљева испрате Турци жене
и децу у Босну преко Дрине, а сами ратници остану" 18 .
По информацијама које нам даје Константин Ненадовић, Турци су
Палеж сами напустили, поступајући слично својим сународницима
који су без борбе, из сигурносних разлога, напустили Уб. Из наведеног
цитата би се могло закључити да је то морало бити пре ослобођења
Ваљева (20/21. март). Прецизнију хронолошку одредницу, због ћутања
извора о томе, не можемо пронаћи, али се, наравно уз ограде, може
претпоставити да је то било у исто, или блиско време када је напуштен
и Уб. По подацима из Протиних Мемоара Турци су Уб напустили 25.
или 26. фебруара, будући да је управо то бекство иницирало помињани
18 К. Ненадовић, Живот и дело Карађорђа Петровића и његових војвода и јунака I, Беч
1883, 72.

скуп на Бранковачком вису 27. фебруара. Прота пише да после пал>ен>а
хана у Орашцу и почетка организовања јединица по Шумадији „чује то
Пореч Алија, муселим ваљевски, узме ваљевске Турке, оде на Уб-касабу,
крене све Убл>ане (Турке) и жене и децу у Ваљево посели и падне на
конак код Грмића у Бабиној Луци. Ја видим те ватре и познајем да
бегају" 19 .
Хипотетички се може дозволити могућност да се слично догодило и
у Палежу. Вероватно је предустаничко врење проузроковано незадовољством народа због сече кнезова уплашило Турке у касаби и они су, у
немогућности да организују одбрану, напустили касабу и склонили се
на сигурније место, у Ваљево или, што би било реалније, иза зидина
оближње београдске тврђаве. На ово би могла да их примора не само
„узрујаност народа због посечених кнезова" коју помиње Прота 20 , већ
можда и неке конкретније акције, као убиство Турчина чамџије 21 или
можда окупљање „ваљевских хајдука код Дубоког2 . Наравно, не сме се
одбацити могућност да се то напуштање Палежа одиграло 21. фебруара,
што је дало повода Маретићу да и ту чињеницу укључи у своје
конструкције кроз које неретко представља реалне догађаје, али на
искривљен и непоуздан начин.

Резиме
Beh скоро цео век у српској историографској литератури се износи
чињеница о ослобађању Палежа (данашњег Обреновца) 21. фебруара 1804.
године. Прихватањем те чињенице могло би се доћи до закључка да су се
прве војне акције већег обима одигравале управо на тлу ваљевске нахије,
што је у супротности са сазнањима која, на основу већег броја различитих
историјских извора имамо о почетним токовима првог српског устанкам, а
супротно је и подацима које у својим Мемоарима даје Прота Матеја
Ненадовић када описује организовање устаника у ваљевској нахији и
Посавини као њеном делу у ком се налазио Палеж.
Да би се потврдила или пак негирала ова одавно прихваћена чињеница
неопходно је поново извршити критику историјског извора на ком се она
заснива, а реч је о опису Ернеста Гедеона Маретића под називом „Српска
револуција".
Овај опис, информационо веома драгоцен у оним сегментима када се
заснива на директним извештајима са терена обилује и бројним грешкама у
презентацији чињеница за које аутор и његови извори нису имали директан
увид. У такве чињснице спада и онај сегмент у оквиру кога се помиње
ослобађање Палежа'21. фебруара 1804. године.
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Фактографија везана за почетак устанка, а коју нам износи Маретић, у
потпуној је супротности са чињеницама које познајемо из већег броја
других, далеко поузданијих извора. Стога се податак о оружаном ослобађању Палежа 21. фебруара 1804. године мора одбацити као непоуздан, јер
се заснива на Маретићевим заблудама до којих је дошло мешањем догађаја,
територија и личности. Ипак се не сме одбацити могућност да је реченог
датума, или неког њему блиског, Палеж заиста испражњен од Турака, али до
тога је могло доћи само неоружаним путем.

Summary
For almost one century in Serbian historiographic documents the fact about the
liberation of Palež (current Obrenovac) on February 21st 1804. has been mentioned. Ву
accepting that fact one could come to the conclusion that the first military actions of great
volume took part exactly on the soil of Valjevo district, what is in contrast to the
knowledges which, on the basis of a big number of various historical sources, we have
about the original courses of the First Serbian uprising. It is also in contrast to the data
given by Prota Mateja Nenadović in his „Memoirs" when he described the organizing of the
rebels in Valjevo district and Posavina as its parts where Palež was situated.
In order to prove or deny this long ago accepted fact it is necessary to criticize again
the historical source it is based on. We think about the text of Ernest Gedeon Maretić
named„Serbianrevolution".
This text, very precious concerning information in those segments where it is based on
direct reports from the field, is full of numerous mistakes in presentation of facts the
author and his sources did not have a direct insight into. Such facts include also that
segment where the liberation od Palež on February 21st 1804. was mentioned.
Factography connected with the beginning of the uprising, presented by Maretić, is
completely in opposition to the facts we know from a large number of other, much more
reliable sources. So, the datum about the armed liberation of Palež on February 21st
1804. must be refused as unreliable as it is based on miscarriages of Maretić which were
caused by mixing of events, territories and parsons. Nevertheless, we must not reject the
possibility that on the mentioned day, or some close to it, Palež was really emptied by the
Turks, but it could have been done only by armed actions.

Милић Милићевић

СНАБДЕВАЊЕ И ИСПЛАТА ОРУЖЈА И ВОЈНЕ
ОПРЕМЕ ТОКОМ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА
Један од свакако највећих проблема током Првог српског устанка
било је снабдевање житом, сољу али и оружјем и војном опремом. У
њима су устаници посебно оскудевали. Проблем набавке оружја била је
пратећа тема истраживања већег броја наших историчара. 1 И поред тога
она је остала недовољно расветљена. Ово се нарочито односи на
питања: како и колико су устаници заиста плаћали набављено оружје и
осталу војну опрему.
Неопходност набавке оружја, муниције и осталог материјала била је
у свести будућих устаничких вођа још пре избијања устанка. О овоме
поседујемо више сведочанстава. Једно од хронолошки првих припада
Петру Јокићу. 2 Према његовом казивању, једна од првих иницијатива
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потекла је од Карађорђа. Он се још у јануару 1803. састао у Остружници
са земунским трговцима Милошем Урошевићем и Костом Добановчанином који су му предали 6 ока барута. Алекса Ненадовић је пре
избијања устанка писао мајору Митесеру о војним потребама Срба,
тражећи од њега „џебане и официра". 3 Сличне податке даје нам Гаја
Пантелић. 4 У својим сећањима он наводи да је Карађорђе у лето 1803.
уговорио са побратимом Драгутином да му уз помоћ Милоша Кабадарца из Немачке (Аустрије) набавља оружје и муницију. 5 Пантелић даље
казује да су ови трговци одмах почели набавку свега, осим топова који
су касније стигли. 6 Оволике потребе за оружјем и војном опремом биле
су разумљиве. Нешто оружја преостало је сакривено из времена Мустафа-паше и борбе са Пазван-оглуом. Одређену количину оружја поседовали су и хајдуци. Ипак, за масовни устанак било је потребно много
више. Уочљиво је да су у набавкама стрељачког оружја преовладавале
пушке, док пиштоља има у мањем броју. Разлог за ово није само цена
већ вероватно и величина. Како су пиштољи били мањи, пред устанак
их је у народу било много лакше сакрити. Зато их је било у већем броју.
Потребе за том врстом оружја су самим тим биле мање.
Набавка оружја и опреме ишла је путем три основна канала. Први,
најранији, био је ратни плен. Иако су количине које су се на овај начин
могле набавити биле, како несигурне, тако и недовољне, ипак нису
биле занемарљиве. Познато је да су устаници приликом заузећа појединих градова, нарочито Београда, дошли у посед већег броја и топова и
осталог оружја и опреме. Кемура Сејфудин Фехми наводи да је видео
један Шеријатски хуџет по коме је ратни плен приликом заузећа
Вишеграда 1807. године износио 67 товара олова које је поскидано са
„Соколије" (џамија, задужбина Мехмед - паше Соколовића) и осталих
добротворних зграда.7 Други канал, који је функционисао и пре устанка, био је окренут према Аустрији; трећи према Русији, што у виду
поклона, што у виду куповине. Наравно, осим поменутог, оружје и
опрема набављани су одасвуд одакде се могло.
Михаило Пејић је на самом почетку устанка извештавао митрополита Стратимировића да Арнаути продају Србима читаве товаре фишека и
кремења по цени од 24 паре за туце. Ово је, као и ратни плен, било
епизодног карактера. Оружје и муницију је у већим количинама и што
је још важније - стално, могла дати само Аустрија која је, уз све то, била
географски и најближа.
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Прота Матеја је већ почетком марта 1804. године био на аустријском
тлу. Саставши се са мајором Митесером молио га је за помоћ.9 Митесер
се изговорио да званичне власти помоћ не могу дати, али му је указао на
земунског трговца Стефана Живковића. Он ће убудуће, заједно са
Милошем Урошевићем, бити главни снабдевач српских устаника.
Помоћ од Аустрије тражиле су и друге старешине. Карађорђе се марта
1804. такође обраћао Митесеру тражећи барут и олово. Ову молбу
понавл>а и наредног месеца. Миленко Стојковић и Живко Сливић
такође моле команду Влашко-илирске регименте да омогући пребацивање оружја и муниције скелом код Паланке. Коначно, молба је
упућена и самом аустријском цару.10 Ови напори нису остали без
потпуног одјека, али аустријске власти због своје званичне политике
углавном нису на њих одговарале. Зато је почетком 1806. у Беч послата
трочлана делегација коју су сачињавали: Прота Матеја Ненадовић,
Божа Грујовић и Милош Урошевић да некако издејствују од Дворске и
Државне канцеларије дозволу за извоз хране и оружја у Србију. Труд
није уродио плодом. Уместо дозволе уследила је наредба надвојводе
Карла да се најстроже забрањује дотур оружја и муниције Србима. 11
Дозвола за извоз оружја и војне опреме званично никад неће бити ни
дата. 12 Међутим у овим питањима примећује се и другојачији став
званичних власти. Нешто препреденији од надвојводе Карла, надвојвода Лудвиг сматрао је у исто време да треба омогућити да устаници
набављају оружје у „мањим" количинама. За веће контингенте Турска
би вероватно дознала и протумачила као акт непријатељства. 13 Из тих
разлога стално су долазила наређења, забране и пооштрење истих
којима се хтело спречити трговина и кријумчарење већих размера. Сам
њихов број најбоље показује колико су у суштини биле неефикасне.
Зато оружје и опрема прелазе аустријско-турску границу од почетка до
краја устанка и то не без знања оних који су наводно то спречавали.
Карађорђе се јуна месеца 1810. обратио барону Симбсену молећи га
да омогући слање 4 до 5 хиљада малих кугли за топове, „то јест исте
што смо прве године поручивали". 14 Овај документ показује да је
Симсенов претходник Јохан Георг Генеин (Зенеин) командант Славонско-сремске генералне команде лиферовао устаницима ђулад, или бар
био упућен у то, од самог почетка устанка. Друго што је у документу
уочљиво је то да Карађорђе не наводи која је тежина тих ђулади. То и
није било потребно када је Симбсен очигледно знао, вероватно преко
самог Генеина о каквим је ђуладима реч. Ово је још значајније када се
9. Мемоари, стр. 74 -75.
10 Р. Перовић, Исто, бр. 4, стр. 59; бр. 8, стр. 63; бр. 9, стр. 63; бр. 12, стр. 69.
11 А. Ивић, Списи бечких архива о Првом српском устанку, III, бр. 37. стр. 54 - 55; бр. 48.
стр. 65.
12 С. Гавриловић, Грађа бечких архива о Првом српском устанку, II, бр. 29, стр.93.
13 А. Ивић, исто, бр. 49, стр. 66-67.
14 А. Ивић, исто VII-VIII, бр 214, стр. 222.

узме у обзир да чак ни Руси, савезници Срба, нису увек знали коју
муницију за топове Срби траже. Родофиникину је јуна 1809. стигло
писмо којим га извештава да устаници траже ђулад, али да нису навели
њихову тежину. Аутор писма стога пита коју ђулад послати. Родофиникин у одговору истог месеца наводи да се ради о три врсте ђулади.
Једну од њих неизоставно треба послати док остале две врсте, за сада
нису толико неопходне. 15
Вратимо се поново Генеину. О његовим потајним активностима
било је и других конкретних доказа. Један извештај комисије грофа
Окла показао је, да је у току Генеиновог боравка у Петроварадину,
најпре од марта 1804. до маја 1806. године из арсенала изнето 1700
центи барута и олова а потом у другом наврату од маја 1805. до априла
1806. године више од 80000 центи. („Други наврат" је временски
потпуно у „првом". Да ли је тако?)16 Генеину су нестајали чак и топови,
укључујући и један за оно доба прилично велики топ од 24 фунте. 17
Ово, као и други разлози, било је довољно да маја 1807. Генеин буде
смењен и на његово место постављен барон Симбсен. Ако се на
Генеина могло оправдано сумњати, на Симбсена се то могло у још
већој мери. За наредни период од нешто више од три године кријумчарење оружја као и других ствари добило је још веће размере. Око
Симбсена се за кратко време окупила једна група трговаца коју су
сачињавали Милош Урошевић, Димитрије Братоглић, Никола Диван,
браћа Блау и Јеврејин Хиршл. Наравно, било је у овом послу и других,
али је ова група, изгледа, држала монопол на све производе који су из
Аустрије долазили. Готово да није било тога што уз Симбсенов утицај,
Урошевић и остали лиферанти нису пребацили преко границе. Списак
баронових злоупотреба био је прилично дуг. Са својим лекаром Гарцонијем и његовом женом омогућавао је препродају пасоша за извоз соли
трговцима по цени од 500 форинти. Оптуживан је да је прекорачивао
овлашћења у преговорима са Карађорђем, за аферу са Милојем Петровићем, пребацивање двојице звоноливаца у Србију ради ливења топова
и још много другог. 19 Симбсен се у једном тренутку чак осмелио да
покуша да од кнеза Метерниха, односно цара, издејствује дозволу да се
Србима преко поверљивих људи у посебним случајевима добавља
барут, олово и друго. Тиме би се наводно кријумчарење оружја
практично легализовало. Симбсенов покушај завршен је неуспешно.
Но, и без дозволе командант Славонско-сремске генералне команде је
по извештају кнеза аустријске територије још раније (феб. 1810.)
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омогућио устаницима да се са аустријске територије пренесе у Србију
један контигент муниције. 20
Симбсенова благонаклоност према трговцима и тобожњим кријумчарима оружја постала је као и у случају Генеина толико очигледна
да је августа 1810. гроф Валис известио грофа Белгарда да га треба
ставити под присмотру или чак сменити са положаја команданта
границе. У складу с тим Дворски ратни савет наредио је генералу
Фогелхуберу да у арсеналима Петроварадина и Осијека спроведе истрагу. Мада се Симбсен жалио на све могуће разлоге, почев од недостатка
људства, који га онемогућавају да ефикасно контролише и спречи
кријумчарење, то му није помогло. У октобру 1810. извештен је о свом
смењивању и постављању генерала Хилера на место команданта границе. 21 Истини за вољу, главни разлог Симбсеновог смењивања и није
био кријумчарење већ неуспешна политичка игра у којој није успео да
одагна руски политички уплив и замени га аустријским. Ипак, и
сазнање о умешаности у кријумчарење имало је сигурно свог утицаја.
Спрега Симбсен - Урошевић сада је доведена у питање. Већ новембра
исте године бивши командант границе морао је да сведочи у корист
Урошевића као поверљивог аустријског човека што је овај на крају
крајева и био. 23 Урошевић му се реванширао у априлу 1812. оправдавајући га и код самог цара.24 Симбсен је у међувремену био изведен пред
суд. Саслушања су показала многобројне злоупотребе, како самог
Симбсена, тако и људи око њега.25 Резултат тога било је његово
ражаловање. Оно је потрајало релативно кратко време. Симбсен је у
годинама после устанка рехабилитован и том приликом му је враћен и
чин. Ни оптужбе, ни саслушања, Симбсена не зауставл>ају. Ово време
проводи у свом старом послу. Један конфидент извештава фебруара
1812. да Симбсен и његов син преговарају са неким земунским трговцима око куповине оружја за Србију. 26
Трећи по реду командант границе, Хилер, био је у погледу злоупотреба умеренији. На њега се сумњало само у погледу пасоша за шта је
морао да се оправда пред грофом Белгардом. 27 Изгледа да ни Белгард
није био потпуно чист пошто се у једном тренутку правдао саветнику
Оклу да никада није дозволио извоз оружја и муниције. 28
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На основу свега изложеног види се ко је све био умешан у пребациван>е војне опреме из Аустрије у Србију. Судећи према запленама,
највећа количина пристизала је у периоду 1805 - 1807 године, мада је
дотура било раније. У каснијем периоду, од марта 1807, захваљујући
руској војној помоћи, потребе за аустријским оружјем опадају. Аустријске власти су трговцима званично забрањивале извоз, незванично у
мањим количинама више него толерисале. Уз то, одговорне личности
на граници су из својих материјалних разлога, „мање количине" врло
лако тумачиле као много веће. Зато само постојање границе није за
устанике представл>ало доминантан проблем. Много већу тешкоћу за
устанике представл>ао је недостатак готовог новца. Ово се највише
осећало на самом почетку устанка. Да би се дошло до готовине, био је
потребан извоз. Главни извозни артикал била је наравно стока. Гаја
Пантелић наводи у вези с овим једну епизоду која је добар показатељ
начина трговине. Крајем 1806. српски трговци су од Карађорђа и
Младена Миловановића затражили новац за исплату оружја. Како
готовине није било Карађорђе се досетио да се уместо ње сакупе
волови. Сакупл>ено је 1100 грла које дадоше уместо новца. Власницима
волова је после, по доласку новца из Русије, плаћено по 50 гроша за
грло. Пантелић казује да су и они касније узимали у исту сврху по
једно свињче на двадесет и од новца добијених за њих исплаћивали дугове.
Овај и слични примери јасно казују какав је главни начин трговине
био. Стока из Србије продавана је у Аустрији. Од добијеног новца
куповани су оружје, муниција и остале потребе и слати назад у Србију.
Из овога се намеће закључак да устаницима и није био највећи проблем
што су аустријске власти номинално забрањивале извоз оружја. То је,
што из политичких, што из личних разлога команданата границе, било
ионако неефикасно. У том контексту много је већи проблем био извоз
стоке, односно за њу добијени новац.
Кријумчарење оружја било је могуће. То наравно не значи да је било
и лако. Има доста примера да су трговцима оружје и муниција били
заплењивани. Најкарактеристичнији пример за ово је случај Игњата
Јовановића. 30 Крајем 1806. он је од вуковарског пушкара Јохана Валкера
преузео 98 „гараблија" (карабина) по цени од 10 форинти и 30 крајцара
по комаду. Уз то, добио је у готовом 121 форинту. Цео дуг био је у
укупном износу од 1150 форинти. Јовановић је дао признаницу и
уговорио да дуг исплати по продаји оружја у Србији. На несрећу,
аустријске власти су пушке заплениле па до продаје није дошло. Валкер
га је због дуга тужио па је Земунски магистрат ставио интабулацију на
Јовановићеву кућу. 31 Игњат Јовановић није био дужан само за поменуте пушке. Имању грофа Елца за купљено брашно дуговао је 8000
29 Казивања, стр. 110.
30 Р. Перовић, исто, бр. 201, стр. 248.
31 Т. Илић, Грађа из земунских архива за историју Првог српског устанка, I, бр. 215, стр.
278.

форинти. 32 С друге стране, ни Валкер није био без проблема. После
спора са Јовановићем ухваћен је у Сремској Митровици са већом
колимином пушака и пиштол>а. Оружје које је Јовановић купио, нашло
се у међувремену у петроварадинском арсеналу. Тек 1809. године
Генерална команда Славонско-сремске границе послала је упутство по
коме би се заплењене пушке могле откупити за Landwehr и то по цени
од 9 форинти комад 3 3 Оваква понуда значила је за Јовановића чист
финансијски губитак, а за устанике мањак оружја.
Игњат Јовановић у овоме није био једини. Поменути документ
наводи још седморицу, махом земунских трговаца, код којих је заплењено преко осам стотина пушака. Број укупно заплењеног оружја био је
сигурно већи. У септембру 1806. Димитрје Марковић ухваћен је у Сиску
са 100 карабина купљених у Љубљани. 4 То му није сметало да поново
ступи у акцију. У јулу следеће године код једног новосадског трговца
пронађено је 320 пушака које је Димитрије Марковић намеравао да
пребаци у Србију. Лазара Лађевића је у јулу 1805. задесила слична
судбина. У Ферлаху је набавио 450 пушака које је преко Љубљане,
Карловца и Сиска намеравао да пребаци до Земуна а потом у Србију. 36
Поменути пример показује неке од центара одакле су оружје и муниција били набављани. То су углавном били Ферлах, ЈБубљана, Нови Сад,
Осијек, Митровица и Темишвар. Ако су потребе налагале, ишло се и у
Пешту. Гроф Белгард сумњао је у пролеће 1810. да је и сам Карађорђев
брат у том граду. Сумњало се да тамо покушава да набави оружје. 37
Аустријске провере нису ово потврдиле.
Након пријема у наведеним градовима оружје је полутајним каналима стизало до Панчева или Земуна, одакле је пребацивано у Србију.
Аустријске власти које су готово тачно знале градове у којима се
набавља, канале којима се кријумчари, па чак и трговце који то чине,
ипак нису прекинуле трговину оружјем, житарицама и сољу. Документи бечких, земунских и других архива препуни су забрана или наређења, али са извесно малим или никаквим резултатима. Разлоге за то
не треба тражити у несавесности или очигледној умешаности појединих високих чиновника на граници, већ и у разлици између званичне и
стварне политике Аустрије. Хабзбуршка царевина трудила се да одржи
релативно добре односе са својим турским суседима па јој је јавна
трговина оружјем у томе само штетила. Од тајне трговине имала је
користи. Оружје је увек било добро средство, ако не и најбоље да се
неки народ или држава политички привуку и вежу за одређену страну.
Уз то не треба сметнути с ума ни финансијски моменат овакве
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трговине. Због тога трговина и кријумчарење оружјем је постојало,
било у неку руку пожељно, али се морало одвијати у тајности. Стога
главна тежња Аустрије и није била да спречи овакву трговину, већ да
спречи сазнање о њој. У складу с тим било је потребно с времена на
време запленити неки контингент и то обелоданити.
Поменути случајеви заплене говоре томе у прилог, а наредни случај
који ћемо навести то и доказује. У јануару 1807. пуковник Перс известио
је Славонску-сремску генералну команду да је велика количина пушака
(1194) заплењена код трговаца Гине Вулка и Јована Младена. Овај
случај био би само један од многих сличних да се Државна дворска
канцеларија није постарала да свог интернунција на Порти, барона
Штимера, не обавести о овом.39 Тиме му је дала могућност да да
материјалне доказе да Аустрија не само да не снабдева устанике
оружјем већ се труди да тај дотур и спречи.
Ова конспиративност ишла је и даље. Вукићевић у свом делу наводи
један извештај Балкунова кнезу Чарторијском од јула 1806. године. Он
наводи да пушке купљене у Аустрији носе натпис „Тула". 40 Због ових
пушака дошло је до инцидента у коме је највише страдао господар
Влашке, кнез Ипсиланти. Наиме, управо је он оптуживан да је по
налогу Руса лиферовао оружје у Србију. Порта је протествовала, а
тобожњи протест уложила је, наравно, и Аустрија. Умешао се и
Правитељствујушћи совјет подневши молбу надвојводи Лудвигу, да се
те пушке, као и неке друге заплењене (укупно 1450), испоруче или да се
бар врати новац узет за њих. 41 Није нам познато да ли је до повраћаја
икада дошло. До информације о тим пушкама Порта је највероватније
дошла преко француског амбасадора Себастијанија који је баш у то
време путујући за Цариград, краће време провео у Букурешту. Себастијани изгледа да ипак није имао тачне информације, јер је број пушака
који је навео v разговору са кнезом Ипсилантијем био претерано
велики (17000).
Јасно је да из аустријске царевине није кријумчарено само стрељачко оружје. Оно је било малих димензија и релативно лако па
транспорт није био сувише тежак. Много већу тешкоћу због својих
димензија представљали су топови. Као што смо раније изложили, већ
марта 1804. Димитрије Пуљевић је успео да пребаци у Србију два мања
топа. Устаницима је требало много више од тог броја. Зато су се
постарали да их легално набаве. Марта 1804.обратили су се Граничарској команди са молбом да им позајми један топ 4 3 Топ није добијен. У
фебруару 1806. упућена је молба ливници „Кнез Вилхем од Ауерспега"
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за израду 30 топова. После низа дописа виших и нижих инстанци,
Државна канцеларија није одобрила њихову продају. 44 Убрзо су етигле
нове наруцбе. Једна је адресирана на Грац за 50, а друга на Решице у
Банату за 36 топова. Оволика количина узбунила је аустријске војне
кругове па су командант Темишвара барон Дука и гроф Белгард добили
задатак да ово испитају. Њихова истрага показала је да се ради о обичној
обмани. И поред тога топови су стизали у Србију. Гроф Грине
извештава грофа Стадиона да пограничне власти нису дале ни један
топ, али да су Срби ипак нашли канале да до њих дођу.45 И поред тога
топови су стизали у Србију. Барон Генеин извештава у исто време (јун
1806.) Генералну дирекцију војне границе да Срби поседују 61 топ.
Пуковник Перетић извештава пак о 50 топова које је видео код Миленка
Стојковића у Поречу. Део тих топова сигурно је заплењен али је
извесно да је део њих и прокријумчарен из Аустрије. И руска документа потврђују поседовање аустријских топова од стране устаника 4 6
Пушке и топови нису били једино што је за борбу било потребно.
Набавка муниције такође је изискивала напор, тим пре што је учесталост борби стално изискивала велику потрошњу. Прота Матеја је одмах
по преласку у Земун и састанка са Митесером замолио Стефана
Живковића да му набави барут. Како Стефан Живковић није имао
новца, Прота му је дао 9 „руспија" (венецијанер) а исто толико и Јанку
Зазићу који су му донели по 9 фунти барута.47 У првим данима устанка
а и касније недостатак муниције био је приметан. Срби су имали 5 до 6,
изузетно 10 фишека по човеку па су зато били спремни да га плате две
уместо једне форинте колико је обично коштао.48 Има података који
говоре о још већој несташици муниције. Карађорђе је причао Божи
Грујовићу да када су устали на оружје у пушкама је био један, често ни
један фишек. 49 Ако се узме у обзир да је сваком борцу требало око пола
оке барута и олова (650 г), онда се види колике су биле стварне потребе.
Канали за набавку муниције брзо су успостављени. По правилу су
њих успостављали већ познати трговци. Намеће се утисак да међу њима
није било одређене специјализације већ је сваки трговао свим, од жита
па до топова. Димитрије Николић је у августу 1807. из петроварадинског арсенала набавио 1744 центе барута и 86 фунти ђулади. Следећег
месеца набавио је још 350 центи барута и олова. Интересантно је да су
обе потврде за купљени барут и олово потписали аустријски официри и
то на основу пасоша Земунске војне команде. Други трговац, Димитрије Марковић био је још успешнији. Он је успео да од маја 1805. до
44 С. Гавриловић, Исто, 1,бр. 23, стр. 29; бр. 26, стр. 31.
45 А: Ивић, Исто, III, бр. 121, стр. 146; бр. 159, стр. 221; бр. 166, стр. 231; бр. 178, стр. 241;
бр. 196, стр. 264.
46 В. Богишић, VI, 37.
47 Мемоари, стр. 75.
48 А. Ивић, исто I, бр. 26, стр. 33.
49 Мемоари, стр 165.

априла 1806. купи 32 820 фунти барута и 52 030 фунти олова. То би
практично значило да је за месец у Србију пребацивао готово 2000 кг
барута. Слично као и оружје и барут је понекад плењен. Неки Павле
Стојковић ухваћен је у покушају да неком неименованом трговцу
испоручи 6 акова барута. 50
Пошто трговина барутом ионако није могла бити спречена, или се
вероватније није ни хтело, аустријске власти су покушале да ово ипак
држе под контролом на тај начин што ће створити неку врсту
монопола. Зато је у септембру 1808. Петроварадинска артиљеријска
гарнизонска команда дала дозволу да само три трговца: Љота и Ђорђе
Теодоровић и Радослав Томић могу трговати барутом и шалитром. 51
Уз барут било је неопходно и олово. Хабзбуршка монархија је и овде
делимично ишла на руку устаницима. Рудник Оравице могао је олово
продавати уз ограничење да се поручене количине од преко 50 центи
морају претходно најавити. 52 Нажалост, руднику је у марту 1809.
уручена забрана извоза олова. 53 Изгледа да су надлежни овог рудника
радили на своју руку јер је општа забрана извоза олова у Србију
постојала још раније (дец. 1807.) и то од Намесничког већа а потом и од
Краљевске дворске коморе.54 Устаници нису покушавали да набављају
олово само са стране већ су се, као и у случају барута и топова, трудили
да га и сами праве. Олово је вађено под Медведником још пре устанка, а
потом и у околини Сокола и Бабама подно Авале.55 Одатле се носило у
Тополу где је ливено у Карађорђевој кући. Уз све напоре домаћа
производња није подмиривала потребе па су устаници у погледу
муниције стално зависили од добре воље Аустрије или Русије. Потрошњу барута и олова повећавале су и лоше навике бораца. Вукићевић
је у свом делу објавио делимично један извештај Родофиникина кнезу
Прозоровском у ком описује да Срби пре сваког боја пуцају у ваздух
два-трипут а после и најмање победе и по „десет пута". Извештај је
наравно претеран, јер толико муниције за расипање сигурно није било.
Уз то треба имати на уму да је ондашње оружје једнометно, што би
значило да га треба пунити више од три пута. Наравно „шенлучења" је
било о чему сведочи и Карађорђево наређење да се свако узалудно и
намерно опаљивање казни са 25 батина и затвором.57 Још одраније
постојало је наређење да се у Совјет свака три месеца шаље извештај о
пријему и потрошњи муниције. 58 Ова потрошња била је у борби
50
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58

T. Илић, исто, I, стр. 532-538, бр. 317, стр. 451.
А: Ивић, исто, 1бр. 321, стр. 453.
Т. Илић, исто I, бр. 95, стр. 118.
Т. Илић, исто II, бр. 75, стр. 138.
Т. Илић, исто I, бр. 282, стр. 408; А. Ивић, исто, IV, бр. 781, стр. 1098.
Мемоари, стр. 58 - 59.
М. Вукићевић, исто, стр. 211.
Државни архив Београда, ЗМП I, бр. 56.
Архив Србије, ПО, 54, бр. 5.

прилично велика. Милоје Петровић извештава из Каменице да муниција брзо иде, јер дневно избаце и по хиљаду пушака.59 Прота Матеја
Ненадовић такође говори да се количина од 7 до 8 буради фишека
трошила за дан, два. 60
Осим ратног плена и набавки из Аустрије оружје и војна опрема
пристижу и из Русије. Помоћ одатле је у два вида: новцу, а тек касније и
у оружју. Прва делегација на челу са протом Матејом Ненадовићем
добила је помоћ од 900 златника 61 Већ у децембру 1804. цар је наредио
министру финансија да за устанике одобри суму од три хиљаде
златника. 62 Веће своте новца добијане су и касније. Сава Обрадовић на
основу неколико докумената сматра да је руска новчана помоћ током
устанка износила 27 000 дуката (270 000 гроша), закључујући при том да
„вероватно новчана помоћ Русије није износила много више". 63 Према
ондашњем ценовнику војне опреме, који ћемо касније навести, ова сума
чини се одвећ мала, пошто би се за њу могло опремити само две до две
и по хиљаде пешака или осам до девет стотина коњаника. Стога и поред
неупућености у комплетну руску документацију, могуће је претпоставити да је коначна сума била много већа. Прва помоћ у виду војне
опреме стигла је тек марта 1807. године.
Већ наредног месеца
француски конзул у Травнику Давид извештава, наравно претерано,
како је са знањем аустријских власти Дунавом у Београд заједно са
руским официрима приспело 30 000 пушака и топова сакривених у бале
од лана.
Приспело оружје је продавано или поклањано. Поклони у оружју
нису били увек најсрећније решење, јер су Руси давали углавном већ
искоришћену или заплењену опрему. Један аустријски конфидент
јавља да су Карађорђе и остале старешине врло незадовољне пристиглим топовима, пушкама и пиштољима (дец. 1808.), јер је све то у врло
лошем стању па захтева велику оправку, толику да ће корист бити мања
од уложеног труда. 66 Да је добијено оружје било слабог квалитета,
доказују и сами руски извори. Родофиникин предлаже у септембру
1806. генералу Михељсону да се Србима пошаље као помоћ, поред
осталог, 10 до 12 „старих" пољских топова.67 Руси су, наравно били врло
широкогруди када се радило о заплењеном турском оружју. Оно не
59
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66 T. Илић, исто, I, бр. 348, стр. 483. Један документ (T. Илић, исто I, бр. 123, стр. 157)
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67 Исписи, В. Богишић, разбор 68-69.

само да им по калибру није одговарало већ је према квалитету било
много лошије од тадашњег аустријског, француског или њиховог.
Према томе, устаницима је више одговарало да добију готов новац па да
за њега у Аустрији купе оно што је потребно него да од Руса добијају
оружје и опрему сумњивог квалитета чија је оправка била скопчана са
позамашним материјалним издацима. Приспело оружје коришћено је
против Турака па било оно са натписом „Тула" или без њега. 68 Ипак,
бар у једном, набавка из Русије била је кориснија него она из Аустрије.
Околности су биле повољније па су и контингенти били већи. Марта
1808. у Србију је пристигло преко 15 000 ока олова и барута.69 Неколико
месеци касније стигао је на 5 лађа још већи контингент од: 23 топа, 3000
пушака, 2000 пиштоља, 11 буради барута, 1000 копаља и 9000 ђулади. 70
Аустријском конфиденту није промакло да се и ово оружје поправља
што значи да је и у овом случају реч о војној опреми слабог квалитета. 71
Када је реч о набавкама из Русије, мора се узети у обзир да уз велика
растојања и временске прилике узимаху свој данак. Понекад је било
довољно да ниво Дунава скочи или опадне као што се то догодило у
јануару 1808. и онемогући дотур муниције. 72
II
Једно од питања које је готово потпуно остало неразјашњено,
наведено је на почетку. То је, колико су устаници заиста плаћали
оружје и војну опрему? Аустријски извори као и сећања савременика
дају магловиту слику. Највећа препрека прилотпуном сагледавању овог
проблема је валутни систем. Велики број врста новца који је у то доба
био у оптицају, ствара огромну збрку. Инфлација турског новца која се у
том раздобљу креће око 50%, ствара додатне тешкоће. Исти је случај и
са Хабзбуршком монархијом која је, као што је већ знано, године 1811.
доживела финансијски слом праћен огромном девалвацијом. Због свега
тога готово је немогуће утврдити потпуно прецизне суме исплаћиване
за оружје и опрему.
Према једној изјави пушкара Петровића Земунском магистрату од
јула 1806, он је ноћу испоручио, крадом, двоја кола тј. 200 пушака
трговцима Димитрију Братоглићу и Стефану Живковићу. 73 Они су
даље пушке проследили трговцу Алекси Н. из Руме који им је дао
облигацију на 4700 форинти. Из овога следи да је цена једне пушке
била 23 форинте и 30 крајцара. Нажалост у документу се не наводи о
ком моделу пушака се ради. Приметно је да је цена изузетно висока што
наводи на помисао да су разни трошкови око пушака у њу већ
68 Миша Карапаннић је на самом почетку 1807. године (В. Р. Перовић, исто бр. 210, стр,
256.) разделио 650 пушака, наводно руских. Пошто је први контингент оружја из
Русије пристигао баш у марту могуће је да се ради о оним истим аустријским
пушкама са натписом Тула. (В. Б. Богдановић, исто, стр. 21.)
69 Р. Перовић, исто бр. 293, стр. 321.
70 Т. Илић, исто I, бр. 344 и 345, стр. 483-484.
71 Т. Илић; исто I, бр. 357, стр. 500-501.
72 Р. Перовић, исто, бр. 280, стр. 313.
73 Т. Илић, исто I, бр. 132, стр. 165.

урачунати. На овакво мишљење наводи нас и претходно наведени
пример пушака са натписом „Тула". Њих 650 комада Карапанчић је
продао по цени 38 гроша комад, што према тадашњем курсу износи око
25 форинти (1 форинта - 1,5 гроша) 74 . Ова цена била је сигурно два па и
три пута виша од номиналне вредности. Заплењене пушке Лазара
Лађевића вределе су 8 форинти и 30 крајцара монтиране месингом и 7
форинти и 30 крајцара монтиране гвожђем.75 Игњат Јовановић је
платио нешто вишу цену „гараблија" и то од 10 форинти и 30 крајцара.
Од Валкера је, као што смо већ навели, узео још 121 форинту у готовом.
Ако му је ово било потребно за одређене пословне трошкове, то би
значило да је већ ту, на лицу места, цена скакала више од 10% и то не
рачунајући проценат који су трговци узимали. Колики је тај проценат
био, тешко је поуздано рећи; могуће је само наслутити.
Карађорђе је трговачком „тријумвирату" Урошевић, Ратковић и
„Топал" још на скупштини у Остружници обећао добар проценат.
Јанићије Ђурић нам не говори колики је. 76 То ипак знамо захваљујући
Проти Матеји Ненадовићу. На више места он говори да се ради о 30%. 77
Различите врсте роба а уз њих и оружје преплаћивао је и Урошевић и
кнез Ипсиланти, чак и до три пута. Оволика разлика између почетне и
крајње цене није потицала само од трговачког процента. Оружје се у
Аустрији израђивало махом у приватним радионицама које су имале
свака своју тарифу. Што се оружја из Русије тиче, његова је цена више
била оптерећена једном другом ставком. То је био транспорт. Родофиникин је у новембру месецу 1808. транспорт оружја и муниције на три
лађе од Пореча до Београда платио 700 гроша. Поређења ради, читава
лађа вредела је између 1500 и 2000 гроша. Реално је претпоставити да је
транспорт копном био још скупљи. Како је путева по Србији било мало,
транспорт је био каравански, а за то је требало десетине, а у неким
случајевима и стотине коња.
Примери које смо навели, били су везани за пушке. Цена пиштол>а,
односно кубуре била је нешто нижа. Према једном рачуну о продаји
пиштољ је коштао 20 гроша. 81 Према другом, цена износи више, 30
гроша. 82

74 Овде се ради о курсу који иаводи Илић, исто I, стр. 616. и који је просечан. Однос од
1804. до 1813. године варира од 1,2 до 2 гроша за форинту.
75 С. Гавриловић, исто I, стр. 116.
76 Казивања, стр. 68.
77 Мемоари, стр. 95. и даље.
78 В. С. Беновић, Сремски трговци и Први српски устанак до 1809. године, Зборник
матице српске V, год. 1953.
79 Р. Перовић, исто, бр. 425, стр. 401.
80 Према тадашњем рачунању коњски товар био је око 80 ока (око 100 кг) што значи да
се на коња могло натоварити 20 - 25 пушака и то у случају када уз њих није била и
муниција. В. Деловодни протокол П. Добрњца, САНУ XXXVII, год. 1900. стр. 110.
81 Р. Перовић, исто, бр. 294, стр. 322.
82 Протокол Шабачког магистрата. бе. 196 и 338, стр. 34 и 78.

Цена барута варира највише. Фунта барута вреди један до два гроша,
али су устаници, после две или три руке, понекад плаћали и неколико
пута више. 83
Највише новца, разумљиво, требало је дати за коња. И овде је
варирање велико, али се може рећи да је просечна цена јахаћег коња
износила око 200 гроша. Наравно, било је и примера да су добри коњи
са скупоценом јахаћом опремом вредели преко 400 па чак и преко 700
гроша 8 4
Наведене цене појединих комада оружја и опреме могу нам послужити да бар приближно одредимо колико је устаничку војску
коштао појединачни борац. Према ондашњим мерилима потпуно наоружан борац са: пушком, две кубуре и дугим ножем (ханџар) коштао је
100 до 150 гроша. Распон ове суме потиче, наравно, од квалитета и
порекла оружја којим је појединац располагао. Ово се приближно
слаже са наводима Проте Матеје Ненадовића из времена Мустафа-паше:
„Ко је Србин и нема дуге пушке, два пиштоља и велики нож" мора
краву да прода да би ово набавио. Вероватно се при том не мисли на све
комаде оружја, јер већина је поседовала бар један од поменутих
предмета. Коњаник са: кратком пушком, два пиштоља и сабљом стајао је
много више. Његова цена била је 300 до 350 гроша. Две трећине ове
суме захваћено је ценом коња. Материјална вредност пешака и коњаника односила се на оне који су поседовали обично оружје. Сабље, пушке,
пиштољи, богато украшени, опремљени златом и сребром вредели су
велике суме. Само се по себи разуме да је такво оружје могао имати само
врло имућан човек.
На основу свега што смо изложили, јасно је да је Први српски
устанак, односно почетак српске револуције, захтевао огромне финансијске напоре. Они су били подмиривани порезом, зајмовима, извозом
пре свега стоке, као и руском финансијском потпором. Само на тај
начин Србија је могла поднети високе цене оружја и ратне опреме. Део
цене био је узрокован ценом транспорта, у мањој мери проблемима
везаним за аустријско-турску границу и позамашном трговачко провизијом. Да ње није било крајње је сумњиво да би трговци, чији је
типичан представник био Милош Урошевић, само из патриотских
осећања чинили, по свој иметак рискантне, а за устанике корисне
услуге. Они као и многе аустријске личности припадали су оном типу
људи чија отаџбина и није била Србија већ злато.

83 Уп. Т. Илић, исто I, бр. 317, стр. 451 и Мемоари, стр. 75.
84 Државни архив Београда, По, Кут 54, бр. 10.

Резиме
Главна пажња у овом раду обраћена је на два питања. Прво од њих везано
је за утицај Аустрије, потом Русије, на наоружавање и опремање устаничке
војске. Кроз њега се објашњава на који начин и зашто је Аустрија, насупрот
званичној политици према Турској, продавала оружје српским устаницима,
као и то, какви су заправо стварни циљеви те политике били. Уочљиво је и
истакнуто да је Аустрија у првим годинама Устанка 1804-1807. била главни
испоручилац оружја и муниције, а да у времену од пролећа 1807. предност у
оружаној помоћи Србији стиче Русија. Наглашено је и то да је продаја и
поклони у оружју један од битних елемената који су одређивали политички
уплив било једне, било друге силе.
Други део рада представља покушај да се на основу битних показатеља
сагледа материјално напрезање Србије за време прве, оружане фазе Српске
револуције.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Србија, Први српски устанак, набавка оружја и опреме,
цена оружја и опреме.

Summary
The main attention in this work was paid to two questions. The first one is connected
with the influcnce of Austria, and then Russia, on the arming and equipping of rebel army.
Through that impact it is explained in what way and why Austria, contrary to the official
poiitics towards Тигкеу, was selling the arms to Serbian rebels, as well as what were the
real aims of that politics. It is noticeable and emphasized that Austria in the first years of
the Uprising 1804 - 1807 was the main supplier of arms and ammunition, and in the
period from the spring 1807. the advantage in the armament help to Serbia was gained by
Russia. It was also emphasized that sale and gifts in arms had been some of the crucial
elements which determined the political influence of either one or another power.
The second part of the work represents an attempt to recognize the material efforts of
Serbia during the first armed stage of Serbian revolution on the basis of all important
indexes.
KEY WORDS: Serbia, The First Serbian Uprising, supp!y of weapons and equipment,
the price of weapons and equipment

Даница Милић

ПОДГОРСКИ РУДНИЦИ У XIX ВЕКУ
После успостављања турске власти замро је рад у рудницима
средњевековне Србије, до тада познатим по богатим налазиштима
метала, а посебно драгоцених, сребра и злата. Турци се наводно нису
бавили рударством, а Србима је то било забрањено под претњом чак и
смртне казне.1 Дуго је у историографији владало ово уверење, али су
новија истраживања утврдила да је међу дажбинама турским господарима постојала једна која је наплаћивана по основу рада „мадема"
(мајдана), што указује да је понегде и у неким случајевима било рада и у
рудницима. У нацрту Ичковог мира помиње се годишња дажбина
Порти и од „Пожаревачког мадема" у износу од З.ОШ гроша. 2 Историчар рударства Василије Симић наводи да је око 1740. године, рађено у
Кучајни на олову, и да је ова дажбина, у ствари, због тога наплаћивана. 3
Има података да је олово вађено за време Турака и у Постењу, а
продавано у Сарајеву, Ужицу и Соколу. У селу Торнику је буљубаша
Торничког рудника био Васо Матијић, који је добијено олово продавао
разним људима у Ужицу, али и другима, као Илији Бирчанину. 4 Крајем
XVIII и почетком XIX века дахије су организовале кришом од Порте
добијање олова у Поречу - Мајданпек, Кучајна, Рудна Глава, и продавале у Влашкој, годишње око 5.000 пуди олова.5 У 1801-2. дахије су
покренуле отварање рудника олова и у селу Дренајићу под Медведником у Ваљевској нахији, што је обављено радом „компанија", по цени од
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20 пара за једну оку, и касније транспортовано за Ваљево, а одатле за
Београд. 6
Новија историја рударства у Србији отпочиње истовремено са
ослободилачким устанцима и обнављањем српске државе у XIX веку,
када се јавила потреба за ратним материјалом али и финансијским
средствима. Овде се мисли на олово и бакар за војне намене, и
драгоцене метале, којима би био омогућен рад у ковницама новца.
После успешно завршене прве етапе устанка 1806, тадашње врховне
власти у Србији, Правитељствујушчи совјет и Карађорђе, подстичу
рударске радове прво на обронцима Рудника код Красојевачке реке,
данашњи „Бездан", и места зв. Пећине, већ крајем јануара 1807.7 Циљ је
био да се обнављањем средњовековних налазишта на Руднику добије
руда гвожђа и бакра. Копање руде отпочето је у селу Мајдан на основу
наређења Карађорђа, што је убрзо одјекнуло на све стране, како у
земљи, тако и ван ње. Међу првима интересовање су показали и
Аустрија и Угарска, као најближи суседи, али и дотадашњи извозници
олова за Србију, који су тада, управо у јесен 1807. године, доносили
одлуке о забрани извоза олова у Србију. 8 Интересантно је да се у
аустријским пуковским извештајима који су слати у Беч, о ситуацији у
тим рудницима, указивало на богата налазишта сребра и злата. Када су
касније ови извештаји критички оцењивани у историјској науци од
познавалаца стварних могућности ових рудишта и тадашњег стања у
погледу технологије прераде руда, знатно су кориговани подаци, уз
покушај да се дају реалне процене. Подаци о раду топионица на
Мајданској реци код извора Гушевца,9 за које је тврђено да су претопиле „знатне количине руде", довољне за потребе у оружју и другом
ратном материјалу већ 1808. године, по мишљењу познатих геолога
XIX века Љубомира Перића и Феликса Хофмана, и геолога XX века
Василија Симића, сигурно били претерани јер ни у другој половини
XIX века, када је технологија прераде бакарних руда у Србији била
много напреднија, нису постигнути велики резултати. У 1807. вађено је
олово и под Авалом, у Бабама и Парцанима, топљено је и преношено
Карађорђевој кући у Тополу ради израде муниције и осталих ратних
потреба. 10 Тада је рађено и на налазиштима у Подрињу са резултатом
од неколико хиљада ока истопљеног олова.11
О несумњивом значају обнављања рударства, поред домаћих истакнутих људи у устанку, сведоче и стихови Симе Милутиновића, који
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опевајући устаничке догађаје - не пропушта ни овај, већ његов значај
процењује према надама и очекивањима успешног развоја, у који су сви
веровали. У вези са почецима рада на Руднику, који је поверен
рударима из Саксоније, под надзором Стефана Живковића, кога је као
студента Бечког универзитета позвао Прота Матеја, 12 Сима Милутиновић истиче да је већ на почетку ископавања било доста сребра које се
претапа и пречишћава. Он истиче и радове на Медведнику у истраживању олова, и наводи... „И олово копат' Медведника". 13 Ови обновљени
радови у устаничком времену трајали су углавном успешно до 1810-11.
године. Турци су после пропасти Првог устанка, затрпали и окна и све
што је у претходном времену изграђено. Трагови се нису могли тако
лако сакрити, на шта су указивали путници и истраживачи који су
тридесетих година и касније пролазили кроз Србију, истражујући
њене природне могућности за привредни развој, почев од Ота Дубислава Пирха 1829, затим Адолфа Карамана, Боа Jle Конта, саксонског
барона Хердера, рудара Поломског, рударских инжењера-истраживача
Љ. Клерића и Ф. Хофмана, који су у својим запажањима, када је била
реч о боравку на Руднику, уочили не само трагове ранијих радова већ и
начин експлоатације рудничких поткопа који су били веома рационално распоређени, за разлику од некадашњих у средњем веку и у турском
периоду. По њиховом мишљењу то је била заслуга стручних рудара,
које су устаници успели да доведу из Саксоније или суседног Баната,
чији је рад у овим рударским подухватима био квалитетнији и успешнији. 1 4 О томе је писао и О. Д. Пирх, када је обилазећи руднички крај, у
пролазу поред села Мајдана затекао мештане који су му објашњавали да
су остаци које је ту запазио, потицали из рударења под Карађорђем.
Барон Хердер је, налазећи исте остатке на овоме терену, констатовао 1.
новембра 1835: „... Ту смо наишли на један стари рудник, који је под
Карађорђем, разгртањем једног поткопа поново био отворен и једно
кратко време, услед недостатка стручних топионичара, без срећног
исхода експлоатисан." 15 Ово откриће рударског стручњака Хердера о
рудокопима на Руднику из времена средњег века, одговор је и на
питање зашто је баш на томе месту Карађорђе одредио да се отпочну
радови одмах и без претходних истраживачких радњи. Феликс Каниц је
касније, када је отварано једно окно на Руднику, запазио да су радници
који су постављали колосек за рудничку железницу, користили грађу из
поткопа из времена Првог устанка, пошто се ова грађа састојала из
добро сачуваних храстових греда 1 6
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Рад на олову, нарочито у Западној Србији, трајао је непрекидно са
мањим или већим осцилацијама пошто су сел>аци то радили на свој
традиционални начин, нудећи на продају и држави за њене потребе. У
време кнеза Милоша, када се приступало уређивању војске, очекивано
је да ће се лакше доћи и користити олово из области традиционалног
рударства. Међутим у стварности је било другачије, о чему Јеврем
Ненадовић у своме извештају кнезу Милошу јавља да су из Рађевине
послали само 355 ока олова, које је рађевски капетан Илија откупио од
сељака, али су људи, незадовољни ценом од 60 пара за једну оку олова,
тражили да се она повећа бар на 100 пара.
У поменутом извештају налазе се и подаци о мајдану у Подгорској
капетанији, који је у присуству Јеврема Ненадовића откопаван на месту
где се показала руда. Копање је било без успеха, иако су људи
прокопали сами камен у дубини од два човечија боја, али руду нису
пронашли. Избила је само вода која је омела касније радове. Ненадовић
је затим наредио да се копа на месту старог рудника званом Суводање.
Људи из околине овога места нису показивали интерес за копање руде
или због мале неодговарајуће цене или пак што људи „нису ради да се
мајдан опет открива", претпоставља Јеврем Ненадовић. У тој ситуацији
он се није усуђивао да сељаке мештане приморава на копање, тражећи
од кнеза Милоша сагласнот да тако поступи. 17
Мада се у Србији тридесетих година није много радило у рударству,
са изузетком вађења и прераде руде олова на традиционалан начин,
ипак се о томе говорило, препричавајући покушаје из времена Карађорђа, са уверењем да их треба обновити уз одговарајућа већа
финансијска улагања. Још и пре доласка барона Хердера, чију је помоћ
у откривању рудног богатства Србије, имајући у виду првенствено
налазишта соли, иницирао својим позивом кнез Милош, било је
покушаја да се добије дозвола за рударска истраживања и копања, што је
хтео и Прота Матеја Ненадовић, који је желео да их обавл>а у ваљевском
крају. 18 Захтев за рударску концесију поднео је и познати велетрговац
Никола Герман, власник фирме Браћа Герман, који се Совјету обратио
1. јуна 1841. године, молбом да може основати акционарско предузеће са
којим ће предузети рударске радове у Рудничком и Ваљевском округу. У
молби је истицао хитност нудећи на име дажбина држави као власнику
читавог земљишта износ у висини од 20% вредности од пронађене
руде, односно добитка.
Тадашњи млади кнез Михаило Обреновић, који је такође упитан,
даје своје мишл>ење препоручујући да се пронађе стручно лице које би
преузело послове у рударству. Следећи ову препоруку, затражена је
помоћ од агента Филисборна у Бечу, који је препоручио кнеза Демидо17 Архив Србије, Кнежева канцеларија IX/ Ваљевска нахија 385 и 398; Јеврем Ненадовић кнезу Милошу Обреновићу.
18 Симић В., Стеван Ђуричић и Михаило Рашковић у рударству Србије. Рударски
гласник 1964, III, св. 3, с. 100.

Инж.

Стеван Ђуричић

(1822-1889)

ва. Овај је неколико година раније значајном сумом финансирао
отварање угљенокопа у Бесарабији. По мишљењу Филисборна, Демидов би довео и рударске стручњаке из Русије са којима би се у Србији
лакше споразумели него са другим странцима. Ипак је све остало само
на покушају и лепим жељама, јер Демидов одбија учешће у предложеном послу. 19
Почев од четрдесетих година српска влада је одлучила да се
стипендирају талентовани млади људи који ће студирати у инстранству и припремити се да по завршеним студијама преузму разне
стручне послове у држави и привреди. Међу овим студентима била су и
три младића послата на студије у Рударску академију у Шемницу Банској Шћавници, и то: Ђорђе Бранковић, Стеван Благојевић и
Василије Божић, који су завршили студије и вратили се 1843. године у
земљу преузимајући одговарајуће службе у рударству Србије. Исте те
године је Стеван Ђуричић, из Вршца родом, напуштајући студије
филозофије, ступио на Шемничку рударску академију где је завршио
студије 1847.
После двогодишње праксе долази у Србију 1849, кад је почео да ради
у новоотвореном руднику Мајданпек, а нешто касније и у Кучајни где
је провео две године на отварању рудника. У Мајданпеку је био у
прилици да улази у посао у исто време када су тамо радили и
руководили рударски стручњак Василије Божић и познати геолог Абел,
а у Кучајни рударски стручњаци Шенбухер и Лучински. После пет
19 АС.Совјет 1841,195.

година боравка у овим рудницима, где није увек наилазио на разумевање околине, Стеван Ђуричић је отишао у Аустрију.
Године 1856. вратио се ипак у Србију где је добио запослење као
окружни инжењер у Смедереву, користећи истовремено своје слободно
време за истраживања „у околини Смедерева постојећа брда, као и на
отношенија под којима се истима мрки угљен наоди." 20 Његов биограф
В. Симић оценио је да је овај спис из пера Стевана Ђуричића најстарији
геолошки извештај о неком терену у Србији који је написао домаћи
стручњак. Користећи своја знања из искуства у руднику Кучајна,
инжењер Стеван Ђуричић се одазвао позиву министра финансија 1862.
да напише извештај о рудишту у Кучајни, које је мировало од 1852. Овај
текст је носио наслов „Рудокопље Кучајнско у смотренију геогностичком и предлог његовог могућег успешног обделавања". У прилогу
је дата и геолошка скица са легендом на немачком језику. Занимљива су
и његова запажања о ранијим радовима на рудишту у Кучајни која
датира у време средњег века, „пре него што је барут пронађен". Поред
осталих савета, како треба рудник развијати и колико је средстава
неопходно за те радове, он сматра да у руднику треба запошљавати као
раднике банатске Влахе, који „су јевтинији а и навикнути на нашу
климу, лако се могу добавити и у стању ће бити поднети све незгоде
којима ће раденици у том пустом и нездравом месту изложени бити." 21
Као што је и у претходној служби окружног инжењера у Смедереву
обилазио свој округ и по званичном задатку и по својој инвокацији као
рударски инжењер, Стеван Ђуричић је то чинио и на новом радном
месту. Његову пажњу су привукле у Вал>евском округу појаве бакарне
руде у Ситарицама и Врагочаници, антимонске на северним падинама
Повлена, оловне у Дренајићу, Златарићу, Осечини и др. Запажао је и
појаве угл>а у Тубравићу и литографских плоча у Струганику. Ђуричић
се посебно највише заинтересовао за бакарне руде. О свим овим
појавама има података и у „Известију рударског одељења за 1864.
годину" које је поднео Ђ. Бранковић Министарству финансија. Он
наводи да је решењем Министарства финансија од 7. августа те године
одобрено инжењеру Округа ваљевског да руде ове и даље истражује и
обећано му је, да ће му се дати и повластица на обделавање истих, ако се
докаже да ће ове бакарне руде бити довољне како би се оправдала
производња. 22 У поменутом извештају Рударског одел>ења доста је
пажње посвећено и проналаску литографских плоча у Срезу колубарском у атару села Струганика. Писац извештаја је овај проналазак веома
повољно оценио, јер ће по њему Литографски завод, коме су ове плоче
потребне моћи да их набавља у земљи а не увози као до тада. Када ова
20 АС, Поклони и откупи, К 125, 109. Стеван Ђуричић, окружни инжењер- Начелству
округа смедеревског. У Смедереву 17. XII. 1856.
21 АС, Поклони и откупи, К 125, 147. Стеван Ђуричић, инж. округа ваљевског, на Св.
Саву 1862, у Ваљеву.
22 АС, Министарство финансија, А, нефасцикулирани предмети за 1865.

налазишта буду сређена, поменути писац извештаја предвиђао је и
конкуренцију страним понуђачима литографских плоча, јер осим у
Баварској нигде се у свету више не налази такав камен погодан за
литографију. 23
У свом првом захтеву за концесију Стеван Ђуричић је од Министарства финансија, као надлежног, тражио молбом од 4. маја 1864. само
право на копање бакарне руде у атару села Ситарице. Почетком 1865,
инжењер Ђуричић молбом од 4. фебруара тражи проширивање овога
права за истраживања осим општине суводањске и на општину каменичку, или „на горњу част среза Подгорског испод Медведника,
Јабланика и Повлена лежећи," и то право да му се уступи на три
године; друго, „да му се уступи право пронађену руду топити и
обделавати у атару села Врагочанице уз Бранички поток, на месту које
је он откупио и да му се оно премери на рудне мере на основу којих ће
плаћати прописану таксу", и треће, „да му се дозволи да може док не би
добио потребне шуме из планине Медведника и околине сува дрва,
којих тамо много има, за своју радњу носити и употребл>авати, а за
подизање здања и зграда грађу сећи и извлачити."
Тадашњи министар финансија Коста Цукић, ценећи дотадашње
напоре инжењера Стевана Ђуричића као и припреме за истраживања и
рад у подгорским рудницима, препоручио је Совјету и кнезу Михаилу
да Ђуричићу одобре поднете захтеве и уколико резултати буду повољни да му се може дати и концесија. Ђуричић је тако добио све што је
тражио већ 25. фебруара 1865. године а 18. новембра склопљен је и
уговор са државом према коме му се даје концесија на 50 година за
обделавање бакарних руда у општинама суводањској и каменичкој под
именом „Подгорски рудник" 24 Надлежна комисија Министарства финансија обишла је терене на којима је Ђуричић обавио истраживања и
потврдила да су изгледи на богате налазе бакарне руде уверљиви,
процењујући да ће они заиста, уколико је руда и у дубини тако богата,
имајући у виду одговарајући број радника, по свакоме добијати 1020.000 центи руде годишње. У долини Јабланице рударска комисија је
обележила површину од преко 30 јутара на којој ће се градити
топионица за бакар као и површину од преко 10 јутара на име рудних
поља. Инжењер Ђуричић је предложио да се место где ће се рудник
отворити назове „Мијаилово" из захвалности према кнезу Михаилу
који је такође био наклоњен овоме пројекту 25
Закон о рудницима донет је годину дана касније, 1. јуна 1866, а пре
тога већ Закон о експропријацији, 15. марта исте године. До тада је
држава, када одобри концесије за рударска истраживања и додели право
истраживања на одређеним локацијама, инсистирала да се рудна пол>а
омеђе, а уколико је то земљиште у приватном поседу, оно бива
23 Исто
24 Симић В.,Стеван Ђуричић..., н.д. с. 100 и АС, Државни савет 1869,202.
25 Симић В„ Д. Ђуричић, н.д. 100.

откупљено од државе, односно концесионара. Такав је поступак био
предвиђен и у уговору о истраживању склопљеном између српске
државе и инжењера Ђуричића, где је чланом 11. било предвиђено да у
те сврхе држава може издати до 1.000 дуката цесарских, на име
позајмице уколико концесионар у томе тренутку не располаже новцем.
На молбу Ђуричићеву, Министарство финансија је одлуком од 18. IX
1865. одредило комисију која је, уз ограничавање рудног простора,
уједно имала задатак да обележи и које су замље у приватном власништву на означеном простору предвиђеном за потребе рудника.
Потом је комисија призивала надлежне кметове проценитеље и власнике земл>е, како би заједнички саставили акт о процени. Уколико би се
власници споразумели са концесионаром, онда би се та цена узимала за
откуп. У овоме случају комисија је по завршеном послу поднела
извештај Министарству финансија под Р. Н°.198 од 1. X 1865, што је
даље прослеђено Државном савету. На молбу управитеља Подгорских
рудника од 26. децембра 1865, Р. Н°. 283, издата је наредба Начелству
Ваљевског округа, да се приватним лицима према процени исплате
заузете земље из касе тога надлештва. Међутим неки од ранијих
власника одбили су да приме новац и издају тапију, сматрајући да је
процена била својевремено веома ниска и тражили су одређивање нове
комисије и нову процену.
За уступљене земље, где је поступак окончан, Начелство је исплатило 562 дуката цесарских и 10 гроша чаршијских, те уз пропратни акт у
септембру 1866. под Р. Н°. 273 и поменуте тапије, тражило рефундирање исплаћене суме из касе Начелства на терет Министарства финансија. Са осталим власницима где погодбе није успела, настављени су
преговори после примене новог Рударског закона из 1866.26
Инжењер Стеван Ђуричић није имао довољно средстава да сам
финансира послове око разраде рудишта добијених на име концесије
Подгорских рудника, стога је покушао да то реши најпре у оквиру
породичног круга. На сцену онда ступа и његов таст Атанасије Николић, позната личност српског друштва као књижевник, министар,
управник Топчидерске економије и аутор низа занимљивих подухвата.
О своме обиласку рудних терена Подгорских рудника, у једном писму
од 8. јула 1865. године, упућеном Илији Гарашанину, тадашњем
председнику владе, обавештава га шта је лично видео на терену када ie
пошао да обиђе „своје предузеће под Медведником, које напредује".
Уверио се на лицу места да осим отвореног рудишта за бакарне руде, и
то богате, пронашли су и гвоздено-сумпорну руду у којој има и бакра.
Обилазећи и оно место под Медведником где су у време Првог устанка
вадили олово и „где су Турци после грдно благо изнели", јер је нађено
у овој оловној руди и сребро, он наглашава да има и белог, чистог

26 АС, ДС, 1869,202.
27 АС, Лични фонд Илије Гарашанина, 1541.

олова, али и такве оловне руде, која ће дати сребро а тиме ће се њихово
предузеће финансијски потпомоћи.
Током боравка под Медведником Атанасије Николић је разговарао и
са мештанима, старијим људима, који су му казивали да је од беле
оловне руде, олово сасвим меко, а од мрке, дакле оне среброносне,
оштро. И даље, да су се војници под Карађорђем тужили да су им
куршуми од овога оштрог олова пушке кварили. Он поводом ове изјаве,
која нам се чини да баца нову светлост на устаничко ратовање,
иронично закључује: „Дакле, сиромаси нису знали каквим су куршумима Турке били."
У извештају о коме је реч, има још једна опаска Николићева, где се
присећа да ни саксонски барон Хердер, ни геолог Хејровски нису
својевремено обилазили терене подгорских рудника, јер их њихове
вође пута по Србији и рудиштима тамо нису изводили. На то Николић
даје свој духовити коментар: „Може бити, на моју срећу".
Интересовање за истраживање руда било је доста раширено, и на све
стране где се могло очекивати да се руда јавља, било је заинтересованих
личности које често нису потицале из рударских кругова, али су као
државници или имућни трговци, у развоју рударства видели прилику
за повећање својих послова и финансијског успеха. Већ 1862. у Подрињу
појављују се Илија Милосављевић Коларац и Милан Пироћанац, који
су били заинтересовани и за ову делатност. Њихово интересовање није
било непознато ни Атанасију Николићу који их је обавестио о намери
отварања Подгорских рудника. Тако су се међу оснивачима Дружине
Подгорских рудника нашла њих тројица - Стеван Ђуричић, Атанасије
Николић и Илија Коларац. Друштво је званично основано 1866. под
називом „Српско рударско друштво Подгорских рудника", са учешћем
оснивача од 1/3 у добити. Дана 14. априла 1866. освануо је у „Српским
новинама" оглас следеће садржине: „Дружина подгорских рудника
отвара упис на акције - деонице како би у њеном известном и
отвореном предузећу вишина суграђана учествовати могла. Цела акција
стаје 20 а 1/4, 5 дуката цесарских. Новци се пак доцније по ратама
полажу. У Београду уписује се у канцеларији Дружине, или код
умољени на то сакупитеља, а по окружијама умољени су главни
окружни казначеји да тај упис удејствују." Ово је уједно био и први
упис акција за прво основано акционарско друштво у Србији, чији је
оглас и наредних дана у броју 43 и 44 „Српских новина" објављен на
последњој страни листа у рубрици „Приватни огласи". 28
Године 1867. у листу „Србија" објављен је текст рударског стручњака Манојла Марића, у коме се приказује историјт у развоју Подгорских
рудника и даје прелиминарна оцена њихове вредности. Према овоме
излагању највећа нада су руде бакра у Врагочаници, што ће бити
вредновано када отпочне рад у планираној топионици бакра. Његове
процене оловне руде указују да су оне слабог квалитета, често по28 Србске новине, 1866,14. априла, бр. 42, с. 190 и бр. 43 и 44.

мешане са бакарним рудама. Испитивања других лежишта бакарне руде
открила су да иако богате садржајем сулфида, ове руде немају велике
резерве и нема изгледа за дужу експлоатацију. 9 Инжењер Стеван
Ђуричић руководио је свим стручним пословима око отварања рудишта
и организације рада у руднику, али када је дошло до подизања
топионице бакра, позван је стручњак из румунског Баната Зигфрид
Цајлингер, који је на сличном послу раније био ангажован и у
Мајданпеку.
Радови на руднику су већ у 1866. и касније, кренули својим током;
више поткопа и окана отворено је, подигнуто и неколико зграда за
радничке станове и управу, припремљена грађа и други материјал за
изградњу топионице у долини реке Јабланице. 30
Министар финансија Коста Цукић био је задовољан припремама око
отварања рудника бакра о чему је обавестио и Народну скупштину 1867.
Он је говорио и о литографском камену од кога се изграђују литографске плоче, што је било обухваћено у поменутом уговору о концесији,
али до тада још ништа није било покренуто у погледу рударских
радова.
Начин на који је јавност била обавештена о радовима у Подгорским
рудницима, стварао је оптимистичку слику за посматраче. На терену је
ипак било другачије, пре свега због незадовољних власника, који су
тражили праведну цену за експроприсану земљу, као што је после 1.
јуна 1866. изласком Рударског закона било предвиђено, као и поменутим законом о експропријацији. Следствено томе надлежни министар
финансија донео је 18. септембра одлуку о формирању нове комисије за
процену спорних парцела. Када се има у виду овакав редослед у развоју
ситуације, уз напомену да је Стеван Ђуричић као носилац концесије
био у обавези према држави, да у одређаним интервалима враћа
позајмицу за откуп земље, онда је било извесно да ће нова комисија
донети одлуке које ће новчане обавезе Стевана Ђуричића сигурно
повећати. Настала ситуација била је разрешива једино под условом да
се новчане обавезе пребаце на неког другог, што је инжењер Ђуричић и
урадио. Он је 27. септембра 1867. објавио да се повлачи из Друштва и да
уговор о закупу преноси у целини на Илију Милосавл>евића Коларца, са
чиме се сагласио и министар финансија 4. октобра 1867.31 Новоизабрана
комисија за процену имања заузетих за потребе рудника, убрзо је
завршила свој посао о чему је Начелство Ваљевског округа обавестило
министра финансија 14. децембра 1867. под К Н° 3678, да је нова
процена 1.439 дуката цесарских. Месец дана касније, 16. јануара, саопштено је Илији Коларцу, као новом закупцу, колики је износ у новој
процени, али он као искусан трговац то није одмах прихватио, одричући признање ове суме. Он је изјавио да остаје при своме захтеву за
29 Лист „Србија", 1867.
30 Исто
31 АС,ДС, 1869,202.

поменуте земље тражећи да се одреди поново комисија за ревизију
последње процене. То је било 18. априла 1868, а само два и по месеца
касније новим поднеском министру финансија јавл>а да одустаје од свог
предлога из одређених разлога, и није потребно формирати по трећи
пут комисију.
Тадашњи министар финансија Панта Јовановић у жељи да ову ствар
изведе на чисто, покренуо је одмах истрагу да се утврди шта је све
одлучено до тада, а шта од тога јесте или није извршено. Утврђено је,
наиме, да нити је закупац рудника био задужен сумом коју му је на име
позајмице исплатило Начелство Округа ваљевског у име Министарства
финансија, а нити је онај новац који је Начелство исплатило у суми од
562,10 дуката забележен у расход. Нигде се у дуговно-поверилачким
односима између Начелства Округа вал>евског и Министарства финансија ништа написмено није могло утврдити. Министар финансија је
захтевао од новога закупца Илије Коларца да одмах изда облигацију на
поменуту суму, коју је Начелство Округа вал>евског издало из своје касе
за откуп имања за рудничке потребе. Министар је тражио изјашњење
од Илије Коларца колико намерава да поред уговорених 6% интереса на
позајмицу, на име годишње отплате полаже Министарству финансија
као и да одреди рок до кога ће све дугове Министарству финансија
измирити. И најзад, тражено је изјашњење од Коларца да ли прихвата
одлуку другостепене Комисије о исплати земље власницима, што још
није извршено.
Закупац И. Коларац је тек 11. марта 1869. одговорио да на неке од
захтева пристаје да изда тражену облигацију за суму која је у питању
као и интерес од 6%, а поред тога и 1% полугодишње на име отплате
основнога дуга. Што рекао, то и учинио. Он је затим изјавио да на име
отплате осталих потраживања за накнаду земљишта под рудником,
пристаје само на износ од 299 дуката, с тим да се из комплекса тих
имања изузму воденица и један забран, као непотребни за рудник.
Начелство је по препоруци министра финансија о томе обавестило
власнике поменутих парцела, који су и сами изјавили да ће примити
назад своја привремено блокирана имања, о чему су потписали и
протокол.
И после дуже расправе о овим материјалним обавезама закупаца
рудника, остало је на снази решење које је проистекло из члана 11.
уговора о закупу да се поред већ издате облигације Министарству
финансија на суму од 569,10 дуката за исплату имања првој групи
власника, изда још једна облигација на 299 дуката цесарских за регулисање дуговања другој групи власника. У Министарству финансија ово
је књижено на рачун партије кредита за ванредне потребе.
У међувремену, док су овај спор и расправа текли, Илија Милосављевић Коларац се обратио министру финансија са захтевом да му се
одобри обустава рада у руднику. Молба је током 1867. усвојена. 32
32 Исто.

У извештају Рударског одељења Министарства финансија „Преглед
по струци рударства од 1. септембра 1870 до 1. јула 1871 године", износе
се сви подаци о раду на рударству, на чему је настојала тадашња влада
„обраћајући озбиљну пажњу на развитак и унапређење његово". У
влади је преовладало мишљење да ова грана индустрије у Србији
напредује, али захваљујући и томе што се рударство не схвата само као
грана привреде која зависи од државне бриге, већ се поред државних
све више отварају и приватни рудници, чије се пословање успоставља
на основу Рударског закона из 1866. године. Тако је у посматраном
времену издато 19 простих и 4 искључива одобрења за истраживање
руда и копова. Ова су одобрења издата за истраживање олова, бакра,
антимона и једно за истраживање соли, разним лицима на локацијама:
у Зеокама, Жупањцу, и околним местима у Срезу колубарском и у
Рипњу, Срез грочански, и Белом Потоку у околини Авале, Срез
врачарски, Округ београдски, затим у Селанцу, Постењу и Брштици у
срезовима Рађевском и Азбуковачком Округа подрињског. За искључиво
право истраживања дато је одобрење на следећим локацијама у западној
Србији: у Костајнику, Срез рађевски, за антимон, и у Селанцу, Срез
азбуковачки, Округ подрињски, такође за руду антимона. После отварања рудника обојених метала у источној Србији, у Мајданпеку 50-60-тих
година, све више истраживача, приватних и разних стручњака, интересује се и за налазишта у западној Србији, а посебно у Подрињу.
Констатовано је да у селима Азбуковачког и Рађевског среза има доста
људи који су се бавили рударством олова на традиционалан начин. На
основу извештаја о стручним истраживањима руде олова на теренима у
Подрињу, влада је решила да о државном трошку продужи истраживање руда на Јагодњи, раније започето, али пре више година обустављено. И друго, да се сагради једна топионица олова код Крупња, са чиме је
отпочето 1870. а наставило се у пролеће 1871. У протеклом периоду
откупљивана је оловна руда од приватних лица а нешто руде је у новије
време и вађено, тако да се на стоваришту у припреми за топљење у
новој топионици, која је у изградњи, стекло око 120.000 ока руде, из које
ће, како су стручњаци Рударског одељења израчунали, бити извађено
око 50.000 ока олова. На тај начин би се у земљи уредила производња
олова, које се добрим делом набавља и увозом, а истовремено би се
помогао развој домаћег рударства и оспособл>авање домаћих кадрова.33
Што се рада у Подгорским рудницима тиче он у 1870-71. није
настављен због недостатака финансијских средстава. Били су у току и
преговори са страним финансијерима, вољним Да помогну наставак
рада у овим рудницима као акционари, али је њима искрсла сметња због
тадашњих политичких прилика у Европи. 34 Без обзира да ли рудник
ради или не, према рударском закону из 1866. године, закупац искључивог права истраживања дужан је да уплати годишње у државну касу
33 АС, МФ, А, 1871, Ф VIII, 71, Из Рударског одељења, К Н°. 184,23 јуна 1871.
34 Исто

по један дукат цесарски на име регалног данка од сваког рудног поља.
За Подгорске руднике у то време износило је по 3 дуката годишње, као
што је 1871. уплаћено на ИЈИе прихода држави, којим се полакшава
ставка расхода у буџету за финансирање рударске делатности. Док је
приход од Подгорских рудника у тој години био симболичан, држава је
од већих предузећа имала много више користи. Једно енглеско
друштво, закупац Мајданпека у тој години, уплатило је на име регалног
данка 360 дуката, а закупци рудника у Кучајни по истом основу 16
дуката. 35
Подгорски рудници од 1867, уз сагласност Рударског одељења, нису
радили нити напредовали, већ су само одржавани у добром стању
радом неколико запослених радника и скромним материјалним средствима. У јулу 1874. године Илија Коларац је у заједници са браћом
Брајт из Лондона, тадашњим закупцима Кучајне, и Атансијем Николоћем, формирао групу која је и по други пут основала акционарско
друштво под именом „Подгорски рудници у Округу ваљевском". Министарство финансија је одобрило оснивање и рад овом друштву, које је
преузело права и дужности дотадашњег повластичара 15. јула текуће
године по решењу РН 465. На име друштва издате су повластице са
искључивим правом истраживања за још осам рудних поља: три рудна
поља на месту званом Кучине, једно поље на Јелиној брези у Врагочаници, за обделовање бакарне руде; затим једно поље у селу
Дренајићу, на локацији Козлине за оловну руду. Осим ових, придодато
је још једно рудно поље у селу Драгијевици на локалитету Бабина река
за обделавање оловних руда. У селу Осечини добили су једно рудно
поље на месту Обрадов поток за оловну руду, затим и два поља у селу
Брезовицама на месту Код извора, такође за оловну руду и једно на
месту Михољац за антимонску руду. Осим ових, добили су и три поља
за бакар, четири за олово и једно за антимон. Овога пута добијена је и
једна концесија за експлоатацију литографског камена у Струганику. 36
Нова организација коју је ово новоосновано Друштво поред раније већ
познатих повластичара и уз помоћ страних учесника почело да спроводи, донело је и боље резултате. Радови су настављени и покренути у
већој размери уз повећани број радника, нарочито у летњим месецима.
Почетни импулс у раду овога Друштва дала су браћа Брајт, 37
састављајући у Лондону и одговарајуће акционарско друштво које је
35

АС; Поклони и откупи, К 125, РН° 182 од 15. IX 1870., Јеврем Гудовић, секретар
Министарства финансија. О раду и приходима од рудника који припадају буџету
државних прихода
36 Рударски гласник II, 1904, 272 и Србске новине 1874, с. 273-8.
37 Стручни радници из фирме инж. Брајта из Лондона обављали су 70-тих година
полагање телеграфских каблова у близини Кучајне и о постојању овога рудника
обавестили своје послодавце у Енглеској. Они су се заинтересовали за могућности
рада у руднику, и најзад добили и концесију 30. X1873. године на име фирме Brailsford
Brigth, London. АС, МФ, РНО 465 од 15. VII 1874 и Andrće Th., Die Umgebung von Majdan
Kučajna in Serbien, Wien 1880.

своје пословање поставило на савременој основи. Усвојили су нов
статут у коме је предвиђено све што рад једне овакве организације
предвиђа и што се од њега онекује. Српско Министарство финансија
због извесних проблема није одмах одобрило рад овоме Друштву
очекујући да ће на основу датих примедаба на статут, он бити допуњен
и поправљен и да ће посао кренути по свим правилима и логици даље. 38
Основни мотиви за оснивање и првог и другог акционарског друштва за истраживање и обделавање Подгорских рудника били су углавном исти, јер су покретани жељом да се истраже и отворе налазишта
рудних наслага, да се она користе и у интересу истраживача и закупаца.
Разлика је била у томе што су први закупци били без довољно
финансијских средстава, а то је успорило истраживачке радове и сузило
планове везиване за тај подухват. Код поновног оснивања друштва,
финансијска средства, како кажу сачувани подаци, нису била проблем,
бар не при оснивању и сачињавању уговора међу оснивачима, односно
акционарима. Када је друштво званично оснивано 11. маја 1875, номинални капитал оглашен је на 72.000 дуката цесарских, односно 720
акција по 100 дуката. Према договору, браћа Брајт су учествовала са
48.000 дуката, а осталих 24.000 дуката солидарно Илија Коларац и
Атанасије Николић. Они су се обавезали да браћи Брајт исплате на име
провизије за откуп 5%, а на терет своје суме још 1.200 дуката. Уговор је
обавезивао да се браћи Брајт новац, који су они уложили, поврати из
првих 250 тона ископане руде, остатак пак из остварене добити на
прерађеној руди. Управа рудника поверена је Чарлсу Брајту, са седиштем у Кучајни. 39
У конзуларним извештајима немачког, белгијског и француског
порекла, о Кучајни се говори као успешном руднику док је у њему
пословала фирма Брајт. Производи рудника су добро пласирани на
немачком тржишту углавном као непрерађена руда. Извештаји ђумрука
у Доњем Милановцу, преко кога су ишле ове испоруке Дунавом,
бележили су такође доста велике количине руде која се годишње
кретала у вредности од 19-24.000 дуката. То је био важан моменат, јер је
захваљујући успеху у том послу, фирма Брајт могла да се одржава и
послује у Подгорским рудницима. Истовремено је фирма Брајт дуго
времена водила спор са претходним закупцем Кучајне Хофманом, због
нерашчишћених рачуна приликом преузимања рудника, али и српском
државом. Међутим после 1874. која је била успешна, следеће године су
биле мање успешне због промењене политичке ситуације на Балкану.
Услед избијања Босанскохерцеговачког устанка а затим и српско-турских ратова, из Аустро-Угарске је обустављен извоз експлозива у
Србију што је утицало на рад у Кучајни и другим рудницима, где је био
потребан експлозив за проширивање и отварање рудишта и сл. У
августу 1877. обустављен је рад у Кучајни и 300 радника је напустило
38 Исто
39 Рударски гласник II, 1904 и Србске новине 1874, с. 273-4.

рудник. Спор међу супротстављеним странама Брајт - Хофман - српска
држава, настављен је али успорено. У 1882. рудник Кучајну преузима
нова енглеска група Лич и комп. Српска влада је одобрила нови уговор
са тим друштвом 27. септембра 1882. године. 40
Што се Подгорских рудника тиче, промене које су погађале рудник у
Кучајни, деловале су и овде. У раду Подгорских рудника било је
извесног напретка после оснивања ортаклука са Брајтом, као и касније
после преузимања радова од стране енглеског закупца, о чему сведочи
пораст броја радника итд. 41 У другом већем руднику фирма Брајт се
повлачи после 1882, што се догодило и са Подгорским рудницима где
нови закупац постаје Џон Лич, а истовремено и директор рудника. Као
свога помоћника он води са собом извесног Џемса Џојса. Нови закупац
Лич је, по свему судећи, био финансијски слабији од претходног
закупца који, како се зна, није могао да се одржи због великих издатака
за разраду рудишта. То је несумњиво главни разлог његовог повлачења.
Лич није имао толико припремљених средстава када је преузео ову
повластицу, рачунајући да то реши повољно задуживањем код својих
кредитора у Енглеској. Само за позајмицу од 2.000 фунти стерлинга са
10% камате, стављена је хипотека на његове закупе у Кучајни и у
Подгорским рудницима, што је забележено код надлежних трговачких
судова у Београду и Лондону као и у рударским књигама. 42 У XIX веку, а
нарочито у последњим деценијама, у мањим државама са неразвијеном
привредом и сиромашним инвестицијама врши се увелико истраживање рудног богатства око отварања и експлоатације рудника, драгоцених
метала, затим бакра, олова, угља и сл. Широм и других континената, као
у Африци, Азији, Северној и Јужној Америци велике банкарске куће
финансирају истраживања и убирају приходе од постигнутих резултата. Србија није спадала у ред земаља са неизмерно богатим рудним
налазиштима, а није ни објекат улагања богатих банака и појединаца капиталиста. Овде су долазили они који су припадали средње имућним
често и сиромашним капиталима, али великих амбиција и нада. Веровали су да ће баш њих послужити срећа да пронађу велике резерве богате
руде, којима ће надокнадити сва уложена и утрошена средства. На
жалост, то се често завршавало без видљивих даљних резултата. Није
зато ни чудно што је поменути Џон Лич, оптерећен баластом дугова,
прибегавао неким другим пословима, помоћу којих би бар донекле
дошао до користи. Остао је запажен у историји српског рударства, пре
свега Кучајне, а потом и Подгорских рудника, као закупац који је са
површине хтео да покупи приход бавећи се сечом шума и издавањем
пашњака под закуп. Због ненаменског коришћења концесија оне су му

40 АС, МФ, РН° 719 из 1882; Милић Д., Страни капитал у рударству Србије до 1918.,
Београд 1970, с. 93-4.
41 Српске новине 1874, с. 273-8.
42 Рударски гласник II, 1904, 272.

две године касније одузете, како у Кучајни, тако и у Подгорским
рудницима. 43
Крајем XIX века одржавају се међународне и светске изложбе разних
достигнућа у привредном развоју многих народа у свету, као што је то
било у Анверсу 1885, затим Паризу 1889. и 1900. године и др. Српска
влада је сматрала корисним да иступањем на овим изложбама и са
експонатима из својих рудника, прикаже свету чиме ова земља располаже и заинтересује и стране инвеститоре. На изложби у Анверсу из
разних рудника било је изложено: камени угаљ разне врсте, графит,
лигнит, пешчар, лискун, литографски камен, гвоздена руда, бакар,
олово, цинк, антимон, манган, жива, злато, сребро итд. Излагани су
поред тога и производи пољопривреде, домаће радиности, узорци
дрвета, минералних вода и др 44 Много су биле озбиљније припреме за
Светску изложбу у Паризу, обавл>ане током читаве 1888. године. Из
Рударског одељења Министарства народне привреде испослати су на
терен сви чиновници да тамо бораве осам месеци, добро проуче
прилике и сакупе репрезентативне узорке за изложбу рударства која је
и овде, упоредо са експонатима из осталих сектора привреде и народног
живота, требало да репрезентује Србију и њен народ. Посебно је
истицано да се може успешним сматрати ово учешће онда када се види
у којој су се мери страни капитали заинтересовали за рад у српским
рудницима. 45 Уз узорке из рударства који су приказани у V групи, како
је то предвиђено у програму изложбе, дати су и детаљни подаци о
њиховим одликама, пореклу и опису процеса којим су добијени, као и
кратка историја рудишта и топионица. Уследили су затим и подаци о
производњи током протеклих година, о броју запослених радника, о
стању рудничких постројења и поткопа, о цени радне снаге и начину
плаћања и сл. У водичу на Светској изложби посвећен је и посебан
одељак за предговор о земљи излагачу. Експонати су Србији донели две
сребрне медаље, четири бронзане и четири почасне. 46 Припреме за
Светску изложбу у Паризу 1900. биле су још озбиљније обављене и на
основу њих објавл>ена и једна од најбољих књига о српским рудиштима
и рудницима из пера геолога Димитрија Антуле.
Учешће на светским изложбама, припреме и експонати, учинили су
да се о Србији и њеним рудницима надалеко чује, а као последица ових
одјека било је повећано интересовање страних предузетника за добијање концесија на рудним теренима у земљи. После Енглеза Лича, који се
морао повући због ненаменског коришћења своје повластице, јављају се
нови заинтересовани предузетници из Енглеске који траже концесије.
43 Kanitz, F., н.д. 241.
44 АС, Министарство народне привреде 1884, Exposition Universelle d'Anvers, N. 39, Gand,
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45 Pfeiffer F. B. Volksvvirtschaftliches Jahrbuch des Konigsreichs Serbien, Berlin 1894,98.
46 Српске новине 1889, бр. 217, Проф. А. Безенчек - Српски павиљон на Париској
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Године 1888, 12. септембра, њима су додељене још четири повластице
на име Хунтера, који се повлачи већ 1892. године, затим Кинга и
Инглиза из Лондона. 47 Овај последњи био је главни носилац рударских
права за истраживање. Међутим ни они нису располагали великим
средствима па је рудник имао само 12 поткопа. Током 1891. добијено је
само 48 тона антиомонске руде. У току су биле припреме за изградњу
пећи за топљење бакарних и оловних руда. У 1894. години настављено
је са даљом изградњом рудника. Подигнута је фабрика за препирање
руда која је тада и прорадила, а у току је била и изградња топионице за
претапање руда у долини реке Јабланице, отпочета још пре три
деценије. 48
Послове новог предузећа под називом „Podgora - Mining Concession"
водио је директор Ј. К. Финеј, познат по својој спретности да пронађе
погодне концесије и финансијере, где је и за њега било посла. И овога
пута предузеће је обухватало опет рад на разним рудиштима, првенствено оним за које се претпоставл>ало да даје најбољи резултат; за
олово у Бабиној Реци, за бакарну и оловну руду поткопе Лука и Марко у
Врагочаници, за бакарну руду поткоп Миленко у Врагочаници, а за
антимон у Брезовици и Вујиновачи. 49 Повериоци су већ 1893. године
тражили измирење потраживања а 1894 предузели и мере преко
надлежних власти. Министарство народне привреде је забранило извоз
руде намењене продаји, што је омело директора Финеја да реализује
ову успешну продукцију. Фирма је рачунала да ће овде решити
финансијске проблеме даље производње и са добитком одужити се и
кредиторима. Руда је заустављена на Сави у Забрежју, где је требало да
сачека док се не донесе нова одлука повољна за даље пословање
предузећа. Кредитор, односно финансијер из Енглеске није могао да
притекне у помоћ пошто је његово друштво због лошег финансијског
пословања банкротирало. У фебруару 1895, пошто друштво „Podgora Mining Concession" није регулисало своје дужничке обавезе, и само је
пало под стечај. Покретна имовина друштва утврђена је пописом на
50.074,05 динара, а непокретна на 9.090, обухватајући 11 плацева и
њивица са 9 зграда за рудничке потребе. Стечајној комисији је 55 лица
пријавило своја потраживања од 46.665,77 дин. у сребру, 7.527 дин. у
злату и 1.060 форинти, а за порез дуг је износио 535 динара. 50 Од
директора друштва Фенеја тражен је дуг од 2.000 динара, с предлогом
тужбеног захтева да му се стави забрана на директорску плату од 300
динара месечно. 51 У решавању поднетих захтева по тужбама учествовали су и државни правобранилац, Касациони суд, министар финансија и
47 Рударски гласник II, 194, 272.
48 Милојковић Ј., Преглед рударски у Србији за 1891; АС, Министарство народне
привреде 1895, Ф. XVI. Н° 13.
49 Исто
50 АС, Министарство иностраних дела, АО, 1905, д.д. 3497.
51 Историјски архив Ваљево, Ваљевски суд 1903, Ф 55,150.

министар народне привреде. Поменуте инстанце су се сложиле да је
једини начин да се исплате дугови и ликвидира стецишни поступак распродаја пописане имовине. Најпре је продата залиха руде која се
затекла на дунавском пристаништу у Доњем Милановцу, јер би задужење за лежарину било веће од њене вредности. Распродаја осталога
са пописног списка обављена је током 1896, при чему се испоставило да
закупци, који су долазили у Подгорске руднике после Илије Коларца,
нису ништа улагали у уређаје и некретнине. Током расправе око те
имовине утврђено је и да је она, у ствари, државна својина. Надлежни
суд у Ваљеву је заузео становиште да би било најбоље у томе случају
машинерије и сличну опрему уступити неком другом руднику, по
могућности државном, јер се према постојећим прописима оно што је у
државној својини не може изложити продаји. Рударски одбор у Министарству финансија имао је томе супротно мишљење, јер је сматрао да
све треба што пре извести на чисто и исплатити дугове. Године 1901-2.
продаја је завршена. 52
Резултати су били далеко испод очекиваних, јер се новцем који је
добијен продајом, нису могли измирити дугови. Сума је била само
мали део од процењене вредности, која као и све процене када се врше у
сличним околностима, нити је права, нити повољна. Руда је продата
брзо али и веома јевтино, дакле, у бесцење. Покретна имовина је
распродата за 5.337,50 динара а непокретна за 5.983,78 динара. Што се
тиче непокретне имовине у погледу плацева и парцела, неповољних за
обраду на планинским и забаченим местима, није се ни могла добити
бол>а цена, која би се могла постићи само у случају да су купци били
заинтересовани за рударска истраживања на томе терену. 53 Судско
рочиште за повериоце одређено је прво за 27. новембар 1904. године,
али је развлачено још и после тога читавих годину дана упркос
настојањима енглеске стране, коју је заступало Енглеско посланство у
Београду, да се овај предмет што пре оконча. Они су били убеђени да
пара има и да се то може окончати.
Што се Струганика тиче - који је по својој специфичности био
посебан у односу на остале рудне појаве у Подгорини - он дуго није
био објекат експлоатације. Из Струганика су слали експонате на светске
изложбе, али се он увек јављао и у додељеним концесијама домаћим и
страним закупцима Подгорских рудника. И то је било доста дуго све
што се о томе налазишту литографског камена, одн. плоча, чуло.
Године 1880. појавио се извесни Функе, Springmann et Cie, који је као
закупац тражио Струганик, да би у њему основао предузеће за израду
литографских плоча. Касније се из извештаја Рударског одел>ења
сазнаје да је Струганик дат у концесију домаћем закупцу, Раши
Милошевићу 1895. године. До краја XIX века то је тако остало.
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Историјат Подгорских рудника у XIX веку има доста динамике у
своме току, јер је у више махова покретано отварање рудишта на
многим местима. Трагало се за повољним налазима руде бакра, олова,
антимона, па и гвожђа и литографског камена. Резултата је било али не
у сразмери са подухватима који су предузимани да се организује
експлоатација тако да су се они, махом, завршавали неуспешно.
У времену од пола века ипак је нешто учињено, јер се приступило
послу, вршена су активна истраживања, довођени су стручњаци различитог профила на ова рудна поља и са стране и домаћи људи,
објављивани су први иако недовољно подробни резултати, који су
имали за циљ да привуку истраживаче и финансијере како би се
покренула експлоатација ових рудишта. По први пут се у српској
привреди, у овоме случају у рударству и индустрији прераде руда,
оснивају друштва по своме карактеру акционарска. То је био случај и
првог и другог друштва за експлоатацију Подгорских рудника. Циљ
друштва био је да се окупе пре свега домаћи људи који ће путем акција
ујединити своја финансијска средства, мања или већа. Тек после два
покушаја прихваћено је и учешће страног ортака, односно акционара,
мирећи се са слабим изгледом да се то реши не само сопственим
средствима већ и страним капиталом, и брже стигне до резултата. Како
је познато, домаћи су се учесници повлачили, остајали су само страни
уз потпору на брзину осниваних удружења у земљама одакле долазе, са
намером да се послови у српским рудницима финансирају. При свему
томе није се могла заобићи реалност када су рудничке инвестиције у
питању, а то је да је за разраду рудника потребно много више
финансијских средстава за инвестирања него што се то може сакупити
учешћем људи са мало пара и великим амбицијама. Не треба пренебрегнути ни стање слабо развијених комуникација ових рудних области у
западној Србији, што је такође представљало објективну тешкоћу. Због
свих тешкоћа долазило је и до брзог преузимања рудничког закупа из
руку једног у руке другог закупца, и најзад до стечајног поступка којим
се једноставно брише све што је до тада постигнуто у позитивном
смислу. Остало је ипак нешто што је било створено, а то је пробуђено
интересовање страних инвеститора за ова рудишта. Док су у XIX веку
страни предузимачи у Подгорским рудницима углавном били пореклом из Енглеске, после њих су наступили крајем XIX века и почетком
XX века француски предузимачи а потом и други, све док пред
балканске ратове ова рудишта нису напуштена. Иако је та новија етапа
у Подгорским рудницима трајала краће неголи претходна, ипак су
догађаји били знатно богатији, улагања и губици већи а последице
трајније, што ће бити предмет излагања у другом делу овога рада.

Резиме
Бројност и разноврсност рудних појава у ваљевској регији у погледу
бакра, олова, антимона, гвожђа и литографског камена, привлачили су
рудокопаче пре много векова, а у новије време, почетком XIX века, пре и
после избијања I српског устанка, и све чешће после тридесетих година, када
Србијом крстаре страни путници - истраживачи, у жељи да се упознају са
овом земљом и њеним природним својствима.
Систематско истраживање рудних појава и организовање њиховог искоришћавања почиње овде после 1864-5. године, када се оснива и прво
акционарско друштво у те сврхе, познато као Дружина Подгорских рудника,
чији су оснивачи инж. Стеван Ђуричић, Атанасије Николић и Илија
Милосављевић Коларац. Тешкоће финансијске природе отежавају брзи
успех у раду ових рудника, што доводи и до оснивања другог акционарског
друштва, у коме учествују по први пут и страни закупци, овога пута инж.
Брајт из Лондона, тадашњи закупац рудника у Кучајни. Подгорски рудници
временом прелазе у искључиви закуп енглеских финансијера све до краја
XIX века, али још увек, и поред променљивог успеха у погледу резултата, у
тешкоћама финансијске природе. Највише је рађено на добијању оловне и
бакарне руде и подизању уређаја за њихово претапање, а тек се касније
отварају и радови на вађењу литографског камена у Струганику. Налазишта
бакра у Брезовицама разрађују се интензивније крајем XIX века, а нарочито
касније када закуп прелази у руке француских инвеститора.

Summary
Numerousness and variety of mineral phenomena in Valjevo region concerning
copper, lead, antimony, iron and litographic stone had attracted miners many centuries
ago, and in recent times at the beginning of the XIX century, after and before the
breaking out of the I Srbian uprising, and more often after the '30s when foreign travellers
- researchers were wandering across Serbia with the wish to become familiar with this
country and its natural features.
Systematic research of mineral phenomena and organizing of their exploitation started
here after 1864 - 5, when the first stock сотрапу was established for these purposes,
known as the Society of Podgorina mines, whose founders were engineer Stevan Đuričić,
Atanasije Nikolić and Ilija Milosavljević - Kolarac. Difficulties of the financial nature
impeded a fast success in the work of those mines, what led to the establishment of
another stock сотрапу, and where foreign renters took part for the first time, this time
engineer Bright from London, a former renter of the mines in Kučajna. Podgorina mines
were in time exclusively rented by English financiers until the end of the XIX century, but
still, apart from the changeable success concerning the results, in the difficulties of
financial nature. It was mostly worked on making lead and copper ore end building the
machines for their beating, and only later actitivies on digging the litographic stone in
Struganik were started. Copper deposits in Brezovica were developed more intensively at
the end of the XIX century, and especially later when the rent was taken over by French
investors.

Зоран Трипковић

РАЗВОЈ СТРЕЉАШТВА У ВАЈБЕВСКОМ КРАЈУ
(1880-1914)
Српски народ је од давнина упражњавао гађање луком и стрелом,
потом пушком у нишан. Добри стрелци били су изузетно поштовани,
јер је ова вештина необично цењена. У народним песмама опевано је
народно предање о прастарим стрељачким такмичењима и „гађању у
нишан". Разна гађања у одређени предмет била су саставни део
народних свечаности, славља, свадби.
Организовано бављење стрел>аштвом у спортском смислу почело је у
Србији, пре свега у Београду, средином прошлог века, када је утицај
цивилизоване Европе нагло продирао у наше крајеве. Међутим у старту
је попримило национално обележје, пре свега као покрет кроз који се
на „младеж" могао вршити јак патриотски утицај.
Прво такмичење - наградно гађање, према писању „Српских новина", одржано је 10. јуна 1851. на новоотвореном стрелишту на Топчидеру у Београду, што се сматра почетком развоја стрељачког спорта у
Србији. После дугогодишњих гађања на овом стрелишту и околним
местима код Београда, тек 1865. основана је Београдска стрељачка
дружина, прва у Србији, чија је Устројства (правила) 15. јула 1866.
одобрила Управа вароши Београд.
Због политичких прилика у земљи, партијских борби, српско-турских ратова 1876. и 1878, дошло је до стагнације развоја стрељаштва. То
је утицало да протекне петнаест година, па да од 1880. овај спорт крене
у поход по Србији, када се формирају стрељачке подружине Београдске
стрељачке дружине у Ваљеву и Алексинцу, следеће 1881. и Крагујевцу и
Нишу... 1 Затим се опет стало, да би после Српско-бугарског рата, од
1886. настављен започети покрет ширења страљачког спорта у младој
држави. Прекретница је настала 1887, када је у Крагујевцу основан
Савез стрељачких дружина Краљевине Србије, па су све до тада
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формиране подружине, и Београдска дружина, постале савезне стрељачке дружине. Све оне налазиле су се под патронатом војске и државе,
које заједнички брину о њима. То је и нормативно регулисано 31. марта
1892. доношењем Закона о потпомагању стрељачких и гимнастичких
дружина и пет кола јахача, па је и на тај начин показан интерес за развој
свих ових спортских организација.
Ако се има у виду и заинтересованост војске за развој стрељаштва,
онда није никакво изненађење што је Ваљево међу првим местима у
унутрашњости кренуло у овом спорту. Наиме, овде је увек био јак војни
центар. У њему је као окружном месту, од 1861. стациониран пешадијски пук Народне војске, а од 1864. Ваљево је седиште једног од шест
новоформираних војних и политичких округа у Србији. Уочи рата са
Турцима 1876. у саставу Народне војске створено је шест дивизија од
којих је штаб Дринске дивизије у Ваљеву. Почетком 1883. престаје да
постоји Народна војска, па је сада Војска Србије организована у пет
дивизијских области. У Ваљеву је штаб Дринске области, која обухвата
територију Ваљевског, Шабачког и Ужичког округа. Штаб Дринске
дивизије и велики војни гарнизон у Ваљеву ће бити све до априла 1941.
Прве податке о томе какви су стрелци били војници ваљевског краја,
налазимо у листу „Ратник" у чланку Преглед извешћа бригадних
команди о јесењем гађању у нишан 1873. године:„Ш Бригада Ваљевска.
Врло добрих стрелаца било је у батаљону Посавском (60), Тамнавском
(165), Колубарском (105), Подгорском (65), Ваљевском (15) - укупно 410.
Нађено и испуцано 205,5 ока олова и 4,5 ока чаура, а испуцано чаурица
18 155. Нису пуцали ескадрони ваљевски и тамнавски, као и I и II
батерија ваљевска.."2
Иако је Ваљевска стрељачка подружина основана 1880, нема никаквих трагова о њеном раду све до 1885, када је почео излазити први лист
у Ваљеву - „Гласоноша". У броју 13. овог листа од 5. априла 1885. је
објављено: „Чланови стрељачке дружине изволеће 7. априла тек. године
доћи на главни годишњи скуп, који ће се у згради овд. гимназије пре
подне у 10 часова одржати. Решење овог другог скупа по чл. 30 друж.
правила пуноважна су ма колико број чланова тад био, пошто првог
скупа довољно их не беше. Новац за редовни улог положити треба
друштвеном благајнику г. Милоју Тадићу, овд. трговцу. Одбор."
Организоване су и забаве и такмичења: „Ваљевска стрел>ачка дружина приређује у суботу, на Петров дан, забаву у корист свог фонда.
Место за забаву одређено је у овд. пивари. Прилози су добровољни (28.
јун 1885)." Из „Гласоноше" (12. јул 1885). сазнајемо где се налази и прво
стрелиште у Ваљеву: „... како стрељачка дружина има сада своја
упражњења у пивари, то се умољава свако, да за време пуцања, које се
означава подигнутим црвеним барјачићем, не иду око ових места."3 То
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су три кратке вести, обавештења из „Гласоноше", које нам указују на
активности стрелаца. Сем имена друштвеног благајника из подружине
нико други се не помиње.
Две године касније почеле су 1887. излазити у нашем граду „Ваљевске новине" које, такође, нису много писале о овој делатности. То се
догодило само два пута. Прво је било кратко обавештење ОДБОРА
„ВАЉЕВСКЕ СТРЕЉАЧКЕ ДРУЖИНЕ" (објављено у петом броју од
10. септембра 1887): „У седници својој од 9. септембра решио је према
правилима својим да одржи СВЕЧАНО ГАЂАЊЕ (по данашњој терминологији годишње првенство - примедба З.Т.) 20. о. м. на своме
стрелишту у овд. пивари, са наградама. С тога одбор позива све своје
чланове да тога дана дођу на стрелиште у 2. часа по подне. У исто време
умољавају се г.г. чланови, да до тога дана положе уплате месечне до
сада не уплаћене благајнику друштвеном г. Јанку Бабићу - Шапчанину,
трговцу овд. ОДБОР."
На првој страни „Ваљевских новина" (7. октобар 1887) у осврту о раду
четири постојећа удружења у Ваљеву („Слога ваљевских раденика",
„Трговачка омладина", „Стрељачка дружина" и Певачко друштво „Венац") за Стрељачку дружину пише: „... има за циљ да се људи науче
руковати оружјем, како би се успешно могли борити против непријатеља, бранећи од њега тековине своје и својих предака..." У овом тексту
даље сазнајемо ко су све чланови дружине и како се они односе према
обавезама: „У овдашњој Стрељачкој дружини већином су официри, па и
од њих видимо тек неке и неке само када је свечано гађање. Њиховом
иницијативом дружина је постала, они су ставили своје услуге на
расположење сваком члану њеном, а грађани? - Они су записали своја
имена у дружинске спискове, а други обавеза немају."
Као што се види, официри су били иницијатори и носиоци развоја и
обуке у стрељаштву. Јавни збор чланова, који су сем официра, чинили
угледни грађани тадашњег Ваљева, држао се у гостионици „Касина"
(на месту где је сада Градска библиотека), где су читана Правила Савеза
стрељачких дружина Краљевине Србије, полагани рачуни за протеклу
годину, бирана нова управа. Међутим ни са страница „Ваљевских
новина", сем друштвеног благајника нема ниједног другог имена од
чланова Управе ни активних стрелаца и њихових резултата.4 Од 1887.
на снази је и ново име - Ваљевска савезна стрељачка дружина.
Од 1. јануара 1889, када је у Београду почео излазити „Стрељачки*
гласник", службени орган Савеза стрељачких дружина Краљевине
Србије, дознали смо низ драгоцених података о развоју стрељаштва у
ваљевском крају, нарочито до Првог светског рата.5 У извештају о раду
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Стрељачке дружине у Ваљеву за 1889, који је послао „Стрељачком
гласнику" артиљеријски мајор Коста Пантић, председник Дружине,
пише: „Гађање је почело 23. априла, а завршено 29. октобра 1889. Гађања
је било девет од којих једно Свечано Наградно, а на њима је утрошено
1570 метака. Чланова је било с почетка године 55, од којих је иступило
(због премештаја и иначе у току године 11, па је на концу године остало
44 члана. Дружина је набавила четири стрељачке пушке у овој години."
У 1889. у Србији је било регистровано 26 стрел>ачких дружина,
настало је „златно доба" развоја овога спорта у земљи. Приређивана су
редовна, свечана, пољска гађања... На такмичењу у Шапцу тог лета Љуб.
Вилотијевић, члан дружине из Ваљева, освојио је пето место. На
четвртом Земаљском свечаном гађању, по данашњој терминологији првенству државе, 10. септембра 1889. у Пироту, Алекса Ненадовић из
Ваљева освојио је 28. награду за највећи број „убијених" петица.
Низ акгивности било је током 1891, када су Управу дружине чинили:
Јоса Јаковљевић, пуковник - председник, Стеван М. Стевановић, потпуковник - потпредседник, Милан Мандукић, поручник - деловођа,
Стеван Миловановић, чиновник - благајник, док су одборници били
Алекса Ненадовић, чиновник, Радомир Мрконић, капетан, Љуб. Вилотијевић, трговац, Војислав Андрић, благајник Задруге и Светозар
Анђелковић, млинар. Био је то први састав управе за који се сазнало
после оснивања дружине од 1880. У мају 1891. „Ваљевско удружење за
индустријска предузећа" решило је да на свом имању на Пећини, где се
налазила Пивара, направи ново стрелиште за дружину и све остало што
је нужно за уредно - удесно гађање. „Ово је врло згодна прилика да се
поради на томе да овогодишње свечано савезно гађање дружина буде у
Ваљеву."6 То је била само жеља. Шесто земаљско свечано гађање
одржано је у Врању 1. септембра 1891. на коме је Милан Мандукић из
Ваљева освојио 17. награду на редовној мети а одлично, треће, на
ванредној.
У Вал>еву је 6. октобра 1891. у новоподигнутом и свечано украшеном
павиљону од осам одел>ења на стрелишту војног вежбалишта на
Крушицима, како су тада звали садашње насел>е Крушик, одржано
свечано годишње гађање Ваљевске савезне стрељачке дружине. После
отварања, уз учешће војне музике и поздравне речи председника
дружине потпуковника Стевана Ђ. Луковића, команданта Дринске
обласне дивизије, програм гађања на редовној мети (само за чланове) и
ванредној (за чланове и госте) трајао је од 9 до 12 и од 2 до 5 сати по
подне. Прве награде у обе дисциплине освојио је Милан О. Петровић из
Београда, а преосталих 13 вредних награда припало је стрелцима из
Ваљева. Петровић је добио фино урађену стрељачку пушку и џепни
никловани сат. Увече је у Бајића кафани одржана забава са богатом
лутријом и игранком. Од новембра те године и током целе зиме
стрелци су у Бајића кафани вежбали гађање из салонске пушке 6

Ново стрелиште, Ваљевске новине, Ваљево, 28,12. мај 1891.

глуваре и пиштоља, а све уз забаву, војну музику и без повишења улога. 7
У 1891. Ваљевска дружина је имала 17 редовних гађања уз учешће 346
стрелаца и три ванредно сввЈчаних са 236 учесника. Утрошено је 6240
бојних метака. Собних гађања било је шест са 115 стрелаца, који су
утрошили 1276 метака. Дружина има једног почасног и 70 редовних
чланова, од којих је улог платило само 39.
За пролеће 1892. најављено је образовање четири сеоске дружине и
то у Петници, Јовањи, Лукавцу и Боговађи, а уколико прилике дозволе,
и у Убу. Није познато да ли су дружине у овим местима основане. У
циљу популарисања стрел>аштва, Ваљевци су организовали излет до
Уба 29. и 30. августа 1892. Превоз је о свом трошку сносила Ваљевска
дружина, а ишла је и војна музика која је тамо свирала док се
такмичило. Завршено је ново стрелиште у кругу Пиваре на Пећини. На
њему се већ пуцало. Нови председник Дружине је Василије Ј. Мостић,
пуковник, командант Дринске дивизије, а потпредседник Лука Вукомановић, судија.
На седници Представничког дома Савеза стрељачких дружина Краљевине Србије у Београду, 13. септембра 1893, Ваљево је поднело
кандидатуру да оно буде домаћин
VII земаљског свечаног гађања Спремносг Вал>еваца да се прихвате организације овог такмичења свесрдно су образложили и борили се
свим срцем Алекса Ненадовић и
Василије Мостић. Тврдили су да
је половина збора са последњег
свечаног гађања у Врању била за
Ваљево а Вал>евци су летос, приликом доласка краља Александра
Обреновића у њихову варош, доказали да су кадри и вољни да се
приме приређивања витешких свечаноста Мисле да је доста свечаности у Крагујевцу, Нишу, Бео^ ^ Ненадовић
граду и да је сасвим праведно, да
се једном погледа и на Ваљево. Збор се ипак определио за Ниш, а
Ваљево није прошло „због неподесног пута, нарочито од Обреновца,
одакле се треба возити читав дан колима, што је стрелцима тешко доћи
до Ваљева".8 Из ове године пажњу привлачи вест „Родољубив дар"
(„Стрељачки гласник", 16, 31. октобар 1893) у којој се апелује на све
окружне скупштине власти у Србији да помогну стрелцима, као што је
7
8

Свечано гађање у Ваљеву, Стрељачки гласник, Београд, 19 - 20, децембра 1891.
Рад свечане седнице, Стрељачки гласник, Београд, 15,30. септембар 1893.

то учинила Окружна скупштина у Ваљеву. Она је „... заузимањем нашег
пријатеља и вредног стрелца, г. Алексе С. Ненадовића, решила да ове
године изда Ваљевској савез. стрељачкој дружини, с обзиром на многе
друге издатке, сто динара, с обећањем да ће догодине гледати да ту
помоћ увећа, а и да своју помоћ одреди и Савезу и „Стрељачком
гласнику". Родољубивим и свесним члановима ваљевске Окружне
скупштине нека је срдачно хвала..."9 У Ваљеву је 1893. организовано 16
редовних и два свечана гађања на којима је у просеку учествовало 18
стрелаца. Утрошено је 4700 метака.
Колубарска савезна стрељачка дружина у Мионици основана је 1895,
а Свечано почетно гађање одржано је 15. августа, уз учешће 80 стрелаца,
на провизорном стрелишту „на имању честитог грађанина, чича Павла
Ћосића". Прву награду - гвоздени плуг освојио је Чедомир Владисављевић из Мионице са 23 постигнута круга, испред Милована Ђорђевића из Мионице који је имао 21 круг и добио круњач. Трећепласирани Радомир Марић, такође из Мионице, са 20 кругова награђен је
кантаром. Првом такмичењу стрелаца Колубарске дружине присуствовао је велики број угледних гостију из Ваљева и Београда. Све време
гађања је свирала музика Дринске дивизије из Ваљева.10
Одбијање Савеза у Београду да Ваљево 1894. буде домаћин Земаљског
такмичења свима је тешко пало, али се није посустајало у редовним
активностима. Председник дружине је поново Коста Пантић, сада
потпуковник, у 1895. је Милан Андрејевић, потпуковник, а 1896. мајор
Ђура Станић. Као што се види, на челу су увек били официри. Стално
се кубурило са новцем, никада га није било довољно. Приход се убирао
и са дружинских забава, али се догађало, као 25. марта 1896, да од
грађана нико не дође. У заказано време, 8 и по сахата, забаву је посетило
само двадесетак официра. Стрељачка дружина се 1896. обраћа Министру
народне привреде и моли да јој се дозволи организовање лутрије, без
плаћања таксе, од чијег новца би се вратио велики дуг од 991,80 динара
за узету муницију. Одобрење је стигло, али се не зна како је ова
финансијска криза преброђена. И поред тога, од 25. марта до 26. маја те
године Ваљевци су организовали на свом стрелишту 14 гађања, са
даљине од 200 метара, на којима је учествовало од 50 до 13 стрелаца, или
у просеку 27.11 Председник Ваљевске савезне стрељачке дружине од 28.
априла је мајор Евгеније Јуришић, а потпредседник Таса Кузмановић,
судија првостепеног суда.
У селу Комирићу, Срез рађевски, тада Округ подрињски, формирана
је 1898. у нашем крају прва ђачка стрељачка дружина. Председник је

9

Алекса С. Ненадовић, порезник, од оца Светозара, сина Проте Матеје Ненадовића,
имао је деветоро деце, пет синова и чегири кћери. Алекса је, сем у Стрел>ачкој
дружини, био веома активан члан Ваљевског кола јахача „Кнез Михаило".
10 Зоран Трипковић, Колубарска савезна стрељачка дружина, Зборник Мионица и
Мионичани, стр. 103 - 106, Ваљево 1995.
11 Изводи гађања за 1896. годину, Стрељачки гласник, Београд, 5-6,1. мај 1897.

био Милан М. Дачић, учитељ. Касније је у Србији било много ђачких
дружина: 1911. има их 255, али нема података колико их је формирано
на подручју ваљевског краја.
По оснивању Колубарске савезне стрељачке дружине у Мионици
1895 дошло је до застоја у активностима, па је рад обновљен на збору од
19. априла 1898. Изабрана је нова дружинска управа у којој је председник Ђорђе Петровић, резервни поручник из Тодориног Дола, потпредседник Павле И. Божић, резервни наредник, кавеција из Мионице,
благајник Јаков Марковић из Маљевића, резервни поднаредник Краљеве гарде, пословођа Радован Р. Дрпић, полицијски званичник, а за
чланове одбора узето је десетак виђенијих и уважених грађана.
Уредбом Савеза стрељачких дружина, која је ступила на снагу од
1900, у Краљевини Србији се формирају окружни одбори савеза стрељачких дружина. Новом организацијом је предвиђено одржавање следећих врста гађања: редовна (свака дружина једном недељно), свечана једно до два годишње, ванредно, среско, окружно и земаљско (сваке
треће године у Београду). Нема података о раду Окружног стрељачког
одбора у Ваљеву, сем да је једно време (1906-1907) секретар одбора био
поручник Светомир Ђурић, касније оснивач и председник Српског
олимпијског клуба у Београду, који је био иницијатор формирања
нових стрељачких дружина у Ваљевском округу. У 1904. у нашем крају
биле су активне четири грађанске дружине (Ваљево Мионица, Уб,...) и
ниједна ђачка дружина.
Мада је било покушаја 1891. и 1892. Тамнавска савезна стрељачка
дружина основана је тек 19. марта 1904. на иницијативу грађана Уба и
околних села. Окупила је око 60 чланова, који су на првом збору
изабрали следећу управу: председник - Алекса Миловановић, кафеција,
потпредседник - Јеремија Јовановић, трговац, благајник - Тодор
Цикуша, трговац, пословођа - Божидар Хр. Алексић, трговац, а за
чланове Управног одбора - Михаило Ђорђевић, сарач, Сергије Стојановић и Богољуб Јеремић, трговци. У надзорном одбору су били Радисав
Лукић, Милисав Вукајловић и Милијан Живојиновић, сви трговци. На
предлог Управе стрељачког савеза, г. министар војни одобрио је
дружини у Убу државну помоћ решењем од 10 маја 1904.13 После
извесног времена дружина се угасила. Поново је обновљена 1907,
посредством среског начелника Милана Тутунџића. У управи су посебно били активни Јеремија Јовановића, Душан Мићић, Мијајло Ђорђевић и други, углавном оснивачи дружине из 1904.
Ваљевска савезна стрељачка дружина од почетка овога века носи име
„Бирчанин Илија". Зидани павиљон - стрелиште, са неколико одељења
на „Илиџи", налазио се иза војничког парка и касарне 17. пука, идући ка
Пећини. Била је добро опремљена пушкама, пиштољима, муницијом и
другим потребним реквизитима. Важила је за једну од напреднијих
12 Нове управе, Стрељачки гласник, Веоград, 7-8,1. јун 1898.
13 Нове дружине, Стрељачки гласник, Београд, 5,1. јун 1904.
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Најава свечаног годишњег гађања у Ваљеву, 6. окотобра 1891.

дружина у Србији. „Бројала је 300-400 чланова, већином грађана
овдашњих, који су се сваког празника вежбали у гађању пушком. То
није био спорт беспослених људи, но школа, која је дала масу одличних
стрелаца Дринској дивизији кроз пети и седамнаести пук."14
После анексије Босне и Херцеговине 1908. од стране Аусроугарске у
Србији се форсира стварање нових дружина, нарочито у селима и
школама. Од 220 активних дружина у 1908, тај број се крајем 1911. попео
на 1470. Највише их је формирано 1909, чак 623, а 1910. нешто мање 501.
Пре Првог светског рата Србија је по броју дружина била четврта у
Европи.
Из „Стрел>ачког гласника" сазнајемо да је и у вал>евском крају од
1908, па до почетка 1912, формирано 48 нових стрел>ачких дружина,
мада је тај број можда био и већи. Осниване су, углавном, у селима.
Свака је имала своју управу, велики број чланова - већином војних
резервиста, који су на импровизованим или изграђеним стрелиштима
редовно вежбали војничком пушком.15 Најуспешнији сеоски стрелци
одлазили су на разна такмичења и борили се за пласман на новоуведеној „земљорадничкој мети". Нове дружине, као и раније формиране,
добијале су материјалну помоћ, снабдеване оружјем и муницијом
директно од Министарства војске, које је бринуло о њиховим активностима. Места где су основане дружине:
Каменица, Белановица, Ивановци, Доња Топлица, Придворица, JToпатањ, Тулари, Драгољ, Цветановци, Борак, Врело, Ставе, Живковци,
Брајковац, Славковица, Комирић, Осладић, Кадина Лука, Суводањ,
Бранковина, Совљак, Моравци, Пецка, Миросаљци, Рајковић, Крчмар,
Скобаљ, Ба, Радљево, Остружањ, Лајковац, Попучке, Шарбане, Брежђе,
Чибутковица, Слатина, Дрен, Забрдица, Дудовица, Угриновци, Мали
Црљени, Коњуша, Белотић, Бањани, Крушевица, Поћута, Планиница и
Буковац. Зависно од краја где су се налазиле, обично је уз име села још
стајало подгорска, мал>енска, сувоборска, рајачка...
Веома је било распрострањено правило - обавеза да се чланови
претплаћују на „Стрељачки гласник" тако да је у готово сваку дружину
стизао одређени број примерака листа. Он је биоп велики пропагатор
развоја стрељаштва у Србији, а посебно информатор о свему ономе што
се збивало у овом спорту од најмањег села до варошица и великих
градова тога времена.
Шта се све желело у форсирању стрел>аштва у Србији, сем физичког
развоја народа, учвршћења духа витештва, војничких врлина и родољубл>а, одговор је дат у кратком осврту „Стрел>ачке дружине": „...Српска војска је у основи народна војска, с малим сталним кадром, јер
финансије не дозвол>авају да се држи већи кадар и са дужим роком
14 Збор стрељачке дружине, Глас Вал>ева, Ваљево, 2,13. јануар 1935.
15 Прва домаћа пушка, такозвана „кокинка", произведена је 1880. у Војно-техничком
заводу, познатијој као Тополивница у Крагујевцу. Осам година касније - 1888. прва
српска пушка проглашена је за најбољу на свету.

службе. Значи да наша касарна не може потпуно спремити све способне
грађане за добре војнике, већ се ово мора наставити и довршавати ван
касарне. Стрел>ачке дружине најбоље одговарају том циљу, јер спремају
добре стрелце, а то су у рату најбољи војници." 16
Све ово се потврдило у време ратова који су ускоро избили,
балкански и Први светски, да су најбољи пукови српске војске били они
на чијој територији су се налазиле бројне стрел>ачке дружине. У томе
су предњачили ваљевски крај и Дринска дивизија.

Резиме
Београд је предњачио у развоју спортског стрељаштва у Србији. Организатор је 1851. првог такмичења, а 1865. формирао је прву стрељачку дружину.
У унутрашњости Србије прве дружине су основане тек 1880, најпре у Ваљеву
и Алексинцу, а затим 1881. у Крагујевцу и Нишу. Од самог почетка ова
спортска дисциплина попримила је национално обележје, као покрет кроз
који се код младих људи вршио јак патриотски утицај за одбрану народних
тековина у случају рата. Због тога је српска војска имала патронат над
дружинама, бринула о њиховом развоју и помагала их.
Прве информације о активностима ваљевске Стрељачке дружине налазимо тек од 1885, када је почео излазити лист „Гласоноша", затим од 1887. у
„Ваљевским новинама", а много шире од 1889. у „Стрељачком гласнику",
органу Савеза стрељачких дружина Краљевине Србије. Дружину су основали официри Дринске дивизије и угледни грађани Ваљева. Управа је организовала разна редовна и свечана гађања, учествовало се на земаљским
свечаним гађањима - првенству Србије, гостовало се у оближњим местима,
Убу, Шапцу, Мионици. Приређиване су забаве. Прво веће такмичење у
Ваљеву одржано је 6. октобра 1891. на војном стрелишту уз учешће стрелаца
из Београда. Пивара је подигла савремено стрелиште на Илици код парка
Пећина 1892. Ваљево је понудило да буде домаћин VII земаљског првенства
Србије 1894, али је одбијено због лошег пута.
Ваљевска дружина од почетка овога века носи име „Бирчанин Илија".
Важила је за једну од најбољих у Србији. Имала је између 300 и 400 чланова.
Сем дружина у Ваљеву, Мионици (1895) и Убу (1904), у ваљевском крају је од
1908, па до почетка 1912, формирано 48 нових дружина, углавном у селима и
већим насељима. Све оне су оспособиле одличне стрелце Дринске дивизије
за предстојеће балканске и Први светски рат.

Summary
Belgrade excelled in the development of sports archery in Serbia. It was the otganizer
of the first comopetition in 1851. and in 1865. it formed the first archery сотрапу. In the
provinces of Serbia the firts companies were not founded before 1880, first in Valjevo and
Aleksinac and then in 1881. in Kragujevac and Niš. From the very beginning this sports
discipline acquired the national characteristics, as a movement through which the strong

16 Стрељачке дружине, Стрељачки гласник, Београд, 1 - 2 , 2 0 . фебруар 1912.

patriotic influence was made on young people, for the defense of national heritage in the
case of war. Out of that reason the Serbian army had the patronage over companies, took
care of their development and supported them.
First information about the activities of the Archery сотрапу in Valjevo were not
found before 1885, when journal „Glasonoša" started being published, and then from 1887.
in „Valjevske novine" and much more from 1889. in „Streljački glasnik", the body of the
Association of archery companies in the Kingdom of Serbia. The companies were founded
by officers of the Drina division and prominent citizens of Valjevo. The management
organized various regular and formal chootings; the companies took part in National
formal shootings - championship of Serbia, they gave guest performances in nearby towns
- Ub, Šabac, Mionica. Parties were also organized. The first large competition in Valjevo
was organized on October 6th 1891, at the military rifle range, where archers from
Belgrade also took part. The brewery built a modern rifle range on Ilidža at Pećina park т
1892. Valjevo offered to be the host of the VII National championship of Serbia in 1894,
but it was refused because of bad roads.
Valjevo сотрапу was named „Birčanin Ilija" from the beginning of this century. It was
noted as one of the best in Serbia. It included between 300 and 400 members. Besides the
companies in Valjevo, Mionica (1895) and Ub (1904), new 48 companies were founded in
the region of Valjevo from 1908. until the beginning og 1912, mainly in villages and big
settlements. All of them qualified excellent archers of the Drina division for the coming
Balkans war and the World war I.

Милан Трипковић

БОГДАН ЈАНКОВИЋ,
ПРОФЕСОР И ДИРЕКТОР СРПСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
„ДОМ НАУКЕ" У СОЛУНУ (1897-1901)
Богдан Јанковић је истакнути просветни, културни и политички
радник Србије крајем XIX и почетком XX века. Родио се у Ваљеву 8.
маја 1868. године. Нижу гимназију је завршио у Ваљеву, а даље
школовање наставио у Првој београдској гимназији. Уписао се на
Велику школу - Филозофски факултет, природно-математички одсек:
зоологија и ботаника. Активан је у друштвеном животу студената, а
преокупација му је, још из ђачких дана, учење Светозара Марковића.
Професорску каријеру започео је као суплент у Ваљеву, наставио у
Алексинцу, па опет у Ваљеву, а затим као професор у Првој београдској
гимназији. Из Београда је премештен у Српску гимназију „Дом науке"
у Солуну, који је тада био у саставу Турске.
Срби су у Турској оснивали своје основне и средње школе у циљу
очувања свог националног идентитета и националне борбе. Велики
проблем школе био је недостатак наставног кадра. Одлазак ученика на
школовање у Београд и унутрашњост Србије, по оцени Срба из Солуна
није био најсрећније решење, па се сматрало да је много практичније и
јевтиније да то буде у Солуну, Цариграду и Скопљу. На свршене
ученике у Цариграду и Солуну... „неће падати са стране турске власти
она сумња која је до сада постојала и много нам кварила и квари."1
Школске 1894/95, при Основној школи у Солуну отворена је и почела
рад Српска гимназија „Дом науке" са 15 ученика у првом разреду.
Школа је по турским прописима морала да има власника, Србина, који
је за школу одговарао пред турским властима. Наредне године уписује
се и II разред. У оба разреда је 41 ученик. Школске 1896/97. године
полази трећи разред и на броју је већ 96 ученика. Највећи проблем
школе је недостатак професора.
1

2

Споменица четрдесетогодишњице Државне мушке гимназије у Скопљу 1894-1934,
Српске гимназије у Цариграду, Солуну и Скопљу, Скопље 1934, 29. (Даље:
Споменица...)
Исто, 29-32.

Преокрет је направљен школске 1897/98 када су извршене крупне
промене доласком из Србије одабраних наставника: Васе Димића који
је постављен за директора, Богдана Јанковића и Драгомира Обрадовића,
професора, Михаила Вукчевића, предавача и Илије Лалевића, професора. Они су заменили нестручне наставнике. У Солун је најпре стигао
професор Васа Димић. Српски конзулат у Солуну известио је да су 10.
септембра приспели у Солун новопримљени наставници гг. Богдан
Јанковић, Драгомир Обрадовић и Михаило Вукчевић и да предузимају
мере да их турске власти признају. Васа Димић је уврштен у русатнаме
Српске гимназије „Дом науке", а четвртог октобра 1897. године обавештен је и министар иностраних дела у Београду да су Богдан
Јанковић и Драгомир Обрадовић уврштени у русатнаме ове гимназије.
У међувремену је приспео и Илија Лалевић. Сви ови професори
сматрани су као професори на одсуству; редовне плате су примали
најпре од школа из којих су дошли, а затим преко Врањске гимназије,
док су додатак добијали преко Министарства иностраних дела. 3
Српска гимназија у Солуну тада је имала већ четири разреда. Сви
новодошли професори имали су доста посла док нису нормализовали
стање наставе. Најпре су подоста времена потрошили за понављање
градива из претходних разреда, па тек онда почели са предавањима.
Како се развијала школа и какав су успех постигли ученици почев од
школске године 1897/98. па до 1900/01, може се видети из следеће
табеле: 4
Шк. год
1897/98
1898/99
1899/900
1900/901

Разреди
I-IV
I-V
I-V
I-VI

Број ученика
119
122
137
228

Завршило разред
104
104
115
116

87,39%
85,25%
83,94%
90,63%.

Понавља разред
15
18
22
12

12,61%
14,75%
16,06%
9,37%

За школу је био значајан догађај отварање петог и шестог разреда.
Број ученика се из године у годину увећавао, изузев школске 1900/01.
године. Успех ученика је врло солидан и по томе се могла мерити са
3

4

Плата Богдана Јанковнћа за октобар 1897. године, коју је добио од Прве београдске
гимназије, износила је 211,55 динара у сребру која се замењивала равном сумом у
злату.(Плата је била 242,18 динара али се од те суме одбијало 14,31 динар за фонд
удовички и 16,32 за порез). Професори су добијали додатак у износу од 1500 динара у
злату на годину дана „на достојније заступање". Плате су биле неуредне; заостајало
се каткад у примањима и три месеца. Богдан Јанковић је најпре примао плату од Прве
београдске гимназије, а по постављењу 2. октобра 1898. године за професора Врањске
гимназије „Немања" са распоредом у Српску гимназију „Дом науке", добијао је плату
од Гимназије „Неманл" из Врања. Као заступник директора има исти додатак као и
професор. Тек је по постављењу за директора 13. јануара 1900. године добио додатак
2000 динара у злату (његов претходник имао је додатак 2400 динара у злату са
бесплатним станом, огревом и осветљењем у интернату школе, што Богдан Јанковић
није имао). Ту су лежали корени незадовољства и жалби Богдана Јанковића. Архив
Србије, Министарство иностраних дела, Просветно одељење, 1897 - II-768, 1900-141
1901-228.
"Просветни гласник", Београд 1906/9, 261.

Богдан Јаикопић

бољим школама у Србији, што су и министарски изасланици из Србије
потврдили.
Отварање нових разреда одобравале су турске власти и Министарство просвете из Београда.
Из следеће табеле може се видети одакле су били ученици Српске
гимназије у Солуну: 5
Подручје

Солунски вилајет
Косовски вилајет
Битољски вилајет
Босна и Херцеговина
Краљевина Србија
Црна Гора
Из осталих земаља

1897/98

1898/99

91
30
22

75
36
21

1899/900

92
47
22
1

1900/01

76
38
12
2
3
3
2

Из табеле се види да је највише ученика из Солуна и Вилајета
солунског. У каснијем периоду знатно се повећао број ученика из
других крајева, нарочито из Босне и Херцеговине и Црне Горе.
Занимљива је структура ученика по занимању родитеља, што се
може видети из следеће табеле: 6
Од родитеља

1897/98

Чиновника
8
Свештеника и учитеља 8
Трговаца
22
Занатлија
41
Земљоделаца
64

1898/99

15
8
30
37
42

1899/900

14
18
39
38
53

1900/01

13
12
31
32
48

Највише је деце земљоделаца. У овом периоду у знатном делу
гимназија у Србији преовладавала су деца трговаца.
Предмети су исто као и у србијанским гиманазијама, с тим што се
учио још и турски језик.
Стручну контролу вршило је Министарство просвете из Београда.
Представник турске школске власти присуствовао је завршним годишњим испитима.
Финансирање српских основних школа и гимназија вршила је
Србија.
Зграде у којој је радила школа, биле су изнајмљиване па је и то био
један од проблема. Ова школа имала је свој интернат, који су Турци
прихватили из Француске. Ученици су имали униформе (одела).
у првој половини 1897. добијена је дозвола од турских власти за
отварање друге српске основне школе. Почетком школске 1897/98.

5
6

Исто, 260
Исто, 259

извршено је одвајање гимназије од основних школа и образована је
гимназија као интернатска школа а основне школе као екстерне.
Почетком школске 1898/99. власти су дозволиле отварање српске
Више женске школе у Солуну при Основној школи „Дом просвете",
која је после две до три године рада одвојена од основне школе.
Богдан Јанковић је предавао своје предмете, али и друге у случају
потребе. Био је од својих ученика и колега цењен и поштован као
врстан педагог. Живот му је у туђини олакшала породица. У Солуну су
Јанковићи добили сина Ивана и кћерку Јованку. Богдан Јанковић је
радио као професор само годину и по дана, а потом је постао заступник
директора. Дотадашњи директор Васа Димић разрешен је од директорства и професуре и стављен на располагање. Богдан Јанковић је 16.
фебруара 1899. године примио дужност од Васе Димића и обавл>ао је,
поред својих редовних, још и дужност директора. 8 Као заступник
директора остаје скоро годину да би за директора био постављен 13.
јануара 1900. На новом послу Богдан Јанковић има пуну подршку
српског конзула Јована Христића, који се са пуно љубави и разумевања
односио према овој српској школи. Српски краљевски генерални
конзулат у Солуну вршио је и контролу ове школе. Преписка са
Београдом обављала се преко Конзулата. У критичним моментима
Конзулат, иако и сам задужен, давао је професорима кредите до
добијања њихових плата.
Да би помогао гимназијском колективу, конзул Христић, у циљу
веће слоге и ослобађања од сплетки и интрига коју потичу из претходних година, почетком априла 1900. позвао је све наставнике да му сваке
суботе увече буду гости и да заједнички расправљају сва питања, која се
тичу школе и наставе, „али да би се они и што чешће састајали". 9
Богдан Јанковић је врло амбициозно обављао дужност директора.
Школу којом је управљао покушава да својим идејама и практичним
7
8
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Почетком септембра 1898. године, пре но што ће почети настава, српски генерални
конзул у Солуну Павле Денић тражио је од директора Васе Димића да уради правила
за вођење економије у Српској гимназији „Дом науке". Конзул је овај захтев поставио
„обзиром на природу свог положаја" и „на дужност контроле" и ове школе. Васа
Димић је олако схватио овај задатак тако да ни после три месеца није ништа урадио.
Енергични конзул је наредио свом чиновнику Михаиловићу да уради ова правила,
што је овај и учинио. У завршни део посла: претресање и утврђивање укључио се и
сам конзул и Васа Димић, по конзуловом наређењу. Конзул је наредио да се по овим
правилима води економија у школи рачунске 1899. године. Васа Димић је потом
изјавио „да су правила непрактична и немогућа" и чак их на професорском савету
одбацио. To је превршило сваку меру, јер је по мишл>ењу Денићевом „ауторитет
конзула изнео на тапет професорског савета и омаловажио." Конзул моли Владана
Ђорђевића, председника Министарског савета, да одмах смени Васу Димића, јер како
каже: „налазим да овде, на овој мртвој стражи, не може и не сме бити двојства ни
такмичења у старешинству и равноправности, као што се то хоће од неког времена."
Конзул је за директора предложио Богдана Јанковића. Васа Димић је по кратком
поступку смењен. - Архив Србије, Министарство иностраних дела; Просветно
одељење, 1899-1-122.
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Архив Србије, Министарство иностраних дела, Политичко-просветно одељење
(даље: AC, Мид, ПП одељење 1900 - I - 141.

решењима подигне на виши ниво. Неке од ових идеја наишле су на
разумевања, друге су одложене за касније, а неке нису прихваћене, мада
су биле у духу модерних педагошких струјања. Једна од првих мера отварање читаонице у школи - наишла је на разумевање и подршку
конзула Христића. Почетком априла 1900. министар иностраних дела
одобрио је да се из прихода „Дома науке" утроши 500 - 600 динара за
оснивање читаонице, а потом и библиотеке. 0
Предлагао је да се зида нова гимназијска зграда, па је урадио и
идејни пројекат. Београд је то одбио.
Тринаестог маја 1899. Богдан Јанковић, уз пуну подршку професорског савета, предлаже:
да само слаби ученици свију разреда полажу испите из дотичних
предмета,
да IV разред полаже течајни испит по закону о средњим школама од
26. јула 1898,
да по оценама добри ученици,'без испита могу прећи у старије
разреде, сходно важећем закону о гимназијама. 11
Ови предлози у Београду су одбијени - мада су нови прописи по
овим питањима у Србији били већ у примени.
Непуних годину дана касније у писму Српском краљевском генералном консулату у Солуну од 15. априла 1900. понавл>а свој предлог о
укидању годишњих испита на крају школске године: „И потписаном и
свима наставницима изгледало је потпуно оправдано оно начело, које
сматра годишње испите више као форму и парадирање са знањем, него
ли строго мерило знања стеченог за целу годину дана". За време
његовог директоровања отворен је VI разред, а извршене су припреме
за отварање и VII разреда.
У новембру 1900. године директор Богдан Јанковић је уз пуну
подршку колектива успео да формира Ђачку литерарну дружину
„Дојчин", прву те врсте међу српским гимназијама у Турској. Име је
добила по Дојчину, солунском јунаку из наше народне поезије, о коме
се пуно учило и чији је култ негован у српским школама у тим
крајевима. Извесно време ова Дружина је издавала свој литографски
лист. 1 2
Један од највећих проблема с којим се сучељавао као директор, били
су уџбеници, у првом реду за срспки језик и историју. Цензура на
границама била је ригорозна. У извештају за школску 1900/01. годину
директор Јанковић пише „да су наставници где није било уџбеника
давали писане табаке."
Сличних примера било је и са књигама које су дељене ученицима за
успех на крају школске године. Многе од њих због цензуре нису ни
допремљене у Солун.
10 Исто, 1899-11-122.
11 Исто
12 Споменица... 128.

Залагао се за потпуну вишу гимназију у Солуну, која би тек тада
имала своје пуно оправдања
Сложеност директоровања проистекла је и из обавезе да брине о
ннтернату. Поготово је то било тешко у току ноћи. Како је директор
Јанковић становао ван интерната, то су повремени обиласци и контрола ученика били недовољни.
И поред солидних резултата Богдан Јанковић није наилазио на
разумевање, нарочито кад је у питању додатак на плату. Плате су често
касниле, а његов додатак, у односу на додатак претходног директора
Васу Димића, био је мањи, а овај је и становао у интернату. Богдан
Јанковић је становао у изнајмљеном стану што је увећало животне
трошкове. Захтев да му се повећа додатак, министар председник је
одбио. Богдан Јанковић је реаговао подношењем оставке на звање
директора, с молбом да буде враћен у Србију на своју редовну
професорску дужност. 13
Конзул Ђорђе Ненадовић исхитрено је деловао па .је, прослеђујући
оставку Министарству иностраних дела 15. јануара 1901. године, дао и
своје мишљење: „Саопштавајући ово Министардгву част ми је предложити да се уважи оставка г. Богдану Јанковићу на звање директора
„Дома науке", јер би он без воље даље вршио ту дужност што би било
штетно по Завод, а да се за вршиоца дужности директора тога Завода
постави г. Драгомир Обрадовић, професор, као најстарији по положају
и што је способан отправљати је."
Министар иностраних дела имао је другачије мишљење од свог
конзула и желео је да задржи Богдана Јанковића у Солуну. Он 20.
јануара 1901. године по други пут одбија да повиси додатак и тражи
одговор да ли Богдан Јанковић остаје при оставци и ако остаје, „нека
прими к знању да његов поступак повлачи неминовну оцену државне
власти да ли уопште заслужује да остане у државној служби". После
овако оштрог министровог одговора Богдан Јанковић је одустао од
оставке.
Професура у Солуну имала је својих специфичности. Солун је био
друга балканска метропола у којој су се мешали Исток и Запад, али са
преовладајућим утицајем Истока. Посебну чар давала је велика и
прометна лука. Кретање у граду било је слободно и сигурно у односу на
неку годину раније када је било терора и убистава Срба, у условима
оштрих сукобљавања Бугара, Грка и Срба. Хроничар Српске гимназије
у Солуну пише о јевтинијем животу у Солуну но у Србији. Архивска
документа, напротив, сведоче да је живот био доста скуп и да су
професори тешко саставл>али крај с крајем. У солунским условима
морало се више пажње посветити себи, изгледу и одевању „јер спољни

13 АС, Мид, ПП одељење 1901 - 228.
14 Исто
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изглед господства је много значио у Турској, а наставник гимназије био
је увек прва личност у варошком друштву." 16
На школским свечаностима, посебно на Видовдан, присуствовао је
представник турске власти и конзули појединих земаља.
Директор Богдан Јанковић је заједно са својим колегама имао бројне
обавезе и ван наставе. Сваке недеље и празником ишли су у цркву
заједно са ученицима, а за време ускршњих празника обавезно су
присуствовали дневним и ноћним службама од Великог четвртка па до
трећег дана Ускрса. Ишли су на славе у српске куће код родитеља чија
деца нису становала у интернату. Такође су дочекивали Србе на своју
славу. Професори са директором морали су присуствовати свим приредбама, које би приређивале разне колоније страних држављана.
У таквим условима где су се преплитали лепо и материјалне
тешкоће, Богдан Јанковић не одустаје од своје жеље да се врати у
Србију. Двадесет другог јуна 1901. године у писму упућеном министру
председнику Министарског савета, господину министру иностраних
дела, после речи захвалности и одликовања што је постављен за
директора, замолио је да буде разрешен од службе при Министарству
иностраних дела и да га упуте на редовну дужност у Србију. Као разлог
је навео погоршање здравственог стања своје супруге Милице, која се о
великом распусту лечила код специјалисте у Београду и чије се стање
погоршава. „О лечењу овде у Солуну не може бити ни говора пошто
овдашњи лекари немају потребно знање, ни рутине за овај посао, о чему
сам стекао уверење на два случаја баш у нашој колонији." 17
Двадесет деветог јуна 1901. министар је усвојио молбу Богдана
Јанковића с тим да се дужности директора „Дома науке" разреши
крајем јула 1901. докле ће му се издавати и додатак и да му се плате и
трошкови за селидбу до Београда исплате по поднесеним рачунима, а
дужност да преда Драгомиру Обрадовићу, професору.
О овоме је Министарство иностраних дела 9. јула 1901. известило
Министарство просвете у Београду: „Г. Богдан Јанковић, који је као
професор Немањине Гимназије стављен на располагање повереном ми
Министарству, вршио дужност директора гимназије у Солуну, обратио
ми се с молбом да га разрешим од те дужности, како би се могао
вратити у Србију. Иако сам био потпуно задовољан његовим радом,
морао сам ипак усвојити разлоге који су г. Јанковића руководили да
моли повратак у отаџбину. По његовој молби донео сам решење да се г.
Јанковић крајем јулија разреши од дужности директора гимназије и
упутим повереном Вам Министарству.
Саопштавајући Вам ово мени је г.м. пријатна дужност констатовати
да је г. Јанковић за време свога службовања у Солуну био исправан,

16 Споменица... 115.
17 АС, Мид, ПП одељење 1901 - 228.

вредан и националним пословима одан радник, КОЈИ je у пуноЈ мери
заслужио похвалу."18
Одлазак Богдана Јанковића из Солуна није текао по плану, па
Конзулат 9. августа 1901. године о томе извештава Министарство
иностраних дела у Београду: „Како је граница затворена, то, г. Јанковић
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и кад би био разрешен, не би могао отпутовати. Међутим, да као
разрешен седи овде било би због његовог ауторитета доста незгодно, с
тога ми је част умолити Министарство за одобрење, да г. Јанковића
могу разрешити онда, кад буде могућности да он отпутује." 19
После отварања границе Богдан Јанковић је са породицом отпутовао
у Београд, где ће радити као професор до лета 1904. Четрнаестог јула
постављен је за директора и професора Вал>евске гимназије и био је на
челу ове школе све до избијања рата 1914. За време његовог директоровања Ваљевска гимназије остварује пуну афирмацију и врло солидне
резултате: подигнута је нова гимназијска зграда, гимназија је постала
осморазредна, развијене су ваннаставне активности.
У овом периоду Богдан Јанковић је активан и у политичком животу
и био је народни радикалски посланик за округ ваљевски од 1905 - 1918.
године.
У најтежим данима Првог светског рата дели судбину свог народа.
Са војском и бројним избеглицама прешао је Албанију. Активан је у
раду Народне скупштине на Крфу. Умро је 24. јула 1918. године у Ници
у Француској. Посмртни остаци Богдана Јанковића са још седам
знаменитих Срба пренети су 6. новембра 1926. и сахрањени о државном
трошку у Београду.

Резиме
Богдан Јанковић је истакнути јавни, културни и политички радник у
Србији крајем XIX и иочегком XX века. Рођен је у Ваљеву 8. маја 1868.
године. По завршеној Великој школи ралио као ггрофссор ботаникс и
зоологије у Ваљеву, Алексинцу и Београду.
За професора Српске гимназије „Дом мауке" у Солуну, који је тада био у
саставу Турске, постављен је у лето 1897. године, а 16. фебруара 1899. постао
је заступник директора, а директор 13. јануара 1900. У исто врсме је држао и
часове.
У периоду када је био директор, отворсн је VI разред, а извршене су
припреме и за отварање VII разреда, основана је читаоница и ђачка литерарна дружина „Дојчин", прва те врсте међу српским гимназијама у Турској.
Залагао се за модернизацију школе и подизање нове гимназијске зграде.

19 Споменица четрдесетогодишњице Државне мушке гимназије у Скопљу 1894-1934,
Српске гимназије у Цариграду, Солуну и Скопљу, иако писана знатним делом на
основу архивске грађе и поред врло корисних података које нуди, има и својих мана.
Писана је у националном заносу: готово ИДИЈШЧНО су приказани професори и њихов
живот у Солуну. Наводи се да је живот у Солуну малтенс лагодан, а архивска
документа говоре о тешкоћама и новчаним оскудицама српских професора. Има и
противуречности кад је реч о Богдану Јанковићу: на страни 139 за Богдана Јанковића
се наводи да је директор од 1898/99. до краја 1900/1901. Ма страни 140 пише да је
Богдан Јанковић, професор од 1897 до 1900, затим директор 1900. до краја 1901/1902.
школске године. Тек смо на основу Фонда Министарства иностраних дела.
Политичко-просветно одељење, утврдили праву истину о кретању у служби Богдана
Јанковића у Солуну. (Архив Србије, Министарство иностраних дела Политичко-просветно
одељење, 1901 - 228).

Борио се за потпуну српску вишу гиммазију у Солуну, јер би тек тала имала
своје пуно оправлањс.
У августу 1901. вратио се у Београл, а у периолу 1904-1914. године
директор је Ваљевске гимназије, која тада постижс своју пуну афирмацију.
Посланик је Радикалне странке у Ваљевском округу од 1905. до 1918. године.
Умро је у Француској у Ници 24. јула 1918. Посмртни осгаци Богдана
Јанковића, заједно са још седам знаменитих Срба, пренети су 6. новембра
1926. у земљу и сахрањени о државном трошку у Београду.

Summary
Bogdan Janković was a prominent public, cultural and political worker m Serbia at the
end of thc XIX and the beginning of the XX century. He was born in Valjevo on Мау 8th
1868. After graduating from the lligh school hc worked as a teacher of botany and
zoology in Valjcvo, Aleksinac and Belgrade.
In summer 1897. he was appointed as a tcacher of Serbian Grammar school "Sciencc
centre" in Salonika, which was a part of Тигксу at that time, and on February 16th 1899.
he became a deputy of the principal, and a principal on Јапиагу 13th 1900. He was
teaching at the same time.
In thc period when he was a principal, thc VI class was formcd as well as the
preparations were made for the formation of the VII class, the reading-room and pupils'
literary society "Dojčin", the first of that kind among Serbian Grammar schools in Тигкеу
were established. He plcaded for the modernization of school and construction of the new
building of thc Grammar school. He was fighting for a complctc Serbian High Grammar
school in Salonika as it could be fully justified only then.
In August 1901. he came back to Belgrade, and in the period 1904-1914. he was the
principal of Valjevo Grammar school, which was fully rccogni/.ed at that time. He was a
deputy of the Radical Party in Valjcvo district from 1905 to 1918. Hc dicd in France, in
Nice on July 24th 1918. The mortal remains of Bogdan Janković, togcther with other
seven prominent Serbs, were brought to our contry on November 6th 1926 and buried at
the expense of the statc in Bclgrade.

Богумил Храбак

ВАЉЕВО У РАТУ 1914. ГОДИНЕ
Односи између Србије и Аустро-Угарске почели су да се заоштравају већ од лета 1903. године, а од почетка царинског рата (1906) они су
већ тражили реално ангажовање војних чинилаца. За време веома
акутног заоштравања поводом анексије Босне и Херцеговине (19081909) највиши аустроугарски штабови рачунали су са нападом на
Србију са Дрине у правцу Ваљева, после чега би се прикључило и
наступање од Саве. Такви планови су израђени још у време кад је на
положају начелника Главног генералштаба био генерал Бек, чији је
помоћник био генерал-фелдмаршал Оскар Поћорек. Тај неповољан
правац наступања (уместо долином Мораве или долином Колубаре до
Обреновца, а потом на Горњи Милановац изабран је зато што је требало
штитити Босну од најезде Србијанаца. 1 Августа 1914. напад на Ваљево
имао се извести не само долином Јадра, него и преко бившег Новопазарског санџака и Ужица, јер је постојала претпоставка да се у Новој
Србији, дакле и у Старој Рашкој, налазе само нерегуларни четнички
одреди („банде"), који неће пружити прави војнички отпор. Дванаестога августа Дрину је требало да пређу четири дивизије и две бригаде, са
задатком да у Ваљеву буду најкасније 17. августа. Поред тога, 15. корпус
је имао задатак да се прошета Санџаком и са југа нападне Ужице. Према
површном прорачуну штаба V армије, XV корпус је могао да стигне у
Ваљево за осам дана по доласку V армије у тај град.2
Десетога августа, пре аустроугарског форсирања Дрине (12. августа),
српска Врховна команда држала је код Ваљева само једну дивизију.
Командант V армије, генерал пешадије фон Франк, запитан за изгледе
офанзиве, био је мишљења да Србија не може издржати кад се обухвати
са три стране, дакле и са јужне; управо због јужног правца он је тражио
да Главни војни стан затражи и радикално употреби VI армију; задатак
ове би био да овлада простором Ужице-Ваљево, тако да би заузеће
Ваљева било оријентир за све аустроугарске јединице у Србији. 3 У
1
2
3

А. Краус, Узроци нашег пораза, Београд 1938,137 и 140.
Исто, 159.
Osterreich Ungams letzter Krig 1914 -1918 (у даљем тексту OULK), R И, Wien 1931,107,108.

плану је било и коришћење II аустроугарске армије, чија би асистенција била да пређе Саву код Шапца, продире ка Коцељеви па да крене на
Ваљево, тако да би зашла за леђа српским дивизијама на Дрини.
Северну границу имала је да брани I српска армија, и то: одбрану
прелаза и правца од Обреновца према Вал>еву или Аранђеловцу; њене
јединице биле би и код Шапца и Лознице, а штаб би био у Ваљеву.
Аустрија је на речне међе довукла и хаубице, да учествују у наступу на
Ваљево.4
Српском командовању било је јасно да правац долином Јадра и од
Мачве води на Ваљево, које би постало први ратни циљ Хабзбуршке
монархије. Ипак, добро се знало да је тај правац дужи (160 км) и
неупоредиво тежи од класичног моравског пута, а да је корист акције
обухватања војничких маса ако не ризична, оно без сигурне перспективе; поред тешкоћа које настају преласком река, постојале су и теренске
препреке до Ваљева а нарочито источно од Ваљева, у смеру Крагујевца.
На дринском војишту Ваљево је несумњиво било комуникативно
средиште, али су путеви били мало проходни и за лето, а камоли ако се
операције продуже и у позну јесен. 5
Офанзива аустријске Балканске војске почела је 12. августа у зору
преласком Дрине. Задатак V армије (са VIII и XIII корпусом, укупно пет
дивизија) да пређе ноћу (12/13. августа) доњу Дрину на сектору Амалије
- Коли па и да продре правцем Владимировац - Велики Бошњак ка
Коцељеви и Ваљеву, те да затим скрене на североисток ка селу
Стублине (југозападно од Обреновца) - Уб - село Словац. Шеста армија
(XV и XVI корпус али без 47. дивизије, свега три дивизије, односно
осам брдских бригада) имала је да пређе ноћу 12/13. августа средњу
Дрину, на одсеку Зворник - Љубовија и продре преко Крупња и Пецке
према селу Ставе и да у околини Ваљева с јужне стране обухвати
Ваљево, маневришући против левог крила и позадине српских снага у
заплави Јадра; после заузећа Ваљева, VI армија је имала да наступа ка
вододелници између река Љига и Колубаре.6
Одбрана Ваљева била је поверена III српској армији, али је она била
очигледно слаба да се носи са тешким задатком. Састојала се само од
две дивизије, те је било јасно да ће такорећи одмах морати испразнити
целу северозападну Србију па и територије испред Ваљева. Такав развој
догађаја могао је угрозити Српску врховну команду, јер би изгубила
територијални ослонац за своје главне снаге (II и I армију), које су још
биле стациониране у северној Шумадији, из бојазни да би аустроугарски напад могао да уследи и према Београду. (Чување основних снага
била је одлика Главног генералштаба чак и априла 1941. године).
Уместо да нападачи наметну да битку прими на Церу, она би била
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Ж. Павловић, Битка на Јадру августа 1914. год., Београд 1924,67,69.
Исто, 71, 77.
М. Раденковић, Церска операција, Београд 1953,68-69.

приморана да битку прими испред Ваљева или чак на Колубари, што су
Аустријанци и желели. 7
Задатак Дринске дивизије II позива (III армија) 12. августа био је да
са Лозничким и Шабачким одредом брани прелаз преко Дрине и
нарочито Саве, од Зворника до ушћа речице Вукодраже у Саву, да
штити прилаз Ваљеву од Лознице и од Шапца. Прелаз Саве од
Вукодраже до Колубаре имао је да спречава Обреновачки одред и да
штити правац Оберновац - Уб - Ваљево; у случају повлачења, одред је
морао да се базира на убским положајима. Одбрану граница на Дрини
од Љубовије до Узовнице прихватио је Љубовијски одред, са обавезом
да штити правац Љубовија - Прослоп - Ваљево; положаје Прослопа
одред није смео напустити без изричитог наређења, те га је имао добро
утврдити. Одржавање везе са Ужичком војском поверено је допунским
батаљонима V пука II позива на Дебелом брду.8
Српска врховна команда очекивала је главни удар на доњој Сави, те
је 12. августа наложила команданту III армије да нареди Коњичкој
дивизији да уђе у састав II армије и да се најкраћим путем пребаци на
Уб. Истом команданту заповеђено је 12. августа по подне да нападне на
комуникације непријатеља у долини Јадра, и да то изведе помоћу
Рудничког четничког одреда мајора Танкосића; Танкосић је имао да
преко Пецке и Крупња пребаци одред на Борањску планину и да одатле
дејствује на комуникације које су у долини Јадра служиле непријатељу. 9
Аустроугарске снаге код Лешнице и Лознице јавиле су (12. августа)
да се мора причекати са прелазом Дрине, јер се на простору Ваљева
налазе три српске дивизије; 10 саопштено је да се јаке српске, вероватно
обе дринске дивизије (I и II позива налазе у покрету преко Ваљева;
поред тога једна Моравска дивизија наступала је ка Крупњу, а четврта је
боравила код Шапца. У ствари, 5 пук I позива са дивизијском брзометном артиљеријом кренуо је од Ваљева ка Лозници. Тринаестога августа
пре подне из Ваљева је упућен ка Лозници и један дивизион брдске
артиљерије. Генерал Краус тврди да је српска артиљерија била бол>а од
аустроугарске већ већим дометом дејства и мање истрошеним грлима.
Срби су 13. августа извели покрет из Ваљева ка Шапцу. Пуковник
Вељковић је известио да је обавештен да на Мишару нема АустроМађара те је стога свој одред упутио ка Шапцу, а и заповеднику
Шабачког одреда на Слатини је наредио да крене ка Шапцу. Више
7

Исто, 70. - Но пре одлучне битке Српска врховна команда је још 12. августа по подне
мислила да предузме противнапад од Ваљева армијском резервом III армије ка Шапцу,
који су град Аустријанци заузели у току преподнева. У исто време и II армији је
наређено да пође у сусрет непријатељу од Уба на Коцел>еву па на Шабац (Велики рат
Србије за ослобођење и уједињење Срба, Хрвата и Словенаца - у даљем тексту ВРС књ. I Београд 1924, 52, 54).
8
ВРС I, 35, 42, 43.
9
ВРС I, 50, 54, 55, 56. - Коњичка дивизија је дотле бранила земљиште код Смедерева
(Исто, 59)
10 OULK 1,110.

команде заповедиле су пуковнику Вељковићу да наступи ка Шапцу и уђе
у варош. Увече 13. августа Руднички четнички одред (са 500) стигао је
до Крупња. Ноћ 13/14. августа брдски дивизион преноћио је код
Завлаке. 11
Главни прелаз Дрине Аустријанци су извели код Батара. Пре тога су
јединице VIII корпуса прешле Дрину код Амалије те су кренуле ка
Видојевици, како би олакшале главно прелажење реке код Батара.
Одмах није могло бити сумње да ће непријатељ наступити долином
Јадра ка Вал>еву. Како је изостало слично главно искрцавање царскокраљевских трупа на Доњој Сави 13. августа, Коњичка дивизија је
поново враћена III армији у Вал>ево, с напоменом да је армија употреби
на десном крИлу својих снага, тј. у смеру Шабац - Лозница. Но, одмах је
измењена одлука, па је Коњичка дивизија враћена II дивизији за
операције око Уба, тј. да отера искрцане Аустријанце у Саву. Прво
повлачење извео је Шабачки одред који је одступио са Мишара ка
Ваљеву. У току ноћи 5. пук из Ваљева стигао је (13. августа) на положаје
Г. Добрић - Грнчарско гробље, код Завлаке.12
Четрнаестога августа одиграо се први бој између зараћених страна
између Лешнице и Лознице. Аустроугарске снаге су успеле да успоставе мостобран између Лешнице и Лознице и да скрше отпор придошлих
српских јединица. Тиме је пут долином Јадра начелно био отворен. 13
Пре подне тога дана VIII корпус је фланкирајуће дејствовао преко
Лешнице, омогућавајући XIII корпусу да Србе пред собом потисне
фронталним нападом. Живко Павловић претпоставља да није било
довољно времена да се српске снаге прикупе чак ни за одбрану Ваљева,
из којих су се једино могле одвојити јединице за запречавање наступа
долином Јадра. Командант V армије фон Франк је у подне 14. августа
наредио XIII корпусу да нападне висове на десној обали Дрине,
источно и северно од Лознице. Увече тога дана узети су на јуриш
положаји које је бранило шест српских пукова. Ти положаји су били
јако утврђени и тиме је створен сигуран отпор аустроугарском мостобрану на Дрини. 1 4 Командант III армије у таквим условима тражио је да
једна дивизија са Уба дође да брани Вал>ево. Прва армија је тада имала
да обезбеђује дејство друге две армије. 15 Дринска дивизија I позива,
вероватно извршавајући налог Врховне команде, није се утврђивала
пред Вал>евом, него је пошла да брани положаје око Шапца.16
Петнаестога августа јединице аустроугарске V армије кренуле су да
поседну висове западно од Ваљева, које је српска војска доста добро
утврдила, посебно око Каменице. Истога дана кренула је колона од
11 ВРС I, 56, 57, 60, 64. - Аустријанци су 12. августа изјутра прешли Саву и заузели
Шабац. Шабачки одред се од Мишара повукао ка Ваљеву (Исто, 51-52).
12 ВРС 1,90,95,98,100,104,105.
13 Ж. Павловић, Битка на Јадру, 173. - Вид. на више страница дело: General VVoinovich General von Hoen, Gescichte des NVeltkrieges, у едицији Osterreich-Ungarns krieg.
14 Ж. Павловић; Битка на Јадру, 175.
15 ВРС 1,122.
16 OULK1,113; М. Раденковић, Битка на Јадру, 111.

Шапца према Крупњу, не наилазећи на иоле већи отпор. 17 Српска
врховна команда морала је да закључи да Аустријанци хитају ка Ваљеву,
јер нису желели да својим противницима оставе времена за дислокацију трупа са северне на северозападну страну, код Каменице и на Јадру.
Аустријанци су хтели да пешадијом изведу неку врсту блиц-крига, док
су српски команданти примењивали тактичке радње као да рат није
маневарски него позицијски, тј. да се као на шаховској табли померају
фигуре, тј. дивизије; избегавали су стварање услова за решавајуће битке
са одморним снагама Двојне монархије. Тога дана II армија је изводила
само демонстративна дејства у рејону Шапца, ударајући на делове из 29.
дивизије који су код Митровице прешли у Мачву, а који су на
србијанском терену појачани са још три батаљона. Задатак тих малобројних снага био је примицање Ваљеву са северозапада. Према Лозници и Лешници удружиле су се обе дринске дивизије. У току ноћи 14/15.
августа Дринска дивизија II позива је стизала на положаје Богићевића
Кулине - Гробље - Велики Градац (к. 334) - Мајдан. У току ноћи 14/15.
августа отпочело је повлачење према Вал>еву. Непријатељ још није
могао да пређе у фазу гоњења српских јединица, тако да је повлачење
обављено без узнемиравања и под заклоном ноћи. 18
Битка на Јадру трајала је од 16. до 19. августа. Она се 18. августа
водила на положајима Завлаке, Текериша и јужно од Шапца. Код
Текериша наступила је 21. стрељачка дивизија. 1 ^ Као продужетак битке
на Јадру одиграла се на суседном простору церска операција, која је
значила прву српску па и савезничку победу у Првом светском рату.
Церска операција је спасила Ваљево од пребрзог пада, али је зато
ратовање више измучило Ваљевце.20 У вези са окршајем на Церу
критичан генерал Краус начинио је примедбу да се пешадија са својим
тежим наоружањем непотребно верала на висију од 600 метара (због
„планинске стратегије" главних царскокраљевских штабова) док су
само нешто касније брдске бригаде утопиле своје војнике у галицијске
баруштине. 21
Одмах после битке на Јадру V аустроугарска армија надирала је ка
Ваљеву. Против тога наступа II српска армија која је оперисала на
малом простору Шабац - Цер (25 км.) настојала је да са својим левим
боком заустави то надирање ка Ваљеву.22 На Церу V армија је устукнула,
а 20-21. августа започео је офанзивни продор ка Ваљеву, и то пре свега са
правца Шапца. 23 Прва три дана против Ваљева и његове одбране, с
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обзиром иа малу удаљеност града од Дрине и опште слабости III српске
армије, Аустријанци због наглог надирања нису имали довољно времена да прикупе делове VI своје армије да би помогла наступ V армије и
да би с њом кооперирала у офанзиви. Осми корпус је упућен кроз Мачву
и Поцерину да се српској страни не би дозволило да се припреми за
решавајућу битку пред Ваљевом, евентуално на Колубари. 24 Аустријски
стратези су грешили: Српска врховна команда није намеравала да ту
прими решавајућу битку, него је царскокраљевске солдате вукла на
тежи терен, даље од базе снабдевања и не у мање блато.
Средином августа (2/15) Тимочка дивизија II позива приспела је у
Жупањац, а 3/16. августа сместила се на положаје код Ваљева, за одбрану
правца Пецка - Ваљево. Тимочка дивизија I позива стигла је 2/15. августа
на ноћење у Лазаревац, а сутрадан на положаје код Ваљева, за одбрану
правца Лозница - Ваљево. Штаб I армије приспео је (2/15) у Ваљево.
Љубовијски одред, после борбе коју је имао 4/17. августа, повукао се
истога дана. Аустријанци су наступали колоном од једног пука пешадије ка Белој Цркви а другом колоном на Ваљево. Моравска дивизија II
позива била је 3/16. августа на положају код Уба где је била отпочела
утврђивање. Тога дана увече добијено је наређење из I армије да због
критичног стања код III армије дивизија одмах усиљеним маршем
крене ка Ставама, да заузме положај Јолина бреза - Ставе - Совачки Кук
(можда Кик) и да га почне утврђивати. Дивизија је привремено ушла у
састав III армије; у Ваљево је стигла 4/17. августа у подне. У констелацији збивања 6/19. августа у долини Јадра, постала је актуелна одбрана
смера Шабац - Ваљево. Српска врховна команда са Уба наредила је да се
спречи даље непријатељево надирање од Шапца ка Ваљеву и Текеришу,
да би се олакшала ситуација у долини Јадра; тај задатак добила је једна
од дивизија I армије. Тимочка дивизија I позива остала је под ингеренцијом штаба I армије. Осамнаестога августа један батаљон Ужичке
војске послат је на Дебело брдо да запречи наступ непријатеља ка
Ваљеву.26
Двадесетога августа, пошто ситуација код Шапца није била решена, а
могла се евентуално и погоршати на српску штету, Српска врховна
команда наредила је Тимочкој дивизији I позива да из Ваљева одмаршира ка Коцељеви, на Велики Бошњак, где би се ставила под
команду I армије која је преузела одбрану целог терена. То је значило
да је завршена прва етапа рата у северозападној Србији, која је окончана
аустроугарским привременим заузимањем Ваљева.27
Неке појединости треба подробније навести. Обе тимочке дивизије
имале су задатак (средином августа) да задржавају аустријске трупе,
посебно са правца долине Јадра. Команда VIII корпуса рачунала је (15.
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августа) да ће српска војска дати одлучну битку пред Ваљевом, и да ће
ту бити скршена. Тога је била свесна и Српска врховна команда, те је
напуштање Ваљева била жртвована фигура (иако значајна). Аустријанци су заузели Ваљево 18. августа.28 Очекујући српски противудар тек
пред Ваљевом аустроугарска обезбеђења била су несмотрена, нарочито
код десне колоне (21. дивизија) која је претрпела ноћни удес клања на
Текеришу. Командант V армије генерал фон Франк, био је један од
аустроугарских виших старешина који је правилно прозрео српски
војни распоред са шест дивизија према четири аустријске, али је ипак
имао налог да срља даље, на Ваљево.29 Пред пад Ваљева у граду је остала
чп

само пуковска окружна команда.
Ваљево је пало у руке завојевача у време церске операције, која је
трајала од 15. августа увече до 19. августа по подне, и то између делова V
аустроугарске армије и јединица II, односно III српске армије. Текериш
је представљао бочни правац у односу на долину Јадра, којом је
наступала главнина царскокраљевских регименти према Ваљеву. Гоњење потучених Аустријанаца почело је 19. августа у Великом Бошњаку. 31
У противофанзиви после церске операције Српска врховна команда
заповедила је (23. августа) Тимочкој дивизији да 23. августа буде у
Ваљеву на располагању Врховној команди. Аустријанци су се одмах
после Цера повукли, али се нису збунили и обесхрабрили, те су пошли
правцем Рогачица - Вал>ево да утврде несигурно поседање Вал>ева; то је
било 22. августа. Тим покретом ударили су у бок и позадину III српске
армије, те су приморали резерву Шумадијске дивизије I позива да
пошаље
два батаљона 11. пука са једном брдском батеријом ка Кадињачи. 32
После пада Ваљева у руке Аустријанаца настала је закаснела битка за
Ваљево. Аустроугарски наступ на Ваљево био је сувише нагао. Генерал
А. Краус после рата сматрао је да је требало застати у Ваљеву и на
Колубари, па тек након освежења трупа прећи на убрзан наставак
офанзиве. Трупе су трпеле велику оскудицу у свиг* потрепштинама;
није било иоле довољно хране ни муниције, а на рано разблатњављеним путевима није било могуће дотурити потребан провијант. 33 Одмах
после пада Ваљева штабови су почели издавати наредбе да поједине
дивизије и мање јединице крену за Ваљево. Такву заповест прва је
добила (22. августа) Тимочка дивизија I позива. После су две друге
дивизије чија је пешадија добила руске брзометке, имале да крену у
Ваљево. Решење са Ваљевом покушало се добити на Кадињачи, иако она
није била близу. Наиме, команданту Ужичке војске је наређено да 15.
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прекобројни пук III позива из Пожеге крене у Ужице, а затим би се
одмарао на Кадињачи, где би ушао у састав трупа које су биле одређене
да одржавају правац од Бајине Баште и Рогачице ка Ужицу и Вал>еву.
Кад су, после Церског боја аустроугарске јединице потиснуте на запад
и северозапад, Ваљево је крајем августа поново било у српским рукама.
Пуковнику Петру Мишићу наређено је да преко Ужица оде у Крупањ,
пред нову фазу битке на Дрини; пуковник Мишић био је 1. септембра у
Ваљеву а наредног дана у Крупњу. Четвртога септембра аустроугарске
армије процењивале су да Срби имају три дивизије у Мачви, једну код
Крупња, једну код Ваљева, две код Шапца и једну код Ужица. 34
Према схватању аустроугарских војних историчара, битка на Дрини
трајала је од 6. септембра до 4. октобра.35 Код неких српских војних
писаца хронологија је друкчија - од 26. септембра до 24. октобра.
Српска војска предузела је операцију ка Вишеграду. Прва фаза битке
трајала је до 14. септембра. Четврти пук I, II, и III позива, који је 11. и 12.
септембра стигао у Ужице, продужио је марш и приспео у Коцељеву,
према Ваљеву, да појача слаби састав III армије, која је и даље имала
задатак да брани Вал>ево. У Ваљево су стигли и рањеници са подручја I
армије. Из самог Ваљева трупе су још 9. септембра слате из Комбиноване дивизије која је гарнизонирала у Ваљеву, у Крупањ преко Става и
Пецке. Те јединице су такође ушле у састав треће армије. Штаб III
армије налазио се у Брезјаку а слагалиште хране било је у Крупњу.
Потом су ти делови ушли у састав одредалуковника Мишића, који је
оперисао у пределу Љубовија - Зворник. Из Ваљева су топови слати у
Крупањ, четири дебанжова топа, и на Дебело брдо два дебанжова топа.
У Крупањ су преко Ваљева, Става и Пецке кренули (9. септембра)
делови Дунавске дивизије II позива, који су дотле били постављени на
Скели код Обреновца. За превожење тих делова у Ваљево послужила је
железница.
Трупе I армије са Саве (12. септембра) пребачене су око Ваљева због
тешке ситуације код Крупња. Дунавска дивизија I позива налазила се
(12. септембра) у Срему, којој је наређено да ноћу пређе Саву, користећи оба подигнута моста, те да преко Близоњских висова одмах крене,
такође у Вал>ево. Са Дунавском дивизијом имала је да крене и тешка
артиљерија I армије у Ваљево, где је добила наређења за даљи рад. За
Крупањ је пошао и комбиновани пук крушевачких резервних трупа,
које су се дотад налазиле у Ваљеву. Одмах затим у Крупањ је пошла и
Дунавска дивизија II позива. Седми пук II позива који је био у саставу I
армије, по доласку у Пецку ушао је у састав III армије. Правац Ваљево Пецка имала је (у оквиру III армије) да обезбеђује Комбинована
дивизија I позива; њен би задатак потом био да дејствује у бок и
позадину непријатеља, ако би надирао ка Завлаки. Делови Дринске
дивизије II позива остављени су у Горњој Дубрави са једном батеријом,
34 ВРС II, 17,23.
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као армијска резерва а, у ствари, опет за обезбеђење смера Пецка Ваљево.36
Средином септембра настала је нова ситуација на фронту западно од
Ваљева, пре свега на простору који је покривала III армија. Посебно је и
даље био важан правац Пецка - Ваљево. Из Ваљева је 14. септембра
упућен 4. пешадијски пук I позива са једном брзометном батеријом
преко Става на Пецку и даље на Рожањ, који је стављен под команду
Дунавске дивизије II позива, али тако да га командант дивизије
искључиво држи код Рожња и њиме обезбеђује пут преко Пецке за
Ваљево. Следећа фаза битке на Дрини трајала је од 15. до 25. септембра
и обележена је могућим повлачењем. У случају да II армија буде
приморана на одступање ка Видојевици, јединице су имале дужност да
се држе што упорније и да успоре наступ Аустријанаца. Та армија је
требало да се повлачи на линију Слатина - Брестовац - Цер. Ту линију
српска војска је имала да држи што упорније и дуже, обезбеђујући
правац Шабац - Ваљево. Лево од II армије налазила се III армија, и с њом
је требало одржавати везу што интензивније. Комуникације II армије
биле би Велики Бошњак - Коцељева - Ваљево, а за III Завлака - Осечина
- Ваљево, низ Обницу. Штаб Врховне команде налазио се у Ваљеву. Прва
армија је боравила око места Ставе, позади III армије. Због неисправног
пута Ставе - Балиновић - Ваљево, и комуникацијска линија I армије
била је Пецка - Ставе - Ваљево.37
Ваљево је тих недеља било велики гарнизон. Командант II армије
наредио је (15. септембра) својим дивизијама да од претеклих резервиста I позива образују јединицу, коју би са градском артиљеријом
послали у Шабац; формиран батаљон био је наоружан руским брзометкама и у Шабац је имао да стигне 17. септембра. Дунавска дивизија I
позива била је (16. септембра) код Прослопа, а њен 12. кадровски пук
налазио се на Дебелом брду, тј. на путу Рогачица - Ваљево. Да би се
утврдило Ваљево, одузимана је артиљерија другим одредима. На пример, команданту Браничевског одреда (у Пожаревцу) наређено је да
отправи две хаубичке батерије, које су се налазиле у саставу одреда; од
Осипаонице до Аранђеловца, Лазаревца и Ваљева транспорт је имао да
се обави возом. Изводећи успешна дејства, трупе I армије су се знатно
удаљиле од свог комуникацијског смера (Пецка - Ставе - Ваљево),
терајући непријатеља. Како су јединице напредовале по брдовитом
земљишту, све се теже обављало снабдевање, а поготово се постављало
питање евакуације, у случају да до ње дође у операдијама. Командант I
армије молио је да се бар Дунавска дивизија II позива може користити
комуникацијским правцима II армије, на правцу преко Крупња и
Завлаке ка Ваљеву. Командант II армије (у Липолисту) наредио је
јединицама, ако би настао случај да се војска повлачи на линију Шабац
- Цер - Видојевица, да се на тој линији организује упорна одбрамбена
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борба, и у том случају дивизија је имала да штити и правац Шабац Ваљево; ако би се пришло одступању, командант армије је оставио
правац повлачења према нахођењу заповедника дивизија.
Аустроугарски штабови су са пажњом пратили шта се дешава на
простору северно од Ваљева. Извештаји који су стизали (25. септембра)
потврђивали су да је наређено повлачење српске војске на положаје
северно од Ваљева; очекивало се да ће Срби припремити отпор северно
од Ваљева и на Колубари. Српска врховна команда преселила се у
Крагујевац. Шездесетогодишњи старци су позвани у Ваљево као последња одбрана вароши. У српској војсци завладала је колера и велика беда.
Губици у последњим борбама износили су 30.000 људи. У редовима
официра јавило се јако незадовољство па су осуђивани кораци Врховне
команде.
После тога настала је стагнација на ратишту. Аустријанци су тек 24.
октобра предузели операцију против Ваљева. Варош је преузета после
тродневних борби (13 - 15. новембра). После пада Ваљева Аустријанци
су одмах продужили офанзиву ка Колубари и Љигу, у времену од 16. до
28. новембра. 40 У периоду релативног смиривања, 2. октобра су војна
слагалишта из Ваљева снабдевала и I армију. Дунавској дивизији II
позива послат је известан број реквирираних кола ради појачања њене
коморе. Командант те дивизије добио је наређење да оправља путеве у
својој ближој позадини. Осми кадровски пук из Ваљева послат је (3 - 5.
октобра) ка селу Јаребицама. Команданту 18. пешадијског пука I позива
на Дебелом брду заповеђено је да остави један батаљон и два пољска
брзометна топа, а да с осталим деловима пука крене одмах за Ваљево где
је требало да се јави Врховној команди. Остављени батаљон и батерија
поново би ушли у састав пука кад их смени један пук пешадије Ужичке
војске, који је у то време покренут из Вишеграда преко Кремана, Дубе и
Маковишта на Дебело брдо.
У прве две недеље новембра владало је оружано затишје на војиштима северозападне Србије. Командантима све три српске армије (8.
новембра) одређена је комуникацијска линија Пецка - Ваљево, а војно
складиште било је у Ставама. Команданту 12. пешадијског пука II
позива на Дебелом брду наређено је (9. новембра) да утврди положаје за
упорну одбрану правца Рогачица - Ваљево и потпуно смени 18. пук, који
је дотад имао исти задатак. Пошто је предвиђено и одступање 12. пука,
он је имао да се при повлачењу прикупи на Ставама и распореди за
одбрану правца Пецка - Ваљево. Командант I армије налазио се у
Пецкој. Њему је наређено да прикупи све своје јединице код Рожња и
Прослопа за одбрану правца од Љубовије и Соколске планине ка Пецкој
и Ваљеву. Командант је добио задатак да на време и уредно обави
38 Исто, 200, 205, 228, 268, 418.
39 ВРС III, 262, 273, 274, 275.
40 OULK III, 658, 679.
41 ВРС III, 51,67, 235.

евакуацију Моравске дивизије II позива. Потом је истога дана (9.
новембра) Врховна команда издала наредбу да се све три армије повуку
ка Ваљеву. Трећа армија имала је да одступи на линију: река Тамнава
(ушће Марић-потока) - кота 295 - село Црниљево - Јанков вис (к. 454) Белутак - Попово брдо - Кик (к. 333) - кота 351, ради упорне одбране;
таквим постављањем III армије морао се обезбедити правац Осемина Ваљево. Друга армија имала је да се повуме на линију: Суво Село (до
реке Власенице) - Парлог (к. 258) - Марков гроб - Велики Бошњак Столице (к. 288) - река Тамнава, обезбеђујући у исто време правац:
Коцељева - Ваљево. Комуникацијска линија I армије била је тада Ставе
- Ваљево, за III армију Осечина - Ваљево, за II армију Коцељева Ваљево. Војишна слагалишта за III и I армију било је Ваљево, а за II
армију Ваљево и Лазаревац. Штаб Врховне команде био је још у
Ваљеву.42
Одступање српске војске у првој декади новембра било је систематско и поступно, са увек тачно означеном комуникацијском линијом.
Узалуд је царскокраљевска Балканска војска очекивала одсудну борбу
код Ваљева. Жиже за одступање главних снага српских трупа биле су
Ваљево и код Уба. Кад се видело да Срби систематски узмичу, аустроугарским јединицама је наређено да продуже гоњење без одлагања, са
напрезањем крајњих снага, и то: V армија ка линији: Бањани Коцељева - Козарци - Каменица (Шабачка) - Бресница - кота 310 - друм
за Ваљево као и Велики Бошњак - Коцељева - Ваљево. Тимочкој
дивизији дозвољено је да се служи путевима који воде кроз Свилеуву и
Баталаге на Коцељеву и Зукве па даље друмом за Ваљево. За Тимочку
дивизију II позива одступница је била комуникација Коцељева Ваљево. Војишна слагалишта за обе Тимочке дивизије и Моравску у
прво време била је Коцељева, док се муниција и остале потребе не
потроше а потом Ваљево. Болничарска чета Моравске дивизије I позива
имала је (11. новембра) да се смести у село Дупљај, поред старог друма
Караула - Забрдица - Ваљево. Трећа армија имала је да се повуче тако да
појача непосредну одбрану Ваљева. С обзиром да је Тимочка дивизија II
позива у борби на Церу врло лоше прошла, веровало се да ће наредити
и Моравској дивизији II позива да учествује у одбрани Ваљева, па је
стога потребно било да се одмах учини све на време. Трећа армија је
имала да поседне линију: кота 357 - Јаутина - Каменица (Вал>евска).
Лево од ње била је Прва, а десно Друга армија. У току 10. новембра
аустроугарска војска је јаче притисла положаје I и II армије, нарочито
Тимочке дивизије II позива и Моравске дивизије II позива. Исход
аустријских успеха променио је општу ситуацију на војишту све три
српске армије. У 15 часова тога дана настало је извесно узмицање. Трећа
армија заузела је нове положаје: кота 357 - Јаутина - Просек - Осладић
- кота 393. Дринска дивизија следовала је храну у Ваљеву 4 3
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Аустроугарска VI армија у то време са средње Дрине допрла је пред
Ваљево са јужне стране, и 11. новембра јој је одређен терен акције од
Вал>ева до Љига. Н>ен XVI корпус настојао је да код виса Боровњака
избије на пут Рогачица - Ваљево. Пета брдска бригада тога корпуса
покушала је да гребеном Оровичке планине од Рамне (к. 1192) избије на
пут Рогачица - Ваљево, али је наишла на вису Боровњак (к. 1177) на
српске јединице као у неком бастиону, те је ту застала; њен напад је
настављен тек следећег дана. Срби су у исто време предузели противнапад на 4. брдску бригаду, али су крваво одбијени, те су се повукли ка
поменутом путу, испред кога су се зауставили зарад давања поновног
отпора. 44 Северно и западно од Ваљева Аустријанци су (11. новембра)
затекли добро израђене шанчеве, но српска војска их је без борбе
напустила и повукла се у ровове позади Колубаре. Прва армија која се
налазила изнад Ваљева, одступила је ка горњем Љигу и одатле у брда
која воде за Горњи Милановац. Сви мостови и комуникације били су
порушени, а стока отерана у позадину. Аустријанци су бацили поглед
на растојање између Ваљева и Обреновца, што је за српску страну
представл>ало терен животне одлуке. То земљиште је било врло тешко
за наступ војске, покривено мочварама у то кишно време позне јесени.
Фелдцогмајстер Оскар Поћорек је 11. новембра издао директиву да се
брже наступи да Срби не би имали времена да израде земљана
утврђења око Вал>ева и нарочито на Колубари. Јужно од Ваљева све се
више груписао XVI армијски корпус. Дунавска дивизија II позива је већ
одмаглила према истоку, да би на Совачком кику ушла у израђене
шанчеве. Северно од те дивизије поставиле су се Дунавска дивизија I
позива и Моравска II позива на Јолиној брези.
Штаб VI аустроугарске армије очекивао је да ће српска војска на
сваком кораку задржавати трупе XVI корпуса у надирању ка Ваљеву. То
се могло закључити из извештаја авијатичара. У исто време велике
коморске колоне помешале су се с артил>еријом и са народом који је
бежао испред освајача, терајући стоку. На друмовима и пољским
путевима одступало се у два или три реда, нарочито од Коцељеве према
Ваљеву. Код та два места и код Каменице могао је да се види прави
кркљанац од војних и сељачких кола и возова, те се саобраћај није могао
лако размрсити. Током 11. новембра нова комуникацијска линија I
армије била је Ставе - Ваљево - Рајковић, а III армија се кретала
друмовима Ваљево - Дивци - Мионица и Вал>ево - Словац - Моравци. 46
Извештаји авијатичара 12. новембра давали су наду генералу Поћореку да српска војска неће дочекати аустроугарске колоне у Ваљеву и
да ће град пасти без борбе, као и месец дана раније. Већ код Коцељеве
могло се видети да се повлачи артиљерија, без које није могло бити
речи о упорној одбрани. Од Каменице и Ваљева клупко концентриса44
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них снага почело се одмотавати и развлачити. Тринаестога новембра
пре подне Моравска дивизија II позива је била последња јединица већег
формата која је напустила ВАљево и смештала се на Јолиној брези пред
дивизијом генерала Гојгингера. Око 14 часова и тај моћан положај био
је изгубљен за српску војску, а Срби су посели суседне висове.47
Кад су аустроугарске јединице (15. новембра) ушле у град, затекле су
чудне немачке пароле које су исписале по кућама њихове претходнице.
Стајало је „Уцелпринц", што значи у жаргону „дворска будала". Та
квалификација односила се на генерала Поћорека, који је заиста добро
стајао са бечким двором и у Сарајеву ревносно примао смернице из
престонице. Беч је, у ствари, тражио брз и одлучан обрачун са Србијом,
јер ствари на Источном фронту нису ишле по плану Централних сила.
Генерал А. Краус објашњава да аустроугарска војска није могла да
застане у Ваљеву па ни на Колубари, да се одмори и снабде, јер то нису
хтели стратези у штабу Главног војног стана, али ни сами војници,
којима је дојадило гацање по блату, те су тражили што брже решење. У
јединицама које су наступале, сматрало се да је српска војска у ропцу и
да треба још сасвим мало да се она дотуче и њен живот угаси. Десно
крило наступајућих трупа није могло да живне, јер снабдевање целе
једне армије није било у стању да се обезбеди на местима до којих је
допрла аустроугарска војска средином новембра. Друм Лозница Ваљево био је тегобан чак и за товарна грла. Решење се могло постићи
једино железницом Забрежје - Ваљево. Зато се и хитало Ваљеву.
Међутим српске јединице источно од Колубаре онемогућавале су
успостављање железничког саобраћаја на прузи, те их је најпре требало
одатле протерати. Зато су VIII и Краусов комбиновани корпус морали
продужити наступање. Тим разлозима Краус оправдава даље продирање свог корпуса, иако се он начелно није слагао ни са правцем
наступања. Да VI армија не би остала сама, док се не скупе српске
дивизије према њој, и та армија (са XIII, XV i XVI корпусом) морала је
да хита да онемогући српски противнапад. Тако су сви поменути
корпуси, два на северу а три са јужне стране, преко Ваљева и са
Колубаре приспели у планине, односно на северу на терен разливених
и нерегулисаних река. Снабдевање и елементарном храном било је
готово никакво. Кише су успоравале напад, а разливена Колубара са
блатним обалама постала је озбиљна сметња и препрека. Ни железничка пруга није могла поправити довоз потреба, јер су се трупе десног
крила отиснуле на исток од Ваљева. Ишло се само даље, док трупе нису
стигле до границе своје издржљивости. 48
47 OULK III, 674, 675 - 9. - VIII корпус наступао је правцем Шабац - Ваљево, а један
батаљон спустио се у Ваљевско Црниљево. У Ваљеву је боравио штаб I армије, а у
граду је било и доста артиљерије, која је слата на околне положаје (ВРС III, 346, 371,
370, 375).
48 А. Краус, н.д., 156, 179. - Аустријанци су настојали да остваре наступ из околине
Ваљева преко Калањевца за Аранђеловац, како би обезбедили позиције за лакше
снабдевање трупа кад падне Ваљево у њихове руке (ВРС III, 388, 391).

Према писању аустроугарских војиих писаца, током ноћи 13/14.
новембра војвода Путник је био готово решен да прими одлучујућу
битку иза Колубаре. Тада је Коњичка дивизија била на десном крилу II
армије, иза Уба и Тамнаве, и она би имала да се употреби за гоњење
потучене аустроугарске војске према западу. Али, вести о стању у I и III
армији, које су лошије стајале од II армије, нису дозвол>авале да се
примени тај програм. Генерал Јуришић - Штурм, командант III армије,
морао је да нареди дал>е повлачење своје армије, а 14. новембра, око 14
часова одступање је наредио и командант I армије генерал Бојовић. Дан
касније I армија се налазила источно од кањона речице Градац,
југо-источно од Вал>ева, а ноћу 15/16 новембра тој армији је наређено
дал>е повлачење. Генерал Оскар Поћорек је могао бити задовољан, јер
су и V и VI армија извршиле задатак и допрле јужно од Обреновца,
чиме је преузета железничка пруга Ваљево - Обреновац.49 Ужичка
војска је 2/15. новембра доживела неуспех, јер се морала повући са
линије Пожега - Косјерић - Ваљево, те је главнина Ужичке војске
одступила у правцу Чачка, да обезбеди своју оперативну позадину. Но
неке јединице Ужичке војске су се 5/18. новембра још задржале на путу
Косјерић - Ваљево, а један аустроугарски батаљон је ноћ 15/16. новембра провео на Буковима. Патрола у правцу Козомора није наишла на
јаче непријатељске делове. Оно што је могло забрињавати штабове
српских дивизија и армија од аустроугарског преузимања Ваљева (15.
новембра, касно увече), било је напуштање команада од стране војника,
после повлачења I армије од Вал>ева ка Љигу. Та појава је нарочито била
изражена код Тимочке дивизије II позива (још 18. новембра), која је
претходно претрпела велике губитке. 50 Већ за 14. новембар предвиђена
је крајња мера - прикупљање бегунаца и убијање у маси, и то помоћу
четника. 51 Битка на Колубари и Љигу, према тврђењу аустроугарских
војних писаца, трајала је од 16. до 28. новембра. Она се одигравала у
условима одступања српских дивизија. Неповољно стање у II српској
армији настало је 1/14. новембра, кад је Моравска дивизија одступила ка
селу Непричави и друмом Кладничка механа - Лајковац и друмом
Вал>ево - Словац; прелаз преко Колубаре је био код Лајковца, а коморски
возови одступали су код Словца, делом са јединицама III армије. 52 У
време поменуте битке V армијом је командовао генерал пешадије фон
Франк са начелником штаба пуковником Синдерманом) а VI сам
Поћорек (са начелником штаба пуковником Кетлом). 53 Током те битке
већ су предузете драстичне мере за подизање морала у српској војсци.

49 А. Краус, н.д. 677, 679. - Напуштање Ваљева, пре, а коме се устремио XVI корпус,
могло је бити врло опасно за целокупну одбрану (ВРС IV, 53,52).
50 Ж. Павловић, Битка на Колубари, I део, св. 1, 103; ВРС IV, 63, 70, 71, 73, 77. Аустријанци нису ометали прелаз преко моста код Словца.(ВРС IV, 77,78.)
51 ВРС III, 391 (Тимочка дивизија II позива).
52 Ж. Павловић, Битка на Колубари, до I, св.1,35.
53 OULKIII, 661,668,671,672.

Примењиване су: смртне казне за ухваћеног бегунца, одузимање права
на располагање имовином, кажњавање и сродника у случају помагања у
скривању бегунаца. 54 Негативно је на војнике утицало преоружавање,
јер су војницима даване руске пушке, у које војници нису имали
поверења. 55 Аустријанци су веровали да неће бити отпора српске војске
све до линије Аранђеловац - Рудник. 56
Избацивањем војника у борби из строја и напуштањем команди
знатно је бројно смањило јединице. Дринска дивизија II позива имала
је (6/19. новембра) само 5814 ефективних пушака. Многи војници су,
наводно залутали у магли, те су се постепено враћали у јединицу; сви
ти „залутали" били су са територије која је напуштана, а бол>е су
познавали терен него војници из других крајева. Војници који нису
бежали, желели су да се бију и да се прекине са одступањем. У
Дринској дивизији I позива команде су спале на 5589 пушака. Највише
губитака имао је 6. пешадијски пук, на који се ипак као на команду
могло рачунати. Губици код 5. пука више су били последица самовољног удаљавања војника својим кућама да спасавају породицу; но и на тај
пук се могло рачунати као на борбену јединицу. Да се хватају одбегли
припадници слате су официрске патроле и у Дунавској дивизији II
позива; из сваког батаљона је издвојен по један официр за хватање
бегунаца и оних који су се привремено удаљили из команди (18.
новембра пре подне). У Моравској дивизији II позива предузимани су
противнапади да се заустави опали морал.5
Питање бегунаца из српске војске постало је крајње акутно. Двадестога новембра Српска врховна команда издала је налог армијама:
„У циљу прикупљања бегунаца са бојишта и ради спречавања
бекства у будуће, начелник штаба наредио је: 1) Да се поред места у
којима ће постојати деповске команде са преким судом, сходно наређењу О бр. 6747 прикупљање бегунаца врши се још у Аранђеловцу и
Чачку; 2) за прикупљање бегунаца у реону II армије да се из Јадарског
четничког одреда упути у Аранђеловац и Младеновац по 40-50 четника,
са по 4-5 десетара и по једним командиром четничког вода; 3) Четници
у Аранђеловцу и Младеновцу стајаће под деповском командом у
Младеновцу, у коју ће се послати упут за рад четника."
У Тимочкој дивизији I позива (13. и 14. пук) у току прикупљања
бегунаца (од 19. новембра увече) акција је извођена „у доста великом
нереду". Колона III армије до 7 часова 20. новембра није се могла
завршити; како се закаснило у прикупљању, кад је колона кренула, била
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Исто, 685.
Ж. Павловић, Битка на Колубари, део I, св.1,147.
ВРС IV, 91.
Ж. Павловић; Битка на Колубари, део I, св.1,147,159,15; ВРС IV, 92. - Аустријанци. су^
предузели последње напрезање трупа да се заузме линија Обреновац - Лајковац Ваљево. Из Ваљева су Аустријанци покренули напредовање 18. новембра, после
тродневног одмора и попуне трупа (ВРС IV, 92,207).

је изложена дејству непријатељске артил>ерије. У Моравској дивизији I
позива бекства су се знатно проширила, посебно у 1. и 3. пуку, који су
дотад важили као одличне јединице; морал пешадије је знатно опао, па
је одржавање пешадије на положају вршено демонстративним дејством
артиљерије. Погоршање стања настало је због пуне оскудице активног
официрског кадра у строју. У Комбинованој дивизији већина регрута
била је само у гаћама и кошуљи, јер одела и обуће није било. Морално
стање било је лоше, посебно код 5. прекобројног пука. Међу артиљерцима здравствено стање и морал били су добри, особито кад се сазнало да
стиже муниција и да ће је бити у изобиљу. 8
Стање у аустроугарској војсци у Србији ујесен 1914. године било је
слично. Док је у српским јединицама главно морално посустајање било
у удал>авању из јединица, код аустроугарских се главни порок састојао
из предавања Србима Словена, тј. Срба, Чеха и Украјинаца. Двадесетога
новембра командант 4. пешадијског пука (II српска армија) известио је
више команде да се предао велики број непријатељских војника, међу
којима је било и два официра који су саслушани. 59 Први прекршај
верности у комбинованом корпусу извршен је месеца новембра на
Колубари. Један батаљон, претежно састављен од Срба, добио је задатак
да преко набујале реке пребаци претходницу од две чете; пошто су
рањена два тада једина активна официра у батаљону - командант и
један четни командир, неки адвокат из Сремске Митровице је успео да
заведе обе чете приликом пребацивања и_ да их одведе непријатељу.
Исто тако, један батаљон 92. пешадијског пука Гцарска инфантерија),
састављен од Чеха, у целини је пребегао Србима.
Било је и у српским јединицама неколико дана касније предавања
Аустријанцима. Било је ситуација да су се војници обеју сучељених
страна желели предати једни другима. У 1. пешадијском пуку (Моравска дивизија I позива) појавило се дезертерство у јакој мери; командант
са официрима чинио је све да појаву угуши, али у томе није имао
успеха; штабу дивизије рапортирано је да је предавање вршено по
извесном плану и да су коришћене изузетне ситуације. У току ноћи
21/22. новембра предала су се два српска војника на предстражама, а у
исто време на другом сектору дезертирали су преко борбене линије два
поднаредника и 17 војника из једног стражарског одељења; најзад је
командант дивизије био присиљен да једну чету смени са предстраже и
упутио ју је као непоуздану у резерву. Морал у обе моравске дивизије
12/25. новембра јако је опао. Магла је одједном (13/26. новембра) штетно
утицала на војнике Дунавске дивизије I позива, нарочито на водове
слате у извиђање, јер су због непрозирне магле такви војници могли
упасти у непријатељске редове и њихове клопке. Живци су посебно
попустили кад су Аустријанци начинили напад на Грађеник. У одреду
58 Ж. Павловић, Битка на Колубари, део I, св. 1,188,191,194.
59 Исто, 122-23.
60 А. Краус, н.д., 87,108.

пуковника Мишића (од шест батаљона) сви напори официра да војници
крену напред, у 9. пуку II позива остали су узалудни, те задатак није
извршен; нестајале су читаве чете, изнуреност војника била је велика а
борбени дух уздрман. Одступање у Моравској дивизији I позива обављено је у нереду. О оронулом моралу констатовао је (13/26. новембра) и
дневни извештај Српске врховне команде.61 У поправљању морала
неких јединица средином последње новембарске декаде јачи отпор
српске војске изражавао се у контранападима, те су на појединим
деоницама повраћени изгубљени положаји, а унеколико се манифестовала снага, борбени дух и општа живост, али ипак не у толикој мери да
би те јединице могле бити сматране поузданим за активнију употребу. 62
Аустријски војни писци констатовали су да се у данима 23 - 26.
новембра запазила провала у срчаности српске војске. Двадесет трећег
новембра 58. пешадијска бригада заузела је висове источно од Конатице. Пешадијска дивизија бр. 50 овладала је висом Маљена, а 24 сата
касније генерал Мишић је морао напустити Сувобор пред 3. и 2.
брдском бригадом, које су се још увек добро држале; оне су са јаким
снагама навалиле на лево крило тамошњих положаја. Двадесет седмога
новембра Срби су извршили јуриш на Главици против 48. пешадијске
дивизије (XV корпус). Код домобрана (хрватског или мађарског) било
је 500 погинулих; налет је поновљен три пута на декунге аустроугарске
војске. Јако оштећена Дринска дивизија I позива нагрнула је на 10.
брдску бригаду. Српска пешадија је међутим дигла оружје против
властитих официра и није хтела да даље јуриша. Генерал Мишић морао
је да повуче један пук са левог бока I армије, који је показао солидарност са својим друговима. На српској страни уследила је најстрожа
казна - децимирање војника уместо да преко преких судова буду
изречене смртне казне појединцима, а аустроугарској војсци предстојало је даље повлачење (29. новембра, које је трајало до 15. децембра).
Дошло је до одлуке удеса војника, како српских, тако и аустроугарских.
Кад се 29. новембра поново навукла густа магла на висове, српске
јединице су се изнова повукле. 63
Царскокрал>евска војска чинила је последње покушаје да заузме
висове на десној обали Колубаре. Њихова прогноза од 30. новембра
јадала се како ће се морати искористити и последња снага да би се
успоставио саобраћај на прузи Обреновац - Ваљево, да су истрошене
људске резерве, да су Срби били у могућности да попуне своје редове
свежим људством из позадине. Аустроугарски XVI корпус није потпуно
овладао тереном између Пожеге и Ваљева ни 28. новембра.64 Ужичка
војска се лагано извлачила и 26. новембра стигла је на ноћење код
Марковачке механе на путу Пожега - Чачак. Трупе Ужичке војске
61
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Ж. Павловић, Битка на Колубари, део I, св. 1,304; део I, св. 2, (1928), 467,508, 537, 555.
Исто, део I св. 2, 541.
OULK 1,695, 701,707,709, 711.
ВРС V, 198.

повлачиле су се са Јелове горе на десну обалу Западне Мораве.
Телефонска веза која је постојала између Чачка и Горње Добрње
прекинута је 26. новембра изјутра. Командант Ужичке војске наредио је
повлачење трупа у току ноћи 26/27. новембра на линију за одбрану
правца Гојна гора - Чачак и према Овчарско-кабларској клисури.
Сутрадан је Шумадијска дивизија добила задатак од армије да обезбеди
правац ка Чачку, уз одржавање везе са I армијом, како би се задржавао
непријатељ у намери да обухвати лево крило I армије и Ужичке војске.
Дивизија је имала да заузме положај на десној обали Западне Мораве
око Црничине и код моста на Морави; слагалишта хране, муниције и
осталих потребних материјала требало је да се евакуише у позадину,
остављајући у Чачку потребе за два-три дана. Основна брига имала је да
буде одбрана правца Ариље-Чачак. Ужичка војска такође је добила
заповест да брани правац ка Чачку, са наслоном на I армију. 65
Аустријанци су 28. новембра припремили продор ка Чачку. Цели XV
и XVI корпус, који су тада представл>али најоперативнију снагу непријатеља, били су концентрисани према I армији и Ужичкој војсци, са
очевидном тежњом да између масива планине Рудничке и Овчарско-кабларске клисуре пробију српски фронт са правцем ка Чачку и долини
Мораве или на Крагујевац; у оба правца непосредан циљ био би
Крушевац, срце Србије. Услед повлачења I армије Ужичка војска је на
заузетим положајима постала немоћна. Стога је Врховна команда дала
налог I армији да Шумадијску дивизију II позива упути ка Чачку, на
позицију Кита (к.632), са задатком да брани правац ка Чачку и обезбеђује леви бок и позадину I армије; део снага које су браниле улаз у
Овчарско-кабларску клисуру требало је вратити на марковачке положаје. Комуникацијска линија за Ужичку војску требало је да буде
Чачак - Крушевац а магацини хране у Краљеву и Крушевцу. 66 Због
повлачења I армије, морала се повући и Ужичка војска за одбрану Чачка
и Западне Мораве, на линију: село Јаново-Каблар-Овчар-Марковица.
Отвор између Рудника и масива Овчарско-кабларске клисуре у дужини
од 30 километара био је правац релативно најмањег отпора, а који је
најкраћим растојањем водио у долину Западне Мораве ка Чачку. 67
Аустроугарска 18. дивизија, као споредна колона XVI корпуса,
дејствовала је на Душковцу, водећи непрестане борбе. Пета брдска
бригада успела је да поседне Велику Зајчицу. Прва брдска бригада
заузела је висове код Душковца, али су Срби једним снажним противнападом повратили Крупичиште, на путу Пожега - Ваљево. Искази
заробљеника, српских официра, наводили су да је Српска врховна
команда имала намеру, као и код Ваљева, да изведе противнапад, али су
њени планови били обезвређени новим снажним аустроугарским нападима; заробљеници су ипак сведочили о нади припадника српске војске,
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ако се добије иешто времена за преуређење јединица, да ће се пружити
отпор у пределу Горњег Милановца и Аранђеловца. Последњег дана
новембра снага офанзивних аустроугарских армија била је већ очито
начета. До 30. новембра XV корпус је запленио шест топова и митрал>еза и заробио 12 официра и 2400 војника. Тај плен је задобијен губитком
3000 погинулих и рањених војника и са још 50 000 болесних који
евакуисани у Вал>ево. Просечно се дневно разбољевало 5-6000 војника.
Бегунци из 42. хрватске домобранске дивизије изјавили су (30. новембра): код војника је изнуреност достигла максимум; говорили су, ако
дође до још малог кретања по овом терену и таквом времену, онда ће их
Србијанци моћи тући и грањем; попуна јединица дивизије вршена је
1914. године пет пута; на вежбу су позвани сви раније ослобођени војне
службе од 24. до 36. године живота, који никад нису служили никакву
војску. Батаљони те дивизије имали су 400-500 људи; у 25. пуку било је
свега два-три активна официра, чете су водили заставници, батаљоне
поручници, и то готово сви из резерве; 25. пуком командовао је мајор,
28. капетан. Војници су се хранили углавном оним што би запленили
по сељачким кућама. Део људства те домобранске дивизије, свакако
Срби, био је склон предавању. 69
Четвртога децембра отпочео је саобраћај на прузи Обреновац Ваљево, те су већ увече први возови са храном и ратном спремом стигли
у Ваљево, и то за XIII корпус у Лазаревцу, за XV у Дивцима и за XVI
корпус у Ваљеву. Требало је да прође два-три дана да се храна дотури
командама које су зашле дубоко у планине. Од железнице није било
веће користи, јер није било довољно товарних животиња за транспорт
од железничких станица, а ни довољно дана да та железница функционише. 70
Истога дана почела је и српска противофанзива, и то на сектору I
армије. Но пре тога приређено је децимирање трупа предвиђених за
контраудар. Јединице су постројене у карама, у средини тог великог
простора ископана је огромна рака. Одређене старешине су извлачиле
из строја сваког десетог војника који су разврставани у редове, а
Босанци из Јадарског четничког одреда су их косили митраљезима и
послагали у раку. 71 Тиме је на изузетно драстичан начин у војне
обвезнике утерана свест о одговорности и да се живот.може изгубити и
у дубљој унутрашњости фронта.
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Ову у историјским изворима незабележену чињеницу још између два рата саопштили
су босански четници проф. др. В. Чубриловићу. Кад су новинари из Радио Београда
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он је то одбио. Доле потписаном, који је тада био асистент на његовом предмету,
објаснио је зашто је позив одбио: није у стању да о збивањима 1914. године говори на
прерађен начин, тј. изостављајући важне, али политички непријатне моменте.

Прва армија је 4. децембра добила наређење да предузме општи
напад на непријатеља с циљем да се што пре овлада главним планинским гребеном Проступ-Рајац-Сувобор-Маљен и развођем између слива Западне Мораве и Колубаре. У Српској врховној команди се сматрало, ако се то постигне, да би био извршен пробој непријатељског
фронта у широком стратегијском стилу и отворен пут за поседање
Вал>ева.7 Дан касније командант Дунавске дивизије I позива намеравао
је да ноћним маршем, потпуно изненадним за непријатеља, избије са
дивизијом на одсек Берковачке главице-Баћевац-Руда, са циљем да
одсече одступницу непријатељским деловима пред фронтом Дунавске
дивизије II позива (која би се најпре задржала на подручју Сувобора и
Маљена) и отворио пролаз тој дивизији. Тиме би била угрожена и
главница непријатељских снага и основна комуникацијска линија
Гукоши-Горња Топлица-Ваљево и одсечен пут одступања ка Ваљеву. То
би било помогнуто наступањем десног крила I армије (Дринске
дивизије I позива и Моравске дивизије II позива). Даље надирање целом
I армијом ка Ваљеву би убрзало решавање неодређеног стања код
суседних трупа. Нарочито је ситуација код Ужичке војске била доста
сложена. 73
Прва армија могла је да енергичније наступи ако се боље обезбеде
лево крило и бок армије, којој је Маљен имао да послужи као наслон.
Неповољна ситуација код Ужичке војске такође је захтевала неоспорну
потребу да се овлада Маљеном пре него што би се предузело јаче
надирање ка Вал>еву и долини Колубаре. 74
Пробој фронта обавиле су Дунавска дивизија I и II позива 6.
децембра. Дунавска дивизија I позива изаслала је одељење за гоњење
преко Горњег Лајковца ка селу Брежђу и селу Осеченици. То одел>ење је
одмах заузело Баћевац и Рудо. Дунавска дивизија II позива наступила је
ка свим прилазима од Букова и са севера од Баљевића. Дунавска
дивизија I позива пробила је пут ка Ваљеву и Мионици. Правац продора
те дивизије простирао се на боку и у позадини непријатељских делова
на крилима аустроугарске V и VI армије. Аустријанци су били приморани да у највећем нереду одступају. На гукошком путу налазила се
маса заробљеника и плена, а коморска кола била су растурена и
закрчила су пролаз. Дејством Дунавске дивизије I позива - Дунавска
дивизија II позива је тренутно била најближа Ваљеву, али је њој
наређено (6. децембра) да остане у осматрачком положају на простору
између Маљена и Крчмарске реке, док остале дивизије буду отпочеле да
избијају на динију Осеченица-Томић а потом преко Буковца, Мратишића и Пријездића буду предузела наступ ка Ваљеву.75
После дејства Дунавске дивизије I позива, командант Дринске
дивизије I позива издао је наређење десној колони дивизије (у 15
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часова) да још те вечери, после продора Дунавске дивизије I позива,
заузме одређени јој одсек. Повлачење је први наредио заповедник XVI
корпуса, с тим да се трупе врате на положај западно од Колубаре, да би
се уклониле од дејства Дунавске дивизије I позива према Горњој
Топлици и Словцу. Аустроугарска комбинована дивизија одступила је
преко Мионице ка Дивцима, 50. дивизија пошла је преко Брежђа ка
Ваљеву, а 18. дивизија преко Косјерића такође ка Ваљеву. Комбинована
дивизија била је у најгорем положају, јер је знатан део трупа те
дивизије био измешан са војницима I аустроугарске дивизије, тако да се
нису могла издавати ефикасна наређења јединицама. Наређење је
гласило да се оставе слабији делови трупа за сузбијање надирања
српских трупа у правцу Мионице. Педесета дивизија успела је да одржи
позиције до предвече 6. децембра на заштитничком простору Косово (к.
472)-Церово брдо (к. 348) код села Рајковића на путу Брежђе - Ваљево.
Али чим је српска војска ушла у Мионицу, лево крило 50. дивизије
морало је по мраку да одступи на положај јужно од Ваљева, образујући
неку врсту мостобрана на прелазу преко Колубаре. Тај положај дивизија је одржала до поноћи 6/7. децембра, штитећи повлачење коморе
преко Колубаре. Осамнаеста дивизија, одступајући по врло тешком
земљишту, стигла је касно увече са I брдском бригадом у село Ражана
(на путу Косјерић-Ваљево). За њом је одступала 13. брдска бригада, као
заштитница; да би се одржавала веза са главним снагама XVI корпуса,
остављена је 5. брдска бригада која је под борбом одступала са Маљена
преко Стражаре (к. 1000) ка вису Извршањ (к. 519) код села Буковца.76
Српска I армија предузела је гоњење Аустријанаца на широком
простору још 6. децембра. Циљ наступа био је да се прекине веза између
колубарског и западноморавског војишта и тиме потпуно раздвоје
непријатељске снаге, не шаљући одмах целу I армију у долину Колубаре и не излажући је могућим неповољним околностима. Са линије
Гукоши-Медник-Вис-Баћинац-Рудо-Маљен I армија је могла маневрисати било на југ, према Ужичкој војсци, било на северозапад, ка Ваљеву,
било низ Љиг, у бок и позадину непријатељских трупа пред фронтом III
армије. У то време командант Ужичке војске не само што није био у
могућности да са јединицама крене такође у напад, него је чак сумњао
да ће се, због снажног непријатељског напада на његовом одсеку, моћи
одржати са трупама на тадашњим положајима. Појава јединица Дунавске дивизије I позива на боку и у позадини аустроугарских делова
изазвала је повлачење Аустријанаца, тим пре што је у њиховим
командама настао неред због упада српских трупа у њихов бок. Шестога
децембра пред поноћ откривена је 7. ландштурмска територијална
бригада, но није била у стању да поправи стање на бојишту и запуши
отвор који је обезбедила Дунавска дивизија I позива својим маневром;
њени 45. и 46. батаљон остали су у Ваљеву, 75. је био у Рајковићу, 76. у
Барајеву, а само 74. и 77. батаљон су упућени у први борбени ред, но они
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су били малобројног војног састава да би могли да пруже отпор и
зауставе надирање; уосталом, били су састављени од по три слабе
77

чете.
Шестога децембра Српска врховна команда издала је директиву I
армији за прелаз и наступ према Ваљеву. Гонећа одељења Дунавске
дивизије I позива, Дринске и Моравске дивизије добила су задатак да се
повију на запад, образујући десну побочницу својих дивизија у покрету
ка Ваљеву. Команданту Дунавске дивизије II позива, као јединици
најближој Ваљеву, наложено је да са својом дивизијом остане и даље у
опсервационом положају на простору Маљена, који је био најзначајнији за даља дејства српских дивизија.
Већ је речено да је 6. децембра, у време извршеног пробоја на
сектору I српске армије, стање на подручју Ужичке војске било тешко,
те је претила опасност даљег одступања. Слична ситуација била је и на
терену II армије, на северном делу бојишта, где су Аустријанци 7.
децембра ушли у Лазаревац а 8. децембра су чак посели Космај. То
померање линије фронта ипак није било од иоле већег значаја, јер је
одлучујућа промена била код I армије.
Ту се 18. дивизија (XVI корпус) повлачила путем Рожањ - Ваљево.
Прва дивизија одступала ја преко Виса (к. 707), а Комбинована дивизија
се евакуисала преко Баћинца. XVI корпус, као и XV североисточно од
њега, настојао је да одржи базу у Ваљеву. Покрет Дунавске дивизије 7.
децембра почео је касно, тек у 10 часова. Коњички пук упућен је
правцем Горње Топлице - Мионице - Санковића - Бујачића на Ваљево;
примила је заповест да што енергичније гони непријатеља и да стално
с њим одржава ватрени контакт. Девети пук I позива и вод артиљерије
упућени су са коте 384 правцем Разбојиште - Оријевац (Јаревац) Светљак, да заузму поменути положај, а првом батаљону је наложено да
се упути преко Беле стене у гоњење па да загрози комуникацију Словац
- Дивци - Ваљево - кота 399. Последњи аустроугарски делови, вероватно остаци XV и XVI бригаде, њих 200-300 људи, у одступању са Маљена
преко Стражаре и Крчмара, прошли су око 16 часова кроз Рајковић и
отишли ка Ваљеву. Задатак I армије у аустроугарском одступању био је
да продужи са гоњењем непријатеља на простору од реке Топлице на
Колубару и Ваљево, образујући ударну колону на левом боку своје
армије. Аустроугарска војска на простору пред I армијом евакуисала се
у нереду и растројству, изгубивши комуникацију од Гукоша ка Мионици и од Маљена ка Ваљеву; она је бежала и распршавала се на све
стране. Ипак, остављене су мање заштитнице да успоравају наступ
српских трупа и обезбеде редовније пребацивање трупа на леву обалу
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Колубаре; та заштитна одељења су при појави српске војске побегла у
дивљем бекству. 80
Из састава Ужичке војске^Лимски одред је у стопу пратио непријатељево одступање (7. децембра) ка Ваљеву.81
Дакле, пут према Ваљеву за Дунавску дивизију I позива био је 7.
децембра слободан. Непријатеља на главном правцу наступања Дунавске дивизије I позива није било. Тога дана формиран је гонећи одред и
у Дринској дивизији I позива. Потпуковнику Стојшићу остављена је
пуна иницијатива за рад 7. децембра, а препоручено му је повремено
дејство артиљеријом на комуникацији Дивци-Ваљево. Кад одред достигне одређену линију, требало је да два батаљона остави у резерви, а да
са остатком крене даље. Цела Дринска дивизија I позива имала је да се
упути узводно Колубаром према Ваљеву. Та дивизија јавила је вишим
командама да Аустријанци одступају на целом фронту левом обалом
Колубаре ка Ваљеву. Накнадни задатак дивизије био је да се креће
правцем Горња Топлица-Мионица-Санковић-Бујачић-Ваљево и да ту
непријатеља енергично гони, одржавајући ватрени контакт с њим. У
Моравској дивизији II позива један батаљон 9. пука имао је да се упути
преко Беле стене у циљу гоњења непријатеља и концентрације на
правцу Словац - Дивци - Ваљево. Коњички пук исте дивизије стигао је
7. децембра у Мионицу, наступајући од Гуњице преко Горње Топлице;
код Горње Топлице заробио је 200 војника и пет официра и запленио
четири топа и много кара муниције, седам пољских пекара, око сто
коња, 600 пушака и другог разноврсног материјала. Његово даље
наступање имало је за циљ да се домогне моста на Колубари и да тиме
пресече непријатељу пут одступања ка Ваљеву; око 15,30 часова пук је
приспео до моста код Диваца; ту су Аустријанци потиснути у правцу
Веселиновца.
Аустроугарске јединице одступале су преко Ваљева. Моравска дивизија II позива, која их је такође следила, заноћила је 7. децембра на
положајима села Рајковића, са предстражама на Клиначкој коси. У
саставу дивизије 4. прекобројном пуку наређено је да предњи батаљон
пошаље преко Петнице на Бујачић, како би пук овладао саобраћајницом
Ваљево-Ужице и Ваљево-Мионица а да са патролама уђе у Ваљево. У 7.
пуку I позива официрска патрола је (7. децембра) опазила да непријатеља има у масама по сељачким кућама; пред Ваљевом су се виделе ватре, а
око подне чуо се јак тресак, вероватно да су Аустријанци бацили у
ваздух какав магацин. Заробљени српски официри који су успели да у
насталом нереду побегну из Ваљева у току ноћи 6/7. децембра, јавили су
да су Аустријанци још ноћу 6/7. децембра побегли из Ваљева, делимично путем ка Завлаци, а делом поред старе касарне. Поводом тога
командант I армије одлучио је да Дунавска дивизија I позива крене
80 ВРС VI, 305, 356, 33, 307, 338, 340.
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напред и поседне Ваљево, и да о правцима непријатељеве евакуације
јави I армији. У току 7. децембра предњи делови те армије приспели су
пред Ваљево.83
Ужичка војска је такође добила задатак да потисне непријатеља
према Ваљеву и да приђе граду са јужне стране, са положаја ПогледСубјел, пребацујући се на позиције Лисица-Ћебићи-Шепци; на десној
страни имала је да одржава везу са деловима I армије, а с леве да преко
Варде контактира са Лимским одредом. 84
Предњи делови Дунвске дивизије I позива упућени су 8. децембра у
зору да остваре ватрени додир са непријатељем. Ти делови су у 10
часова ушли у варош и заробили 150 аустроугарских војника, али услед
митраљеске и пушчане паљбе са Попара, повукли су се из вароши. На
правцу ка Ваљеву чула се артиљеријска и пушчана ватра, али о њој
Дунавска дивизија I позива ништа одређеније није извештавала. Дунавска дивизија II позива упутила је свој 9. пук II позива друмом Ужице-Ваљево; до мрака 8. децембра тај пук је избио на леву обалу Младоша а
предстражама је заузео Велико брдо. У току 8. децембра командант I
армије наредио је Дунавској дивизији I позива, ако код Вал>ева нема
јачих непријатељских формација, да заузме Ваљево и да успостави ред у
вароши, а да гонећа одељења пошаље уз Обницу и преко Бегових вода ка
Каменици. У ослобађању града учествовала је и Дринска дивизија I
позива. Командант те дивизије дошао је на положај код Кланице, где је
затекао 4. прекобројни пук, који је кренуо ка Ваљеву. У Ваљево је ушао 1.
ескадрон Дринске дивизије. Аустроугарске војске на том правцу није
било. Командант Дринске дивизије јавио је командама у 15 часова:
„Пошто је Ваљево слободно, наређујем да претходницама заноћите на
левој обали Колубаре, на правцу Кличевац-Крушик, а главницом на
одсек Парлог-Белошевац." Батаљон Дринске дивизије I позива наишао
је на јачи отпор и задржао се на Бујачићу, на десној обали Градца;
патроле и предњи делови дивизије избили су на ивицу вароши, али
пуно поседање Ваљева није извршено док се не протерају Аустријанци
изнад насеља. У 14,30 часова стигли су и 8. пук II позива са пољском
батеријом из Дунавске дивизије I позива који су посели одсек ГајинеБујачић. I Дунавска дивизија својом главницом пришла је Ваљеву.
Непосредном овладавању Ваљева по уласку предњх делова засметале
су аустроугарске јединице код Бујачића, са ужичког правца. Осмога
децембра у 22,15 часова официрска патрола код Бујачића обавестила је
штаб Дунавске дивизије I позива да су Аустријанци поставили два топа
и два митраљеза на коси лево од друма који води од Ужица за Ваљево. Та
бусија није дозвољавала никоме да са јужне стране уђе у Ваљево.
Друмом око 11 часова дошла је једна аустроугарска колона у нереду, те
је прошла Ваљевом, и од те колоне је заробљена једна чета од српских
83 Исто, 356-7, 364, 365, 372, 373, 375.
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коњичких патрола. Српска пешадија и артиљерија изашле су на
разбојиште, али већег дејства није било, јер је закључено да је реч само
о заштитници. Она је имала задатак да главнини трупа омогући да се
преко Ваљева извуче из непосредне сфере српског гоњења. Аустријанци
су се развили на линији Марковац-Калуђерево брдо-Ваљево-Кличевац
и били су у стању да ометају српске јединице у стицању простора и
времена. 86
Дунавска дивизија I позива добила је наређење да 9. децембра у 5
часова изјутра у потпуности овлада Ваљевом. Десно крило напада
представљао је 4. прекобројни пук, који је имао да наступа правцем
Кличевац-Камењар; на левом крилу 8. пук овладао је правцем ПопареБоричевац-Аврузовић-Суве воде-Дивље Поље; у резерви се налазио 9.
пук, који се кретао за левом колоном. 87
Аустријски војни историчари пишу о бици за Ваљево која би почела
9. децембра у 5 часова изјутра. Праве битке није било, него је тада
извођен коначни циљ операције, и то у облику боја, јер су српске трупе
већ пре дана ушле у Ваљево, и при томе није било никакве озбиљније
конфронтације. Према бечким историчарима операција би се водила
између виса Марковац и вароши, и то између шест батаљона Дунавске
дивизије I позива и 18. аустроугарске пешадијске дивизије. Српској
страни се око 8 часова придружило осам батаљона Дринске дивизије I
позива, који су напали 16. брдску бригаду и 50. пешадијску дивизију; у
борби је учествовала и 3. брдска бригада, која је држала висове западно
од Ваљева. Око 10 часова један српски пук желео је да на јуриш заузме
висове код барутног магацина, али у томе није успео, јер је 15. брдска
бригада извела противудар са позиција Комбиноване пешадијске дивизије. Тада се у окршај уплела Дринска дивизија једним својим пуком.
Покренула се и Дунавска дивизија II позива, али је ушла у топовску
ватру 18. пешадијске дивизије; стога није пошла против Марковца, него
је чекала док батерије те дивизије нису отерале противнике са Великог
брда; тек тада је прешла фронт 18. пешадијске дивизије према Ваљеву.
Око подне наступу Дринске дивизије I позива испречио се отпор
бранилаца северно од града; ти браниоци припадали су источном
крилу 50. пешадијске дивизије и деловима Комбиноване пешадијске
дивизије. Окршај је трајао до 14 часова, кад је настао предах, а браниоци
су се прикључили северној групи XVI корпуса која је одступила;
пуковник Лукачић, који је организовао поменути отпор, тешка срца се
одлучио да пође за Каменицу, после једног новог српског напада
против висова западно од барутног магацина. 88
Деветога децембра, пошто је коначно преузето Ваљево, поподне је
настало гоњење потученог непријатеља. Прва армија је избила на
висове иза леве обале Колубаре. Деморалисана аусторугарска војска
86 Исто, део II, св.1, 392.
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није била у стању да на блиском одстојању од Ваљева прикупи и уреди
своје трупе а још мање да покаже какав нови јачи отпор. Код Ваљева је
постојало и питање времена. Док је Дунавска дивизија I позива гонила
непријатеља преко Ваљева, Дринска дивизија I позива се код села
Шушеоке (код Диваца) пребацивала на леву обалу Колубаре, те је
гонила Аустријанце на простору Дивци-Ваљево. Дунавска дивизија II
позива предузела је гоњење правцем Пријездић-Марковац-СедлариАврузовића јабука-Суве воде (западно од Ваљева), пресецајући непријатељске везе западно од Ваљева. Моравска дивизија II позива ишла је као
армијска резерва из Дунавске дивизије I позива. Штаб I армије налазио
се тада у Мионици.
Поподне и увече 9. децембра дунавска дивизија I позива продужила
је гоњење аустроугарских трупа заплавом реке Јабланице и Обнице, с
тежњом да што пре избије у висину Буковице и Причевића, шаљући
гонећа одел>ења преко Става, друмом на Каменицу. У току дана I армија
се концентрисала на левој обали Колубаре, поседајући и утврђујући
леву обалу Градца, Боричевац и Кличевац, остварујући заштиту и
правцу низ Јадар ка Лозници и преко Коцељеве ка Шапцу. Грађа Српске
врховне команде говори о боју (не о бици) не само за Ваљево, него код
Ваљева, тј. и западно и северно од града. Коњички пук Дринске
дивизије I позива прегазио је Колубару источно од Ваљева и кренуо је
на Грабовицу, Камењар, Близоњске висове и Коцељеву. Претходница
(са коте 230) добила је задатак да нападне, преко Крушика, Кличевац,
Камењар и Близоње. На Крушику наступ је сменио 4. прекобројни пук.
На раскрсници путева источно од коте 230 постављена је VI брдска
батерија, да би са Парлога могла тући непријател>а код Кличевца.
Завојиште и болница I степена установл>ена је у Мионици, а II степена у
Бабајићу. 90
Ноћивање 9/10. децембра у Моравској дивизији II позива било је: 3.
пука у Ваљеву, 8. кадровског пука џа Гојини, 1. пука код речице Бање,
Крупов артил>еријски дивизион са једним пуком и Шнајдеров артиљеријски дивизион ноћили су код села Пауна; дивизијски штаб боравио је
у Клинцима, а коњички ескадрон на левој обали Колубаре, код Ђеновца. 91
Повлачење аустроугарских јединица почело је у више праваца: XV и
XVI корпус су најпре пошли ка Бајиној Башти за Босну, а затим су
скренули на север, ка Сави (10. децембра), коју су прешли 13. децембра)
а XIII корпус је кренуо преко Коцељеве и Уба за Шабац. Прва армија је
10. децембра избила на Јаутину и близоњске положаје, а гонећа
одел>ења слала је ка Слатини, док је њена десна колона била код Диваца
и није ишла дал>е. Гоњење је 10. децембра упућено ка Лозници, Пецкој
и Шапцу. Дванаестога децембра Моравска дивизија II позива пошла је
89 Ж. Павловић, Битка на Колубари, део II св. 1, 393,403,404.
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из Ваљева за Обреновац, и то пешадија преко Словца, Непричаве и
Белог брода, а артиљерија и коморски возови преко Мионице и
Жупањца. Истога дана почело је повлачење Аустријанаца из Београда
које је завршено 15. децембра. Тога дана је ослобођен Београд и
завршена Колубарска битка. 92
***

Генерал А. Краус је писао да је главни узрок краха аустроугарске
војске у јесењој офанзиви 1914. у северозападној Србији лоше изабран
правац наступања; то је приписао генералу Поћореку, јер је постојала
политичка потреба да се брани Босна од најезде Србијанаца. 93 Генерал
Живко Павловић је приписао пробој фронта између Мал>ена и Сувобора само I армији, посебно истичући Дунавску дивизију I позива
Равничари су се показали као стабилнији борци него оскуднији брђани.
За њега је војнички био значај прелаз преко Колубаре у зимским
условима у налету српске војске. Констатовао је да I армија стварно
није обавила пуно гоњење непријатеља, него је он добио доста времена
да се сам повуче. Признао је да српски штабови при наступу на Ваљево
нису знали стање аустроугарске војске у Ваљеву 94

Резиме
Ваљево је било главни циљ у аустроугарској офанзиви у северозападној
Србији од преласка Дрине 12. августа до повлачења из Београда 15. децембра.
Сви правци аустроугарских корпуса V и VI армије били су усмерени ка
Ваљеву. Чак је и Бечки двор инсистирао на брзом постизању освојења
Ваљева због пропагандних циљева. Аустријанци су сасвим привремено
заузели Ваљево још 18. августа, затим нешто трајније 15. новембра, а из њега
су се коначно евакуисали 9. децембра. За пробој фронта Маљен-Сувобор
(који је почео 6. децембра) најзаслужнија је била I армија и особито њена
Дунавска дивизија I позива При брзом налету српске војске лако је преброђена
набујала Колубара, али српски штабови нису знали стање Аустријанаца у
Ваљеву, те су два дана били доста неодлични код потпуног овладавања
градом. У аустроугарској али и у српској војсци морално стање пешадије
било је врло лоше, те је на српској страни примењена најтежа казна децимирање. Војни крах аустроугарске војске настао је из више разлога, али
је најважнији узрок био лоше изабран правац наступа од Дрине, што је
предузео генерал Оскар Поћорек да од најезде Србијанаца обезбеди Босну
где је био намесник.
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Summary
Valjevo had been the main target in Austro-Hungarian offensive in northwest Serbia
since the crossing over the Drina on August 12th until the retreat from Belgrade on
December 15th. All routes of Austro - Hungarian corps of the V and VI army were
directed to Valjevo. Even the Vienna court insisted on the fast capture of Valjevo because
of propaganda aims. The Austrians completely temporarily captured Valjevo as early as
on August 18th, then a little bit more permanently on November 15th and they finally
evacuated from it on December 9th. For the breach of the front Maljen - Suvobor (which
began on December 6th) the most meritorious was the I army and especially its Danube
division of the I call-up. The swollen Kolubara was easily crossed at the fast attack of the
Serbian army, but Serbian headquarters didhnot know the conditions of the Austrians in
Valjevo and, thus, they were very undecided for two days at the complete mastering of the
town. In the Austro - Hungarian as well as in Serbian агту moral state of the infantry was
very bad and the most severe punishment - decimation - was applied at the Serbian side.
Military disaster of the Austro - Hungarian агту was caused by several reasons, but the
most important reason was a badly chosen direction of the movements off the Drina,
undertaken by general Oskar Poćorek to protect Bosnia from the invasion of the Serbs,
where he was the regent.

Милорад Радојчић

ШКОЛА ЗА НУДИЉЕ И ЧУВАРИЦЕ ЗДРАВЉА
У ВАЉЕВУ
Мало је познато да је пре нешто више од седам деценија у Ваљеву
постојала и успешно радила једна, по много чему необична али веома
корисна васпитно-образовна установа. У ближој прошлости о њој се
мало говорило и писало 1 па је и разумљиво што се о њој и сада врло
мало зна. Наша упорна настојања да у Црвеном крсту и архивима у
Ваљеву и Београду дођемо до архивске грађе о њој, остала су без
резултата пошто, изгледа, она није ни сачувана. Зато смо покушали уз
помоћ других доступних извора, а пре свега објављених података по
разним књигама, листовима, часописима и другим публикацијама, па и
казивања савременика, да бар донекле реконструишемо њено битисање
и сагледамо њено место, улогу и допринос у припремању и усавршавању средњемедицинског кадра, па и очувању здравл>а становништва овог
краја.
Дакле, реч је о Школи за нудил>е и чуварице здравља у Ваљеву, која је
скоро деценију радила у оквиру Друштва Црвеног крста у Ваљеву.
Разлог више да то учинимо лежи и у чињеници да је крајем прошле
године свечано обележено 120 година рада Црвеног крста Србије, па и
Ваљева.2
Први организовани рад на припреми добровољних болничарки на
овим просторима јавла се са оснивањем Српског друштва Црвеног
крста. Било је више покушаја њиховог школовања, али су остварени
резултати били веома скромни. Непостојање тих кадрова условило је
већи број људских жртава у ратовима које су наши народи водили,
нарочито за време велике епидемије пегавог тифуса, која је харала

1

2

Донекле су изузеци два прилога Борислава Вујића емитована у програму Радио
Ваљева и текст Милорада Радојчића: „ШКОЛА ЗА НУДИЉЕ У ВАЉЕВУ", „Напред",
Вал>ево, 7. април 1995.
Милорад Радојчић: НА ПУТУ ХУМАНОСТИ - 120 година Црвеног крста Ваљева,
Ваљево, 199, стр. 24.

ваљевским крајем почетком 1915. године. О томе су сачувана бројна
^ведочанства.
Недовољна спремност и опремљеност војно-санитетске службе плаћена је великим жртвама. На 450 000 мобилисаних војника у земљи
било је ангажовано у санитету 450 домаћих војника и 159 њих са стране,
а у самом Ваљеву на 7000 рањеника само 25 лекара. 3 Ипак, била је
изузетно драгоцена њихова улога, као и улога добровољних болничара
у санирању те епидемије. Нажалост, од ње је у Србији умрло: 87 лекара,
2 докторанта медицине, 8 медицинара, 20 страних лекара и 7 лекара
заробљеника, а само у Ваљеву 21 лекар.4
Оскудице у лекарском и другом медицинском кадру и санитетском
материјалу биле су снажан изазов савезничким земљама да нашем
храбром и напаћеном народу почне слати своје медицинске мисије али
и друге видове хуманитарне помоћи. Према неким подацима у саставу
тих мисија било је ангажовано око две хиљаде лекара, медицинских
сестара и другог медицинског особл>а. Пожртвованост наших и страних
лекара и болничара, од којих су многи постали жртве болести, пример
су који далеко превазилази границе лекарске етике.
Улога америчке мисије
Посебно обимна, разноврсна и драгоцена помоћ стизала нам је од
Америчког Црвеног крста, Рокфелерове фондације и многих других
добротворних организација из Америке. Међу првима, још крајем
октобра 1914. године стигла је америчка мисија Црвеног крста,6 на челу
са др Едвардом В. Рајаном, угледним хирургом који је велико искуство
стекао помажући рањеницима у Мексику.
Наравно, то није била једина, па ни најзначајнија америчка санитетска мисија за Првог светског рата у Србији. Она, предвођена др
Ридером, посебно се истакла у санирању послератних прилика, боље
речено неприлика. Њена активност на овим просторима била је:
1. заштита деце ратника и деце без родител>а;
2. спремање и оспособљавање стручног медицинског кадра и
3. подизање нивоа народног здравља кроз оснивање здравствених
станица и других нужних институција.
За реализацију ових циљева и задатака био је образован и одбор у
који је ушао и епископ Николај (Велимировић), родом из Лелића код
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Ваљева. Посебна пажња посвећује се обезбеђењу неопходног медицинског кадра. У том циљу иницирала је и оснивање школа за нудиље и
чуварице народног здравља, у којима би се оспособљавале болничарке
за професионалну негу болесника и рањеника. Прва таква школа
образована је у Београду 1921. године залагањем Друштва Црвеног
крста, а радила је у новосаграђеној згради на западном Врачару.
Основне потребе за н»ен нормалан рад обезбеђивало је Министарство
народног здравља. 8 Према истом извору, после Првог светског рата
школе за нудиље и чуварице здравља раћиле су у Ваљеву, Загребу,
Љубљани и Сарајеву.
Схватајући ситуацију у којој смо се налазили, наше стварне потребе
и могућности, др Ридер и његови сарадници доста су радили на
економској и здравственој основи наше земл>е. Почели су успостављати
организацију здравствене службе, у којој посебно место припада здравственим станицама где су радиле нудиље. У том циљу од Америчког
друштва за размештај српске деце почела је стизати помоћ у опреми за
диспанзере и то у лековима и медицинском особљу. Уз пружање те
помоћи инсистирали су на активирању многобројних унутрашњих
снага. 9
Зато је на конгресу Главног савеза земљорадничких задруга, одржаном 1921. године у Зрењанину, др Гаврило Којић, један од блиских >
сарадника те мисије, изнео идеју и образложио предлог да се здравствени рад у Србији постави на задружној основи. Та идеја наишла је на
пуно разумевање Главног савеза земљорадничких задруга и Министарства народног здравља, али и на материјалну потпору америчке мисије
у Србији, на челу са др Ридером.
Прва здравствена задруга у нашој земљи основана *је 21. новембра
1921. у Бајиној Башти, а само четири дана касније у Ужичкој Пожеги.
Потом се оснивају сличне задруге у Косјерићу, Великом Шиљеговцу,
Блацу, Крупњу, Лазаревцу, а у нашем крају у Бањанима, Белановици,
Лајковцу, Љигу, Словцу, Горњој Топлици, Пецкој, Рајковићу, Брежђу,
Радљеву и Осечини. По угледу на наше здравствене задруге, које су
представљале један од најоригиналнијих и најинтересантнијих облика
специјализованог задругарства између два светска рата, сличне организације оснивају се у Кини, Јапану, Индији, Бугарској, Румунији и
Пољској. 10
Први конгрес здравствених задруга, одржан у Београду од 23. до 25.
маја 1922. године, поред осталог, донео је одлуку о оснивању Савеза
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здравствених задруга са седиштем у нашем главном граду. Тај савез пре
свега има задатак да шири мрежу здравствених задруга и ради на
унапређењу здравља. Лечење оболелих обављано је по здравственим
станицама и задружним домовима здравља. Од медицинских радника
свака задруга требало је да има бар једног лекара и медицинску сестру нудиљу. Међутим од почетка њиховог рада било је проблема око
обезбеђења нудиља, јер их је било јако мало. На почетку тај проблем
решаван је ангажовањем нудиља Американки. Како се приближавало
време повлачења америчке мисије из наше земље, тај проблем је
добијао све више на актуелности, па га је требало и ефикасније
решавати.
Понело је у Бајиној Башти
На иницијативу америчке мисије у Бајиној Башти је организован
четворомесечни курс за особе женског пола које желе да се оспособе за
нудиљски позив. Убрзо је назван Школа за чуварице здравља.
Поводом почетка рада тог курса др Ридер, шеф америчке мисије, у
чланку „Школа за здравствене помоћнице", 11 поред осталог пише:
„Свако зна да је у Србији велика оскудица у лекарима. много је
лекара изгубљено нарочито за време три рата и за време заразе од
пегавог тифуса. Полако лекарски редови се попуњавају младим лекарима, који се враћају са својих наука у иностранству. Но Србија нема
уопште никаквих изучених нудил>а (милосрдних сестара). Лекари
обављају рад у болницама и амбулантама уз помоћ болничара и
болничарки, који имају врло мало или често ни најмање стручног
знања.
Сасвим је вероватно да у Србији годишње умре више света услед
недостатка добре, стручне болничке неге болесника, него услед оскудице у лековима. У свакој земљи, где је нега болесника поверена стручном
особљу, смртност се убрзо веома смањила. Нема сумње да је у Србији
исто такво стање ствари.
У Београду је 1-ог новембра 1921. почела са радом прва нудиљска
школа са потпуним течајем у свему што треба за нудиљску диплому.
Школа је под српским надзором, а наставни план је израђен према
потреби српске болнице. Први течај је отпочело 15 ученица. Ову школу
потпомажу у раду Министарство народног здравља, Српски црвени
крст, америчка мисија и друга наша друштва. Али те нудиље неће
довршити течај све до пролећа 1923. године, тако да се не могу упутити
на рад. Но и по свршетку течаја биће их врло мало. Десет година биће
потребно пре но што се може рећи да Србија има и приближно
довољно нудиља.
Међутим здравствене задруге не могу да чекају на пристизање тих
изучених нудиља, јер њихове амбуланте раде већ сада. Стога је отворен
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један краћи курс за спремање нудиља помоћница за рад по здравственим станицама задружним. Ниједна здравствена станица не може
радити без здравствених помоћница. Међутим сестре Американке једна
по једна већ одлазе из Србије. Руске су нудиље само привремена помоћ.
Преко је потребно да здравствене задруге пошаљу своје ученице у
Школу за здравствене помоћнице, и то бар по две из сваке задруге."
На питање зашто је овај курс, односно Школа за чуварице здравл»а,
формиран баш у Бајиној Башти, може се дати више одговора. Пре свега
имало се у виду да за време Првог светског рата и аустријске окупације
у овој варошици није било санитетског особља. Тек крајем 1917. овде се
запошљава лекар Риста Гунаридес, грчког порекла, и ту остаје око
годину дана. Друго, тада овде није било ни болнице већ су здравствене
услуге пружане у здравственој станици смештеној у једној приватној
кући. Треће, Шкотлађанка Евелина Хаверфилд, са својим сарадницима
основала је у кући Милуна Вимића, на периферији ове варошице,
Сиротињски дом за смештај деце палих бораца у ослободилачким
ратовима од 1912. до 1918. године. У том дому било је смештено око
стотину деце, која су поред смештаја и исхране имала васпитање и
образовање. Четврто, на иницијативу енглеске социјално-здравствене
мисије, а уз помоћ грађана Бајине Баште, овде се крајем 1920. године
оснива и прва болница у кући Чедомира Анђића. Та болница имала је
скроман инвентар и располагала је само са неколико постеља. Бригу о
тој здравственој установи најпре преузима Општина у Бајиној Башти, а
потом Начелство среза Рачанског 1922. године. 12 Треба подсетити да је
овде основана и прва здравствена задруга у Србији.
Из доступних извора нисмо могли са сигурношћу утврдити кад је
ова школа почела са радом. Такође, има извесних дилема око редоследа
организовања појединих здравствених установа у Бајиној Башти, па и
улоге појединих страних мисија у њиховом оснивању. Према већини
доступних извора та школа образована је 1921. године, након оснивања
здравствене задруге и уз помоћ америчке мисије. Међутим др Стеван
Игњић пише: 13 „Такође за време краткотрајног боравка енглеске мисије
у варошици, од јануара 1919. до септембра 1922. године основана је
Школа за медицинске сестре (нудиље) а затим 10. марта 1922. године и
здравствена задруга. У припреми и отварању здравствене задруге
суделују: срески лекар Дејан Стојић, лекар из Београда Гаврило Којић,
чланови енглеске мисије у првом реду др Ридер. Грађани Бајине Баште
одушевљено прихватају њихов предлог. Почео је и упис у задругу. Тај
број убрзо је достигао цифру од 500 чланова. Међутим, финансијско
пословање ове установе није уредно вођено, а и чланови управе се
оријентишу на добит, која će реализује продајом робе из задружне
продавнице. Због тога је задруга долазила у финансијске тешкоће, шта
12 Др Стеван Игњић: БАЈИНА БАПГТА И ОКОЛИНА, I књ, Бајина Башта, 1985, стр.
423-426.
13 Исто, стр. 426.

више било је говора и о њеиој ликвидацији." Поред извесних непрецизности овде има и неких нетачности, попут оне да се допринос око
оснивања ове школе приписује енглеској уместо америчкој мисији, а
помиње се др Ридер. Уз то, изгледа, меша се пословање здравствене и
земљорадничко набављачко-потрошачке задруге итд. Све то показује да
ни др Игњић није имао увида у архивску грађу и друге писане изворе
већ се углавном користио казивањем савременика.
Према писању др Хранислава Јоксимовића 14 овај течај је завршен 13.
јула 1922, а завршни испити су одржани 10. и 31. јула текуће године.
Међутим санитетски генерал Жарко М. Рувидић, члан Главног одбора
Друштва Црвеног крста, у тексту „Развитак нудиљског позива у последњих 10 година у Крал>евини Југославији" 15 , пише: „После светског рата
осетила се велика потреба у стручно спремним сестрама - нудиљама,
које ће цео свој живот посветити нези болесника и подизању здравственог стања у народу и чији рад неће бити ограничен само за време рата него још много више за време мира. Већ 1919. године оснива се
иницијативом Американске мисије др Ридера „Школа за чуварице
здравља" у једној малој варошици западне Србије. У школу се примају
девојке са најмање 18 година и са свршеном основном школом, као
претходном спремом."
Ова школа била је интернатског типа и требало је да омогући
стручно оспособљавање медицинског кадра који ће оболелима и рањеним помагати у лечењу и опоравку, односно да припреми - чуварице
здравља које ће живот посветити подизању здравствене културе, унапређењу здравља народа и нези оболелих и рањених. Полазнице ове
школе имале су мање-више све бесплатно па су чак и добијале неку
новчану помоћ. Радом те школе непосредно је руководила америчка
мисија др Ридера настојећи да у њу угради што више знања и искуства
из рада сличних школа у Америци. Овај покрет за школовање нудиља
Американци су пренели у многе земље Европе.
Из доступних извора види се да је курс завршило, односно завршни
испит положило 14 ученица. Међутим, остало је непознато да ли је то
био једини курс одржан у Бајиној Башти. Показани успех био је врло
добар. Представници Министарства народног здравља и разних добротворних друштава били су изненађени организацијом рада и успехом
ове школе. Све свршене ученице добиле су дипломе и распоређене на
рад по тек образованим здравственим задругама. Бар делимично обезбеђена је замена припадница америчке мисије које су се припремале да
напусте нашу земљу.
Америчка мисија др Ридера је у Бајиној Башти и околини реализовала здравствене и социјалне акције дезинфекције, искорењивања шуге,
14 ЖИВОТ И РАД СРПСКОГ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБА, ХРВАТА И
СПОВЕНАЦА ОД 6. ФЕБРУАРА 1876. ДО 6. ФЕБРУАРА 1926. ГОДИНЕ, Београд, 1926,
стр. 81.
15 Гласник Црвеног крста Краљевине Југославије за 1930. годину, стр. 225.

изградње хигијенских нужника и купатила, дељење помоћи у новцу и
натури сиромашној деци итд. Захваљујући упорном и добро осмишљеном раду ове мисије, њен углед у народу био је изузетно велики.
Под окрил»ем Црвеног крста
Пошто се приближавао завршетак мисије др Ридера и његов повратак у Америку, он као веома одговоран, инвентиван и предузимљив
лекар настоји да трајније реши статус ове школе и обезбеди стално
школовање кадра за потребе наших болница, домова здравља, здравствних задруга и сличних установа. Полазећи од сазнања да су многа
национална друштва Црвеног крста широм света после рата била
окупирана питањима избора и обуке нудиља, дошао је до закључка да ће
и у нашем Црвеном крсту наћи најбољег следбеника своје мисије.
На то сазнање утицале су и чињенице да су се Друштво Црвеног
крста и Савез здравствених задруга и до тада највише интересовали за
рад ове школе. Зато је одлучио да умоли Друштво Црвеног крста да
преузме и настави рад на овом пољу. Својим писмима бр. 2123 и 2338
упућеним Главном одбору он је то детаљно објаснио. О тим писмима
разговарано је на седницама Главног одбора 18. маја и 16. јула 1922.
године.
После дугог и свестраног разматрања те проблематике Главни одбор
је на 31. седници одржаној 16. јула 1922. донео одлуку да прими под
своје окриље Школу за чуварице здравља у Бајиној Башти. Истовремено
је задужен Санитетски одсек Главног одбора Друштва Црвеног крста да
у споразуму са Министарством народног здравља сачини нови програм
и организацију рада у овој школи. Такође, договорено је да се издејствује учешће Министарства народног здравља у издржавању ове школе и
обезбеди да се свршене ученице могу запошљавати у свим државним и
самоуправним санитетским установама.16
На 38. седници Главног одбора Црвеног крста, одржаној 4. августа
1922. године, поново је расправљано о организацији и раду ове школе.
Тим поводом закључено је да се на експозе др Ридера овако одговори:
„Главни одбор прима ову школу у своју администрацију, стараће се
да очува њен досадашњи добар углед; администрација ће бити сасређена у Главном одбору а изводиће се гшеко Окружног одбара у
Вал>еву; стараће се да се све ученице упосле." 1
У непосредним сусретима и разговорима са заинтересованим субјектима договорено је да у њеном финансирању још неко време учествују
америчка мисија др Ридера, Друштво Црвеног крста и Министарство
народног здравља. Према том договору америчка мисија ће месечно
слати по 15 000 динара, давати опрему ученицама и стручно особље за
практичну наставу. Министарство народног здравља прихватило је да

16 Гласник Црвеног крста Срба, Хрвата и Словенаца за 1924. годину, стр. 52.
17 Исто

свакој ученици свакодневно издаје болнички оброк хране. Тиме су
практично разрешени најактуелнији проблеми даљег финансирања.
Значајан допринос и Кола српских сесгара
Од оснивања Школе за чуварице здравл>а у њеном раду учествује и
Коло српских сестара, број 681 од 30. јула 1921. године, упућеног својим
месним и окружним одборима где пише: 18
„Недавно смо вам упутиле апел, а у исто време и Женски народни
савез да се заузимате и укажете моралну помоћ Американској мисији,
која стоји са нама у вези, и прикупите што више особа које имају
одговарајуће услове да ступе у школу за нудил>е.
Отварањем ових школа ствара се још један леп и користан посао који
најбол>е одговара природи нас жена а који потпуно обезбеђује живот
једне породице. Услови под којима се примају ученице необично су
повољни те би требало да се заузмете да упутите кандидаткиње за те
школе, које још за време учења добијају плату, стан и одело те тиме
могу да помогну својима за све време учења и за све време њиховог
одсуствовања од домаћег посла.
Американска мисија с правом очекује ту моралну потпору с наше
стране, јер је свесна колико користи те школе имају да донесу како
онима који је сврше, тако и нашој земљи у којој та врста посла за жене
још није заведена. У Америци и Енглеској те школе свршавају жене из
најбољих кућа.
Како су те школе у програму Кола српских сестара то вас молимо да
се што више заузмете и упутите оне који имају за исте услове. И
ученице из Радничке школе могу се примати, јер њихове квалификације одговарају за ту школу."
Из овог писма видљиво је да се у почетку улога Кола српских сестара
углавном сводила на популариазцију школе и предлагању кандидата за
исту. То је и разумљиво ако се има у виду начин финансирања Кола срп.
сестара, односно да ни оно није имало значајнијих финансијских
средстава. Међутим сви су изгледи да су окружни и месни одбори
озбиљно схватили своју улогу и да су се доста ангажовали да прикупе
што више интересената за упис у ову школу. Чак су и предлагали
ублажавање критеријума за пријем како би се још један број њихових
кандидаткиња могао уписати. О томе сведочи и допис Главног одбора
Кола српских сестара Окружном одбору у Ваљеву, број 851 од 3. августа
1921. године 19 где пише и ово:
„И поред наше најбоље воље и заузимања, Мисија неће да одступи
од својих постављених правила, што и ми сами увиђамо да је тако.
Школа је веома озбиљна и из ње морају изаћи спремне болничарке, које
ће бити помоћници лекара и треба да схвате сву озбиљност тога посла.

18 Историјски архив Ваљево, Фонд Кола српских сестара, фас. 1.
19 Исто

Морају имати спремиије кандидате него што их могу дати само
свршене ученице IV разреда основне школе.
С тога вас извештавамо да се без два разреда гимназије не примају за
нудиљску школу."
Био је штампан и месним и окружним одборима Кола српских
сестара достављен образац „Пријава за учешће на конкурсу за пријем".
Од сваке кандидаткиње је тражено да дЗ одговоре на следећа питања:
Име, дан, месец и година рођења; адреса; најближи рођаци; адреса
најближег рођака; претходно школовање; колико страних језика говори; узраст, тежина и остале физичке карактеристике. Иначе, школа је
примала и децу без родитеља, што показује да је она имала и значајну
социјалну улогу, а то је и објашњење што у пријави нису тражени
подаци о родитељима већ о најближим рођацима.
Због значајне моралне помоћи коју је Коло српских сестара пружало
овој школи, његове представнице су редовно позиване да присуствују
завршним испитима и другим свечаностима. Поред представница
месних и окружних одбора тим свечаностима често су присуствовале и
представнице Главног одбора Кола српских сестара. Међутим завршним испитима у Школи за сеоске домаћице у Лазаревцу20, иако су биле
позване, нису присуствовале представнице ваљевског Кола српских
сестара, па су из Главног одбора 11. јула 1923. године добиле допис број
1366, у којем стоји и ово:
„Ваше коло је јако омиљено код Нудиљске школе што знамо јер смо
присуствовале испитима у Лазаревцу, где је била једна Енглескиња из
Ваљева с г-ђом Главнићевом. Надале су се и вашем доласку и биле су
пуне хвале и љубави за ваш одбор што је нама било необично мило." 21
Пресел>ење у Ваљево
Пошто у Бајиној Башти, као малом а у то време и доста забаченом
месту, није било довољно услова за опстанак и развој школе, почело се
размишљати о њеном пресељењу. Изгледа да је још на 31. седници
Главног одбора Црвеног крста, одржаној 16. јула 1922. године, када је
донета одлука о њеном преузимању, одлучено и о њеном премештању у
Ваљево. Пошто је било понуда да се она пресели у Ниш, Пожаревац и
још нека већа места, занимљиво је чиме се руководио Главни одбор при
доношењу одлуке.
О томе у Гласнику Црвеног крста СХС 22 пише:
„Главни одбор је нарочито изабрао Ваљево јер оно спада у ред
најчистијих и најуреднијих вароши у унутрашњости, а и стога што је
Ваљево у једном најчистијем српском крају наше Краљевине." Истовремено наглашава се да једно од главних опредељења за Ваљево лежи и у
чињеници „што је Ваљево за време прошлог рата било поприште
20 Тежак, Београд, бр. 14, од 8. априла 1923. године, стр. 1 и 2.
21 Историјски архив Ваљева, Фонд Кола српских сестара, фас. 1.
22 Гласник Црвеног крста СХС за 1923, стр. 373.

најкрвавијих борби, што су се грађани и грађанке вароши Ваљева
приликом тих ратова и борби нашли рањеницима на помоћи служећи у
болницама и негујући наше рањенике. На тај начин Ваљевци су
заслужили да се Црвени крст тиме одужи на документованој патриотској основи". Најзад, наведено је да је „разлог за то био и славна победа
над непријатељем у чувеној Сувоборској бици 1914. године. Несумњиво
је да од ове установе варош Вал>ево може имати само користи а у исто
време може бити поносно што је то прва и једина за сада школа у нашој
пространој Крал>евини Срба, Хрвата и Словенаца."
И др Хранислав Јоксимовић у чланку „Поводом Школе за чуварице
здравл>а" као да хоће да потврди ове наводе, па поред осталог пише:
„Прву овакву школу наш Црвени крст отворио је у Ваљеву, у окружном
месту оне области која је у овом рату неколико пута била разапињана на
крст и свечано васкрсавала; у оној окружној вароши, која чистотом,
уређеношћу и лепотом оставља иза себе многе наше вароши, које су и
веће и богатије и располажу већим бројем школованих људи и богатих
грађана својих. А ум и богатство стварају праву хигијенску културу,
треба да извршавају и здравствено облагорођивање и препород."
Констатација да је ово прва школа, захтева објашњење, јер још 1921.
године у Београду постоји и ради Школа Црвеног крста за нудил>е и
чуварице здравља. Од самог почетка она је трајала две године а у њу су
примане женске особе старе од 18 до 30 година, с најмање завршена
четири разреда неке средње или њој равне школе. Зато је она имала
ранг више школе у односу на ову у Ваљеву, па је за њу био и одомаћен
назив Виша нудиљска школа у Београду. Поред њих постојале су и
сличне школе за нудиље у Загребу, Сарајеву и Љубљани. Међутим њих
је организовала и финансирала држава, док је у Београду и Ваљеву то
радио Црвени крст. Поред тога, у Загребу је радила Школа за сестре
помоћнице, у једногодишњем трајању, а у Љубл>ани Школа за нудиље
код деце и одОЈчади. 244
Профил школе и кадра који припрема
Пошто је текст „Поводом Школе за чуварице здравља"25 на известан
начин и програмска платформа ове школе, задржаћемо се мало на њему.
После уводног дела текста који говори о потреби очувања здравља у
намери нашег Црвеног крста да служи друштвеним и народним
потребама, односно да помаже јавни интерес и стара се о здравственом
напретку људи, записано је:
„Да би могао како треба свршавати разноврсне послове на обнови и
поправци народног здравља, на квалитетном усавршавању и бројном
23 Гласник Црвеног крста СХС за 1922, стр. 297.
24 Др Ж.М. Рувидић: РАЗВИТАК НУДИЉСКОГ ПОЗИВА 3A ПОСЛЕДЊИХ 10 ГОДИНА
у КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ, Гласник Црвеног крста Краљевине Југославије за
1930. годину, стр. 226 и 227.
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повећању живе народие снаге, Црвени крст потребује много посленика
а нарочито лица, која ће остати у народној средини и много припомоћи
препороду нашег царода. Д^кле, Црвени крст потребује своје сараднике, потребује извршиоце његовог програма и његових жел>а. Један од
путева да се дође до ових помагача, сарадника, извршилаца његових
наредби јесте и Школа за чуварице здравл>а."
Након основних информација о оснивању ове школе у Ваљеву следи
једно патетично и доста уопштено размишљање о будућем позиву
полазница те школе:
„Чуварица здравља! - како је то лепо име и како много обећава.
Чуварица здравља има да се обучи и припреми, да чува и своје здравље и
своје куће и свога народа. Задатак је добар, посао велики; труд и
марљивост морају се удружити, па да се дође до повољне спреме.
Бити спреман и упознат, како да сачувамо своје здравље значи много.
Знати како ће се унапредити и очувати здравље у породици већ је
озбиљан и тежак посао јер породица је основна ћелија друштвена.
Бринути се и старати се за унапређење народног здравља је посао пун
хвале и општег разумевања."
Да би се придобио што већи број кандидаткиња за питомце ове
школе, следе информације о њиховим правима и дужностима:
„Таква питомица шест месеци провешће у школи о трошку Црвеног
крста Она добива и одело и храну и све друго бесплатно. Прима веома
добру храну, станује у врло доброј кући и на угодном кревету, опкољена
је хигијенским удобностима и упућена је на хигијенске радње, које ће
јој здравље очувати и унапредити и себе ће навићи на ове тако потребне
хигијенске радње за живот и опстанак појединаца и породице.
у овој школи научиће свака питомица основна знања о чувању
здравља, о спречавању обољења, а у болести каква нега има да се пружи
болеснику, па да оздрави што пре. Питомица се учи целом кућевном
реду, кувању јела и одржавању кујне, прању и одржавању рубља. Овде
ће добити и остала потребна знања о нези породиље, одојчета, ђака и о
свему што се односи на унапређење куће.
Пошто се у школу примају женске од 18-35 година, када су у
могућности да својим радом припомогну домаћем газдинству и уређењу куће, па да кућа не би много штетила свака питомица за време
школовања добива 100 динара месечно.
Кад сврши школу, свака питомица кратко време служиће са платом у
Црв. крсту. Кад истекне овај рок, свака питомица може отићи својој
кући или ће ступити у државну службу или ће остати и даље у служби
Црв. крста. Свакој питомици је зајемчена служба са добром платом, ако
жели службу."
Након подсећања на код нас постојећа схватања да је за жену најбоље
да остане у кући, аутор указује да је све израженија потреба да и жене
имају своју службу. Тим поводом подсећа да су за њих најпогодније
службе болничарке, чуварице здравља, посетиље - нудиље и слично. А
затим наставл>а:

„Школа за чуварице здравља припрема и оие женске које ће одати са
дужностима домаћице, јер она спрема и добре домаћице, а омогућава и
државну и приватну службу оном женскињу које је приморано да
тражи зараду ван куће. Школа за чуварице здравља припрема женскиње
за оне службе које највише одговарају склоностима тела и душе
женскиња...
Потреба за домаћинским васпитањем велика је у нашем народу.
Највећи део нашег женскиња не сврши ни основну школу. Сва знања
највећим делом црпе се у кругу куће. А оно је и недовољно и оскудно.
Ми имамо после ових ратова велики број незбринутог женскиња.
Њега треба припремати и оспособити за самосталан живот и привреду.
Треба му омогућити разноврсну и зајемчену службу.
Школа за чуварице здравља у Ваљеву даје и једно и друго."
Организација рада школе
После доношења одлуке о пресељењу ове школе из Бајине Баште у
Ваљево обављене су обимне и темељите припреме за почетак њеног
рада у новој средини. Сачињен је и нови наставни план и програм и
обезбеђен потребан наставни кадар, и уређен простор у једној једноспратној згради у којој је претходно радила војна болница. „Зграда је
довољно пространа и одговара свим хигијенским условима. Сем главне
зграде има и споредних зграда и пространо двориште. Ученице станују
у чистим собама, које су довољно простране и видне. Свака ученица има
своју постељу, сем тога имају и заједничку трпезарију. Управитељица,
наставница и њихове помоћнице имају засебне собе. За све ученице има
једно импровизовано купатило са прскалицом. Све собе одржавају се у
најбољем реду и чистоћи." 26
Ученице су свакодневно добијале намирнице из овдашње болнице,
и храну су припремале у самој школи. Ученице су, мање или више,
биле задовољне количином и квалитетом добијене хране.
Званичан назив школе у Ваљеву био је „Школа за чуварице здравља
Друштва Црвеног крста Срба, Хрвата и Словенаца."
Прва управитељица школе је америчка сестра, позната као Мис
Стедел, док је њена сународница водила практичну наставу. Још су
радиле помоћна наставница, секретар, домаћица, куварица, праља,
служавка, служитељ и две свршене ученице школе у Бајиној Башти,
које помажу при извођењу практичне наставе. Прва четири радна места
плаћали су Американци а сва остала Црвени крст.
Организатори су се трудили да устројство школе и њени програми
одговоре стварним потребама и могућностима државе и друштва. Још
на полагању завршног испита прве класе полазница др Жарко Рувидић,
изасланик Главног одбора Црвеног крста, 12. марта 1923. године
предложио је да управу ове школе повери нарочитом школском одбору,
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у који би требало да уђу: 2 представника Обласног одбора Црвеног
крста, по један војног и цивилног санитета (како он пише: на пр.
управник грађанске и војне болнице), представник американске мисије
и управитељица школе. По његовом мишљењу овај одбор би одобравао
месни буџет за школу; примао и отпуштао ученице и, уопште, управљао
школом у име Црвеног крста. Одбор би бирао свог председника,
благајника и секретара. Уз то, предложио је да се у споразуму са
одбором изврши редуцирање особља запосленог у школи. 27
Касније, чланом 9 Правила о школи за нудил>е и чуварице здравл>а
регулисано је да школски одбор сачињавају: председник Месног одбора
Црвеног крста, обласни санитетски референт, управник грађанске и
војне болнице, управитељица школе, стручна нудиља, коју поставл>а
Главни одбор. Утврђени су и задаци одбора: да прима и отпушта
ученице; да сачињава буџет школе, односно да даје предлог буџета; да
води надзор над радом и редом у дому; да износи предлоге који би
ишли у корист школе и да проучава поднете извештаје о раду школе.
Чланови школског одбора нису добијали било какву накнаду.
Администрирање и управљање у име Главног одбора Црвеног крста
водио је Рада Радосављевић, 28 адвокат и председник Обласног одбора
Црвеног крста у Ваљеву. Њему припадају и нарочите заслуге што је ова
школа радила баш овде и успевала да се тако дуго одржи. Када је она
пресељена у Вал>ево, он је највећи део свог времена посвећивао њој. На
сваком месту несебично се залагао за интересе школе а ученицама је
био прави родитељ. Зато су његова смрт и сахрана претворени у
школске манифестације у којима учествују сви запослени и све ученице. Том приликом од њега се опростила Ела Качић, осећајним речима
тихе захвалности за очинско старање и изрекла је ученички завет да ће
им покојник бити узор v животу и позиву нудиље и да ће његове савете
одговорно испуњавати.
Поменутим правилима о Школи за нудиље и чуварице здравл>а било
је доста тога регулисано, па и казне. Тако је у члану 13. било записано:
„За учињене грешке у школи и ван школе ученица може бити кажњена:
опоменом, укором, писменим укором и отпуштањем из школе.
Опоменом и укором може казнити председник Месног одбора
Црвеног крста, управитељица и сваки од наставника, а писменим
укором и отпуштањем из школе може казнити само школски одбор на
предлог једног од лица која могу изрицати казне. О отпуштању из
школе школски одбор дужан је одмах обавестити Главни одбор Црвеног крста с детаљним образложењем."
27
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Раде Радосављевић (Београд, 1866 - Ваљево 1927) био је цењен граћанин и омиљени
адвокат, један од обновитеља Ваљевског одбора Црвеног крста, а од 1892. до 1924.
године и његов секретар. За време балканских и I светског рата редовно је помагао
рад свих осам резервних болница и трудио се да пацијентима олакша патње. Од 1924.
године па до смрти био је председник Окружног одбора Црвеног крста у Ваљеву.
Гласник Црвеног крста СХС за 1927. годину, стр.128.

Зна се да је постојао и пропис о реду и раду у дому и школи којим су
уређена нека питања, као што су: режим рада, одржавање хигијене,
међусобни односи, режим посете дому, дежурства, понашање на практичном раду, одсуства, начин одевања итд. Уз њега је био штампан и
посебан образац пријаве за упис у школу и текст обавезе који је свака
ученица морала потписати. Поред осталог, у тексту „обавезе" писало је:
„Овим се обавезујем да свршим течај Школе за нудиље и чуварице
здравља у Ваљеву... Обавезујем се, да ћу у свему поступати по правилима
и прописима школе, да ћу савесно и марљиво испуњавати све дужности.
- Обавезујем се, да ћу по свршетку течаја и по положеном испиту
радити као нудиља и чуварица здравља најмање једну годину дана при
санитетској установи при којој будем постављена а са платом и
принадлежностима, одређеним за нудиље и чуварице здравља Стога
остајем у обавези према Црвеном крсту за његове потребе у рату, при
сузбијању епидемија и помоћи у великим елементарним несрећама. Ако школу без оправданих разлога напустим пре положеног испита
дужна сам одслужити као неквалификована болничарка толико времена
колико сам у школи провела или новцем надокнадити за мене учињене
издатке." 30 Нисмо успели сазнати какву је правну снагу имала ова
„обавеза", али знамо да је превентивно ефикасно деловала.
Финансирање и администрација
Према првобитном договору у издржавању ове школе учествовали су
америчка мисија др Ридера, која је месечно давала 15 000 динара,
опрему ученицима и стручно особље за практичну наставу, Друштво
Црвеног крста и Министарство народног здравља. Познато је да је ово
Министарство одобрило Обласној болници у Ваљеву да у натури издаје
храну ученицама, што је номинално представљало вредност од 10 000
динара. Пошто је у зимским месецима Црвени крст давао новац за
набавку средстава за огрев, то је месечни буџет ове школе у том периоду
износио 30 000 динара. 1
Наравно, набавка огрева није била и једини издатак Црвеног крста за
потребе ове школе. О томе сведочи и извештај Тиосава Благојевића, 32
благајника Одбора Црвеног крста у Ваљеву о стању друштвених
средстава на дан 31. децембра 1922. године, поднет Скупштини Црвеног
крста 29. јула 1923. Из извештаја се види да је за отварање школе
утрошено 1200 динара. 33 У истом извештају за 1921. и 1922. годину
стоји да је Главни одбор Друштва Црвеног крста за финансирање ове
школе сваког месеца слао по 15 000 динара и да је учествовао у
30 ПРОПИСИ О РЕДУ И РАДУ У ДОМУ И ШКОЛИ 3A НУДИЉЕ И ЧУВАРИЦЕ
ЗДРАВЉА, Гласник Црвеног крста СХС за 1924, стр. 287-290.
31 Гласник Црвеног крста СХС за 1924 годину, стр. 287-290.
32 Гласник Црвеног крста СХС за 1923, стр. 88
33 Тиосав Благојевић (Заглавак, Бајина Башта, 1878 - Ваљево, 1962) познати кафеџија и
власник једног од првих биоскопа у земљи. Његов син др Борисав Благојевић био је
ректор Београдског универзитета.

снабдевању школе неопходном опремом и потрошним материјалом. 34
Према томе, месечни трошкови ове школе били су знатно већи.
Према писању др Хранислава Јоксимовића, 35 до 1. јануара 1924.године ову школу материјално је помагала америчка мисија др Ридера, а
после тога све је пало на Министарство народног здравл>а и Друштво
Црвеног крста. Изгледа да Општина Ваљево, као своје учешће, није
наплаћивала трошкове коришћења зграде и другог простора. Иначе, зна
се да је Црвени крст за финансирање ове школе од почетка њенрг рада
до краја 1925. укупно утрошио 856 414 динара, америчка мисија 240 000,
а Министарство народног здравља у натури је дало 340 000 динара.
Према једном извору, у прве две године ова школа је коштала 1 374 414
динара.
Познато је да је за издржавање ове школе током календарске 1924.
године утрошено 240 895,16 динара, 36 док је њен буџет за 1925. износио
360 000 динара. Према томе, просечни месечни трошкови школовања
једне ученице износили су око 1 000 динара. И касније је ову школу
помагало Министарство народног здравља преко Обласне болнице у
Ваљеву. Поред ранијих давања у животним намирницама оно је издвајало и средства за примања болничког особља. Та њихова помоћ, претворена у новац, износила је око 10 000 динара месечно. 37
Правилима о раду регулисана је администрација школе и утврђено
да њу потписује управитељица школе а води њена помоћница. Такође је
било регулисано да се за сваки течај мора устројити „Именик ученица",
са њиховим основним генералијама и запажањима током школовања.
Прописано је да тај именик оверавају сви чланови школског одбора.
За завршни испит сваког течаја припремана су два истоветна списка
у које су уписиване испитне оцене. Потписивали су их изасланик
Главног одбора Црвеног крста, управитељица школе и сви наставници
који су испитивали кандидате. Један списак остајао је у школској
архиви а други је достављан Главном одбору Црвеног крста.
Истим актом било је регулисано да сваки наставник из свог предметада даје оцену на крају школске године, а да оцену из владања дају
заједнички сви наставници са управитељицом. По обављеном завршном
испиту школски одбор је био дужан да Главном одбору Црвеног крста
достави опширан извештај о раду школе, о успеху, о променама са
финансијским прегледом и својим предлозима. Уз то, имао је обавезу да
свака три месеца доставља сажет извештај о раду школе.
Чланом 14. Правила о школи био је прописан и начин вођења
материјалног књиговодства, па је утврђено да се сва школска имовина
34
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уписује у „инвентар", који оверава школски одбор. Расходовање школске опреме вршено је на предлог управитељице, а одлуку о томе
доносио је школски одбор. Из „Књиге потрошног материјала" увек се
могло видети шта је примљено, а шта и у које сврхе утрошено. Крајем
сваке школске године Главном одбору подношен је рачун, који је
састављала управитељица а оверавао школски одбор. Уз то, Главни
одбор је могао у свако доба послати лице које ће извршити преглед
пословних књига.
Трансформци ј е
У различитим изворима има и различитих података о режиму рада
ове школе а нарочито о дужини школовања њених ученица. Чини нам
се да су те разлике превасходно узроковане коришћењем података из
различитих временских периода, а познато је да је ова школа претрпела
неколико трансформација.
На бази досадашњих истраживања установили смо да су прва три
курса или прве три генерације ученица ове школе радиле по шестомесечном програму. Међутим већ после првог шестомесечног курса, по
оцени изасланика Главног одбора Црвеног крста, ова школа је показала
одличне резултате. У свом извештају он је написао и ово: „Поред своје
улоге коју има као установа, којој је задатак хигијенско просвећивање,
ова школа веома згодно пропагира идеју Црвеног крста и придобија за
њу знатан број чланова. Из разговора са појединим виђенијим грађанима уверио сам се да је идеја Црвеног крста јако распрострањена, а томе
је у многоме заслуга ове Школе за чуварице здравља.
Моје мишљење: да ову школу и убудуће треба организовати и то баш
у Ваљеву где су лекари показали толико труда и заузимања за саму
школу. Ретко би се у којој другој вароши у унутрашњости нашло
толико лекара који би са толико воље радили у школи као што се то
нашло у Ваљеву.
Ова школа у стању је да спреми добре сестре посетиље и помоћнице
при здравственим установама и амбулантама. За службу нудиље и
болничарке при болницама - потребна им је дужа практична настава." 38
Убрзо потом и наставници и Главни одбор Црвеног крста дошли су
до сазнања да је школовање потребно продужити бар на годину дана,
јер ће се ученице теоријски и практично боље припремити за свој
будући позив. Истине ради треба рећи да је још на почетку рада ове
школе америчка мисија предлагала да школовање у њој траје годину
дана. Главни одбор Црвеног крста тада то није прихватио, јер смо по
болницама имали нудиље без икакве школске спреме а у неким их
уопште није било. Зато се залагао за краће школовање како би се што
пре добио што већи број колико толико школованих болничарки. Сем
тога, веровало се да ће се тако лакше придобити полазнице за ову
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школу, јер наш народ ннје имао навику да своје кћери упућује у ове
школе, пошто је служба нудиље врло тешка.
Већ после три завршена курса ова школа доживљава прву значајнију
организациону и програмску трансформацију: 1) настава у школи
убудуће траје годину дана, 2) по завршеној настави ученице полажу
испит и добијају сведочанство, 3) морају служити још 6 месеци као
стажисткиње у одређеним болницама и ако покажу задовољавајуће
резултате на послу, добијају диплому која им даје право на праксу и
запослење у различитим службама. Тим поводом усвојена су и нова
правила којима је утврђено да је настава у овој школи и практична и
теоријска и да се изводи паралелно, док је обука на стажирању само
практична. Познато је да су по том режиму школовања завршиле
четири наредне генерације ученица, односно четири народна курса,
како се онда говорило.
Новоусвојена Правила прописивала су да се у школу примају женске
поданице Краљевине СХС, али и стране поданице, само изузетно, са
одобрењем Главног одбора. Било је утврђено да ученице не могу бити
млађе од 18 ни старије од 35 година, да морају имати завршена најмање
четири разреда основне школе, да су телесно и душевно здраве, а
владања и понашања доброг.
Пријем ученица вршио је школски одбор два пута годишње: у
јануару и јулу. Број ученица који ће се примити, одређивао је Главни
одбор Црвеног крста на предлог школског одбора. Приликом конкурисања за пријем, кандидаткиње су биле дужне доставити: крштеницу,
уверење о владању добијено од суда матичне општине, сведочанство о
свршеној школи и одобрење родител>а или мужа.39
Већ током 1925. уследиле су нове промене, па је VIII класа, која је
своје школовање започела 1. марта 1926. већ радила по новом режиму
којим је утврђено да школовање траје две године, да се у школу примају
женске особе са најмање два разреда гимназије или друге одговарајуће
школе, да свршене ученице добијају звање дипломиране нудиље и
право на запослење у болницама као квалификоване болничарке.
Настава је била тако организована да се ишло од лакшег ка тежем
градиву. Двогодишњи курс је подељен на четири семестра, па су се
морали полагати и семестрални и разредни испити. Комисију за
полагање дипломског испита сачињавали су: делегати Министарства
народног здравља, Главног одбора Црвеног крста и Школског одбора. 40
Иначе, др Хранислав Јоксимовић, као председник Нудиљског одсека
Главног одбора Друштва Црвеног крста више пута је обилазио ову
школу и присуствовао завршним испитима, па је и израдио нова
правила по којима је радио двогодишњи курс, а које је усвојио Главни

39 ПРАВИЛА О ШКОЛИ ЗА НУДИЉЕ И ЧУВАРИЦЕ ЗРАВЉА,Београд, 1924.
40 Др Хранислав Јоксимовић: ШКОЛЕ И КУРСЕВИ ЗА НУДИЉЕ И БОЛНИЧАРКЕ
ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА, Београд, 1926, стр. 84 и 85.

одбор Друштва Црвеног крста на својој 38. седници, одржаној 24.
децембра 1926. године. 41
Ова реформа, којом је школовање продужено на две године, реализована је из следећих разлога: 1. ради повећања теоријске и практичне
стручне спреме за нудиљски позив и 2. ради развијања љубави према
позиву у етичком погледу. Искуство је показало да је за овај тежак позив
потребнија љубав чак и од самог образовања и да само оне нудиље које
могу успешно пребродити све тешкоће и нелагодности које се јаве,
могу бити добре раднице.
Према писању др Жарка М. Рувидића 42 „1928. године извршено је
унифицирање свих школа у држави и тада је решено да све школе имају
трајање од три године. Тако су све ове школе трајале као стручне школе
и биле равне средњој школи с матуром. Свршене нудил>е са дипломским испитом имале су право на постављење у државној служби у
рангу учитељица основних школа." И поред упорних настојања нисмо
успели наћи вал>аних доказа за ову тврдњу, па верујемо да је Ваљевска
нудиљска школа и даље радила по двогодишњем програму.
Наставни планови и програми
Пошто нисмо дошли до писаних докумената о раду ове школе у
Бајиној Башти, то и немамо потпунијих сазнања о садржају наставних
планова и програма који су у њој реализовани. О плановима који су
реализовани у Ваљеву, може се посредно закључивати на бази извештаја
изасланика Главног одбора Црвеног крста. Први такав извештај поднео
је др Жарко М. Рувидић после присуства завршном испиту 12. марта
1925. године 4 3 а у њему је записано:
„За испит се је пријавило 15 ученица, колико их има и у течају. Испит је одржан теоријски и практично и трајао је од 9 - 12,30 и од 16 18 часова. Теоријски су испитане из ових предмета: Анатомија, Физиологија, Лична хигијена, Општа хигијена и исхрана, Унутрашње болести, Дечије болести и нега деце, Прва помоћ при напрасном оболевању,
О порођају, Хируршке болести, Социјална медицина и Школска хигијена. Практично су испитане у болници из: неге болесника, завоја и
превијања болесника. Из бактериологије није се могао одржати испит јер није био присутан лекар који је предавао."
Мада је веома позитивно оценио рад ове школе у првих шест месеци,
др Рувидић је нагласио да је за службу нудиље и болничарке при
болницама потребна дужа пракса. За још бољи успех ове школе
предложио је да се изради нови наставни план за школу - где би се већа
пажња посветила практичној настави. Предложио је да се уведе нови
41
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предмет „Служба болничарке у рату", где би се говорило о задацима
Црвеног крста и Женевској конвенцији. Такође је предлагао да се
трајање курса продужи на годину дана, како би се полазнице могле
практично припремити за рад на свим одељењима болнице.
У току једногодишњог трајања школовања у овој школи изучавани
су следећи предмети: Анатомија са физиологијом; Хигијена - лична и
општа; Основни појмови из унутрашњости болести; Прва помоћ у
несрећним случајевима и основни појмови из хируршких болести;
Нега одојчади и деце и најважније дечје болести; Акутне и хроничне
заразне болести и социјалне болести; Основни појмови из бабичлука;
Практични радови око болесника; Хигијена кујне и дијета; Народна
историја; Црвени крст и Најважније о лековима. 44
Предавања су припремали сами наставници. Та предавања су касније умножавана литографијом и дељена ученицима. Само умножавање
предавања организовано је о трошку Црвеног крста. С тим у вези треба
подсетити да је била прописана обавеза да се по један примерак од
сваког предавања мора доставити Главном одбору Црвеног крста, али и
да се та предавања не смеју штампати без одобрења дотичног наставника.
Од почетка ове школе теоријску наставу изводили су скоро сви
тадашњи лекари у Ваљеву, како грађански, тако и војни, и то са
необичним трудом и залагањем. Према записима др Жарка М. Рувидића 45 највише труда улагали су: др Влада Поповић,46 управник Обласне
болнице; пуковник др Јордан Стајић 47 др Деспотовић, окружни физикус и др Милосављевић, санитетски мајор. Тим поводом он пише: „Сви
они, и сви други лекари заслужили су да им се изрази захвалност и ода
јавно признање."
Практичну наставу изводиле су стручне наставнице. У почетку су то
биле Американке уз асистенцију наших нудиља. Касније су комплетну
наставу изводили домаћи наставници. Практична настава реализована
је у Обласној болници у Ваљеву, пре свега на: женском, хируршком и
интерном одељењу. Део практичне обуке ученице су реализовале и. у
болничкој амбуланти где су помагале лекару при прегледу и превијању
болесника.
Приликом предаје диплома свршеним ученицама редовно су организоване скромне школске свечаности. Поред саопштавања остварених
резултата обично су се присутнима обраћали председник Школског
44 Др Хранислав Јоксимовић: ЖИВОТ И РАД СРПСКОГ ДРУШТВА ЦРВЕНОГ КРСТА И
ДРУПГГВА ЦРВЕНОГ KPCTA СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА ОД 6. ФЕБРУАРА 1876.
ДО 6. ФЕБРУАРА 1926. ГОДИНЕ, Београд, 1926, стр.85.
45 Гласник Црвеног крста СХС за 1923. годину, стр. 88.
46 Пуковник Владимир Поповић (Јагодина, 1876 - Ваљево, 1939), аутор је више струнних
и научних радова у „Здрављу" и „Ратнику" и један од оснивача Друштва за чување
народног здравл>а. Бавио се и превођењем.
47 Др Јордан Стајић, (Врање, 1868 - Београд 1949), касније санитетски генерал и
изванредан лекар, обављао је више одговорних дужности; покренуо „Војно-стручни
гласник" и објавио више запажених радова.

одбора и изасланици Главног одбора Црвеног крста и Министарства
народног здравл>а Њихови говори најчешће су се односили на место,
улогу и значај школе, задатке Црвеног крста у миру и рату итд.
Полазнице
И поред бројних мера које су предузимане, није владало велико
интересовање за упис у ову школу. Поред тога, у току школовања,
нарочито у прва два течаја, било је осипања. О томе сведоче и ови
подаци из извештаја др Жарка Рувидића Главном одбору Црвеног
крста, од 12. марта 1923. године, 48 где он, поред осталог пише: „Од
почетка школе уписало се је 43 ученице; до сада је напустило школу 20
ученица - а данас има на лицу места 23 ученице и то: 15 у првом течају
и 8 у другом течају". С тим у вези треба подсетити да је реч о
полазницама које су тренутно слушале наставу, јер се зна да је први
течај завршило 15; други 11a трећи 14 полазница. Од њих 40 завршне
испите положиле су са: одличним успехом 15, врло добрим 24 и добрим
1 полазница. Иначе завршни испити на прва три течаја одржани су: 4.
марта, 4. априла и 18. септембра 1923. године.
Полазнице првог течаја биле су: Јелена Спахић, Даница Угреновић,
Ирена Маројева, Мирослава Ташковић, Катарина Полумирац, Десанака
Павловић, Иванка Сешовић, Невена Церовчевић, Даринка Поштагоровић, Десанка Стојанковић, Амалија Богданић, Олга Урошевић, Анастасија Петровић, Зорка Милошевић и Ружица Марковић 4 9 Међу њима
најбоље резултате остварила је Јелена Спахић, родом из Пл>евал>а, која
је имала одличан успех из свих предмета а по завршеном школовању
изразила жељу да добије посао у Сарајеву или Београду при Диспанзеру за туберкулозу. Једна свршена ученица са овог течаја тражила је
запослење при Здравственој задрузи у Великом Шиљеговцу, а све остале
су пристајале да иду у места која им буду одређена. Занимљиво је да су
међу свршеним полазницама првог курса биле и једна удата жена и две
удовице.
О недовољном интересовању за ову школу, али и о њеним ограниченим капацитетима, говори и овај преглед свршених ученица по
курсевима:
1-15
III-14
V-10
VII-14
IX-16
II-11
IV-13
VI-16
VIII-16
X - 15
Из овог прегледа произилази да је ову школу у Вал>еву укупно
завршило 140 ученица, не рачунајући оне које су ову школу завршиле у
Бајиној Башти. Према неким другим изворима ову школу завршило је
137 полазница, а има и оних који тврде да их је било 152. У сваком
случају, све су оспособљене за самосталан живот и да хумано и часно
зарађују своју плату.

48 Гласник Црвеног крста СХС за 1923, стр.88.
49 Исто, стр. 90.

Свака генерација ученица ове школе носила је и нека своја обележја.
Управа школе посебно се повољно изражавала о осмој класи, чијих је 16
ученица завршило течај у двогодишњем трајању, која је примљена 1.
марта, а почела са предавањима 1. априла 1926. За њу се говорило да је
била најбоља, како у погледу учења, тако и у погледу владања. Први
семестрални испит положиле су све ученице 17. јула и то: три са
одличним, 11 са врло добрим успехом; други семестрални испит
полагале су 23. децембра и положиле: 3 одличне, 7 врло добрих и 2
добре. Због болести две су овај испит полагале 3. фебруара 1927. године
и положиле са добрим успехом. 50
Пошто нисмо имали комплетан списак свих свршених ученица ове
школе, тешко је дати прецизније податке о њиховој националној
припадности, месту из којег су дошле и слично. Међутим на бази
доступних података може се поуздано тврдити да их је било из свих
крајева бивше Југославије, па и из иностранства. На то указују и подаци
да је међу првих четрдесет свршених ученица било: из Србије 21,
Русије 3, Словеније 6, Војводине 1, Босне и Херцеговине 2, Далмације 2
итд.
У извештајима достављеним Главном одбору Црвеног крста управа
школе поноси се таквом националном структуром, па пише: „Но ова
школа поред означене користи у добијању квалификованих болничарки
има и чисту националну корист, пошто школу посећују ученице из
свих крајева наше отаџбине, па сада их има приличан број из Далмације
и Словеначке. На тај начин ученице се међусобно упознају, ближе
спријатељују, а тиме доприносе и нашем националном уједињењу."
Неуморни хроничар Ваљева Борисав Вујић у другом прилогу „Школа за нудиље", емитованом у програму Радио Вал>ева, поводом податка
да су ову школу похађале и девојке из Словеније додаје: „Увек пословни
Словенци нашли су начина да своје девојке упуте у „далеко" Ваљево на
школовање за нудил>е и чуварице здравља" Међутим изненађује сазнање да је мало девојака и младих жена из Ваљева било заинтересовано за
похађање ове школе. Пошто је ову школу образовао и финансирао
Црвени крст, није се постављало питање које су националности и
одакле долазе ученице. За управу школе било је најважније да има
довољно ученица, те да оне вредно и добро раде како би се што бол>е
припремиле за свој будући позив.
Слабо интересовање за ову школу условљено је пре свега: сазнањем
да се ради о веома тешком и деликатном послу, који се мора обавл>ати у
свакојаким условима па и у рату; традиционално патријархалним
схватањем да женску децу не треба школовати и удал>авати од куће, јер
је њима место крај мужа и деце.
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Гласник Црвеног крста СХС са 1927, стр. 81.

Тешкоће са запослењем
Свршене ученнце ове школе, која је мењала свој назив, добијале су
звање квалификованих нудиља а по Закону о државним чиновницима
разврстане су у трећу групу. Тако су створене законске основе да се оне
у болницама и другим санитетским установама сматрају лекарским
помоћницама а награде су им, поред стана и хране у болницама и боље
награде од дневничарки и другог нижег особља. Тиме су оне стекле и
право на стално запослење, а након одређеног времена проведеног у
служби могле су стећи и право на државну пензију.
Школујући се за овај позив, оне су се припремале за самосталан
живот, па и могућност да часно зарађују за пристојан живот. Међутим у
животу често није бивало како у папирима пише. Зато је Црвени крст
често у својим материјалима истицао да се са нудил>ама повремено не
поступа онако како њихово звање и допринос захтевају. Неретко оне су
спавале по болничким собама или са послугом, уместо да имају своје
просторије; теране су да раде оне послове за које је била плаћена друга
послуга, као што су: цепање дрва, доношење воде, рибање споредних
болничких одељења, изношење и уношење болесника, изношење умрлих итд. Истицано је да су мало у додиру са лекарима, те их болнички
економи малтретирају и крајње лоше односе се према њима, одређујући их каткад и на најтеже и најлошије плаћене послове. Због тога,
али и других разлога, неке нудиље су биле приморане да напусте
службу, друге су без своје воље остајале без посла или су радиле на
другим пословима.
Црвени крст је предлагао да се одржи конгрес свих нудил>а са
вишим и нижим звањем и да се после оснује друштво нудил>а, које би
се бринуло о моралној и материјалној страни нудиљског позива. Ради
органзованијег рада на припреми будућих нудиља, при Главном одбору
Црвеног крста образован је нудиљски одсек. Међутим изгледа да ни
Црвени крст није имао довољно разумевања државних и појединих
друштвених органа. 51
Веровало се да ће нудиље касније својим радом прибавл>ати себи
дужно поштовање и углед па ће и многи приговори јавности, а понегде
и самих лекара, нестати. Према мишљењу активиста Главног одбора
Црвеног крста две незгоде су нарочито отежавале бржи напредак
нудиљства и то: слабо развијена мрежа здравствених установа и недостатак планске и дугорочне сарадње са министарствима здравл>а и
војске. Кроз ту сарадњу требало је решити: 1) питање назива квалификоване нудиље - болничарке и делокруг рада нудиље из више и ниже
школе, које се због неједнаког школовања разликују по категоријама и
наградама; 2) питање запослења нудиља, јер их војне болнице ретко
примају а у грађанским болницама није адекватно регулисан њихов
статус и 3) треба осмислити даље образовање нудил>а за потребе целе
51

Борислав Вујић: Ш К О Л А З А НУДИЉЕ И ЧУВАРИЦЕ
емитован у програму Радио Ваљева.

ЗДРАВЛЈА,

други прилог

земље, па према томе и број школа за нудиље, како би се избегло
школовање нудиља које се не могу запослити. 52
Мада су нудиље биле оспособљене за пружање елементарне медицинске помоћи, а оне су својим радом, пожртвовањем и стручношћу
одговарале дужностима у здравственим установама, доста је било
проблема са њиховим запослењем. Тешко је било изнаћи начина за
њихово масовније увођење у посао, јер оне нису испуњавале баш све
законске услове за помоћно санитетско особље. Проблемима око њиховог запошљавања кумовало је и неразумевање Министарства народног
здравља и Министарства војске. Црвени крст је повремено реаговао на
такав однос поменутих министарстава и изражавао своје жаљење што
нема сопствених болница и других здравствених установа где би се
квалификоване нудиље могле запошл>авати.53
Престанак рада школе
Последња класа Школе за нудиље у Ваљеву изашла је у фебруару
1930. године. Пошто се на конкурс за XI није пријавио довољан број
кандидаткиња, покренута су многа питања, па је констатовано да
Ваљево више нема довољно могућности за практично оспособл>авање
будућих нудиља. Нудиљско-санитетски одсек Главног одбора и савет
начелника Министарства социјалне заштите и народног здравл>а др
Андрије Стампара предложио је да се школа за нудиље Црвеног крста у
Ваљеву укине, а у Скопљу отвори нова по угледу на београдску, која је
била вишег ранга.
Поступајући по том предлогу, Главни одбор Црвеног крста донео је
одлуку о њеном укидању и покренуо поступак за њену ликвидацију.
Тим поводом у Ваљеву је боравио Драгомир Обрадовић (1872. Забрдица,
Ваљево - Београд, 1931), члан Главног надзорног одбора и бивши
министар вера, како би са овдашњим одбором Црвеног крста договорио
поступак ликвидације. Том приликом договорено је да она почне 1.
марта 1930. године; да се откаже стан и закуп школске зграде, а Зорка
Вукосављевић, вишегодишња управитељица ове школе, прихватила је
да бесплатно у канцеларији Ваљевског одбора Црвеног крста води све
послове ликвидације. Управи школе, наставном особљу и Ваљевском
одбору Црвеног крста одато је признање на свестраном заузимању да
школа за све време свог постојања корисно одговара свом задатку.54
О добром раду ове школе сведоче многи подаци, па и чињеница да је
Главни одбор одликовао: 1) друштвеним крстом управитељицу школе
Зорку Вукосављевић, 2) сребрном медаљом др Милисава Милосављевића, др Милана Деспотовића, др Бранислава Гађанског, др Срећка
Савића, др Александра Ускоковића, др Милана Атанацковића и Милорада Гојковића, 3) бронзаном медаљом - др Александра Крстића и
52 Гласник Црвеног крста СХС за 1927, стр. 79.
53 Милорад Радојчић: ШКОЛА ЗА НУДИЉЕ, НАПРЕД, ВАЉЕВО, 7.4.1995.
54 Гласник Црвеног крста Крал>евине Југославије за 1930, стр. 117/8.

Испит у школи ваљевској. Председник испитне комисије др Јоксимовић,
председник Нудиљског одсека Главног одбора

Чедомира Стефановића. Захвалнице су додељене: др Александру Чериковском, др Јовану Мијушковићу, др Миливоју Миленковићу, др
Милану Тришићу, др Михаилу Лазовићу, др Наталији Милићевић и
магистру фармације Мари Тадић. Истовремено послао је одличја
Месном одбору Црвеног крста у Ваљеву да их уручи на пригодној
свечаности уз најсрдачније честитке. 55
Поводом престанка рада ове школе, у Вал>еву и околини вођена је
жива полемика у коју се умешао и локални лист. 56 Непознати аутор у
овом листу се пита шта је основни узрок њеног затварања и зар се то
није могло спречити и одложити. Анализирајући насталу ситуацију,
пита се да ли је успех у школи био заиста онакав какав треба да буде.
Тим поводом подсећа да о добром успеху сведоче пре свега веома
похвални извештаји представника оснивача који су присуствовали
завршним испитима. Потом наглашава да је ова школа требало да се
прошири, а посебно да се појчају вежбања у болницама. Пошто
вал>евска болница у то време није имала сва одел>ења потребна за
организовање практичних вежби, то се није могао реализовати цео
наставни план и програм. „Пошто Скопље има потпуно уређену и
велику војну болницу, а уз то и друге хигијенске и санитетске установе,
55
56

Обавештајни гласник Београдског одбора Друштва Црвеног крста Крал>евине
Југославије од 15. јула 1930. године, стр. 192.
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то има изгледа да ће се ова школа тамо отворити" - пише иепозиати
сарадник „Пласа Вал>ева".
У продужетку овог текста даље стоји: „За ову школу сада се тражи да
ученица има свршена четири разреда гимназије, а до сада су тражена
само два. И до сада са два разреда није било много пријављених
кандидаткиња, а са четири верује се да их неће бити довољно, бар овде у
Ваљеву, не. И то је допринело да се школа премести у Скопље. Из јужне
Србије било је доста ученица које су свршавале ову школу, а из Ваљева
и целе ове области у десет класа биле су свега две ученице."
И београдски лист „Политика" 57 обавестио је своје читаоце о престанку
рада „ове лепе и корисне установе иако је она са врло добрим успехом
спремила десет класа ученица." Тим поводом новинар тог листа
наглашава да је Главни одбор Црвеног крста као главни разлог за њено
укидање навео да ваљевска државна болница нема сва одел>ења неопходна за обавл>ање праксе. Такође истиче да је у овом крају било слабо
интересовање девојака за ову школу, али да су њени организатори били
задовољни дотадашњим радом, што је и писмено потврђено. Но ипак
ова по много чему специфична али и значајна васпитно-образовна и
хуманитарна установа, после осам година успешног рада у овом граду
на Колубари, престала је са радом.
Зна се да је после Другог светског рата у Ваљеву неко време радила
Школа за дечије неговатељице и да је имала запажене резултате 5 8 Од
јесени 1958. године у Ваљеву ради Средња медицинска школа, 59 која
припрема средњемедицински кадар не само за подручје десетак општина северозападне Србије, како је било замишљено, већ за читаву земљу,
па и шире. Иначе, она је почела са радом у капели Опште регионалне
болнице „Др Миша Пантић" у Ваљеву. Пошто се идуће године навршава 40 година од њеног оснивања, нека овај прилог буде и најава тог
значајног јубилеја.

Резиме
Школа за нудиље и чуварице здравља основана је у Бајиној Башти на
иницијативу америчке мисије, вероватно почетком 1922. године. Већ по
завршетку њених првих генерација преузима је Друштво Црвеног крста и до
краја стара се о њеном раду. У јесен 1922. године она се премешта у Ваљево
где има далеко боље услове за рад и свестрану помоћ здравствених радника и
многобројних актвиста Црвеног крста. За осам година свог битисања у овом
граду остварила је запажене резултате и представља зачетак образовања
средњемедицинског кадра у Ваљеву. Поред значајног доприноса који су дале
у лечењу оболелих и повређених, ученице ове школе одиграле су и значајну
57 „Политика", Београд, од 26. фебруара 1930. године
58 „Напред", Ваљево, 29. јануар 1949, стр. 1.
59 „Весна 67", лист ученика Школе за медицинске сестре и техничаре „Др Миша Пантић"
Ваљево, бр. 35, од 15. септембра 1976, стр. 2.

улогу у ширењу идеја и циљева Црвеног крста, па и придобијању мештана
за рад у овој масовној и хуманитарној организацији. И просторије ове школе
у Ваљеву, у данашњој улици Андре Савчић бр. 8, биле су место за договор о
многим значајним сабирним, хуманитарним и другим друштвенокорисним
акцијама.

Summary
А school for nurses and health guardians was established after the initiative of the
American mission in Bajina Bašta, probably at the beginning of 1922. After the first
generations of its graduates it was already taken over by the Society of Red Cross and it
takes care of its work until its end. In the autumn of 1922. it moves to Valjevo where
much better conditions existed for the work and versatile help of medical workers and
numerous activists of the Red Cross. During eight years of its existence in this town it
achieved notable results and represented the beginning of the systematic education of
medical personnel from secondary schools in Valjevo. Apart from a significant contribution which they offered in treating the sick and wounded, students from this school played
a very precious role in spreading the health culture and advancement of the citizens'
health in general. Their contribution in spreading and promotion of ideas and assignments
of the Red Cross was also significant, as well as in winning the citizens over to the work in
this massive and humanitarian organization.

Бојан Б. Димитријевић

„ОДМЕТНИЦИ" И „ОСЛОБОДИОЦИ"
Прогон остатака Југословеиске војске у отаџбиии у ваљевском крају,
у другој половини 1945. године
Још дуго иза званичног краја Другог светског рата подручје Србије
било је немирно због сталне активности оружаних противника нове
власти. Групице припадника Југословенске војске у отацбини, или
једноставно „четници", крећу се по терену и чине га несигурним за
активности комунистичких власти. Наша намера је да укажемо на
интензитет војно-полицијске акције коју спроводи Југословенска армија, Корпус народне одбране Југославије и Одељење за заштиту народа
против „одметника", који су врвели на терену западне Србије. У овом
случају ваљевског краја. Архивски фондови 4. крајишке дивизије ЈА
који су сачувани за период до краја 1945. године су основ приче која
следи. Верујемо да ће подаци презентирани у овом тексту бити од
изузетне важности за боље тумачење послератне свакидашњице ваљевског краја, која је била оптерећена акцијама „одметника" и контрамерама „ослободилаца". У историографији та је чињеница регистрована
само узгред и без детаља, и само доба око новембарских избора 1945.
представља познат и описан историјски период. Активност остатака
ЈВУО који су у вал>евски крај дошли иза пораза и страдања на Сутјесци
маја 1945. (али и оних који су у току повлачења били враћени у матични
крај да одржавају организацијски ниво), била је велика и представљала
је епилог њиховог четворогодишњег постојања У томе је и значај
презентирања истраженог, јер се тиме описује период који је за једну
друштвену групу био завршни, а за другу почетни на српској историјској сцени.
Прве недеље јула у западну Србију стигла је 4. крајишка НОУ
дивизија Њене бригаде сместиле су се у градове западне Србије која је
почела да врви од припадника разбијене ЈВУО, који су се враћали у
своје родне крајеве или, једноставно, крстарили у области Дрине.
Команда ове дивизије са приштапским јединицама и некаквом подофицирском школом сместила се у само Ваљево, а ту је била и 11. крајишка

НОУ бригада. У Шабац је дошла 8. крајишка НОУ бригада, а ту је до 1.
августа била и Артиљеријска бригада ове дивизије, када је и она
предислоцирана у Ваљево. У Горњи Милановац сместила се 6. крајишка
НОУ бригада, а 4. крајишка дивизија, под командом партизанског
пуковника Петра Вујновића и политичког комесара мајора Душана
Дозета добила је у надлежност бригу о територији која је обухватала
западну Србију од Дрине на западу до београдских посавских села,
обронака Космаја, Рудника и Мораве на истоку.1 У зони одговорности
ове дивизије налазиле су се и јединице Корпуса народне одбране
Југославије, и то 2. бригада 5. српске дивизије Народне одбране, са
седиштем у Ваљеву. Ова јединица је настала 27. новембра 1944. године
од мобилисаних бораца и људства Ваљевског војног подручја. Месец
дана доцније, 23. децембра, од ове јединице настала је 2. бригада, која је
у време оснивања имала око 2740 припадника расутих по ваљевском,
шабачком, ужичком и чачанском крају. 2 Јединице 2. бригаде образовале
су смене које су стражариле на Дрини и мотриле да са босанске стране
пређе што мање Михаиловићевих бораца. По доласку 4. крајишке
дивизије, посао кнојевцима ће бити олакшан: и припадници крајишких
бригада укључиће се у мотрење Дрине у сменама, а сви ће заједно,
разбијени на чете, водове, групе и заседе посести и ваљевски крај као и
друге пределе западне Србије. У ваљевском крају од снага 2. бригаде
КНОЈ-а био је 1. батаљон чија је прва чета давала обезбеђење Војнотехничком заводу Вистаду у самом граду; друга чета је поседала Лајковац а
њени водови били су и у Боговађи и у Славковици; трећа у Брежђу
(„Бријежђе" како су говорили и писали ослободиоци) и, коначно,
четврта чета била је у Бранковини са водовима распоређеним код
среских одел>ења Озне у Каменици и на Убу.3 Овим предислоцирањем
Крајишника у Ваљево настао је проблем смештаја трупа, па је наређено
да се логор осуђеника на принудни рад, у коме је било 1050 људи, до 27.
јула 1945. године измести из Ваљева и тако направи простор за
становање јединицама ЈА. У Ниш је упућено 700, а у Пожаревац 350
ових логораша, и тако је било могуће смештање и артиљеријске
бригаде 4. дивизије, а и комотнији живот за све јединице у вароши. 4
Убрзо после доласка 4. крајишке дивизије њене извиђачке јединице
почеле су да крстаре тереном у потрази за „четничким бандама",
„одметницима" и „реакцијом". Извиђачке чете 4. дивизије и 11. бригаде
нашле су се у заседама на Маљену, Повлену и Медведнику, а извиђачи
6: бригаде мотрили су на Качер. Пошто су Крајишници знали са ким
имају посла, то је наређено да овакве заседе буду држане у потпуној
тајности. Из њих је ваљало контролисати поверене рејоне. Потерна
одељења облачена су у сељачка одела, са оружјем склоњеним у торбице
1
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и покривеним оделом. Скидање ознака ЈА за време потера и потраге
било је дозвољено и препоручљиво, а команданти се нису либили да
наређују својим борцима да се облаче у „женска одела".5
У свом првом оваквом извештају по доласку у Вал>ево, команда 11.
бригаде оценила је стање на подручју Ваљева овако: „Народ на подручју
Ваљева је наш, воли и помаже нас. Народ је изгубио свако поверење у
четнике. Подршку реакција још има у неким старијим људима и у
фамилијама које су крвно везане за непријатеља. Анти-државни елементи, јатаци, четници сваки дан губе поверење у народу, мање су
опасни, нису активни. Свој рад прикривају или своде на уски круг
људи. Пропаганда коју шире четници и њихови јатаци постаје неуспешнија..." 6
Према проценама органа Југословенске армије број Михаиловићевих активних и наоружаних бораца на територији ваљевског, колубарског, подгорског, тамнавског и посавског среза износио је око 50%. И
овај ће са променама отприлике остати константан и у наредним
месецима 1945. године. Равногорци су били наоружани пушкама,
немачким шмајсерима, руским шпагинима са добошем, енглеским
пушкомитраљезима и оним што су одраније носили са собом, или што
су у свом кретању по терену отимали од припадника нове власти.
Муниције никад није било мање, а извор снабдевања била је такође
нова власт и јатаци, ређе. Главне личности равногорске организације
били су, свакако, они који су били још од Сјенице новембра 1944.
упућени у овај крај и они су са својим пратњама чинили компактно
језгро, којима ће се у другој половини да прикључују они који буду
успели да се пробију од Дрине, или бни који су дезертирали из Титове
војске. На челу ових група били су поручник Милић Бошковић,
командант Ваљевског округа ЈВУО, Богољуб Танасијевић Боца, потпоручник Марко Котарац „опасан тип", резервни потпуковник Војислав
Бранковић, Исајло Пиваљевић, Михајло Павловић, капетан Смиљанић,
Вукоман Прокић, Милосав Николић „Ћоса"...7
Власти: Озна, КНОЈ, Народна милиција и 4. дивизија ЈА располагале
су тачним и потпуним списковима ових група. Премда је састав група
био мален, захваљујући чињеници да су то били људи из ваљевских
села који су били познати у рејону својег кретања и да су повереници и
симпатизери нове власти радили свој посао, власти су врло брзо имале
тачне податке о „одметницима". Подаци су детаљно описивали и тип
наоружања појединих равногораца, а понекад и број метака код сваког
од њих. Међутим и поред тачне информисаности нове власти чекало је
доста проблема у јесени која је предстојала.

5
6
7

Исто, к. 771А, 25/2/3.
Исто, к. 771А, 8/3.
Љубо Поповић, Велика игра са Дражом Михаиловићем, Београд 1971. (право име
аутора: Милован Пејановић), стр 6-7. Књига о Дражи, ур. Р. Кнежевић, том II,
Виндсор, Канада 1956. стр. 219 и АВИИ, НОБ, 772А, 9/3.

Кнојевци су око 20. јула држали заседе на Маљену и Дивчибарама,
јер су вести говориле да се (потпуковник) Никола Калабић са својом
групом од 50 људи са „20 стројница" кретао ка ваљевском крају.
Припадници Народне милиције држали су у исто време заседе у
патролама око Ваљева, у коме је тих дана регистровано бацање летака
откуцаних на машини. Извештаји 11. бригаде говорили су да је виђено
15 четника у Вујиновачи где су „пјевали пјесме краљу и манифестовали
против избора" и претили неистомишљеницима. Сутрадан су на том
месту поставили оне заседе које нису ухватиле ноћне „пјеваче". Патроле 11. бригаде налетеле су 29. јула код Мионице на деветорку равногораца, али и овде су потера и претрес терена били неуспешни. Петнаест
заседа које су 29. и 30. августа организоване од извиђачке чете 11.
бригаде такође нису откриле ништа, и констатовано је да су се
„четници сакрили". И тројка четника која се појавила у Бранковини у
следећој ноћи 30. на 31. август није ухваћена, мада су потерна одељења
била покренута. 8
И август није донео смањење оваквих догађаја, јер је 8. августа
виђено десет бораца потпоручника Котарца у Козличићу и Грабовици и
следећих дана у покрету за Рађево Село. Извештаји су говорили да је
ова група досад оперисала у мањим целинама, а да је у овој прилици
виђена по први пут заједно. Од 10. до 12. августа делови 11. крајишке
вршили су претрес терена на Повлену и Медведнику ловећи Вукомана
Прокића. Извештај је закључивао да су се трагачи „пресвлачили у
цивилна одјела. Маскирали су се као четници али то, није дало никакав
успјех." Неуспех ових потера може се објаснити и кроз констатацију
коју су записали органи 6. крајишке бригаде у ово исто време. Сел>аци
на које су наилазили крајишки потерници „бране четнике са ријечима
зашто да се бијемо кад смо сви Срби?", и зато је сакривање и јатачка
мрежа била успешна. још више, повереницима нове власти је на све
начине ометан рад. „Батинају наше симпатизере и агитују за краља
Петра." 9
Средином августа било је у Бранковини и Грабовици по десетак
четника, а како примећују извештаји, највише их је било у козличићу и
Рађевом Селу. У подгорском срезу, опет, „највећа подршка за четнике"
била је у Осладићу, Причевићу, Суводању и Балиновићу. У овом крају,
тачније Лопатању код Осечине, тих дана ваљевско опуномоћство Озне
идентификовало је и тридесетак равногораца на челу са капетаном
Смиљанићем, за кога се у органима власти дотад није знало да је на
терену: „о коме се ништа сигурно није чуло од зимус (можда се
успешно крио)". 10
И у августу су извиђачке чете дивизије и 11. бригаде из Ваљева биле
потпуно ангажоване на теренима Повлена, Маљена, Медведника, у
8
Исто, к. 772А, 15/3, 20/3.
9
Исто, К.772А, 37/3.
10 Исто, к. 772А, 9/3

правцу реке Колубаре и по Качеру. Међутим констатован је слаб рад
ових извиђачких чета које су према оцени команде дивизије биле
„неодговарајуће по војничкој спреми". „Уложено је доста труда и
воље... Није било неких већих успјеха у хватању и уништавању...
употребљавана су многа лукавства, потјере, засједе и остало." У та
лукавства убрајано је пресвлачење у „четничко одјело без петокраке
имитирајући дугу косу..." Једини успех ових потера и заседа је било
убиство наредника Светомира Маричића на Повлену. 11
Команда 4. крајишке дивизије је овако оценила стање у својој
територији: „Рад наше територијалне об. (обавештајне) мреже се
поправља али још увек има недостатака и потешкоћа... Ради успешнијег
гоњења четничке банде неопходно би било да се тај рад још боље
повеже. И ако ми одржавамо везу и са Народно одбраном, милицијом,
Озном ипак би по нашем мишљењу требало то још чвршће повезати и
тај рад боље координирати... Чест је случај да јединице милиције у
опште незнају те знаке на терену и долази до сукоба... У селу Крчмару
срез Ваљевски има у милицији Мића Симовић, а исти има брата у
четницима Радована Рацу Симића. Ухваћени дезертер Бранислав Божић прије одласка у четнике био је војни бегунац са сремског фронта
када се пријавио распоређен је у милицију из које је побегао у шуму, а и
сада се налазе у милицији неки који су се заједно с њим крили." 12
Исказима свих до тада ухваћених четника и дезертера је утврђено да
њих издржавају њихове породице. Породице су представљале и јатаке и
обавештајце. Хладнији дани који су се очекивали, упућиваће одметнике
све више и више на њихове породице и у том правцу је ваљало
предузимати мере и сакупљати доказе за јатаке. Тек са у потпуности
компромитованом и доказаном мрежом могло је да се предузме онемогућавање на терену. Констатовано је и ојачавање делатности „четничке
банде": „То је настало што им је успјело да се из Босне пребаце неки
дијелови, а вјероватно и у вези политичке ситуације, која је настала
припремама за изборе." Циљ је био, између осталог, „да се што више
реакционарних елемената убаци у гласачке спискове". Стање по срезовима било је следећа:
- Посавски срез: има 5 четника под вођством Михајла Павловића и
чија се делатност у масама не осећа. Ова група креће се у селима:
Пироман, Лончаник, Бровић, Трстеница, Грабовац. „Реакција у полиједње вријеме је активнија. Служи се разним лажима као Тито не мисли
добро Србима као Хрватима, да у Босни и Херцеговини на власти има
усташе, да хапсе многе Србе."
- Тамнавски срез: има 20 четника и дезертера који се крећу у две
групе и самостално. Прва група Љубомира Бербера креће се у Врховинама, Чучугама, Докмиру, Тврдојевцу а понекад и у суседном срезу.
Друга група потпоручника Душана Милићевића кретала се у Памбуко11 Исто, к.773,9/1.
12 Исто, к.773, 33-2/1.

вици, Шарбаиама, Новацима, Такову, Зуквама, Кожуару и Бањанима. По
овом извештају: „На овоме срезу масе су наше и реакција има мало
успјеха. То се најбоље види на сеоским конференцијама, гдје многи
сељаци нападају и одузимају право гласа онима који нису заслужили да
имају право гласа. Реакција у вези одузимања старог жита говори: „сада
вам одузимају старо а кад приспије ново одузеће и њега."
- Подгорски срез: у овоме срезу било је 9 четника одраније и група
од око 20 равногораца коју је предводио капетан Смил>анић. Овде је 24.
августа „на цести која води из села Ребељ за Повлен у селу Вујиновачи"
један четник у заседи убио једног милиционера, а 26. је Смиљанићева
група избегла испред потере 4. дивизије и Озне а у ноћи 27. на 28. један
наоружани комунистички симпатизер је пребијен на Пашиној равни.
Појава капетана Смиљанића је погоршала ситуацију у овом срезу.
„Реакција се прилично осилила и јавно на зборовима и конференцијама
долази до четничких повика". Ипак, амнестија је овде имала највише
успеха и сви дезертери су се пријавили властима.
- Ваљевски срез: у њему има 27 четника и дезертера који се крећу у
четири групе а понеки и самостално. Група потпоручника Котарца
кретала се по Бранковини, Златарићу и Попучкама. Група Животе
Митровића кретала се по Козличићу, Рађевом Селу, Грабовици и
Котешици. Трећа група под Живорадом Трипковићем (који се предао
ОзнИ) креће се у Бабиној Луци, Попучкама, Горићу, Словцу и Лозници.
Четврта група Вукомана Прокића крила се по ребељској општини а
пребацивала се и ка Косјерићу. Неколико других официра ЈВУО у ово
време крило се по селима самостално. За стање „реакције" у овом срезу
није остављено сведочанство.
- Колубарски срез: у тренутку писања овог извештаја овде је било
осморица Михаиловићевих бораца, подељених у две групе: једну коју је
водио поручник Милић Бошковић и која се кретала у селима Горњи
Лајковац, Брежђе, Планиница, Осеченица, Рајковић и ван среза, а другу
групу је водио Исаило Пиваљевић и која се кретала на Дивчибарама,
Крчмару, Голупцу, Паунама и Шушеоки. Тројка Богољуба Танасијевића
била је разбијена, а неки други равногорци су се крили по селима где су
им биле куће. 13
Као што су и документи 4. дивизије сведочили, већина расутих
равногораца крила се у околини својих родних села и то добро показују
горе наведени подаци.
у ово време упућена је и једна самокритика од стране 4. дивизије
својим бригадама: Дешавало се да њихови припадници „хапсе сељаке из
било којих разлога. Хапсили су их на темељу чувења од разних људи да
су четнички јатаци, народни непријатељи, итд." Команда дивизије је
упозоравала своје потчињене да без убедљивих доказа не хапсе осумњичена лица као што је то био случај до тада. Међутим чини се да
овакве наредбе нису баш много долазиле до често прилично страсних
13
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правцу реке Колубаре и по Качеру. Међутим констатован је слаб рад
ових извиђачких чета које су према оцени команде дивизије биле
„неодговарајуће по војничкој спреми". „Уложено је доста труда и
воље... Није било неких већих успјеха у хватању и уништавању...
употребљавана су многа лукавства, потјере, засједе и остало." У та
лукавства убрајано је пресвлачење у „четничко одјело без петокраке
имитирајући дугу косу..." Једини успех ових потера и заседа је било
убиство наредника Светомира Маричића на Повлену. 11
Команда 4. крајишке дивизије је овако оценила стање у својој
територији: „Рад наше територијалне об. (обавештајне) мреже се
поправља али још увек има недостатака и потешкоћа... Ради успешнијег
гоњења четничке банде неопходно би било да се тај рад још бол>е
повеже. И ако ми одржавамо везу и са Народно одбраном, милицијом,
Озном ипак би по нашем мишљењу требало то још чвршће повезати и
тај рад боље координирати... Чест је случај да јединице милиције у
опште незнају те знаке на терену и долази до сукоба... У селу Крчмару
срез Ваљевски има у милицији Мића Симовић, а исти има брата у
четницима Радована Рацу Симића. Ухваћени дезертер Бранислав Божић прије одласка у четнике био је војни бегунац са сремског фронта
када се пријавио распоређен је у милицију из које је побегао у шуму, а и
сада се налазе у милицији неки који су се заједно с њим крили." 12
Исказима свих до тада ухваћених четника и дезертера је утврђено да
њих издржавају њихове породице. Породице су представљале и јатаке и
обавештајце. Хладнији дани који су се очекивали, упућиваће одметнике
све више и више на њихове породице и у том правцу је вал>ало
предузимати мере и сакупљати доказе за јатаке. Тек са у потпуности
компромитованом и доказаном мрежом могло је да се предузме онемогућавање на терену. Констатовано је и ојачавање делатности „четничке
банде": „То је настало што им је успјело да се из Босне пребаце неки
дијелови, а вјероватно и у вези политичке ситуације, која је настала
припремама за изборе." Циљ је био, између осталог, „да се што више
реакционарних елемената убаци у гласачке спискове". Стање по срезовима било је следећа:
- Посавски срез: има 5 четника под вођством Михајла Павловића и
чија се делатност у масама не осећа. Ова група креће се у селима:
Пироман, Лончаник, Бровић, Трстеница, Грабовац. „Реакција у полиједње вријеме је активнија. Служи се разним лажима као Тито не мисли
добро Србима као Хрватима, да у Босни и Херцеговини на власти има
усташе, да хапсе многе Србе."
- Тамнавски срез: има 20 четника и дезертера који се крећу у две
групе и самостално. Прва група Љубомира Бербера креће се у Врховинама, Чучугама, Докмиру, Тврдојевцу а понекад и у суседном срезу.
Друга група потпоручника Душана Милићевића кретала се у Памбуко11 Исто, к.773, 9/1.
12 Исто, к.773. 33-2/1.

вици, Шарбаиама, Новацима, Такову, Зуквама, Кожуару и Бањанима По
овом извештају: „На овоме срезу масе су наше и реакција има мало
успјеха. То се најбоље види на сеоским конференцијама, гдје многи
сељаци нападају и одузимају право гласа онима који нису заслужили да
имају право гласа. Реакција у вези одузимања старог жита говори: „сада
вам одузимају старо а кад приспије ново одузеће и њега."
- Подгорски срез: у овоме срезу било је 9 четника одраније и група
од око 20 равногораца коју је предводио капетан Смиљанић. Овде је 24.
августа „на цести која води из села Ребељ за Повлен у селу Вујиновачи"
један четник у заседи убио једног милиционера, а 26. је Смиљанићева
група избегла испред потере 4. дивизије и Озне а у ноћи 27. на 28. један
наоружани комунистички симпатизер је пребијен на Пашиној равни.
Појава капетана Смшванића је погоршала ситуацију у овом срезу.
„Реакција се прилично осилила и јавно на зборовима и конференцијама
долази до четничких повика". Ипак, амнестија је овде имала највише
успеха и сви дезертери су се пријавили властима.
- Ваљевски срез: у њему има 27 четника и дезертера који се крећу у
четири групе а понеки и самостално. Група потпоручника Котарца
кретала се по Бранковини, Златарићу и Попучкама. Група Животе
Митровића кретала се по Козличићу, Рађевом Селу, Грабовици и
Котешици. Трећа група под Живорадом Трипковићем (који се предао
ОзнИ) креће се у Бабиној Луци, Попучкама, Горићу, Словцу и Лозници.
Четврта група Вукомана Прокића крила се по ребељској општини а
пребацивала се и ка Косјерићу. Неколико других официра ЈВУО у ово
време крило се по селима самостално. За стање „реакције" у овом срезу
није остављено сведочанство.
- Колубарски срез: у тренутку писања овог извештаја овде је било
осморица Михаиловићевих бораца, подељених у две групе: једну коју је
водио поручник Милић Бошковић и која се кретала у селима Горњи
Лајковац, Брежђе, Планиница, Осеченица, Рајковић и ван среза, а другу
групу је водио Исаило Пиваљевић и која се кретала на Дивчибарама,
Крчмару, Голупцу, Паунама и Шушеоки. Тројка Богољуба Танасијевића
била је разбијена, а неки други равногорци су се крили по селима где су
им биле куће. 13
Као што су и документи 4. дивизије сведочили, већина расутих
равногораца крила се у околини својих родних села и то добро показују
горе наведени подаци.
У ово време упућена је и једна самокритика од стране 4. дивизије
својим бригадама: Дешавало се да њихови припадници „хапсе сељаке из
било којих разлога. Хапсили су их на темељу чувења од разних људи да
су четнички јатаци, народни непријатељи, итд." Команда дивизије је
упозоравала своје потчињене да без убедљивих доказа не хапсе осумњичена лица као што је то био случај до тада. Међутим чини се да
овакве наредбе нису баш много долазиле до често прилично страсних
13 Исто, к.773, 33/1.

прогонитеља у 4. дивизији. Шта је било са Озном и КНОЈ-ем, остаје да
се претпоставља, јер је њихова документација по овим питањима још
непозната истраживачима. 14
И почетак септембра донео је критике из 4. дивизије на рачун својих
јединица које су биле у потери за групицама „одметника". Рад чета се
сводио да „бесциљно лутају по шумама", а не на темељно „чишћење
терена од четника" коме је одређен „прворазредни значај". Поново су
понавл>ана наређења за формирање тајних заседа и патрола у јачини
око 5 бораца. Њихов задатак је требало да буде претрес шума, усамљених колиба, контрола чобана и других који су се кретали ван друмова.
Рад оваквих потерних одељења требало је да буде јаван у селима где
има симпатизера нове власти, а тајни у „селима где је реакционаран".
Таква „реакционарна" села, засеоци, фамилије или куће излагане су
изненадним опкољавањима, блокадама и детаљном претресу. 15
Међутим и кад нису скривала „одметнике", „реакционарна села" су
представљала проблем за нове власти. То се видело и за рођендан Њ. в.
краља Петра II, 6. септембра 1945. године, када су у ноћи и у јутро тога
дана многе тачке у ваљевском крају биле обасјане запал>еним ватрама,
као што је био обичај и под окупацијом. Тако „рад реакције се је увелико
осетио а нарочито када је био крал>ев рођендан у пал>ењу сламе,
ширењу пропаганде коју врше реакционарни елементи тј. пожуда и
жеља за краљем, пјевање четничких пјесама, пријетње нашим сарадницима и људима који су на „власти", како је остало записано за Качерски
срез. Поред оваквог исказивања противљења новим властима, по терену
су освањивале исписане пароле „Живео Краљ - доле Тито!" као у
Оглађеновцу, или су бацани леци. Штампани леци који су се и за
рођендана Њ. в. краља појавили у Стублинама, имали су следећи
садржај: „Живела Краљевска влада у Трсту са претседником владе
Петром Живковићем. Доле Тито и усташки бандити." 16
Активност равногорских групица није престајала, напротив - долазак неколико група из Босне које су се појавиле око Николе Калабића,
појачала је бројност и активност на терену. Већ постојеће групе, као
потпоручника Марка Котарца, виђане су на више места по Ваљевском
срезу. Патроле КНОЈ-а су обавестиле да се четири „четника у женским
оделима" кретало ка Ваљевској пећини (13. 9). У истом обавештењу
види се да је у једној (по свему судећи „реакционарној") кући у Ваљеву,
у улици краљице Марије број 60, нађено 80.000 динара како стоји у
загради „четничких", као и слике Његовог величанства и „неких
четничких команданата". 17 Како су наводиле обавештајне процене тих
дана, средином септембра водила се у Ваљевском срезу жива дискусија
о изборима. „Мањи број очекује измену стања", али на срећу „ипак, то је
14
15
16
17
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мањи број јер је већини одузето право гласа". Захваљујући овој
превентиви, очекивало се да број оних који неће да изађу на гласање
буде „мањи број лица", или око „15-20%". У истој процени наведено је
да „25 % лица" у Колубарском срезу „не воле нашу власт и очекују
повратак краља", а у Тамнавском срезу тај се број пео и до 30 % који
„нису за нашу власт" и да је тамо реакција поприлично ојачала. У
Подгорском срезу поново су виђане пароле: „Живео Краљ Петар",
„Нећемо комунисту Тита", „Гласати за Краља, не за Тита - Краљ је
наше српско дете"... Када је 6. бригада у већини отишла на Дрину, да
смени 2. бригаду КНОЈ-а, средином септембра, у Качерском срезу
ојачала је равногорска активнОст, захваљујући расположењу становништва „које им је прилично наклоњено" и акције напада на Народну
милицију, и отежавање рада народне власти је постало интензивније.
Присталице и активности ЈНОФ-а су били на мети посебно, а било је и
разоружавања неких милицијских станица. 18
Народна милиција је и даље била посебан проблем. Њени припадници радили су уз потпуно одсуство конспирације, а понегде је и
одржавана веза, било са дезертерима из ЈА, било са Михаиловићевим
групама. Огорчени извештаји Армије наводили су да „у одсуству
наших снага јединице Народне Милиције свако вече „воде борбу" са
четницима у којој не буде нико нити погинуо нити рањен, а четници
им редовно заробљавају борце који одлазе са њима или им пак
заробљавају оружје, понекад чак и пушкомитраљезе. Тако је у Калањевцима забележено да вод милиције од 27 људи активно сарађује са
групом од 12 наоружаних дезертера, „Кад нема наших снага милиција и
дезертери се састају а док се појаве наше снаге дезертери се склоне, а
милиционери одричу да их ту уопште има."19 Све у свему, од милиције
која је иначе била мобилисана од људства са терена на коме је и
дејствовала, није било много користи. Домаће становништво, уколико
није било посебно идеолошки интоксинирано комунизмом, имало је
толерантан однос ка равногорцима, који је појачаван пријатељским,
родбинским и комшијским везама, што се све преносило и на милицију, тако да је главни терет прогона „одметника" и даље лежао на високо
идеологизираној Озни, Крајишкој 4. дивизији ЈА и 2. бригади КНОЈ-а.
Али и овде је различита подређеност давала дисхармонију на терену.
Снаге 11. бригаде и Артиљеријске бригаде 4. дивизије настављале су
своје активности на терену дејствујући на „партизански начин": брзим
покретима мањих делова на терену, изолацијама села које „економски
помажу банду", кретањем са скинутим ознакама. Прерушени у цивиле
или у четнике силазили су до заселака и од јатака и сумњивих тражили
храну и везу. Уз овакве сумњиве куће постављани су скривени мотриоци, а потрага се настављала даље пратећи нове извештаје о појави група
војника ђенерала Михаиловића. 20
18 Исто, к.773, 23/2 и 33/2.
19 Исто, к.772, 29/3.
20 Исто;

Равногорске групице су се од септембра окупљале у веће групице
које су се из својих сигурних склоништа, код проверених јатака добро
међусобно повезаних, скупљали на „некомпромитованим" теренима са
којих су кретали у акције на чланове ЈНОФ-а и села са слабијом
посадом милиције. Посебан импулс равногорству у Ваљевском округу
био је долазак самог армијског ђенерала Михаиловића са пратњом у
Србију, који је у једном тренутку био на домаку и ваљевског краја. 21
Други фактор био је потпуковник Калабић који је такође са својом
групом крстарио по терену, и својом појавом оживљавао рад на терену
где би се појавио. Уз Калабића кретао се и мајор Цига Стојановић, а
понекад и поручник Филип Ајдачић, ранији командант Црногорске
бригаде у суседном Косјерићком срезу. У каснијем истражном исказу
поручника Живорада Мишића, који се у августу пребацио заједно са
Калабићем у Србију, а сам са групом стигао у ваљевски крај негде на
Преображење, види се да је Калабић имао неколико састанака са
Мишићем на којима му је, између осталог, саветовао да од припадника
нове армије који беже у шуму, прима само официре а не војнике. Од
оваквих бегунаца а и од других веза у јединицама ЈА, требало је извући
што више оружја. На једном од тих састанака појавио се и извесни
капетан Живко Мојсиловић који је, наводно три месеца, тражио везу са
Калабићем, „по наређењу Енглеза". Преко ове везе Калабић је упутио
три писма за Београд: по једно за Британску и Америчку амбасаду, и
једно за Милана Грола. Остаје велико питање да ли је ова веза била
намештаљка Озне која ће се оваквим триковима касније послужити да
ликвидира Михаиловићеву организацију у ваљевском крају, и да ли су
ова писма икад стигла до оних на које су била адресирана. 2
Надлежне службе нових власти нису биле сигурне у присуство
Калабића на терену. Регистровано је да је сукоб са милицијом и
кнојевцима око 20. септембра, негде у Колубарском срезу, водила група
од 10-15 „непознатих четника", која је иза сукоба одјездила на Равну
гору. По несигурним обавештењима у овој групи био је Калабић. Неких
значајних детаља није могло у том тренутку да се на овом терену
извуче, јер је примећено да равногорци овде имају „доста подршке међу
масама. Четници су повезани фамилијарно и зато их масе воле."
Четници прилазе народу на „један вјешт начин" па „народ у њима
гледа неку резерву која им не смета". У оцени за друге срезове
Ваљевског краја, за овај период, наведено је да по ваљевском срезу народ
увелико прича „што ће оволика војска кад нема четника". Затим да у
Подгорском срезу влада мртвило и незаинтересованост за изборе и да је
„реакција доста слободнија", а омладина под утицајем „родитеља
застарјелог мишљења". У Посавском и Тамнавском срезу реакција је
постала интензивнија и око себе је окупл>ала оне без права гласа. Грол
21
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није познат, али зато Д. Јовановић има више присталица, закључили су
обавештајни органи 11. бригаде. 23
Октобра 1945. године навршавала се годишњица од успоставе нове
власти на овом терену, а стање се није ништа битније разликовало од
протеклих месеци од завршетка рата. Стизали су и даље извештаји о
појави група локалних Михаиловићевих четника: Марка Котарца, Вукомана Прокића, Михајла Павловића и других. По први пут регистровани
су и браћа Мишићи из Рађева Села (у ноћи 3/4. октобра), а видели смо
да су се ови још од краја августа налазили на терену. Неколико дана
доцније обавештајни органи ЈА добили су обавештења о појави још
једног ратног актера овог краја. Реч је о Будимиру Босиљчићу, Пећанчевом војводи из Бањана, који је виђен у разговору са својом сестром.
Претрес који је на сумњивим местима у Бањанима организован, није
дао резултата и констатовано је да Босиљчић има добро склониште и да
се зато и не појављује у јавности. Оно што је било запрепашћујуће за
нове власти, било је откриће да је читав општински одбор у Бањанима
био састављен од реакције: именом - председник („четник"), секретар и
благајник били су људи са одузетим правом гласа.24
Појава „одметника" била је врло честа и током октобра. Иако су се
органи 4. дивизије вајкали да је терен ретко запоседнут њиховим
снагама, и дал>е је регистрована активност у кретању по терену са
скинутим ознакама и преобучених у четнике, али било је и обрнутих
ситуација када су се Михаиловићеви борци појављивали са петокракама.
Не знамо ко је и какве носио ознаке у сукобу у Рађеву Селу 11. октобра,
али знамо да је група Марка Котарца успела да разбије заседу поставл>ену од јединице из 11. бригаде. Друге појаве равногораца регистроване
су у Котешици (15. 10), Забрдици где су брисали комунистичке пароле
(17. 10), у Паунама (22. 10). Велика присутност равногорских групица
изазивала је страх комунистичких повереника („који мрзе четнике") по
селима када би остајали сами. Све дуже зимске ноћи могле су да им
донесу нежељене посетиоце. Стога је страх од ликвидације присилио
многе од њих да буду пасивни у односу на оне које су симпатисали. Са
приличним запрепашћењем обавештајци Крајишке дивизије су извештавали да уз овакве примере пасивности има и оних комуниста
„који не схваћају и не сматрају четнике нашим непријатељима". И као
пример наведен је један партијски састанак, где је један партијац на
причу о потреби прогона и ликвидације „реакције", јавно рекао „па како
ћу ја одати свога комшију?" 25 Нова власт није имала обзира према
оваквим малограђанштинама и питање је са каквом „критиком" је
завршио овај колебљиви партијац. Нетрпељивост према новој власти је
у неким селима имала алармантан обим као у Зарожју (тада) подгорском срезу, на чијем терену нема ниједног „поуздана човјека". Стање је

23 АВИИ, НОБ, К.773А, 2/1.
24 Исто, К.773А, 39Д.
25 Исто, К.773А, 29/1.

посебно погоршано откако је нзвршена објава избора. Поред гласног
коментарисања, примећено је да сељаци по Ваљевском срезу „не дају
жито за откуп" и да су „четници и реакција заједно против НОФ-а".
Својеврсну предизборну атмосферу дочаравали су и извештаји патрола
ЈА (3. батаљона 11. бригаде) које су маскиране у четнике ухватиле везу
са равногорским присталицама. У некој октобарској ноћи једна таКва
патрола зауставила је једног сељака и представили су му се као
четници. Овај их је одвео у село (?) где су их сељаци нахранили и
обећали да ће да их и даље хране као и да ће да гласају за Краља „коме су
се заклели а не за Тита који је био у затвору".26
Мотивације за помоћ равногорским групама су биле различите.
Јатачка мрежа била је састављена од разних људи који су били и
различито мотивисани. Без сумње, знатан број није имао симпатије
према новој власти, која је за многе представл>ала уљеза на овом
истакнутом делу Српства и Монархије. Неки су били озлојеђени
губитком својих најближих и то их је чврсто определило против
Титове власти. Драган Кесеровић (из Пиромана) у Посавском срезу био
је јатак јер су „његови отац и стриц као четници стрел>ани од стране
џаше војске по самом доласку". Неке три „женске" из истог среза,
познате властима као јатаци, виђене су по селу како „прете народу са
четницима". 27 Свакако, било је и оних који су помагали изненадне
посетиоце вођени логиком преживл>авања и страха од могуће освете ако
не би били од помоћи изненадним гостима. „Због ваки гостију можеш
да се сетиш кад си мајку за сису ујео... идите од мене с милим Богом. И
једни и други." - како би протумачио један типичан сел>ак из тог
времена. 28
Према литерарним верзијама које су доцније публиковали бивши
припадници Озне и Удбе, под псеудонимима и правим именима, игра
Титове службе безбедности о инфилтрацији међу ваљевску равногорску
организацију почела је некако у ово време. Захваљујући једној изгубљеној поруци коју је поручник Милић Бошковић, командант Ваљевског
округа упутио у београдску равногорску организацију, и коју је наводно.
на тротоару у Савамали, нашао један милиционер, ушло се у траг
Равногорској организацији. Оперативци Озне успели су да се на основу
ове поруке убаце у београдску организацију а онда, користећи се њеним
везама дођу и у додир са равногорцима у Колубари. Мајор Озне
Милован Пејановић, скривен под именом Љубо Поповић и са титулом
адвоката са спецјалним задатком из армије Краљевине Југославије у
иностранству, дошао је (незнано кад) у везу са групом поручника
Милића Бошковића, која се налазила у рејону села Ба 2 9 Право је чудо
како се поручник Бошковић, који је успешно крио своје активности и до
кога чак и раније познати саборци нису могли тако лако да дођу
26
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(Живорад Мишић; 24. октобра 1945. године: „Изгледа да су те опасно
јурили чим је овако тешко са тобом везу ухватити"), састао са једним
потпуно непознатим човеком. 30
На дан 1. новембра 1945. године заменик команданта Србије и
командант Краљеве гарде потпуковник Никола Калбић именовао је за
команданта Ваљевског корпуса поручника Живорада Мишића на једном од њихових састанака. Како показује факсимил овог документа, са
којим се слаже Мишићев исказ, потпуковник Калабић је именовао
команданте бригада и срезова на територији Ваљевског округа. Неки
пут чинио је то и не знајући да је већ раније успоставл>ена организацијска структура. Тако је, на пример, именовао команданта Ваљевског
округа, мада се још од септембра 1944. на овој дужности налазио
поручник Милић Бошковић, који је и сам крстарио тереном. Калабић је
у наредби наредио да се организација „корпуса" врши према Упуту
бр.5(!) и да се у раду ослања на планински венац јужно од Ваљева
„Свима грађанима национално свесним упућујем позив да поручника
МИШИЋА у његовом раду на организацији јединица ВАЉЕВСКОГ
КОРПУСА свесрдно помогну на чему ће им бити захвална Отаџбина".
„Сваки прекршај наређења сматраће се као акт саботирања борбе за
национално ослобођење..." написао је Калабић. 31 Тако је у финале
постојања на овом терену организација ЈВУО и Равногорског покрета
ушла прописно формацијски организована. И док се обавештајна мрежа
Титове службе безбедности полако плела преко ваљевског краја, приближавало се време избора.
Избори за уставотворну скупштину, који су били заказани за 11.
новембар 1945, били су од примарне важности за нову власт коју су
успоставили комунисти. Овим изборима требало је да се обезбеди
легитимитет за нову власт. И комунисти су одлучили да тај легитимитет обезбеде и да изборе добију по сваку цену. 32 Видели смо у
извештајима 4. дивизије да је знатном броју „реакције" одузето право
гласања, „у име народа" са великим „Н". И поред ове мере процене за
ваљевски крај и његове срезове говориле су о 25 до 30% ненаклоњеног
становништва за нову власт. Због тога је организовано специјално
мотрење на све реакционарне елементе. Укључени су и скојевци у
агитациони рад, а за изборе планирани су и неки специјални методи
сазнавања у коју би се кутију убацивала куглица. У гласање су били
укључени и припадници 4. дивизије и друге јединице ЈА и КНОЈ-а. По
наредби, која је стигла 6. новембра из Генералштаба ЈА, на гласање се
кретало без оружја и то прво једна половина сваке јединице. Друга
половина јединице, ма где се затекла - било у касарни или на терену,
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Први послератни избори у Ваљевском крају, зборник Ваљево 1941-1945, Ваљево 19%.
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остајала је у пуној прнправности док се први део не би повратио са
гласања. Тада би на биралишта долазила и друга половина из јединица. 33 Следећег дана Команда 4. крајишке дивизије у Ваљеву добила је
наређење Генералштаба и надређене 1. армије да закључно са крајем
1945. на територији 1. армије „не сме да буде ниједног четника". По
овом наређењу свака десетина, вод, чета и батаљон били су у обавези да
1. јануара 1946. известе своје претпостављене команде да на њиховим
теренима нема више четника. 34 Неколико дана касније, баш на изборе,
команда 4. дивизије је послала наређење својим потчињеним саставима
информацију о потреби ликвидације „четничких банди" које на терену
дивизије „ометају нормалан живот и рад". Стога је сугерисано да
„Наши штабови морају развити код свих наших бораца и руководилаца,
нарочито код десетара и водника и командира истинску мржњу према
напријатељу као здраву, активну и корисну иницијативу у раду". (Подвукао аутор). 35
Али и друга страна видела је изборе као одличан моменат за акцију
и постизање циљева у борби против комунистичке власти. Главни циљ
(и једина могућност) било је свакојако ометање избора. Ка изборним
местима усмерене су све активности. Они равногорци који су били на
терену, кренули су у растурање летака које су сами израђивали на
понеком шапирографу или који су били исписивани руком и умножавани на индигу. Уз то, каналима из Београда достављено је нешто летака
опозиционих партија, а један део је израђен у самој Озни за Србију, која
је на тај начин вршила инфилтрацију у равногорске редове. Ту и тамо
исписиване су пароле, а из других крајева кренули су ваљевски
равногорци да се на дан избора нађу и ометају гласачка места. Тако је на
сам дан избора у Оглађеновац стигао Владета Новаковић са својом
групом и придружио се контингенту равногорских група на терену
Ваљевског округа. У Ручићима у Качеру, 6. новембра разоружани су и
поскидани неки милиционари а затим отерани. Следећег дана неке
јединице 4. дивизије отпочеле су са распоређивањем у близини и око
бирачких места. Деветог новембра у Оглађеновцу нађена су два плаката
у којима се сел>аштво позивало да не гласа. Сутрадан у Новацима
нађени су плакати у којима је упозорено женско становништво да не
излази на гласање, јер ће онима које буду забележене да су гласале,
бити за казну одсечене косе. Предизборна ноћ 10. на 11. новембар била
је трагична за двојицу одборника који су били ликвидирани у Близоњама од групе потпоручника Котарца. Једна тројка напала је исте ноћи
председника бирачког одбора у Седларима, али се тај активиста извукао. Извештаји повереника су говорили да се потпуковник Калабић
налазио са групом од 50 четника на Пашиној равни, па када је чуо да су
бирачка места обезбеђена и осигурана од војске, отишао је ка Ужицу. И
33 АВИИ, НОБ, К.771А, 8/4.
34 Исто, к. 771А, 11/4.
35 Исто, к771А, 12/4.

у ноћи иза избора (11. на 12. новембар) регистрована је паљба на
бирачко место у самом Ваљеву, код Пиваре, а на сам дан избора негде у
Качеру разоружана је једна патрола из 6. бригаде.
Сведок учешћа војске у гласању у Ваљеву и околини је војник
Угљеша Крстић из 1. противавионске бригаде која је, такође у то време,
базирала у Ваљеву, али није потпадала под команду 4. дивизије, већ је
директно била потчињена 1. армији. Ево Крстићевог сећања „Ујутру 11.
новембра, док смо доручковали, забрундали су камиони и формирали
колону. Командован је покрет, без оружја, потрпали смо се и кренули,
али се већ од капије раштркала по путевима и путељцима Ваљевске
Подгорине. Тада су нам објаснили војни задатак на који смо кренули:
по једна батерија, око педесетак људи, одлази свака на по једно гласачко
место и тамо гласа. Све је сређено, немамо тамо ништа ни са ким да
разговарамо, убацимо куглицу и натраг у касарну." !37 Икаоштојебило
очекивано, Народни фронт је победио, Краљевина је тако и дефинитивно потучена и они који су очекивали повратак предратног система, сада
су морали да се суоче са „народном војском".
Интерпретација слабог одзива у деловима ваљевског краја доцније је
била објашњавана „терором калабићеваца". Како је писао касније један
од актера ликвидације организације ЈВУО у ваљевском крају и хватања
самог армијског ђенерала Михаиловића, а тадашњи мајор Озне за
СрбДју Слободан Крстић Уча: „Остаци калбићеваца" сачекивали су из
заседе сељаке, пљачкали, убијали председнике и чланове месних одбора
у селима, претили смрћу свакоме ономе који изађе на новембарске
изборе. Колико су поједина села била заплашена терором (! -Б.Д.)
команданта краљевске Горске гарде, могло се видети и по томе што је
Осечина дала на изборима свега 35 одсто бирача. Остали нису смели ни
да се појаве на бирачким местима." !38 НаведенеактивностисамогКала
бића демантују овај стереотипни покушај тумачења неизласка многих
на новембарско гласање. И сами извештаји КНОЈ-а потврђују да је у
Подгорском срезу било изузетно нерасположење према новој власти.
„Нарочиту подршку четничке банде имају у срезу подгорском а што се
најбоље може видети по самом гласању где није изашло ни 30 % на
гласање. А то је све због тога што на овоме срезу постоји велики број
реакционара као и велики број четничких симпатизера и јатака, који су
били агилни у предизборној кампањи који су имали утицаја на масе. На
овоме срезу нарочито је показао агилност поп из Осечине који је на дан
избора ујутру одржао службу у цркви и где је рекао народу да он иде за
народом и куда већина ту ће и он. Тако да по завршеној служби народ је
изашао из цркве и отишао својим кућама, а и сам поп није изашао на
гласање већ је отишао кући."
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Сачувани и доступни извештаји 4. дивизије ЈА и 2. бригаде КНОЈ-а
говоре да се активност равногорских групица иза избора некако утишала, и да ће тек крајем новембра опет да оживи. Чини се да је отпочело
ослушкивање резултата избора. За ово време, судећи по сећањима
неколико припадника Озне, трајала је потпуно тајна инфилтрација
њихових оперативаца међу равногорску организацију на терену. Ознин
оперативац мајор Пејановић „Љубо Поповић" успео је иза 20. новембра
да продре и до самог потпуковника Калабића, и да посеје идеју о
склањању са терена, на „сигурно место" док се зима 1945/46. не прегура,
а онда са отпочињањем „Трећег светског рата" између Запада и Совјета,
поново у шуму. 40
На другим подручјима које је показивала 4. дивизија, било је сукоба,
ликвидација и заробљавања појединих Михаиловићевих бораца и током
средине новембра 1945. На територији ваљевског краја владало је
затишје све до последњих дана новембра када су равногорске групице
отпочеле са акцијама. Група „Боце" Танасијевића припуцала је 25.
новембра на једног симпатизера нове власти у Дегурићу. У ноћи 27/28.
новембра у Брежђу група поручника Милића Бошковића напала је
бомбама и пуцњавом и уз помоћ неких сељака кућу Милована Р. којом
приликом су му погинуле жена и ћерка, а он и син били рањени. Два
дана касније у Брезовици ликвидирана су два комунистичка одборника.
Обавештајни извори регистровали су да је група Николе Калабића и
његових сарадника сачињавала стуб и главну снагу равногорске организације у целој северозападној Србији 41
Процене обавештајних органа ове крајишке дивизије које су дате на
крају новембра 1945. говоре следеће: „Тактика четника остала је иста тј.
не примање борбе, бегање испред војске, скривање у бункерима итд. У
случају већих потера или бегања ради спасавања голих живота и
заваравајући на тај начин зраг. Пре су они чинили покрете по
оближњим селима у срезу и суседном срезу, дочим сада прелазе
понекад и више срезова. Тако да су на тај начин приморани да савлађују
природне запреке, река и планине да би дошли у нови крај, где би
могли да проведу опет само неколико дана. Оваква стална бегања као и
сасвим слаба одећа и обућа пољуљала је и до сада слаб морал четничких
банди.
Четничка обавештајна служба зависи о политичким приликама на
дотичном терену. Где је народ још увек расположен према њима и где
их помаже, тамо имају и обавештајну мрежу, наиме своје јатаке који их
обавештавају о доласку војске. Ови обавештајци сељаци, жене и деца
који, захваљујући раштрканости кућа и погодног терена, обавештавају
суседна села о доласку наше војске и на тај начин би четници равнали
своја кретања избегавајући додир са нашим јединицама. Ово се нарочито осећа у местима где је било много људи у четничким редовима
40 Исто, К.773А, 2-1/3 и 18-2/2.
41 Исто, К.773А, 2-1/3.

или у бившим четничким »упориштима. Са наглим поправљањем
политичких прилика губе они сваку симпатију у народу, тим и
обавештајну мрежу и потпору ма које врсте у народу. Врло су чести
случајеви да народ који је пре помагао четнике, обавештава наше
јединице о појави четника.
За везе четника са иностранством нисмо могли сазнати, нити је они
имају. Према исказу заробљених, директне везе радио-телеграфским
путем са иностраном реакцијом немају, нити располажу средствима
везе.
Веза банде са реакцијом у селу и граду одржава се преко јатака, преко
којих се по негде пребацују и летци из села у град и обратно, као и
преко којих добивају податке о кретању наше војске. Помоћ из града не
добивају. Њихов главни материјално-економски ослонац су села и то
она у којима имају рођаке или ређе јатаке- симпатизере.
Ојачана пропаганда и нешто јача војничка активност четника пред
изборе, парирана је јаким притиском наших јединица, које су успеле
баш у то време да им нанесу силне губитке. Победа Народног Фронта
на изборима, демократско њихово спровођење и без инцидената, одлично држање војске на терену, допринело је да се политичке прилике
поправе и да се народ у многоме отргне утицају лажне четничке
пропаганде о чијој се активности, а која је постојала пре два месеца, не
може више ни говорити.
Четници према становништву имају два става. Према становништву
наклоњеном према нама имају претећи став. Према њима наклоњеном
становништву имају благ, пријатељски став али опрезан бојећи се
потказивања што се често догађа после избора." 42
И као што и сам документ показује, избори су довели да, сада већ и
легитимне, нове комунистичке власти показују знаке сигурности, а да
за то време на терену морал остатака војске ђенерала Драже Михаиловића почиње да се колеба. Надолазећа зима додатно је забрињавала
преостале равногорце и чини се да је акција републичке Озне наишла у
ово доба на погодно тло за разарање „последњих упоришта реакције".
Мајор Озне Милован Пејановић је успео, судећи по доцнијим литерарним сећањима, да наговори Николу Калабића да дође у београдски
Равногорски штаб на презимл>авање. Штавише, Озна је успела да
превари Калабића који је насео на причу да је оперативац Лазар Закић
западни дипломата, и да је под његовим окриљем пут до Београда
сигуран. Без сумње, Калабић је ухваћен, али се учесници његовог
хватања у Београду не слажу око тога да ли је Калабић био сам или су са
њим били његови верни пратиоци. „Черчил" из Стапара и Миливоје
Тешић из Белошевца. Хватање је извршено око 29. новембра 1945.
године. 43

42 Исто, К.773А, 5/1.
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На терену Ваљева остали су вође група забринути за судбину самог
Калабића, али и своју, јер су јединице 4. дивизије на терену покренуле
своје снаге у офанзиву истребљења „одметника". Почетак 1946. је био
близу и ваљало је рапортирати да на терену нема више ниједног
четника. Факсимил поруке поручника Бошковића упућене преко везе у
Калабићебво београдско „склониште", 4. децембра 1945. године говори
о драматичном стању на терену: „Једва чекам да добијем одговор од вас
да видим само јесте ли живи и како сте прошли у путу? Молим Вас да
ми одговорите одмах јер се сви сикирају само шта је са Вама?... Овамо су
страшне потере за Вама а Ви знате како је па да Вам ништа и не причам.
Ви ми све наредите и гледајте да што пре решите питање у погледу
обезбеђења самих војника. Овамо нема никаквих новости једино што је
велико хапшење у селима а Ви знате ко има много војске на терену има
да се не може све завирити. За све ћемо лако само јавл>ајте шта је са Вама
да није какве подвале било." Истим датумом датирано је писмо упућено
„побратиму" мајору Пејановићу које одише сличним тоном: „... је ли
ствар у реду да се Чичи што није десило молим те (јави - Б. Д.) јер смо
овамо као без памети." Бошковић је драматичније описивао стање на
терену него у писму Калабићу, чак је и слутио невоље: „...овамо је
велики притисак јер се на овом терену налази 4 дивизија која је
отпочела рад то јест потеру детаљну за нама, ја са групом се добро
држим али ипак очекујем да ћу једног дана подлећи њиховом безчовечанском поступком..." Бошковић се са групом услед потере склонио
на простор села Врховине „у близини главне комуникације код Уба".44
Ван ове акције 4. дивизија је од првих дана кренула у прогон група
по ваљевском крају. Уз детаљан претрес, тајне заседе, имитирање
дезертерства и провокације јатака сада су се снаге ове дивизије и
отворено укључиле у широкоразмерне акције у ликвидацији равногорских група. Јединице КНОЈ-а и Народне милиције такође су биле у
потпуности ангажоване и овај жесток притисак је убрзо почео да
доноси и прве конкретне „плодове": извиђачке чете 4. дивизије и 11.
бригаде као и вод Артиљеријске бригаде, затим остале јединице
укључујући и подофицирски курс, дивизије, снаге КНОЈ-а, Народне
милиције и Озне за Ваљево, постигле су тих дана следеће резултате: 3.
децембра у Бањанима убијен је један четник, 7. децембра у Грабовици
три, а 8. у Ситарици један, а у Грабовцу један је ухваћен, 10. или 11.
децембра у Суводању је заробљено шест равногораца са Владимиром
Ракићем на челу; у исто време у Стубленици убијени су поручник
Михаило Павловић и један његов пратилац, а још 2-3 је том приликом
заробљено, 11. на Ставама у бункеру је заробљен један равногорац. 45
у овој офанзиви је тако ликвидиран значајан број равногорских
„одметника", али се усред јесењег прилива равногораца који су се у
групицама или појединачно пребацивали из Босне, број није значајније мењао од оног који је био забележен крајем лета. Тако је на
44 Љ. Поповић, н.д.стр. 193.
45 АВИИ, НОБ, К.773А, 11-/3,11-2/3.

територији целе 4. дивизије иа дан 15. децембра 1945. било преко 160
равногораца (међу именима налазимо и капетана Рељу Додера који се
такође неко време кретао по овом терену). Од ове цифре половина је
била на терену ваљевског краја. Покретљивост неких група које су
крстариле теренима, често мењајући срез, не дозвољава да се ова бројка
са прецизношћу утврди.
Гоњење „одметника" пропраћено је низом неправилности које је
вероватно проузроковала мржња према Равногорцима - како видимо на
којој се радило прилично у часовима касарнског живота, тако да је
Команда 4. дивизије морала да изда следећу наредбу целокупном
саставу (17. 12. 1945): „И поред свих датих и потпуно јасних наређења о
поступку са четницима, јатацима и сумњивим лицима чине се и дал»е
велике грешке: сељаци се батинају, јатаци убијају, четници предају
војном суду. Понеке јединице врше пљачку сел>ака где врше претрес".
Последња реченица сведочи о нечем што је читав партизански одијум
брижљиво неговао: о партизанском уздржавању од пљачкања које се
после наводно пренело и на Југословенску армију и читава фама о
њиховом бескомпромисном уздржавању од посезања за туђим, оваквим
документом може да се постави под знак питања. То је и команда
уочила као велике грешке, па је предочила да овакво понашање може да
донесе штетне последице. Стога је наређен следећи поступак: за
четнике важило је „убијати где се ухвате", јатаке је ваљало предавати
војном суду 4. дивизије, а (сумњиве) сел>аке је требало саслушавати.
Најстроже је забрањено батињање које је било примењивано у претресима терена. Имамо само један документ, разумљиво, о оваквим случајевима. Реч је о сукобу који се одиграо у Причевићу крајем новембра. У
борби са Михаиловићевим људима у том селу кнојевци су имали
двојицу рањених војника. После сукоба припадници Народне одбране
извели су домаћина код кога су били равногорци и једног војника на
одсуству који је био у кући (који је знао где су четници и који им је
„додавао бомбе и муницију") и за одмазду их стрељали.
Тренд хватања равногораца настављен је и око 20. децембра: 18.
децембра убијен је један четник у Грабовици, 19. су после краћег сукоба
у Ваљеву ухваћени поручник Живорад Мишић, командант Ваљевског
корпуса и његов пратилац Тимотијевић „Јапан". У овом сукобу Тимотијевић је рањен. Ова двојица су ухваћена „посредством једног омладинца
- гимназијалца" на штали Мишићеве тетке Јелене Ћорић. Мишићев
исказ дат у ваљевској Озни открива читав низ јатака, дневне активности,
сусрете које је имао и уопште све делиће његовог кретања од доласка из
Босне лета 1945. године.
Најтежи удар ваљевској организацији дошао је од републичке Озне,
такође децембра 1945. Командант Горске краљеве гарде Никола Калабић
46 Исто,к.773А, 13/1,11-4/3, К.771А 16/4-3.
47 Исто, К.771А, 15/4 и к.772, 31/4.
48 Jb. Поповић, фуснота на страни 75, АВИИ, НОБ, К.773А, 11-11/3, АВИИ, ЧА, к. 261,7/1.

је у међувремену, прве недеље децембра, пристао на сарадњу са
органима Озне, који су му у назнаци обећали живот ако се буде укључио
у акцију разбијања равногорске организације на терену. Први на удару
су били ваљевски равногорци од којих је Калабић и допремљен у
београдски затвор. По Пејановићевим реченицама, Калабић је прво
своје писмо упутио из Озниног затвора поручнику Милићу Бошковићу,
6. децембра, у коме га је обавестио да је стигао сигурно у Београд, да је
ухватио везу са странцима, и да се до даљег не предузимају никакве
акције на терену.
На бази овакве преписке група ваљевских старешина ЈВУО, која је
била са Калабићем у вези, одлучила је такође да користећи Ознину везу
дође у Београд и тамо, или чак у иностранству, презими надолазећу
зиму. Према писању Милована Пејановића хватање шеснаесторке равногораца одиграло се у рејону Врховина 12. децембра, а по сећању и
писању Слободана Крстића-Уче 26. децембра 1945. године. Обојица
бивших удбаша имају низ проблематичних момената у свом сећању
што нам отежава тачно утврђивање датума хватања ваљевских припадника ЈВУО. Самосталност дејства Озне за Србију и недоступност
њених докумената још више појачава ову мистерију. Штавише, документи 4. дивизије ЈА воде све ухваћене на својим списковима до краја
децембра до када су распложива документа у архивама. Двојица сведока
слажу се у томе да је било два камиона који су довезли ваљевске
Равногорце до Београда, који су са собом носили и два пушкомитраљеза. Састав групе такође је проблематичан, али засигурно у овој групи су
били поручник Милић Бошковић, потпоручник Марко Котарац (са
својим људима?), затим поручник - бивши Пећанчев војвода Будимир
Босиљчић, који је био изашао из тоталне илегале за ову прилику,
Стојан Благојевић и други.
Њиховим хватањем и доцнијом ликвидацијом у београдским казаматима нанет је одсудан ударац ваљевској Равногорској организацији. На
терену је остало још припадника ЈВУО. Међутим без најзначајнијих
команданата и са тегобном зимом 1945/46. њихова активност се свела на
акције ограниченог ефекта, у складу да бројношћу и могућностима.
Ипак, важно је напоменути да наређење Генералштаба ЈА да све
четничке групе буду елиминисане до 1. јануара, није извршено. На
терену ваљевског краја остало је око 50 равногораца. Наиме, извештај 2.
бригаде КНОЈ-а од 20 децембра наводи да је бројно стање четника у пет
ваљевских срезова износило 68 подељених у 15 група и нумерисаних
бројевима 331-344 ради лакшег праћења Ако се од овог броја одузме
група похватаних од републичке Озне онда добијамо цифру од око 50
бораца расутих свуда по округу.
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Међутим иако је иа терену остао завидан број равногораца, њихова
активност је ослабила до минимума услед јако тешке зиме и јачег
притиска нових власти. „За банду су настали тешки дани и приморани
су да се привлаче кућама и по дану, што до сада нијесу радили ради
велике зиме... На морал четника утиче јака зима, тј. тешки услови под
којима морају да живе, појачана активност наших јединица и порази
које је реакција претрпјела до данас. Прогласом Југославије републиком у широким народним масама које су биле опијене четничком
пропагандом разбила је све поруке и пријетње реакције о краљу и
краљевини и данас у таквим масама осјећа се много већа сигурност и
повјерење у нашу власт... До прогласа републике већи део заведених
сељака, нарочито у крајевима где је банда вршила свакидањи утицај
сумњало се у постанак наше власти, и међу таквима причало се да ће се
власт промјенити. Ове вјести које су се шириле то је материјал
реакције из градова, које се преносе и највише шире после пијачних
дана у вароши, када сељаци обично долазе у варош ради набавке ствари.
Том приликом они се састају са непријатељима народног фронта и од
њих добијају разне поруке и директиве за ометање правилног рада
народних власти и рада на обнови. Стање у масама из дана у дан се
поправља у корист народног фронта а нарочито у крајевима где се чисте
банде или где је потпуно уништена." - каже се у прегледу „четничких
банди" за децембар 1945. године, урађеном од 4. крајишке дивизије. 52
Нешто мање оптимистичкији био је извештај КНОЈ-а који је
поименце наводио неухваћене групе на територији Ваљевског округа и
њихове јатаке. Читави низови ваљевских села пописани су као упоришта јатака и ослонци за кретање и скривање равногорских група и
групица. Најкраће речено, јатаци овим групицама биле су „њине
фамилие", „остали кои су погубили некога у непријатељским редовима
и Фамилије Кулака кои се боје даји незакачи аграрна реформа", њихове
Швалерке којесу биле за време рата", итд. 53
И расположење народа на територији вал>евских срезова било је
углавном „добро", али у свих пет срезова је означено „изузев једнога
дела реакције" које опет „има приличан број". То је, како су писали
органи КНОЈ-а, могло видети и из самог броја постојећих група и још
увек широке мреже јатака. На пример, у Тамнавском срезу „реакција" су
били „већином средњи кулачићи кои се боје даји не закачи Аграрна
реформа, па из тога разлога неволу данашњу управу и често пута може
се чути да они протествују и да су незадовољни". У Посавском срезу је
иза ликвидације поручника Павловића настало затишје и овде се
„реакција непојављује ни даје жива". Подгорски срез је предњачио у
свом „реакционарству" и ту је стање описано да „незадовољава јели има
један велики број реакције". Још горе у Ваљевском срезу примећено је
да „Народне власти... на доста места има који сарађују са четницима, а
52 Исто, К.773А, 11/3 и 16/3.
53 Исто, К.773А, 13/1.

имају и доста добри али тоје једаи мањи број". Као јатаци наведени су
председници ЈНОФ-а или сеоски одборници у Бабиној Луци, Попучкама и другде. Један извештај Артиљеријске бригаде 4. дивизије из
децембра навео је села: Козличић, Котешица, Забрдица, Златарић и
Рађево Село као „главна четничка упоришта у овом срезу". 54
Недостатак расположиве архивске грађе не дозвол>ава нам да дал>е
пратимо ликвидацију последњих равногорских групица по Ваљевском
округу. Чини се да су од 1946. па у следеће две године, главни терет
борбе са „одметницима" изнели КНОЈ, ваљевска Озна/Удба и милиција.
Неке од група нису могле никако да се ухвате или ликвидирају. Такав је
случај са браћом Новаковић: Владаном и Драганом из Градца који су се
по објављеној амнестији и обећању да неће бити затворени, спустили
из својих шумских склоништа 8. марта 1948. године! 55

Резиме
Текст даје исцрпан преглед процеса уништавања остатака Југословенске
војске у Отаџбини генерала Михаиловића у послератном периоду на
подручју ваљевског краја. После потпуног слома снага ЈВУО у источној
Босни маја 1945, остаци снага Михаиловићеве ЈВУО („одметници" како су
називани од нове власти) вратили су се у своје матичне области, где су
започели са различитим анти-комунистичким активностима. Главни прогонитељ ових снага на територији ваљевског краја била је 4. крајишка
дивизија. Током периода јун-децембар 1945. године, подручје Ваљева и
околине било је епицентар огорчених борби између „одметника" и „ослободилаца", која је до краја године резултирала потпуним искорењивањем
атомизираних снага генерала Михаиловића. Текст фокусира и догађаје у
време избора новембра 1945. као и успешну идентификацију органа безбедности у редове организације ЈВУО.

Resime
The article provides detailed overvievv of the General Mihailović's "Jugoslovenska
Vojska u Otadžbini" (Yugoslav Army in Fatherland) destroying in immideate post-vvar
period, in the area of the Valjevo that lays in North-western Serbia. After the total defeat
of the JVUO in easten Bosnia, in Мау 1945, remainnings of the Mihailović's forces
("outlavvs", as the communist propaganda used to call taem) returned to their native
regions, and started different anti-communist activities. The 4th krajiška division was the

54 Исто, K.773A, 13/1 и 59/1.
55 Исказ Владете Новаковића, аутору 2.4.1996, с. Градац - Ваљево.

backbone of the row government ubase over the Genera! Mihailović's atomised groups.
During the period between the June and December 1945, area of Valjevo was the place of
mutnal fighting between the "outlaws" and "liberators", which resulted at the very end of
the уеаг almost total expulsion of the Mihailović's men. The text focused the period of the
first post-war ellections and its reflections to this situation in Valjevo area, as well as the
succesful infiltration of the Yugoslav State decurity into the JVUO organisation.

ПРИЛОЗИ

Марија Исаиловић

ВАЉЕВСКА МУКАДА СА АСОВИНОМ
Прилог проучавању - архивска грађа из 1833,1834. и 1835. године
О прошлости Ваљева у XIX, ослободилачком, веку у коме су становници града и целог ваљевског краја свесрдно и успешно учествовали,
сазнаје се из мало значајних прилога у појединим часописима или из
посебних публикација, па се на први поглед добија утисак да је овај
хронолошки одсек те прошлости највећим делом и садржајно истражен и научно оцењен и да ће у писању историје Ваљева, за коју постоји
неограничено интересовање и стално очекивање, о збивањима овог века
најпре бити написана књига те будуће историје. Међутим детаљније
сагледавање целокупних сазнања о овом столећу ваљевске прошлости
показује, једноставно речено, беле мрље готово недодирнутих садржаја,
а тиме и хронолошких празнина које предњу констатацију негирају.
Између тих белих мрл>а је и један значајан, и хронолошки и тематски, а
иначе у историографији познат и признат садржај, ваљевска мукада са
асовином.
Историографија признаје њено постојање као непобитну чињеницу,
потврђену веродостојним историјским изворима, али и као део једне
истоветне целине српске историје XIX века која није у потпуности
довољно истражена и објашњена
Као и остале мукаде широм Србије, постоји сачувана архивска грађа
и за ваљевску мукаду са асовином. Овај прилог има за циљ да о њој
пружи необјављену архивску грађу за три године, 1833, 1834. и 1835, са
освртом на објављену из 1832. године, као могућност да се о овој белој
мрљи ваљевске прошлости што више сазна и, можда, да ова грађа
послужи као подстицај за даље истраживање.
Објавл>ена архивска грађа под насловом „Тевтер мушких глава
вароши Ваљева и Ваљевске асовине које су 1832. године платиле харач"
- Тефтерарачкиј од н. ваљевске, вароши Ваљева и ваљевске асовине
почето 26. јулија 1832. године - узета је из Архива Србије у Београду, из
архивског фонда Збирка тефтера ЗТ под бр 585, а објављена је у збирци
докумената „Град Ваљево и његово управно подручје 1815 - 1915" Документарна монографија о Ваљеву и његовом управном подручју -

коју је издао Историјски архив Ваљева, Ваљево 1973, стр. 1.270, а
приредио др Бранко Перуничић.
Пописи из 1832. године односили су се на становништво целе
Србије и настали су у периоду између ослобођења земл>е 1815. и првог
из 1830. и другог хатишерифа из 1833. године, у периоду упоредног
постојања српске и турске управе, тј. у периоду двовлашћа. 1 Рубрике
пописа то и илуструју: - Прва, Название места и глава, - друга, Число
живи глава, подељена на три подрубрике: пореске, арачке и године
деце, - трећа, Умерше главе, такође подељена на пореске и арачке, четврта искључене главе и - пета Примечение. Приређивач пописа за
мукаду вал>евску са асовином није дао у потпуности садржину архивског пописа, већ се определио само за прву рубрику и за варош Ваљево и
за села асовине, без уношења података о порези и арачу по појединим
домовима. На крају целокупног пописа је дао збир пореских и збир
арачких глава и суму прерачунату у новцу, такође и за варош Ваљево и
за села асовине.
Објављени попис мушких чланова који живе у 176 домова у вароши
Вал>ево, затим у селима асовине - у Градцу 15, у Врани 11, у Белом Пољу
17, у Рађевом Селу 20, Дрочинама 16 и у Кличевцу 20 - остао је само
збир њихових имена са подацима о њиховим међусобном сродству, без
података о деци која не подлежу плаћању харача, затим имена слугу и
ортака који са.њима живе. Изоставл>ајући остале рубрике, приређивач је
лишио истраживача свих осталих података који се на пописане становнике односе, који су допуна о њима, и на тај начин га онемогућио да
стекне веродостојно слику о становништву мукаде и асовине у 1832.
години. А последица тога је чињеница да га није лишио само могућности да упозна сваки дом и породицу, него овај попис искористи као
полазну основу за упоређивање са каснијим пописима и развојем,
стагнацијом или престанком постојања ове установе у ваљевском крају.
Једном речју, приморао је истраживача и упутио га да се окрене
оригиналном архивском документу. Истини за вољу, овако објављен
попис иако помаже проучавању ваљевске мукаде са асовином, може се
искористити као најстарије поименично упознавање са становницима
града и околних села, за податке о задругама или неким другим темама
из прошлости Ваљева и ваљевског краја, мада са оградом без упоређивања са оригиналним архивским документом.
Најзад, иако непотпун у односу на оригинални архивски документ,
овај попис из 1832. године је, када се тиче броја домова, односно
домаћинстава у вароши Ваљеву и селима асовине, бољи од пописа из
1828. године који доноси само број домова. У том попису је мукада са
асовином већ одељена од пописа у кнежинама Ваљевске нахије, и варош
Ваљево је имало 158 домова, а у асовини село Градац 14, село Бело Поље
16, Рађево Село 18, село Дрочина 16, село Кличевац 16, засеок Врана 12
1

Радош Љушић, Кнежевина Србија (1830 - 1839), CAH, Монографије DLXX, бр. 12,
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домова. Овај попис је најстарији писани извор, бар кад се тиче броја
домова, односно те врсте, и треба да представља почетак проучавања
извора за ваљевску мукаду са асовином. Несумњиво да А. Николић у
свом чланку „Султански спахилуци (мукаде) у Србији 1815-1835" није
могао да користи ову грађу објављену после његовог чланка када је
написао: „Нажалост, нисмо нашли податке о томе која су села припадала хасовини око Ваљева".2 Али је лако могао да дође до архивске грађе
коју је, иначе користио.
Из 1833. године сачуван је у Архиву Србије у Београду, у архивском
фонду Збирка тефтера - ЗТ, под бројем 2^8, „Тефтер приходни с Мукаде
Ваљевске и Асовине". Овај тефтер се састоји из два главна дела, попис
вароши Ваљева и попис асовине. У првом делу постоје четири групе
пописаних становника: становници вароши Ваљева, бећари ваљевски,
ваљевске удовице и четврти попис који је насловљен „прочи сељени".
Други део пописа асовина садржи попис сваког асовског села понаособ.
За сваког становника вароши Ваљева и асовине поред имена нижу се и
приходи које сваки има и они су изражени кроз 12 рубрика које се на
челу пописа налазе. Те рубрике су: 1. Број глава и гроша, 2. Кошнице, 3.
Свиње, 4. Казани, 5. Воденице, 6. Свадбарина, 7. Пшенице - ока, 8. Јечма
- ока, 9. Зоб и крупник - ока, 10. Кукуруз - врећа, 11. Вина - ока, и 12.
Сена - пласта. Сваки од ових прихода изражених кроз наведене
рубрике, имао је своју цену, неки у новцу, неки у натури, па су на крају
пописа тако збирно и исказани.
Висина давања у новцу и количина у натури се временом мењала. У
1833. години се плаћало на сваку пописану главу 2 гроша, на воденицу 2
гроша, на свадбу 2 гроша. Остали приходи су изражени у количинама,
па су у збирном погледу на крају пописа, поред новчаних, тако и
наведени.
Приликом презентације овог тефтера, а посебно водећи рачуна да
буде тачан и прегледан, али и да заузме простор адекватан једном
часопису, одбачена је могућност да се прикаже табеларно, као што се у
оригиналним архивским књигама налази, зато што би овакав начин
имао много празнина, пошто пописани домаћини вароши Ваљева и
асовине нису имали сви нити све приходе који су у тефтер унети, а
увид би због тих празнина био мање прегледан и захтевао више
времена за коришћење. Стога је дат целокупни попис домаћина упоредо са обавезама и приходима које је имао и испунио, што ће уз уводне
напомене за употребу наведених података бити прегледније, корисније
и брже, а истовремено ће заузети мање простора приликом публиковања.
У односу на тефтер из претходне, 1832. године, који је порески и
харачки, дакле пописује обавезе ваљевске мукаде са асовином према
српској држави - порез - и Турцима - харач - што је очигледна потврда
напред споменуте констатације о двовлашћу, тефтер из 1833. године је
приходни и као такав суштинска допуна претходном.
2

„Зборник Музеја првог устанка, I, Београд 1959, 29-66.

„Тефтер приходни с мукаде Ваљевске и Асовске за 1833" је, најпре,
као што је напоменуто, пописао главе у вароши Ваљеву са приходима
које су имали.
ВАРОШ
В&љево
1. Бошко Тадић, 1 глава, 2 гроша.
2. Танасије Даниловић, 1 глава, 2 гроша, 3 казана, 6 гроша, пшенице
40 ока.
3. Миливој Томић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша, крупника 88
ока, кукуруза 7 врећа.
4. Вићентије Ракић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша.
5. Милош Петровић, 1 глава, 2 гроша, 6 казана, 12 гроша
6. Кочо Марковић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша.
7. Јово Николић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша.
8. Јоцо Араповић, 1 глава, 2 гроша.
9. Јован Белчевић, 1 глава, 2 гроша.
10. Милан Настић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
11. Стефан Бонцула, 1 глава, 2 гроша, 1 кошница, 1 грош, кукуруза 7
врећа.
12. Стефан Филиповић, 1 глава, 2 гроша, 2 казана, 4 гроша, кукуруза 4
вреће.
13. Коста Максимовић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1 врећа.
14. Јоан Милошевић, 1 глава, 2 гроша, јечма 48 ока.
15. Јоан Николић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша, кукуруза 7 врећа.
16. Петар Стојановић, 1 глава, 2 гроша, 3 кошнице, 3 гроша, кукуруза
1врећа
17. Јоан Чарукчија, 1 глава, 2 гроша.
18. Лука Леонтијевић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша.
19. Јован Человић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 5 врећа.
20. Милисав Илић, 1 глава, 2 гроша, јечма 64 оке.
21. Дамњан Туфекчија, 1 глава, 2 гроша.
22. Дамњан Радуловић, 1 глава, 2 гроша.
23. Теодор Мутапчија, 1 глава, 2 гроша, 1 кошница, 1 грош, кукуруза 9
врећа.
24. Никола Дражић, 1 глава, 2 гроша
25. Тодор Лазић, 1 глава, 2 гроша.
26. Никола Ирић, 1 глава, 2 гроша, јечма 100 ока, кукуруза 6 врећа.
27. Алекса Ненадовић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша, кукуруза 2,5
врећа.
28. Данило Ненадовић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша.
29. Милован Кораћ, 1 глава, 2 гроша.
30. Васо Јоановић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4 вреће.
31. Павле Гавриловић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1,5 врећа.

32. Радосав Станилошић, 1 глава, 2 гроша, 2 кошнице, 2 гроша,
кукуруза 5 врећа.
33. Стојан Велковић, 1 глава, 2 гроша.
34. Стефан Бардачки, 1 глава, 2 гроша.
35. Мато Бонцула, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4,5 вреће.
36. Симеон Поповић, 1 глава, 2 гроша, 1 кошница, 1 грош, кукуруза 3
вреће.
38. Ђуро Малишевић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша кукуруза 5
врећа.
39. Стефан Самарџић, 1 глава, 2 гроша.
40. Никола Митровић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза пола вреће.
41. Тоша Туфегџија, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4,5 вреће.
42. Милован Николић, 1 глава, 2 гроша.
43. Гајо Екмечки, 1 глава, 2 гроша.
44. Перо Маринковић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1,5 врећа.
45. Игњат Мутапчиа, 1 глава, 2 гроша
46. Радоица Муња, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша.
47. Стефан Тешић, 2 главе, 4 гроша, пшенице 32 оке, 1 казан, 2 гроша,
зоби и крупника 20 ока, кукуруза 1,5 врећа.
48. Јован Бардакчија, 1 глава, 2 гроша, 2 кошнице, 2 гроша, кукуруза 3
вреће.
49. Милован Крстић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4,5 врећа
50. Велимир Екмечи, 1 глава, 2 гроша, 1 казан 2 гроша.
51. Милан Кошљанин, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 9 врећа.
52. Вел»о Сел>ак, 1 глава, 2 гроша.
53. Глиша Божић, 1 глава, 2 гроша.
54. Коста Маринковић, 1 глава, 2 гроша.
55. Живан Козларевић, 1 глава, 2 гроша
56. Живко Мутапчиа, 1 глава, 2 гроша
57. Мато Стефановић, 1 глава, 2 гроша.
58. Мато Срефановић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 7 врећа.
59. Максим Гавриловић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
60. Ефрем Табак, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
61. Мијаило Терзија, 1 глава, 2 гроша, 2 кошнице, 2 гроша, кукуруза
4,5 вреће.
62. Јово Теофановић, 1 глава, 2 гроша.
63. Милош Лазаревић, 1 глава, 2 гроша, пшенице 22 оке, јечма 12 ока,
зоби и крупника 12 ока, кукуруза 2 вреће.
64. Петар Ивановић, 1 глава, 2 гроша.
65. Стефан Поповић, 1 глава, 2 гроша.
66. Максим Екмечић, 1 глава, 2 гроша.
67. Ђуро Торбица, 1 глава, 2 гроша.
68. Симо Чоло, 1 глава, 2 гроша.
69. Милош Ћелат, 1 глава, 2 гроша.
70. Тошо Папужиа, 1 глава, 2 гроша.
71. Радета Екмечии, 1 глава, 2 гроша.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Василие Сокољанин, 1 глава, 2 гроша.
Аксентије Јовановић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2,5 вреће.
Младен Мутапчиа, 1 глава, 2 гроша.
Петар Томић, 1 глава, 2 гроша.
Симо Гачић, 1 глава, 2 гроша.
Петар Сараилиа, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1,5 врећа.
Танасије Цвијановић, 1 глава, 2 гроша.
Јован Чарукчиа, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
Станко Папужиа, 1 глава, 2 гроша.
Илија Јањић, 1 глава, 2 гроша.
Мићо Петровић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3 вреће.
Јован Ашчија, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1,5 врећа.
Јован Грговић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4 вреће.
Лазо Ковач, 1 глава, 2 гроша.
Остоја Екмекчиа, 1 глава, 2 гроша, 1 кошница, 1 грош.
Стефан Терзија, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1 врећа.
Васо Попара, 1 глава, 2 гроша, кукуруза врећа 5.
Мирко Шопићанин, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша, јечма 6 ока,
кукуруза 2 вреће.
Вук Николић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша, јечма 6 ока,
кукуруза 3 вреће
Дамњан Готовчевић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3 вреће.
Аксентије Живанов, 1 глава, 2 гроша.
Милић Абаџија, 1 глава, 2 гроша.
Остоја Поповић, 1 глава, 2 гроша, 1 казан, 2 гроша, пшеница 28 ока,
кукуруза 3 вреће.
Насто Марковић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3 вреће.
Никола Чарукчија, 1 глава, 2 гроша.
Ефрем Касапин, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 5 врећа.
Јован Пљовић, 1 глава, 2 гроша.
Рако Ужичанин, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1 врећа.
Мијат Петровић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 5 врећа.
Мића Калаба, 1 глава, 2 гроша.
Симо Ковач, 1 глава, 2 гроша.
Вукашин Чочић, 1 глава, 2 гроша.
Срећко Бобовчев, 1 глава, 2 гроша, пшеница 90 ока, кукуруза 11
врећа.
Митар Божин, 1 глава, 2 гроша.
Живадин Малбачки, 1 глава, 2 гроша.
Бранко са Брђана, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 6,5 врећа.
Никола Пуцар, 1 глава, 2 гроша.
Ђоко Гале, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4 вреће.
Ристо Абаџија, 1 глава, 2 гроша, 1 кошница, 1 грош.
Мићо Команичић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 5,5 врећа.
Јосо Теодоровић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3,5 вреће.
Велимир Чуковић, 1 глава, 2 гроша.

114. Живко Јоановић, 1 глава, 2 гроша.
115. Јанко Нинчић, 1 глава, 2 гроша.
116. Мићо Терзија, 1 глава, 2 гроша.
После овог пописа становника вароши Ваљева следи дал>е и други
попис под насловом
Бећари вал>евски
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Павле Петаковић, 2 главе, 4 гроша.
Лазо Сарајлиа, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
Стефан Ђурић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4 вреће.
Алимпије Ненадовић, 1 глава, 2 гроша, 3 казана, 6 гроша, 1
воденица, 2 гроша, кукуруза 1 врећа.
Ђоко Ђуић, 1 глава, 2 гроша.
Ђока Стојановић, 1 глава, 2 гроша.
Стефан Бошњак, 1 глава, 2 гроша, 1 воденица, 2 гроша.
Милован Богосављевић, 1 глава, 2 гроша, 1 воденица, 2 гроша.
Максим Крстић, 1 глава, 2 гроша.
Милован Виторов, 1 глава, 2 гроша.
Коста Лендин, 1 глава, 2 гроша.
Јеремије Карамарков, 1 глава* 2 гроша, 1 глава, 2 гроша, 1
воденица, 2 гроша.
Лазар Гигић, 1 глава, 2 гроша.
Тома Ристић, 1 глава, 2 гроша^
Богић Лазић, 1 глава, 2 гроша.
Лаза Кулунџија, 1 глава, 2 гроша.
Вићентије Чарукчија, 1 глава, 2 гроша.
Јанко Чарукчија, 1 глава, 2 гроша
Јован Бошњак, 1 глава, 2 гроша.
Павле Дивчанин, 1 глава, 2 гроша.
Никола Ненадовић, 1 глава, 2 гроша.
Јамко Димитријевић, 1 глава, 2 гроша.
Петар Игњић, 1 глава, 2 гроша.
Митар Јоановић, 1 глава, 2 гроша, 1 воденица, 2 гроша, кукуруза 1
врећа.
Давид Младеновић, 1 глава, 2 гроша.
Лука Николић, 1 глава, 2 гроша.
Никола Филипов, 1 глава, 2 гроша.
Ђорђе Кафеџија, 1 глава, 2 гроша.
Илија његов, 1 глава, 2 гроша.
Симо Митровић, 1 глава, 2 гроша.
Живко Достанић, 1 глава, 2 гроша.
Мића Батар, 1 глава, 2 гроша, 1 воденица, 2 гроша.
Богић Кујунжи, 1 глава, 2 гроша, 8 кошница, 8 гроша, кукуруза 2,5
вреће.
Поп Добровој, 2 главе, 2 гроша.

35. Панта Топал, 4 главе, 4 гроша.
После овог списка следи трећи део пописа под насловом
Вал>евске удовице
1. Сока Илиина, 1 казан, 2 гроша.
2. Јелица Ненадова, 1 казан, 2 гроша.
3. Јела Шљивиница, 2 кошнице, 2 гроша.
4. Стана Ристиница, 2 кошнице, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
5. СтанаЂујиница, јечам28 ока.
6. Сара Миловановица, кукуруза 1 врећа.
7. Јула Јевтанова, кукуруза 2 вреће.
8. Тадићевица, кукуруза 0,5 врећа.
Даље без наслова ознаке следе:
1. Никола Радоевић, пшеница 40 ока.
2. Симо Кујунџија, пшенице 32 оке, кукуруза 6,5 врећа.
3. Саломон од Куле, пшеница 5 ока.
4. Протопоп Петар, кукуруза 0,5 вреће.
5. Марко Сарајли, кукуруза 2,5 вреће.
6. Пејо његов.
7. Миливој Муњо, кукуруза вреће 2.
8. Јован Шуро, кукуруза 10,5 врећа.
9. Петар Милошев, кукуруза 1 врећа.
10 Мијаило Анђелић, кукуруза 1,5 врећа.
11. Вуко Јовановић, кукуруза 3,5 вреће.
12. Милић Чочо, кукуруза 2,5 вреће.
13. Илија Јовановић, кукуруза 2 вреће.
14. Сока Ракиница, кукуруза 1 врећа.
15. Периша Марковић, кукуруза 1,5 врећа.
16. Спако Кавадаревић, кукуруза 1 врећа.
17. Милисав Чауш, 0,5 вреће кукуруза.
18. Тома Солдатовић, кукуруза 3 вреће.
Следи попис становника насловљен
„Прочи сељани"
Кнез Гаја из Јаутине, кукуруза 25 врећа.
Капетан Анта из Лелића, кукуруза 35 врећа.
Неша Матић из Забрдице, пшенице 76 ока, јечма 60 ока, кукуруза 3
вреће. Радосављевић из Котешице, пшенице 1 ока, кукуруза 1,5 врећа.
Коста
Кнез Јовица из Санковића, кукуруза 24 вреће.
Павле из Жабара,~кукуруза 3 вреће.
Јован Карчић Седларац, кукуруза 2 вреће.
Краиновић из Причевића, кукуруза 4 вреће.
Бранко из Котешице, кукуруза 6 врећа.

Бељо из Бобове, кукуруза 6 врећа.
Илија његов, кукуруза 4,5 вреће.
Милован његов, кукуруза 2 вреће.
Тома Обућина, кукуруза 12 врећа.
Милосав Антониев из Бобове, кукуруза 24 вреће.
Лазар Николић из Забрдице, кукуруза 0,5 врећа.
Васиљ Милетић из Бујачића, кукуруза 4 вреће.
Тома из Забрдице, кукуруза 3 вреће.
Суботић из Осеченице, кукуруза 4 вреће.
Срећко из Купинице, кукуруза 3 вреће.
Нешко из Пријездића, кукуруза 3,5 вреће.
Давид Обрадовић из Бобове, кукуруза 5 врећа.
Дамјан из Дегурића, кукуруза 8 врећа.
Станимир сељак из Буковице, кукуруза 2 вреће.
Милован Шљаковић из Седлара, кукуруза 2 вреће.
Ристо његов, кукуруза 2 вреће.
Павле из Белића, кукуруза 1 врећа.
Илија Терзић из Буковице, кукуруза 2 вреће.
Милан Тимотић из Буковице, кукуруза 7 врећа.
Ђоко Ужичанин, кукуруза 4 вреће.
Са овим списком се завршава попис вароши Ваљева, а затим се
настављају пописи села асовине.
1. Градац
1. Сава Маркович, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 9 врећа.
2. Симо Павловић, 2 главе, 4 гроша, кукуруза 8,5 врећа.
3. Живко Ђокић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 5,5 врећа.
4. Иван Ђокић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2,5 вреће.
5. Владимир Јакшић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 10 врећа.
6. Симо Стојановић, 1 глава, 2 гроша, 13 кошница, 13 гроша,
кукуруза 4 вреће.
7. Илија Ђукић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 14 врећа.
8. Периша Николић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2,5 врећа.
9. Јоко Крсмановић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1 врећа.
10. Миливој Петровић, 1 глава, 2 гроша.
11. Панто Цветковић, 1 глава, 2 гроша, 3 кошнице, 3 гроша, кукуруза 6
врећа.
12. Милован Живановић, 1 глава, 2 гроша, 3 кошнице, 3 гроша,
кукуруза 6 врећа.
13. Глишо Кошљанин, 1 глава, 2 гроша, 7 кошница, 7 гроша, кукуруза
9 врећа.
14. Мијат Симић, 3 главе, 6 гроша, кукуруза 8 врећа.
15. Стојан Радојичић, 1 глава, 2 гроша.
16. Јанко Марковић, 1 глава, 2 гроша.

2. Врана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Веселин Пантић, 2 главе, 4 гроша, кукуруза 2 вреће.
Милован Јеремић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4 вреће.
Сава Мијаиловић, 2 главе, 4 гроша, 5 кошница, 5 гроша.
Радојица Мијаиловић, 2 главе, 4 гроша, 6 кошница, 6 гроша,
кукуруза 3 вреће.
Глигорије Симић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
Милинко Јовановић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 6 врећа.
Јевта Лучић, 2 главе, 4 гроша, кукуруза 11 врећа.
Мића Милетић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2,5 врећа.
Живан Милићевић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.

3. Бело Поље
1. Јован Параментић, 2 главе, 4 гроша, 21 кошница, 21 грош, свиња
47,4 гроша, 28 пара, казана 4,8 гроша, кукуруза 32 вреће.
2. Павле Танкосић, 1 глава, 2 гроша, 9 кошница, 9 гроша, кукуруза 5
врећа, сена 3 пласта.
3. Ђурађ Параментић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 6,5 врећа, сена 4
пласта.
4. Петар Параментић, 1 глава, 2 гроша.
5. Ранко Параментић, 1 глава, 2 гроша.
6. Павле Стојановић, 1 глава, 2 гроша.
7. Тома Стојановић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3,5 вреће.
8. Филип Токалија, 1 глава, 2 гроша.
9. Ђока Милисавл>евић, 1 глава, 2 гроша.
10. Филип Радоевић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3,5 врећа.
11. Алекса Радоевић, 2 главе 4 гроша, 7 кошница, 7 гроша, свиња 6,
пара 24
12. Андрија Радојевића, 1 глава, 2 гроша, 1 кошница, 1 грош, врећа
кукуруза 11.
13. Мићо Ивановић, 2 главе, 4 гроша, кукуруза 8 врећа.
14. Гаврилица Ђурђевић, 1 глава, 2 гроша.
15. Васо Пределовић, 1 глава, 2 гроша.
4. Рађево Село
1. Ранко Драгојловић, 1 глава, 2 гроша, 22 свиње, 2 гроша, 8 пара, 1
казан, 2 гроша, кукуруза 10 врећа.
2. Лазар Драгојловић, 1 глава, 2 гроша., кошница 6, гроша 6, свиње
53, гроша 5, пара 12, кукуруза 7 врећа.
3. Лазар Јакнић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 6 врећа.
4. Живко Алексић, 1 глава, 2 гроша, свиња 7, пара 28. кукуруза 3
вреће.
5. Марко Рафић, 2 главе, 4 гроша, кошница 8, гроша 8, свиња 45,
гроша 4, пара 20, казан 1, гроша 2, кукуруза 15 врећа.
6. Брајко Мишић, 1 глава, 2 гроша, свиња 10, грош 1. кукуруза 6
врећа.

7. Мићо Милановић, 1 глава, 2 гроша, свиња 10, грош 1, кукуруза 7
врећа.
8. Јанко Ђурђевић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 2, гроша 2, свиња 25,
гроша 2, пара 20, кукуруза 15 врећа.
9. Павле Ђурђевић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 3, гроша 3, свиња 21,
гроша 2, параа 4, кукуруза 10 врећа.
10. Марија Ђурђевић, 1 глава, 2 гроша, 3 кошнице, 3 гроша, свиња 15,
гроша 1, пара 20, кукуруза 6,5 врећа.
11. Јаков Живковић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 2, гроша 2, свиња 10,
грош 1, кукуруза 9 врећа.
12. Танасије Јовановић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 4, гроша 4, свиња
12, грош 1, пара 8, кукуруза 7 врећа.
13. Марко Поповић, 1 глава, 2 гроша, 4 кошнице, 4 гроша, свиња 12,
грош 1, пара 8, кукуруза 4,5 вреће.
14. Илија Станојевић, 2 главе, 4 гроша, кукуруза 12 врећа.
15. Митар Симић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3 вреће.
17. Јездо Милетић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3,5 вреће.
18. Ђоко Павловић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 3 гроша 3, свиње 4, пара
16, кукуруза 3,5 врећа.
19. Марко Пантић, 1 глава, 2 гроша, кошница 6, гроша 6, свиња 11,
грош 1, пара 4, кукуруза 2 вреће.
5. Дрочине
1. Симо Јоксимовић, 1 глава, 2 гроша.
2. Танацко Веселинов, 1 глава, 2 гроша, свиња 5, пара 20, кукуруза 6,5
врећа.
3. Мледен Тешић, 2 главе, 4 гроша, кошница 1, грош 1, кукуруза 10
врећа.
4. Јанко Јоановић, 1 глава, 2 гроша, свиња 11, 1 грош, 4 паре,
кукуруза 4 вреће.
5. Митрашин Јоановић, 1 глава, 2 гроша, свиња 11, грош 1, пара 4,
кукуруза 5 врећа.
6. Марко Гавриловић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 3, гроша 3, свиња 5,
пара 20, казан 1, гроша 2, кукуруза 4,5 вреће.
7. Мијаило Милићевић, 1 глава, 2 гроша, свиња 5, пара 20, кукуруза
2,5.
8. Арсен Радовановић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 2, гроша 2, кукуруза
4 вреће.
9. Павле Јевтић, 1 глава, 2 гроша, свиња 5, пара 20, кукуруза 1,5 врећа.
10. Маноило Ерић, 2 главе, 4 гроша, свиња 9, пара 36, кукуруза 7 врећа.
11. Стефан Ерић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3 вреће.
12. Јоан Павловић, 1 глава, 2 гроша, свиња 7, пара 28, кукуруза 7 врећа.
13. Никола Параментић, 1 глава, 2 гроша.
14. Нинко Параментић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 8 врећа.
15. Петар Томанић, 1 глава, 2 гроша, кошнице 3, гроша 3, свиња 9,
пара 36, кукуруза 2 вреће.

16. Вујадин Илић, 1 глава, 2 гроша, свиња 8, пара 32.
17. Ђоко Петровић, 1 глава, 2 гроша, кошница 5, гроша 5, свиња 11,
грош 1, пара 4, кукуруза 3 вреће.
6. Кличевац
1. Велимир Манојловић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1,5 врећа.
2. Ђокан Јевтић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
3. Јокан Бебић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2,5 врећа.
4. Илија Петровић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
5. Симеун Живковић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4,5 вреће.
6. Петар Живковић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2,5 вреће.
7. Петар Илић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 4 вреће.
8. Миладин Стојановић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 0,5 вреће.
9. Алекса Стојковић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 0,5 вреће.
10. Јоан Милетић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 1 врећа.
11. Гојко Јоксимовић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 2 вреће.
12. Аврам Симић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 8,5 врећа.
13. Матија Радојевић, 1 глава, 2 гроша, кукуруза 3 вреће.
Са овим пописом завршавају се сазнања о становницима села
вал>евске асовине и обавезама и приходима које били дужни држави.
Иза овога следи збирни преглед прихода за асовину и Ваљево према
рубрикама у којима су обавезе становника уписиване.
Држећи се међутим и даље напред изложених разлога због којих
сматрам да није целисходно презентирати грађу табеларно, те збирне
податке тефтера из 1833. године излажем текстуално.
Ваљевска мукада са асовином била је јединствена целина све до
престанка њеног постојања. У време када је наведена грађа настајала,
она је таквом и сматрана, па су и сумарни прегледи испуњавани
подацима по истим рубрикама и за варош Ваљево и за села асовине.
Ради прегледности, посебно градског и сеоског привређивања, излаже
се овде најпре сумарни преглед асовине, а потом преглед вароши
Ваљева.
Асовина ваљевска
- Број становника свих 6 села износио је 103 пореске главе и они су
платили 306 гроша порезе - главнице.
- У селима је било укупно 127 комада кошница и за њих је плаћено
исто толико гроша.
- Асовска села гајила су укупно 396 комада свиња и за попашу су
платила 15 гроша и 84 паре.
- У селима је било укупно 7 казана и за њих је плаћено 14 гроша.
- Исти је био број воденица и иста је сума издата за њихово поседовање.
- Села нису имала 1833. године ниједну свадбу.
Што се тиче прихода са земље коју су обрађивали, укупно су добили:
- 3.156 ока пшенице,

- 511окајечма,
- 640 ока зоби и крупника и
- 415,5 врећа кукуруза.
- Вина у асовским селима није било.
Само село Бело Поље имало је 3 пласта сена.
Варош Вал>ево
- Укупан број пореских глава износио је 154 и они су платили 308
гроша порезе - главнице. Из списка становника града сагледава се
већи број становника, укупно њих 209. Али, бећари нису плаћали
главницу, а такође ни удовице. „Прочи сељани" исто нису опорезовани у граду, али није познато да ли су плаћали у својим селима.
- У граду су се гајиле пчеле - зебележено је 25 кошница и за њих су
власници платили исто толико гроша.
- Свиње у граду нису забележене, па се може закључити да јавно нису
гајене.
- Грађани Ваљева имали су укупно 30 казана и за њих су платили 60
гроша.
- На територији града било је 7 воденица и за њих је плаћено 14
гроша.
- Ни у граду 1833. године није било ниједне свадбе.
Варош Ваљево је још увек насеље у коме су се становници бавили
пољопривредом.
- Пописани становници вароши, затим бећари и удовице произвели
су: 262 оке пшенице,
- исто толико јечма,
- 130 ока зоби и крупника и
- 257 врећа кукуруза.
- „Прочи сељани" пак произвели су:
- 76 ока пшенице,
- 160окајечмаи
- 202 вреће кукуруза.
Сума сумарум, како се изражавао писар тефтера XIX века, ваљевска
мукада са асовином имала је 1833. године:
- 257 мушких становника који су плаћали главницу по 2 гроша,
- укупно је на мукади са асовином гајено 152 кошнице,
- у селима асовине храњено је 396 свиња,
- становници овог подручја поседовали су 37 казана,
- на територији мукаде са асовином радило је 14 воденица,
- што се тиче пољопривредних производа, одгајено је 1833. године:
- 3.494 оке пшенице,
- 933окејечма,
- 640 ока зоби и крупника,
- 874,5 врећа кукуруза.
- 3 пласта сена имало је само село Бело Поље,
- вина нису имали.
- У ваљевској мукади са асовином 1833. године није плаћена свадбина.

Даља, значајна за проучавање ваљевске мукаде са асовином је 1834.
година. Из ове године је сачуван у Архиву Србије у Београду, такође у
архивском фонду Збирка тефтера - ЗТ под бројем 253, под насловом
„Списак прихода добивених 1834. године од мукаде ваљевске. Приходи
мукаде ваљевске за 1834. годину". Овај документ је објавио такође
табеларно, др Бр. Перуничић у наведеној збирци докумената, стр
288-303. Датиран је у Ваљеву, 28. јануара 1835. године, а потписао га је
Јефрем Ненадовић. Овај тефтер је коректно објављен и одговара
архивском оригиналу у потпуности.
У односу на овде изложени тефтер исте врсте из 1833. године, без
улажења у дубље коментаре, треба рећи да ће бити врло корисно
упоређивање приходних сума ваљевске мукаде са асовином за 1833. и
1834. годину, да је, најкраће речено, из разлога које ће будући истраживач сигурно настојати да одгонетне, година 1833. била у многоме
успешнија од 1834.
За 1834. годину сачуван је и попис становника за целу територију
Србије, па и за ваљевску мукаду са асовином. Овај попис садржи по
местима и за варош Ваљево и за свако село асовине податке о броју
домова и броју душа које су у њима живеле, дакле не само мушких
чланова домаћинстава. Оно што је посебно значајно, овај попис доноси
структуру и количину обрадивог земљишта за свако место и тиме
омогућава прерачунавање таквих места од целокупне територије Србије, преко појединих вароши и села до сваке куће у њима.
За ваљевску мукаду са асовином овај попис доноси следеће податке:
Ваљево варош: - 140 кућа, 893 душе, 121,5 плугова орања, 310 коса
ливада, 42 мотике винограда и 8.473 дрвета шљива.
Врана (асовина ваљевска): - 8 кућа, 44 душе, 22 плуга орања, 9 коса
ливада, винограда нема, 556 дрвета шљива.
Бело Поље (асовина ваљевска): - 14 кућа, 88 душа, 49 плугова орања,
66 коса ливада, 3 мотике винограда,"3.335 дрвета шљива.
Градац (асовина ваљевска): - 15 кућа, 99 душа, 32,5 плуга орања, 15
коса ливада, 1 мотика винограда, 2.303 дрвета шљива.
Дрочине (асовина ваљевска): - 14 кућа, 83 душе, 39,5 плугова орања,
40 коса ливада, винограда није било, 692 дрвета шљиве.
Из 1834. године постоји попис мушких становника вароши Ваљева и
асовских села Он би се, можда, могао користити за нека упоређивања са
истом или ранијим и каснијим годинама. 3
Најзад, из 1835. године сачуван је у Архиву Србије у Београду, такође
у фонду Збирка тефтера - ЗТ -, под бројем 428, Тефтер порески глава
вароши Ваљева заједно са асовином 1835/1836. године. Тефтер садржи
три дела: први је попис становника, пореских глава вароши Ваљева,
други попис становника асовских села, а трећи је збир са рубрикама:
Имена места, число кућа, число пореских глава, число после Митровадне ожењени, число дошљака са две године, година кад је дошљак дошао
и сума гроша по 30 пара на главу.
3

др Бр. Перуничић, наведено дело, стр. 65

- 1 Назначение порески глава у вароши Ваљево од 835 године Митровско
Имена глава
1. Дамњан Радљевац - полицаи
2. Срећко Бобовчев
3. Дамњан Туфекџија
4. Коста Максимовић
5. Маилосав Илић
6. Никола Дражић
7. Јоцо Араповић
8. Петар Брусничанин
Ђоко брат
10. Стеван Тешић
Ђоко брат
11. Коча Марковић
12. Милош Мали
14. Стеван Ђурић
15. Миливој Томић
16. Никола Јурић
17. Тодор Мутавжија
18. Тодор Лазић
19. Алекса Ненадовић
20. Јанко Николић
21. Ђоко Ђерић
22. Максим Крстић
23. Митар Беличић
24. Стојан Бонђулић
25. Павле Гавриловић
26. Јован Лукић
27. Јован Пеовић
28. Лазар Теодоровић
29. Милан Антоновић
30. Јован Ковачевић
31. Милован Кораћ
32. Милан Кошљанин
33. Младен Мутавђија
34. Симо Поповић
35. Живко Ђокић
36. Мићо Илић
37. Радиоца Муња
38. Јован Ћурчија
39. Коста Маринковић
40. Игњат Мутавђија
41. Петар Маринковић
42. Стеван Чардакђија
43. Весо Сел>ак

44. Јанко Црвенко
45. Јован Белчевић
46. Тоша Туфекђија
47. Јова Леонтијевић
48. Васил Савић
49 Лаза Кујунџија
50 Ђура Милашевић
51. Илија Екмекђија
52. Милош Пакловић
53. Симо Јачић
54. Мијаило Терзија
55. Матија Стефановић
56. Велимир Јовановић
57. Мићо Тригоновић
58. Петар Томић
59. Радован Станичић
60. Вићентије Чарукђија
61. Живко Мутавђија
62. Коста Лендин
63. Рако Ужичанин
64. Мата Ићибер
65. Живан Коларовић
66. АлимпијеТеодосић
67. Аксентије Живојиновић
68. Јеремија Карамарков
69. Ивко Гологлавац
70. Никола Димитровић
71. Петар Поповић
72. Лазар Ребељац
73. Лазар Ковач
74. Никола Филиповић
75. Мићо Кисић
76. Радић Вилотић
77. Марко Шопићанин
78. Милош Лазић
79. Милић Абађија
80. Станко Папуђија
81. Јован Грујевић
82. Мата Филиповић
83. Васа Попара
84. Илија Јанић
85. Симо Чола
86. Стеван Поповић

87. Мићо Кошљанин
88. Ристо Ћијебеђија
89. Петар Сарајлија
90. Дамњан Готовчевић
91. Васа Аличић
92. Јован Ширго
93. Стеван Ковач
94. Петар Иванић
95. Вук Николић
Следи попис без ознаке броја под
Бећари
Милић Илић
Илија Старчевић
Марко Танацковић
ЈТазар Глишић
Гаја Бошков
Петроније Стапарчев
Данило Максимовић
Стеван Лукасовић
Милован Богосављевић
Тома Чарукђија
Сима Чардакђија
Димитрије бакалин
Петар Сребреница
Стеван Јевремовић
Јован Старчевић
Јанко Чарукђија
Петар Ужар
Стеван Ковач
Јован Бошњак
Матија Антић
Јован Кантарђија
Јован Кантарђија

96. Дамјан Готовчевић
97. Милован Ђурковић
98. Радивој Екмекђија
99. Мијаило Анђелић
100. Мијат Петровић
101. Богић Кујунђија
102. Стојан Мутавђија
103. Вукосав Чурчија
насловом

Арсен Ковач
Јован Бошњак
Матија Антић
Јован Кантарђија
Петар Медоња
Илија Золота
Лаза Мутавђија
Мићо Чатара
Никола Пуцар
Затим се насгавља прекинути број
104. Степо Чурчија
105. Танасије Даниловић, кмет
106. Бошко Тадић, кмет
Милован синовац
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Танасије Даниловић
Бошко Тадић
Дамњан Рађевац

Иза пописа становника Ваљева следи попис житеља асовских села
под насловом
II „Тефтер порески глава асовине вароши ваљевске у окружију ваљевском"
ИМЕНА СЕЛА
Рађево село
1. Ранко Драгојловић
2. Симо Драгојловић
3. Димко Драгојловић

4. Лазар Јаглић
5. Аца Радић
брат Ранко

брат Перо
6. Бранко Милкић
7. Милован Ђурђевић
8. Василије Јаковљевић
9. Мата Ђурђевић
10. Павле Ђурђевић
11. Мићо Милановић
12. Танасије Јовановић
13. Марко Поповић
14. Иван Станоевић

брат Станиша
брат Марко
15. Митар Масленица
16. Благоје Симић
17. Језда Милетић
18. Ђоко Павловић
19. Марко Пантић
Сума 23

Дрочине
1. Марко Гавриловић
2. Мићо Мићевић
3. Павле Арсеновић
4. Паја Јевтић
5. Митрашин Јовановић
6. Јанко Јовановић
7. Ђоко Петровић
8. Младен Тешић
9. Танацко Веселиновић
Село Кличевац
1. Аврам Симић
2. Велимир Максимовић
3. Ђокан Јевтић
4. Јован Милетић
5. Јоко Јоксимовић
6. Алекса Стојановић
7. Миладин Стојановић
Село Бело Пол>е
1. Јован Параментић
2. Павле Танкосић
3. Ђурађ Параментић
4. Петар Параментић
5. Павле Параментић
6. Тома Стојановић
7. Ранко Параментић
8. Филип Радоевић
9. Алекса Радоевић

10. Даца Павловић
11. ПетарТоманић
12. Живко Параментић
13. Вујадин Илић
14. Панто Петковић
15. Јован зет Станице
16. Ђорђе Тадић
Сума 17

8. Петар Илић
9. Петар Живковић
10. Симеун Живковић
11. Јован Бабић
12. Илија Петровић
Сума 13

10. Јован Радоевић
11. Станое Радоевић
12. Милисав Јовановић
13. Мићо Ивановић
14. Живко Гавриловић
15. Бранко Екмеџић
16. Милош Ћело
Сума 17

Село Градац
1. Сава Марковић
2. Јоко Марковић

3. Стојан Радичевић
4. Јоко Крсмановић

5. Мијат Горић
брат Радован
брат Илија
6. Милован Спасојевић
7. Глигорије Антонијевић
8. Панта Цветковић
9. Радован Стојановић
Село Врана
1. Веселин Пантић
Димитрије брат
2. Милован Јеремић
Митар брат
3. Сава Мијаиловић

10. Илија Ђурић
11. Владисав Јагњић
12. Симо Павловић
13. Иван Ђокић
14. Живко Ђокић
Сума 17
син Глигорије
4. Милинко Јовановић
5. Глигорије Симић
Сума9

Иза пописа асовских села следи
III „Сумаријум
глава порески у вароши Вал>еву и асовинн њеној 1835/1836"
Међутим ни у Ваљеву ни у асвоским селима нису убележени подаци
за све напред наведене рубрике, већ само за четири: Имена места, Число
кућа, Число порески глава и сума гроша по 30 пара на главу, па се ти
подаци и односе у следећем прегледу:
варош Ваљево, 106 кућа, 134 пореске главе, сума гроша 4020.
Рађево Село, 19 кућа, 23 пореске главе, сума 690 гроша.
Дрочине, куће 16, пореских глава 17, сума 510 гроша.
Градац, куће 14, пореских глава 17, сума гроша 510.
Врана, кућа 6, пореских глава 9, сума гроша 270.
кућа 189, пореских глава 230, гроша 6900
11 фебруара 836 године
у Ваљеву

Сима Ристић
кмет асовски
Дамњан Радљевац
Бошко Тадић

Мирко С. Бојанић

ПУТОВАЊА ПО ПРЕДЕЛУ СЕРБСКОМ 30-ТИХ
ГОДИНА 19. ВЕКА
У току своје прве владавине кнез Милош Обреновић је дипломатском мудрошћу постепено извлачио Србију из стега Отоманске империје. У исто време жели да среди унутрашње односе и прилике у свим
областима, ослањајући се, између осталог, на рад нахијских (окружних)
судова и њихових органа. У малену земљу могло је лако да се уђе са
свих страна, с ко зна каквим намерама, а и њени житељи осећају
потребу да неким послом својим путују по „пределу сербском", али да
омакну и преко Дрине, Саве и других међа Књажества.
Осећао је Милош да има и непотребног тумарања и покушавао је да
путем уредби и указа успостави неопходни поредак. Под бројем 2440 од
8. децембра 1832. године „Суд Народниј Србскиј" пише нахијским
судовима, наводећи и ове речи: „Приложениј овде Височајшиј Указ
Њиове Светлости Милостивејшега Господара и Књаза нашега, од 7. т.м.
Н° 3480. у смотрењу начина, како ће полицајне власти и магистрати у
издавању пасоша овдашњима подајницима, и прегледању пасоша страни пришелаца од 1. јануара наступајуће 1833. године поступати: Њиова
Светлост Милостивејшиј Господар и Књаз наш деноночно о доброме
поредку у Држави нашој старајући се, изволео је милостивејше послати, и Височајше наложити нам..."
Зна се шта ће бити наложено - да се указ спроводи и поштује.
Наведено писмо Суда Народног Србског завршава се необичним изузетком: - „У опоменутом -Указу у члену 1. речи следујући: „Ако путник,
каков знатниј Господин, или на гласу Државниј чиновник не буде",
ваља да узмете да се оће да рекне - да, ако је такови, не ваља га за пасош
питати, а имао га он или не имао" (Исти извор).
Увиђајући да ствари не иду како се замишљало, Суд народни пише
из Крагујевца, Н° 1936 од 14. августа 1833. Дакле, само осам месеци од
почетка примене овог по безбедност земље врло значајног прописа. То
писмо заведено је у Историјском архиву у Ваљеву под бројем 243, од 26.
августа 1833. Гласи:

„Славниј Суде Наије Ваљевске!
До сад је већ неколико пута свима наискима судовима налагано, да се
учине наредбе да нико никуда без пасоша не иде, и ако би се кои такови
нашо, да се надлежноме наискоме суду одведе, кои да га испита, откуда
је, куда иде и зашто пасоша нема, и док се добро не увери да је поштен
човек, и да нигди ништа зло није учинио, да га не пусти; па при свем
томе имали смо више пута прилике видити, да тек одавде из Крагујевца,
осим остали места, толики беже, и нестане иј тако, да им ни гласа ни
трага нема, које довољно сведочи, да су и наиски судови и капетани и
кметови речени налог презрели, и за ништа га држе. Осим остали
побегли су ово дана из Крагујевца двоица; један коњаник из Гарде, и
један момак из конака, и за неколико дана ништа се за њи не чује куда
су се дели, као да су у земљу пропали.
Да би се дакле ово злоупотребл>еније и презрење налога више власти
искоренило, налажемо вам, да наложите подручним вам капетанима, а
они кметовима свои капетанија, да учине наредбу да сваки, био он ко му
драго, кад непозната човека види, за пасош пита га, и ако му пасош не
покаже, или баш ако се какав и покаже, будући сваки не зна читати, нека
таковога, ако му се сасвим страно свиди, своме кмету одведе, кои преко
капетана, ако подозритељан буде, да се пошље Суду наискоме. Тако
поступајући може бити да ће се и речена двоица уватити. Једноме од
њи, т. ј. гардисту, име Прока Здравковић из Дренове у Наији јагодинској а другоме Ћира Мијаиловић. Првога не можемо вам послати лично
описање, а други је човек висок, сувоњав и ћорав.
Препоручујући вам дакле да се овога налога тачно држите, јављамо
вам, да ће онај, кои буде узрок, што се он не извршује, под најстрожи
одговор доћи, био тога узрок Суд, или Капетан или Кметови".
Сигурно је у животу било и оних који су волели да раде на своју
руку, у уверењу да ће моћи да измакну оку правде и закона. Како је један
прошао показује писмо Суда Народног Н° 3013 од 16. децембра (МИАВ
382,21. XII1833):
„Славниј Суде Наије ваљевске!
Сими Давидовићу кои је по известију вашем од 30. новембра т.г. Н°
475 из Аустрије, побегши одунда, опет онамо утеко, сад наново овамо
вратио се, удрите 25 штапа, што је без пасоша тумарао, па га пустите, на
10 сати ближе обали да се не пушта".
Занимљиво ће бити да се види ко су и одакле били путници који су
се 1832. године јављали Исправничеству, односно полицији у Вал>еву
ради „вавидирања виза", односно увида у пасош и убележавања у
протокол да су били у овом месту и куда дал>е иду и каквим послом.
Можда ће неко међу њима моћи да пронађе и свог давног претка и да
види чиме се бавио. Ови су путовали пре најновијег указа, али сигурно
на основу неких ранијих уредби.
У ј а н у а р у 1832. заведени су у службене књиге:
„Коста Хаџи Селак из Београда, трговац, пријавио се Суду овом с
пасошем Славног Суда Београдског (код свих се обавезно уносио датум

издавања и број, што се у овом прегледу иеће бележити, као небитно)
одходи у Ужицу тоже трговином".
Димитрије Гуда из Београда, трговац, Никола Ашиковић из Београда, фишегџија, Ђорђе Далађура из Београда (није наведено занимање),
Илија Јовановић из Београда (не пише занимање) - сви се враћају, или
како је бележено: „одлазе обратно".
„Ђорђе Николић из Београда, трговац... одлази у Ужице трговине
ради".
„Јован Тешић из Ужица, трговац, прошао кроз Ваљево... и одлази у
Београд ради трговине". На истом је путу и задатку и Илија Тунчић из
Ужица.
„Стеван Пијановић из Шабца... доходио овди брату својем на посешћеније, одлази обратно".
Одлазе обратно Јанија Буруника из Београда, Живан Милетић из
Шапца, Аргир (?) Ђорђевић, Васа Антонијевић, Риста Стефановић,
Данило Танасковић, Чочо Стеријевић и Ристо Васић - сви из Београда.
„Атанасије Ружић, бећар родом из Плевина (?) прошао кроз Ваљево...
с пасошем Славног Суда ужичког и одлази у Шабац службе тражити".
„Мемед, момак Зулфикар-паше: прошо кроз Ваљево... с пасошем Сл.
Суда ужичког... и одлази у Београд послом своим".
„Петар Савић из Београда... одлази у Крупањ трговине ради".
„Цветко Ристић из Битоља... с пасошем ћуприским... и јавизом Суда
Крагујевачког... и одлази у Крагујевац".
„Петар Јанковић из Шабца... одлази обратно"
Ф е б р у а р а исте године виђени су у Ваљеву:
„Милета Ристивојевић из с. Куњаја Нах. Јагодинске по пасошу
капетана Темничкога Меленка Радиковића... кои је тражио свога сина и
одлази обратно.
Одлазе обратно, за Шабац: Јован Чаркић и Марко Крунић.
„Ислам Сулејманов из Ниша... с пасошем ћуприским... одлази у
Београд".
„Тадија Чаић родом из Кимана села Банатског... с пасошем Сл. Суда
Београдског... одлази у манастир Рачу Н(ахију) соколску".
„Ђорђе Груић из Цесарије... с пасошем Сл. Суда Крагојевачког...
одлази у Крагојевац".
(За Београд се враћају Чочо Стериевић, Вучко и Глигорије Боисић,
Ђорђе Поповић, Јања Димитријевић, Бранко Поповић, Аргир(?) Ђорђевић, Риста Стефановић, Васа Ђурђевић, родом из Смедерева а житељ
београдски, Никола Ашковић, Коста Ристић, калфа болтаџиски и
Бранко Поповић, трговац).
„Мијаило Томић из Београда... одходи у Ужицу".
„Мемед Топчат, Тушан Караочић и Усеин Талоп из Ужица... одлазе у
Београд?" (Исти пут води Мемиш-бега Алибеговића и неког Допјатића).
„Панта Панезић (можда Пенезић) из Ужице... одлази обратно":

(Димитрије Пила и Јова Максимовић, трговци београдски, иду
даље).
„Цигаиии Цека Каравла из Крагујевца кои је у Ужицу био са женом
својом служио. Полази у Београд службу тражити, по пасошу Сл. Суда
ужичког".
У м а р т у пут је нанео кроз Ваљево Мијаила Цветановића, с
пасошем ћупријским, Османа Турчина из Београда, Ђукана Радивојевића „дунђера из Боровине нахије соколске с пасошем Сл. Суда
ужичког... одлази по нах. овој радити", Стојана Марковића, трговца из
Београда, Анђелка Јанковића, из Београда трговца, „ради вересије и
одходи обратно", Јована Видаковића, ћурчију из Сарајева, „с пасошем
Сл. Суда ужичког... одходи у Београд трговине ради", Анту Радошевића, трговца из Сарајева, Алемпија Пепела, екмеџију из Ужица,
Марка Филиповића из Крагујевца, Васу Матића, ћурчију из Београда,
Миленка Митровића, трговца из Београда, Андрију Јовановића из
Босне, с пасошем Сл. Суда Смедеревског и одлази у Смедерево", Јакшу
Радовића, с пасошем Славног Суда Ужичког... „одлази у Београд
трговином", Илију Тулчића из Ужица, трговца, Мемеда Фиљушића из
Ужица, „одлази у Шабац дуг свој наплаћивати", Омера Мемедовића, „из
Београда Турчин прошао кроз Ваљево и одлази у Ужице трговине
ради", Атанасија Стефановића из Шапца, Марка Аврамовића „из Забонице Нахије Крагујевачке", Бећира из Ниша и Садика Алића „и два
друга с њим пријавио с пасошем ћуприским... одлази у Београдску
Нахију ради трговине".
И у а п р и л у ј е доста путника који крећу нешто да обаве:
„Стефан Цолакуша трговац из Чачка... одходи у Београд трговином с
пасошем Славног Суда пожешког".
„Коста Ђокић из Приштине и још два друга пријавили се Суду овом
и одходу у Смедерево занат свој радити с пасошем Славног Суда
јагодинског".
Исти циљ одабрао је и Симо Филиповић из Приштине.
Мијаило Лазичковић из Скопља и Ђорђе Ристивојевић из Орида с
једним другом... одлазе обратно.
„Вељко Ћоћевић из Велеза... одходи у Чачак гајтан продавати".
Враћају се у своја места: Тасо Ставревић из Велеса, Марко Филиповић и Милосав Вуковић из Крагујевца, Настас Наумовић, калдрмџија из
Београда, Димитрије Ђурђевић из Београда, Марко Лазаревић из Шапца, Јован Карал папуџијски калфа из Ниша, Митар Маринковић и Лазо
Михаиловић из Шапца, Маринко Миловановић, Аврам Ђорђевић, Ристо
Китановић и Максим Ивановић из Београда.
„Сулејман Аметовић из Ђумруџука (?) прејавио се Суду овом јошт с
њим два друга с пасошем Славног Суда ћуприског... и одлазе у Ужице
трговине ради".
„Михаило (и) Јован Житељи Тешанског кадилука прејавили се с
пасошем Јагодинског капетана Јована Мићића... и одлазе у Шабац".

„Станко Мнханловић из Босне Нахије тешанске кои је био потерат
на војску и побегне у наш предел капетана Јован Мићића из Частине (?)"
или Чаетине.
„Симо Бел>аковић из Сарајева родом... одлази у Београд службе
тражити".
„Ивко Јовановић из Ниша са своја два друга... с пасошем ћуприским... одлазе у Шабац".
М а ј је имао своје путнике. Убележени су:
„Анта Николић из Јагодине... одходи у Шабац барут продавати".
Одлазе обратно: Маринко Николић из Шапца, Лазар Васиљевић из
Београда, Илија Турунџић из Ужица трговац, Уста Салиј, табак из
Београда, Зрно Радоичић и Никола Степановић из Дубоког, нахије
ужичке, Марко Мијатовић из Бишће (Бихаћа) бећар, Милован Мирановић из Дубице, нахије ужичке, „одлази натраг роду своме".
„Ђорђе Ђурђевић из Пирота мутабџија јоште са шест друга... с
пасошем Славног Суда јагодинског и одлазе у Шабац занат радити".
„Јанко Живановић из Пирота... с пасошем Славног Суда крагујевачког... одлази у Крупањ радити".
„Вуле Мирковић и Радич Цветковић родом из Крагујевца... одлазе у
соколску нахију ради трговине".
„Петар Јовановић Ужичанин... отиде у Београд трговине ради".
„Тасо Ставревић из Велеза Алаџар... с пасошем Славног Суда
Пожешког... одлази у Чачак".
„Михаил Џамбас из Фелеза (вероватно Велеса)... с пасошем ћуприским... одлази у Чачак".
„Степо Радовић из Ужица трговац... отиде у Београд трговином".
Мића Радић и Симо Кецман, „родом из Бишћа... с пасошем Славног
Суда шабачког... одходе капетану Биаћком у Прибој".
У Београд одлазе Никола Ђурђевић, родом из Турске, из Манастира
(?) и Лемон и Бећир Џеверовић из Београда.
„Алија и Бећир и Салија родом из Арнаутске... с пасошем Славног
Суда Београдског... и одходу у У жице".
Јављао се и Никола Стојановић, грнчар из Ниша.
„Стојан Милић из Белвице Нахије Јагодинске кои је овде сина свог
тражио и нашавши га прејавио се Суду... и отишао натраг у Белвицу":
У ј у н у су обавили или пошли да обаве послове:
„Андрија Миловановић из Брусника са четири друга и једанес коња
кои су овде вино доносили и продавали... с пасошем ћуприским... и
одлазе обратно".
Враћају се кућама: Јово Давидовић из Београда, Стеван Ђокић из
Брестовца, с пасошем ћупријским, Цветко Ђорђевић из Београда,
Станко Милосављевић из Колара, Митар Петровић из Београда.
„Ибраим Исмаилов из Ћуприје с једним другом своим... с пасошем
Славног Суда Јагодинског... и одлазе у Шабац трговине ради".
„Јевто Гавриловић и Богдан Крсмановић и Милош Трипко из
Сребрнице... с пасошем капетана Васића из Соколске Нахије... и одлазе
у Београд ради трговине".

„Станко Стојановић из Ћуприје с пасошем Надзиратеља ћуприског... и одлази у капетанију колубарску Нахију ваљевску".
„Илија Марковић из Буара Нахије ужичке... одлази у Београд рода
(можда: рада) тражити".
„Обрад Ивановић с једним другом родом из Параћина... с пасошем
Славног Суда Јагодинског... и одлазе у Београд ради трговине".
„Стеван Обрадовић из Шопића Нахије Београдске... одходи на скелу
љубовин(ску)".
„Митар Марковић родом из Сарајева... с пасошем Славног Суда
Београдског... и одлази на Љубовиђ. скелу":
„Паун Марковић родом из Разаука... с пасошем Славног Суда ћуприског... и одлази у Београд".
И Коста Тасић је, изгледа, као и претходни Паун, из истог места,
мада је уз његово име уписано да је из Разулка. Један назив је бар тачан.
Суд је исти.
„Никола Мијаиловић житељ и терзија Београдски... одходи у Ужице
ради промишљености (заната)".
„Јања Димитријевић житељ Београдски... и одходи у Ужице тоже
промишљености трговине".
„Тешо Живановић из Шабца... и одлази у Пожегу на вашар".
На исти вашар су се наканили из Београда Ђорђе Јоксић и Станко
Стефановић.
„Ранће Јаић из Зилибе Турчин... с пасошем Славног Суда Београдског... одлази у Београд трговином".
И у ј у л с к и м врућинама крстарили су Србијом а пролазили
кроз Ваљево:
„Ристо Милковић родом из Ниша... с пасошем Славног Суда Ужичког... и одлази у Београд Брату своме".
„Сулејман Аметовић из Видина кои је био у царској војсци у Босни...
с пасошем Славног Суда Ужичког нахије Соколске... и одходи у Београд
Службе себи тражити".
Путују „обратно трговином": Сретен Јовановић из Параћина, Ранко
Ђурђевић и Михаило Милошевић из Шапца, као и Сима Шорчић, а из
Београда је Стојан Делимарковић, Усеин Дервиш из Призрена с једним
другом.
У Шабац се враћа, вероватно обављена посла, Миле Милошевић.
„Лазар Краиновић из Сарајева... с пасошем Славног Суда Шабачког...
одходи у Београд трговином".
„Стојан Милошевић из Београда... одходи у Ужичку нахију трговином".
„Петар Јовановић из Пирота... с пасошем надзирател>а ћуприског...
одходи у Босну".
Танасије Ракић из Кочера (или Качера) нахије ужичке иде у Шабац, а
Илија Јовановић и Дима Лечић из Шапца у Београд, Јоцо Милићевић
из Приштине у Београд, Никола Бошковић из Шапца у Крагујевац,
Ламбро Михаиловић из Београда у Чачак.

„Јован Савић... с пасошем Славног Суда ваљевског родом из Ваљева...
одводи у Београд кола с воловима к газди своме".
„Игњат Матић прибегши из Цесарие из Врдника... с пасошем
Славног Суда Шабачког... одлази у село Рогачу Нахију Београдску".
„Стева Наичић (или Најчић) из Каидала (?) бећар... с пасошем
Славног Суда Пожаревачког... одлази у Шабац":
А в г у с т и нова лица на друмовима и путељцима Србије:
„Никола Ђорђевић из Конице (?)... с пасошем Славног Суда Шабачког... одлази у Ћуприју".
„Ристо Лукић и Бећир Курта Цигани из Београда... одлазе у Крагујевац и Нахију крагујевачку тратити из (следи нејасна реч) = можда:
гуслање.
Обратно путују: Ђорђе Глигоријевић из Београда, Митар Трчковић
из Пирота, с још једним другом, Стојан Ђурић из Крагујевца и Стојан
Вучковић, Циганин из Београда.
Амет Усеиновић из Београда путује у Шабац, али преко Ваљева.
„Лазар Краљевић из Сарајева... с пасошем Славног Суда Шабачког
(и) још једним другом... одлази у Соко послом своим".
„Јован Благовић из Сарајева... с пасошем Славног суда Београдског...
одходи до границе Сербије".
„Стеван Ђорђевић родом из Крагујевца... с пасошем Славног Суда
Београдског... одходи у Сарајево".
„Сала Абдулић из Заичара... с пасошем Славног Суда Јагодинског...
одлази у Шабац с једним другом раду (или роду) својему".
„Димитрије Ђорђевић из Велеза... с пасошем Славног Суда Јагодинског... одлази у Крагујевац с још једним другом".
„Мијаило Манвио из Крагујевца кои је неколико година у Босну
отишао... с пасошем СлавноЛ Суда Шабачког и отиде у Београд трговине ради".
„Гавро Радовић родом из Сарајева пријавио се с пасошем Славног
Суда Ужичког... а одлази у Београд ради уживљенија свог".
„Лазо Радосављевић из Цесарије присегшиј из Добановаца Сурчинске вармеђе... с пасошем Славног Суда Шабачког и одлази у Крагујевац
к високо славном Суду Народном србском".
У с е п т е м б р у виђени су у Ваљеву, а године и даље 1832:
„Иво Шаиновић пребегшиј из Цесарије с женом својом и с једним
лудим сином кои се чрез неко време обдржавао с пасошем Славног
Суда Шабачког... одлази у Крагујевац службе тражити".
„Удовица Јула Бирашица из Митровице Цесаро-краљевске стране
која је у Ваљеву к ћери и к зете на посешћеније долазила... с пасошем
високославне кенерал команде... и одлази обратно".
Обратно још крећу: Миливоје Папуџија из Бачке (?), нахије пожешке, Максим Боровић из Босне, село Обреж и Тривко Остоић из Шапца.
Јанко Димитријевић из Београда „одлази у Ужице трговином".
„Јевта Дучић и Илија Наранчић трговци из Требиње... с пасошем
Славног Суда Ужичког... одходу у Шабац" 19. септ. 1832. (Јевта Дучић
путоваће и 6. децембра у Београд).

Мустафа Сарајлија, родом из Београда, „одходи у ужичку нахију".
„Миленко Миловановић јошт с једним другом из Ћуприје... с
пасошем Славног Суда Јагодинског... одходи у Београд".
О к т о б р а месеца трговачки послови одвлаче у Београд Дену
Стојковића и Мијаила Петровића из Крагујевца, Стојана Јанковића и
једног његовог друга из Јагодине, а из овог места због нечег одлазе у
Београд и Стојан Петровић и Павле Ранђеловић, па Асан Абдулић из
Ниша, па Ђорђе Настић „из Турске калдрмџија".
„Дишо Наиловић из Златице пријавио се Суду овом с пасошем
ћуприским... и одходи у Крагујевц".
„Сима Војводић пребегши из Цесарије Села Шида... с пасошем
Славног Суда Шабачког... одлази у Београд Службе себи тражити".
Михаил Џамбас и Димитрије Ђорђевић из Велеса одлазе „до границе Сербске".
Димитрије Јон, Јован Радуловић и Ђорђе Николић, „Цигани... с
пасошем Сл. Суда Београдског... одлазе у Ужице".
У Шабац се враћају Тривко Остоић и Јован Јоић, бећар, а у исту
варош се намерио Јован Теодоровић из Зворника.
„Милош Живковић и Јанко Живковић из Крупња... с пасошем
Капетана Рађевског Илије Марковића из Бастаја... одлазе у Јагодину".
„Михаило Ђорђевић из Велеза... с пасошем Славног Суда Пожешког... одлази Ужице по делу својему". Вероватно му је друштво правио,
исте полазне и завршне „станице" Таса Ставрић.
У Босну се, с пасошем капетана Петра Васића, враћа Јован Вукашиновић.
Димитрије Јанковић из Орида „одходи обратно у вилајет". И Петар
Тодоровић, грнчар из Параћина, „одходи на вилајет свој".
Н о в е м б а р је, јесењи дани, па сви, вероватно, журније грабе до
некаквих коначишта.
„Омер Сарач родом из Босне... с пасошем Славног Суда Београдског... одходи у Жице". (Као да је и писару било хладно па прогута
једно слово али некако незгодно остаде записано по уморног Омера).
Биће топлије код куће Маринку Кнежевићу из Шапца, Алекси
Ђерманићу из Београда и његовом земљаку и суварошанину Симеуну
Јовановићу. Само да стигну.
Не зна се како ће проћи Милош Првуловић из Тимока, с једним
другом на путу за Крагујевац, па Коста Митровић и Марко Георгијевић
из Турске, јер Београд је још далеко.
Мора да је успешан био „Никола Теодоровић касапин из Београда
кои је овде долазио и бавио се неко време... с пасошем Славног Суда
Београдског... одлази у Крагујевац с женом својом". Сигурно је она паре
чувала.
И Мехим, Турчин из Грачанице, вољом писара, „одходи у Жице".
Петар Тодоровић и Тодор Стевановић поитали из Текије у Јадар.
Ибраим Муставић и Сали из Сарајева волели би да су већ у Београду.

Мало је намерника донео д е ц е м б а р у Ваљево те 1832. У
Београд се враћа калфа Димитрије Блашкић. Млад је па ће издржати,
али о Ђорђу Ђорђевићу из Шапца не зна се ништа, сем да иде у престони
Крагујевац.
ИАВ, Окружни судВаљево, бр. 426,1833.

ЗНАЧЕЊЕ МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ:

бећар
бирташица
болтаџија
вармеђа
дело
дунђер
екмеција
јавиза
кадилук
мутабција
подозритељан
предел (сербскиј)
промишљеност
свидети се
табак
тоже
тратити
ћурчија
уживљеније
чрез
џамбас

- самац, неожењен човек
- крчмарица
- дућанција, трговац
- управна област у мађарској, жупанија
- посао, рад
- дрводеља, тесар
- пекар
- виза
- кадијино (судијско) подручје
- занатлија који од козје длаке прави торбе, покриваче и сл.
- сумњив
- територија, простор
- занат, радиност
- учинити се (на основу виђења)
- занатлија који штави кожу
- такође
- трошити (време, новац)
- крзнар, кожу(х, в)ар
- услови за живот (у неком месту)
- због
- трговац коњима; вешт и препреден човек

Нинослав Станојловић

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ УЧЕШЋА ВАЉЕВАЦА У
ПРВОМ СРПСКО-ТУРСКОМ РАТУ 1876-1877. ГОДИНЕ
Устаиак српског живл>а у Херцеговини и Босни 1875. године против
турске феудалне владавине и угњетавања изазвао је велику међународну кризу 1875 - 1878. године, у коју су од почетка до краја биле умешане
Србија и Црна Гора. Снажан одјек овог устанка довео је убрзо и до рата
ове две мале балканске кнежевине против моћног Османлијског царства, чији је циљ био „ослобођење српског народа.у европској Турској". 1
Средином јуна 1876. године српска војска је мобилисана и подељена
на четири самосталне оперативне групе: Моравску, Тимочку, Дринску
и Ибарску војску. Српских војника било је око 125.000, заједно са
добровољцима, а турских око 178.000, што редовне војске, што башибозука.
Кнез Милан Обреновић је 18. јуна 1876. на Делиграду објавио ратну
прокламацију, а након два дана, 20 јуна, отпочеле су ратне операције.
Основна идеја српског ратног и почетног оперативног плана, чији је
творац био мајор, касније генерал Сава Грујић, била је да се главне
војне снаге концентришу код Алексинца и предузму офанзиву ка
Нишу, а споредне снаге да се групишу и држе у дефанзиви код Зајечара,
на Дрини и на правцима Јавор - Сјеница и Рашка - Нови Пазар, с тим
да се предузму локални напади код Видина, Сјенице и Новог Пазара. 2
Војно способни житељи Округа ваљевског, њих око 5.000, били су
распоређени мобилизацијским планом, а сходно Закону о устројству
народне војске, у две бригаде.
Ваљевском бригадом I класе, коју су чинили обвезници од 20 до 35
година старости, командовао је артиљеријски мајор Никола Петровић.
Начелник штаба бригаде био је поручник Милан Андрејевић, а ађутант
1
2

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, књ. I, Београд, 1926, стр. 242-300; Историја
српског народа, V - 1 , Београд, 1981, стр. 332-340.
П. Опачић - С. Скоко, Српско-турски ратови 1876-1878., Београд, 1981, стр. 25-32;
Историја српског народа..., стр. 383-384.

бригадира мајора Петровића, његов сии Милан Петровић, резервиста
слободне професије.
Ваљевска бригада II класе обухватала је народне војнике старости од
35 до 50 година и њом је командовао пешадијски капетан II класе Павле
Зарић. Ађутант му је био поручник Петар Бабић.
Обе ваљевске бригаде имале су по пет батал>она (Ваљевски, Колубарски, Подгорски, Посавски и Тамнавски), односно сваки срез Округа
вал>евског давао је по један батаљон војника I и II класе.
Ваљевска војска била је у саставу Моравске дивизије, којом је
командовао генерал Михаил Григоријевич Черњајев, састава 59 пешадијских батаљона, 15 коњичких ескадрона и 2 инжињеријска баталлна.
Укупно 68.000 бораца ове дивизије било је концентрисано у долини
Мораве са задатком да делом снага опседну Ниш, а осталим надиру
према Пироту, Прокупљу и Куршумлији.
Након прикупл>ања на мобилизацијским местима Крушику и Ђеновцу, припадници вал>евске војске су 12. јуна 1876. положили заклетву, а
сутрадан Ваљевска бригада I класе упутила се ка Алексинцу. После два
дана и Ваљевској бригади II класе наређен је покрет према Крушевцу. 3
До прекида ратних операција, октобра 1876. године, Ваљевци су
учествовали у многим окршајима, од којих је најпознатији и по
последицама најтрагичнији, био бој код Великог Извора, села у близини Зајечара.
Поменута великоизворска битка одиграла се 6. јула 1876. године.
Моравскотимочка војска, у чијем саставу се налазило свих пет батаљона
Ваљевске бригаде I класе и два батаљона Ваљевске бригаде II класе
сукобила се са турском војском, којом је командовао Осман-паша, један
од најталентованијих турских војсковођа. У жестоком сукобу, српска
војска, у којој су се нарочито Вал>евци истивцали великом храброшћу и
пожртвовањем, и поред почетне иницијативе, због недостатка муниције и непостојања резервних трупа, одступила је и изгубила битку.
Губици српске војске били су велики. Укупно је погинуло 440
војника (из обе вал>евске бригаде 333), рањено 1.027 (из обе вал>евске
бригаде 472) и нестало 449 (из обе ваљевске бригаде 269). Погинули су и
командант Вал>евске бригаде I класе Милан Петровић, командант
Ваљевске бригаде II класе мајор Николај Алексијевич Кирјејев, командант Колубарског батаљона Милован Тешић, командант Ваљевског
батаљона I класе Владимир Даниловић, командант Београдске бригаде I
класе капетан Јаромир Шандор, 24 народних старешина, један поднаредник старог кадра и 250 редова. Рањен је и 51 народни старешина, 2
ађутанта, 2 батал>онска комесара, 2 значаја и 299 редова.
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Оваква трагедија моравскотимочке војске, одиосно Ваљеваца, изазвала је велику жалост у читавој Србији, нарочито у граду на Колубари. 4
О даљим покретима, као и борбеним активностима ваљевске војске,
најверодостоније сведочанство представља исцрпна студија непосредног учесника мајора Саве Грујића под називом „Српско-турски рат
1876-1877. године. Операције Тимочко-моравске војске" (I - IV, Београд,
1901 - 1902). Ово дело најпоузданијег историчара поменутог рата, уз
још неколико објављених успомена и студија учесника ових бурних
историјских догађаја, добија још више на значају жалосном чињеницом да је, сем незнатног броја појединачних докумената, српска ратна
архива из овог периода нетрагом нестала током Првог светског рата.
После четири месеца ратовања и дугих дипломатских преговора
Србија је закључила мир са Турском 16. фебруара 1877. године, по
начелу STATUS QUO ANTE BELLUM.5
У рату 1876-1877. године Србија је поднела велике људске и материјалне губитке. Мала балканска кнежевина уочи рата имала је 1.353.000
становника; од мобилисаних 125.000 војника погинуло је 4.941, рањено
9.470, умрло 288 и нестало 539 обвезника. Број војника умрлих по
болницама и цивилних жртава рата никад није утврђен. 6
У само предвечерје рата, 5. фебруара 1876. године, на иницијативу др
Владана Ђорђевића, основано је у Београду Друштво за приватну помоћ
рањеницима и болесницима за време рата, које је убрзо променило име
у Српско друштво Црвеног крста.
Прво ватрено крштење ова хуманитарна организација, која је добила
и међународно признање 24. марта 1876. године, када је Кнежевина
Србија потписала Женевску конвенцију, доживела је крајем јуна исте
године започињањем ратних дејстава.
За време првог српско-турског рата 1876-1877. у Србији је деловало
35 пододбора Црвеног крста са око 2.000 чланова, малобројним медицинским особљем и скромном санитетском и материјалном опремом.
Али и поред великих тешкоћа успели су да збрину око 50.000 избеглица
и изнегују око 15.000 рањеника.
Велику санитетску помоћ Србији пружила је руска мисија Црвеног
крста, која је већ средином 1876. основала своје болнице у Београду,
Топчидеру, Смедереву, Свилајнцу, Јагодини, Ражњу, Делиграду, Јовановцу и Аранђеловцу. Све ове болнице су радиле током читавог рата о
4
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свом трошку и истовремено обилно помагале и наш Црвени крст. О
количини помоћи руске мисије илустративни пример даје податак да је
по одласку из своје болнице у Јагодини, оставила у магацину болнице
јагодинског пододбора Црвеног крста 2088 чаршава, 930 јастука, 784
кошуље, 316 ћебета, 464 сламњаче, 102 кревета, 3900 ока тивтика и много
другог санитетског материјала. 7
Јагодински пододбор Црвеног крста основан је јуна 1876. године,
под председништвом Миленка Обрадовића, професора и заступника
директора Јагодинске гимназије. Поред потпредседника Миленка Тимића, деловође Алексе Новаковића, благајника Димитрија Донића,
магационера Михаила Вељковића, јагодински пододбор Српског друштва Црвеног крста чинило је још двадесетак угледних грађана и
грађанки Јагодине.
Осим бриге о избеглицама, новоосновни пододбор укључио се у
формирање Главне резервне војне болнице, којом је руководио др Јован
Валента. Ова установа, која је носила назив „Болница Црвеног крста"
основана је због близине главног фронта, али и Врховне команде, која
се налазила у Параћину.
Осим у поменутој, рањеници су лечени и у јагодинској Окружној
болници, којом је управљао др Казимир Станишевски, окружни физикус, као и у зградама Окружног суда, Окружног начелства, Мушкој и
Женској основној школи. У порти јагодинске цркве Св. Архангела
Михаила били су постављени болнички шатори („чадори"), поклон
руске мисије Црвеног крста.
У свим јагодинским болницама од почетка рата, јуна 1876. до априла
1877. године, укупно је лечено 1335 рањеника, а увидом у протоколе
умрлих цркве Св. Архангела Михаила, утврдили смо да је у том
периоду умрло 232 рањеника. Међу њима највише умрлих војника има
из Крагујевачког округа - 23, Београдског - 22, Вал>евског - 20, Шабачког
- 20, Алексиначког - 18, Јагодинског - 19, руских добровољаца - 15 итд.
Сви умрли војници су, без икаквог обележја, сахрањивани на
јагодинском гробљу, сем неколико појединаца, чије је посмртне остатке
родбина пренела у околна села.
Чињеница да је архива јагодинских болница, као и многе друге,
уништена, даје подацима из протокола умрлих велики значај, истовремено упућујући истраживаче овог периода српске историје да испитају
до сада неистражену историјску грађу, која је сачувала имена заборављених српских ратника. 8
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У наставку изнећемо податке о војницима из Ваљевског округа,
умрлих у јагодинским болницама током првог српско-турског рата 1876
-1878. године.

ИмеипоезимеГП
име и презиме (1)

Место рођења и
боравка(2)

Гогиге
^ ^
^13^™

Датум смрти и примедба
(4)

vv
1.

МАРКО ЈОВАНОВИЋ Бранковина
народни војник I
класе

32

11. јули 1867. „умро и
опојан у болници
окружија
јагодинског и
сарањен у гробље
јагодинско"

2.

ЉУБОМИР
МИЛОШЕВИЋ
народни војник I
класе

Мратишићи

30

13. јули 1876. „умро и
опојан у болници
Црвеног крста и
сарањен у гробље
јагодинско"

3.

РАДОВАН ЈЕШИЋ
народни војник I
класе

Планиница

28

15. јули 1876. „умро и
опојан у болници
Црвеног крста и
сарањен у гробље
јагодинско"

4.

ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ
шустер народни
војник из „вароши
Ваљева"

Ваљево

36

17.јули 1876.
»умро у јагодинску
болницу Црвеног
к ста и
Р
сарањен у
гробље јагодинско"

5

ЉУБОМИР
КОВАЧЕВИЋ
народни војник I
класе

Горњи Лајковац

6.

МИЛОШ ГОДИЋ
војник

Лесковица

25

27.јули1876.
„Умро у болници
Црвеног крста и
сарањен у гробље
јагодинско"

7.

СВЕТОЗАР
РАДОВАНОВИЋ
војник

Непричава

"не зна
се"

27. јули 1876.
„умро у болници
Црвеног крста и
сарањен у грОбље
јагодинско"

24. јули 1876.
„умро и опојан у
болници окружија
јагодинског и
сарањен у гробље
јагодиснко"

(2)

(1)

(3)

(4)

8.

МИЛИЋ
МИЛЕНКОВИЋ
војник I класе

Пауне

23

10. август 1876.
„умро и опојан у
болници Црвеног
крста и сарањен у
гробље јагодинско"

9.

МАРКО
НЕГОВАНОВИЋ
народни војник

Придворица

30

22. август 1876.
„умро и опојан у
болници окружној и
сарањен у гробље
јагодинско"

10. ГРИГОРИЈЕ
ЈАНКОВИЋ

Осечина

24

27. август 1876.
„умро у мушкој
школи и сарањен у
гробље јагодинско"

11. МАРКО КИСЕЛИЋ
војник I класе

Врело

25

30. август 1876.
„умро у болници
окружној, опојан у
капели цркве, а
сарањен у гробље
јагодинско"

12. МАРКО МИНИЋ
народни војник
„профијант"

Вукићевица

38

8. септембар 1876.
„умро у болници
окружној, опојан у
капели црквеној и
сарањен у гробље
јагодинско"

13. НЕДЕЉКО
ЛАЗАРЕВИЋ
народни војник
топџија

Стубленица

26

14. септембар 1876.
„умро у болници
окружној, опојан у
капели црквеној и
сарањен у гробље
јагодинско"

14. Ј1АЗАР МАТИЋ
народни војник

Докмир

30

14. октобар 1876.
„умро у болници
Црвеног крста,
опојан и сарањен у
гробље јагодинско"

15. ЂУРАЂ
БОСИЉКОВИЋ
коморџија

Беомужевић

40

18. октобар 1876.
„умро у окружној
болници, опојан и
сарањен у гробље
јагодинско"

16. МИЛИЈА КОЈИЋ
народни војник

Славковица

"не зна 22. октобар 1876.
се"
„умро у мушкој
школи у Јагодини и
сарањен у гробље
јагодинско"

(1)

(2)

(3)

(4)

17. АНТОНИЈЕ МАТИЋ
војник I класе пешак

Кланице

"не зна 22. октобар 1876.
„умро у окружној
се"
болници, опојан и
сарањен у гробље
јагодинско"

18. АНДРЕЈА
ЈОВАНОВИЋ
народни војник

Тулари

30

28. октобар 1876.
„умро под шатрама
код цркве"

19. КОНСТАНТИН
ГЈШШИЋ
народни војник

Горњи Лајковац 28

6. новембар 1876.
„умро у начелству"

20. МАНОЈЛО
РАДОИЧИЋ
добровољац

Ваљево

13. децембар 1876.
„умро у чадорима"9
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Резиме
Српско-турски ратови 1876-1878. године, који су довели до проглашења
независности и територијалног проширења Србије, нису у довољној мери
обрађени у нашој историографији, у односу на значај и место у новијој
српској историји.
Нарочито је велика непознаница тачан број погинулих, умрлих од
последица ратних дејстава, рањених и несталих српских војника, јер се у
литератури јављају различите бројке. Зато би педантно истраживање протокола умрлих, који се чувају у историјским архивима или црквама, дало
приближан број жртава ових бурних историјских догађаја.
Сврха овог рада била је да се осветли један мали сегмент из великог рата,
али и изазаов и обавеза будућим истраживачима учешћа Ваљеваца у
српско-турским ратовима 1876-1878. године.
Summary
Serbian-Turkish wars 1876 - 1878, which led to the proclamation of independence and
territorial enlargement of Serbia were not studied in our historiography to a proper exent,
in relation to its importance and place in modern Serbian history.
The exact number of the killed people, those who died from the effects of war actions,
wounded and missing Serbian solidiers is especially unknown, as different numbers appear
in the documents. A pedantic research of protocols of the dead which are kept in historic
archives or churches, would offer an approximate number of victims of those tumultuous
historical events.
The purpose of this work was to enlighten one small segment from a big war, but also,
a challenge and obligation for the future researchers of the participation of the people
from Valjevo in Serbian - Turkish wars 1876 - 1878.
9 ИАЈ, Протокол умрлих цркве јагодинске, бр. 13, стр. 51/235, стр. 51/236, стр. 52/240, стр.
53/297, стр. 55/341, стр. 57/377, стр. 56/378, стр. 60/411, стр. 64/438, стр. 67/459, стр. 69/468,
стр. 74/502, стр. 77/531, стр. 91/631, стр. 94/655, стр. 96/670, стр. 98/684; Протокол...,
бр.14, стр. 4/720, стр. 9/753, стр. 24/841.

Селимир Тимотић

УЧИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ КАМЕНИЧКЕ ОСНОВНЕ
IHKOJIE ОД1919. ДО 1996. ГОДИНЕ
(ШЕМАТИЗАМ)
У прошлом тридесетом броју овог Гласиика објављен је Шематизам
Каменичке школе од њеног настанка 1829. године до краја првог
светског рата, тј. до 1918. У овом броју Гласника настављамо са
објављивањем шематизма Каменичке школе од краја Првог светског
рата до краја 1996. Шематизам који ћемо овде објавити, има три целине:
A. Учитељи у Основној школи Доња Каменица од 1919. до 1996.
године.
Б. Учитељи Основне школе Горња Каменица од њеног настанка
1935. до 1996. године.
B. Наставници предметне наставе школе у Горњој Каменици од 1946.
до 1996.
А. Учитељи у Доњој Каменици од 1919. до 1996.
1. Босиљка
Милосавл>евић
2. Пантелија
Јанковић
Милошевић
3. Милош
Јоксимовић
4. Живка
Радошевић
5. Мара
Милићевић
6. Вукосав
Милићевић
7. Даринка
Лаушевић
8. Александар
Ђерковић
9. Зорка
Крунић
10. Даница
Радаковић
11. Милан
Гајић
12. Остоја
Васиљевић
13. Милева
Савић
14. Зорка
Зељић
15. Будимир
Протић
16. Чедомир

1919-1920
1919-1920
1919-1920
1920-1921
1921 -1922
1922 -1923
1922 -1923
1923 -1925
1923 -1925
1923 -1924
1924-1925
1924-1925
1924-1926
1924-1926
1925 -1927
1926-1932

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Милка
Стана
Настасија
Страхиња
Нада
Зорка
Катица
Сретен
Душан
Ружица
Наталија П.
Милан
Живка
Драгица
Светолик
Зорка
Душан
Александар
Зорка
Веселин
Цвијета
Лазар
Милена
Милена
Иванка
Радојка
Милица
Вукосава
Наталија
Драгољуб
Владета
Ангелина
Борка
Душан

Арсенијевић - Јелић
Крстић
Поповић - Протић
Зуровац
Ангел - Зуровац
Валовић
Бугарски 1933 -1935
Смиљанић
Баранин
Баранин
Ћирић
Рол»евић
Мартиновић
Поповић 1935 -1937
Србуљ
Србуљ
Николић
Солдатовић
Савић
Миликић 1942 -1943
Матаруга
Станојчић
Јевтић 1945 -1947
Јевтић
Недељковић
Даничић
Нединовић
Лазић
Катић
Катић - Лале
Јојић
Поповић
Крнетић
Драгићевић

1926-1935
1927 - 1 9 2 8
1928-1932
1932-1934
1932 -1934
1933 -1935
Од. Врагочаница
1933 -1934
1934 -1935
1934-1935
1934-1936
1935 -1945
1935 -1935
Од. Врагочаница
1937 -1939
1937 -1940
1937 -1939
1942 -1943
1942 -1943
Одељ. Врагочаница
1945 -1946
1946-1947
Одељ. Врагочаница
1947 -1957
1951 -1952
1952-1953
1953 -1954
1955 -1956
1956-1970
1957 -1973
1970-1988
1973 -1980
1980-1981
1988 - ради и данас

Б. Учитељи у Горњој Каменици од 1934. до 1996. године
Смиљанић
1. Сретен
Мартиновић
2. Живка
Петронић
3. Аврам
Петронић
4. Даринка
Србуљ
5. Зорка
Матаруга
6. Цвијета
Мијоковић
7. Олга
Младеновић
8. Јелена
Младеновић
9. Јанко

1934 -1935
1935 -1937
1936-1945
1936-1942
1940 -1941
1942 -1945
1943 -1945
1945 -1945
1945 -1946

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Веселин
Лазар
Босиљка
Томанија
Софија
Срећко
Милојка
Милица
Јелена
Љуба
Ивка
Десанка
Радојка
Радинка
Александар
Драгољуб
Вукосава
Славка
Радмила
Миодраг
Драгољуб
Ружица
Војка
Ружица
Надица
Новка
Весна
Бранка

Миликић
Станојчић
Марковић
Јанковић
Милатовић
Јанковић
Ивковић
Маринковић
Јојић -Лела
Павловић
Павловић
Вујковић
Даничић
Симић - Плећић
Тимотић
Катић - Лале
Јанковић
Милосавл>евић
Продановић
Поповић
Колаковић
Плећић - Колаковић
Настић - Танасковић
Мартиновић
Плећић
Арсеновић
Јовановић
Петровић

1945 -1946
1945 -1946
1945 -1947
1945 -1946
1946 - 1947
1947 -1949
1948 -1952
1948 -1950
1950-1984
1950-1953
1952-1953
1953 -1954
1953 -1954
1954-1991
1955 -1956
1956-1957
1957 -1974
1956 -1962
1957 -1958
1958-1959
1962 -1964
1964- ради и данас
1974 -1976
1982-1982
1984- ради и данас
1985 -1986
1992- ради и данас
1997- ради и данас

В. Наставници предметне наставе у Горњој Каменици од 1946. до
1996. године
1946- 1968
учитељ
Јанковић
1. Томанија
1946- 1950
проф. богослов.
Ракић
2. Војин
1947- 1948
наставник
Јанковић
3. Славојка
1948- 1950
учитељ
Јанковић
4. Срећко
1950- 1970
учитељ
Јојић
5. Владета
1950- 1953
учитељ
Поповић
6. Данило
1951- 1970
учитељ
Јанковић
7. Срећко
1952- 1956
Мигровић-Жакић учитељ
8. Радмила
1953- 1956
учитељ
Жакић
9. Бранко
1955- 1959
наст. срп. језика
Грујичић
10. Емилија
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1956- 1957
Суботић
11. Марија
1956- 1996
наст. биол. хемије
Матић
12. Наталија
1957- 1957
наставник
Станковић
13. Олга
1957- 1958
наставник
Гаћеша
14. Олга

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Станојка
Радмила
Нада
Предраг
Миодраг
Невенка
Владинка
Златица
Верослава
Вера
Драган
Перка
Гордана
Вера
Ранко
Живомир
Винка
Гордана
Драгољуб
Милијана
Владимир
Бранислав
Драгић
Бранка
Драгиша
Десанка
Предраг
Миљка
Ђукан
Живота
Милијан
Бранка
Србољуб
Миланка
Петар
Станка
Милован
Верица
Симка
Весна
Душанка
Славица
Љубица
Борка
Љубинка
Драгица

Илић, Ћана
Симић
Марковић
Павловић
Јовановић
Павловић
Петровић
Ђокић
Близнаковић
Стефановић
Теодосић
Дуловић
Ивковић
Ковачевић
Живановић
Ковачевић
Жарковић
Првуловић
Колаковић
Ђелић
Ђелић
Степић
Нешић
Ненадовић
Јовановић
Живановић
Крстић
Јеремић
Јеремић
Ранковић
Марковић
Крстић
Танасковић
Живковић
Милинковић
Стојнић
Стојнић
Станковић
Јанковић
Ивановић
ЈТазић
Илић
Анђелковић
Јеремић
Петровић
Парезановић

1957- 1974
струч. учитељ
1957- 1958
наст. математике
1958- 1960
наст. срп. језика
1958- 1968
наст. физич. васп.
1958- 1964
апсол. математике
1960- 1970
наст. срп. језика
1960- 1961
наставник
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1960- 1961
1961- 1965
наст. срп. језика
1961- 1962
проф. историје
1962 - 1963
проф. историје
1963- 1974
проф. географије
1963- 1966
наст. срп. језика
1963- 1971
наст. истор. географ.
1963- 1966
наст. ОТО и хемије
1963- 1969
проф. историје
1965 - 1967
наст. математике
1966- 1967
апсол. математике
наст. биол. хем. 1966 - ради и данас
наст. рус. језика 1967 - ради и данас
насг. мат. физике 1967 - ради и данас
1968- 1971
наст.српског језика
наст. физич. васпитања 1968- 1970
1970- 1987
наст. срп. језика
1970- 1973
учитељ
наст. ист. и геоф. 1970 - ради и данас
наст. физ. васп. 1970 - ради и данас
наст. срп. језика 1970 - ради и данас
наст. мат. и физ. 1970 - ради и данас
1970- 1974
наст, ОТО и физика
1973- 1973
учитељ
наст. лик. култ. 1974 - ради и данас
насгг. биол хемија 1974- ради и данас
1974-•1975
апсол. рус. јез.
наст. ОТО и физ. 1974 - ради и данас
1974- 1986
наст. мат. и физ.
1974--1990
наст. мат. и физ.
1974--1978
наст. домаћинства
1978--1982
наст. хемије и домаћ.
1978--1979
проф. руског јез.
1979--1984
апсол. рус. језика
1978--1979
наст. историје
1979--1986
наст. истор. геогр.
1981--1982
наст. срп. језика
1981--1982
наст. домаћ. и хем.
1983--1984
проф. енгл. јез.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Бранка
Бисерка
Небојша
Гордана
Борка
Душан
Живорад
Драгица
Јасна
Владимир
Милица
Марко
Весна
Гордана
Слободанка
Јела

Јовић
Бранковић
Плећић
Кристић
Илић
Јелић
Васиљевић
Ранковић
Глишић
Станковић
Арсић
Мацановић
Марић
Васиљевић
Познановић
Тупеша

1983 -1984
проф. срп и књиж.
1984 -1986
наст. рус. јез.
1985 -1986
дизајнер ентериј.
1986-1989
проф. рус. јез.
1987 -1996
наст. срп. јез.
наст. муз. културе 1987 - ради и данас
1987 -1991
наст. истор., геогр.
1989 -1990
проф. математике
1990-1991
проф. срп. језика
1990 -1994
наст. мат. и физ.
апсол. енг. јез. 1991 - ради и данас
1991 -1993
проф. историје
проф. географије 1993 - ради и данас
1994 -1996
инжењер технол.
ради
и данас
наст. мат. и физ. 1996
наст. срп. језика 1996 -- ради и данас.

НАПОМЕНЕ

А. Накнадно сам сазнао за неке податке који се овде објављују као
допуне Шематизма Каменичке школе који је објављен у Гласнику бр.
30. Допуне су следеће:
1. Учитељица Јелена Пекићева није у Каменичкој школи била
непрекидно од 1893. до 1903. Ова учитељица у Каменичкој школи је
радила од 1893. до 1894; када је премештена у Осечину. Ту је остала до
1896, када је враћена у Каменицу и ту остала до 1903, па поново
премештена у Осечину.
2. ЈТЕПОСАВА НИКОЈ1ИЋ, учитељица, радила је у Каменичкој
школи од 1904. до 1905.
3. У прошлом броју смо рекли да је учитељ ЗАФИР ЈОВАНОВИЋ у
овој школи радио до 1914, а његова супруга ДАНИЦА ЈОВАНОВИЋ до
1915. Међутим Даница је радила до краја 1919. године (за време рата је
правила и паузу, али је остала у евиденцији учитеља каменичке школе),
а Њ е н супруг Зафир је био српски ратник, али се и ратних година у
евиденцији води као каменички учитељ. Зафир није демобилисан по
свршеном рату већ је на извршењу војне обавезе остао све до краја 1919.
По његовој демобилизацји и он и његова супруга Даница отишли су из
Каменице.
4. JAPOCJIAB ЈАНЕВСКИ, Чех, аустроугарски војни учитељ, радио
је у Каменичкој школи од 1916. до 1917.
5. РАДОМИР ШАБИЋ, свештеник, постављен је за каменичког
учитеља од аустроугарских окупационих власти у септембру 1918. али,
по свој прилици, са радом није ни почињао, јер је дошло до пропасти
Аустроугарске монархије.
Б ИЗВОРИ:
У састављању овог Шематизма коришћена је следећа
грађа:

1. Архив Србије: архивска грађа из фонда Министарства просвете
Србије.
2. Архив Југославије: архивска грађа из фонда Министарства просвете Краљевине Југославије и алманаси од 1922 -1940. г.
3. Просветни гласници од 1920. до 1941. године.
4. Архивска грађа из архиве Основне школе „Милован Глишић" у
Ваљевској Каменици: уписнице, матичне књиге и персонална документација.
5. Уписнице издвојеног одељења у Доњој Каменици.

Драгана Лазаревић-Илић

НАРОДНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА У ВАЉЕВУ
ОД 1933. ДО 1941. ГОДИНЕ
(Прилог за историју Библиотеке)
Библиотека у Ваљеву спада у ред институција културе са најдужом
традицијом. Њен историјски развој могуће је пратити од 1868. године
када је основана Читаоница ваљевска која је радила до 1878. Ваљевском
округу припадала је и Читаоница убска али је она деловала кратко,
свега три године од 1872. до 1875. Грађанска читаоница у Ваљеву била је
отворена од 1907. па све до почетка првог светског рата. После 1918.
године постојале су књижнице и читаонице при појединим удружењима као и мање библиотеке у саставу основних и средњих школа, цркава
и манастира, али се још није могло говорити о установама јавног
карактера. 1
У културном животу Ваљева у међуратном периоду најзначајнијим
се сматра оснивање и рад Окружног одбора за народно просвећивање,
који је знатно утицао на културна збивања, а посебно се памти по
оснивању Народног универзитета и Књижнице и читаонице. 2 Једну од
најсветлијих тачака у култури ваљевског краја управо представља појава
Народне књижнице и читаонице с обзиром на чињеницу да су професионалне организације у овој области биле реткост.
Културни развој у читавој земљи, па и ваљевског краја, креирале су
опште политичке и привредне прилике, те ће о њима бити речи у
тексту који следи, да би се схватило у каквим се условима формирала, а
касније радила ова значајна установа. У време шестојануарске диктатуре (6. јануара 1929. краљ Александар је укинуо Видовдански устав)
дошло је до прекида парламентарног рада у Крал>евини Срба, Хрвата и
Словенаца, која септембра исте године добија назив Југославија и бива,
према географским мерилима, подел>ена на девет бановина. Увођењем
1

2

3. Ранковић, Библиотеке у ваљевском крају 1918, Вал>ево 1989, 159. У документацији
није потврђено да је Библиотека основана 1857. као што је писао Љ. Павловић у раду
„Вал>ево и Вал>евци".
М. Трипковић, Ваљево 1900-1941, Ваљево 1980,198-205.

апсолутистичког режима долази до застоја у аигажовању већине
грађанских странака и у ваљевском крају који је припадао Бановини
дринској. Посебно је пооштрен надзор над комунистима. Радила су
једино она удружења која су пружала помоћ режиму диктатуре као што
су: Јадранска стража, Удружење резервних официра, Коло српских
сестара... Након две године донет је, 3. септембра 1931, тзв. Октроисани
устав који је само санкционисао шестојануарски режим, иако је привидно хтело да се докаже да се враћа на стање пре 1929, те су расписани
избори за 8. новембар 1931. Уочи избора запажа се извесно оживљавање
код политичких странака што је забележио лист „Глас Вал>ева". Из
самог Вал>ева за посланичке кандидате изабрани су представници из
редова радикала и демократа. Од 1933. године долази до веће активности политичких странака, а посебно јача комунистички покрет, иако
стално на удару власти. Припадници некадашњих грађанских странака
прилазе неким новоформираним странкама као што је Југословенска
радикална заједница или неким чисто фашистичким организацијама
као што је био „ЗБОР". Југословенска радикална заједница победила је
и на изборима у Ваљеву 1938. (комунисти су подржали опозицију која је
била у подређеном положају). Ови избори прошли су уз нереде. КПЈ
била је нослац стварања антифашистичке организације Народног фронта, тј. носилац отпора против претећег фашизма те је добијала све већу
подршку у народним масама пред други светски рат. 3
Краљевина Југославија била је земља неразвијене привреде, са
доминантном али заосталом пољопривредом и неразвијеном индустријом. Напомињемо да је Ваљево у међуратном периоду пре свега центар
занатства, трговине и пољопривреде, а да се о индустријализацији
може говорити тек пред други светски рат, појавом „Вистада", а све се
то одразило на низак степен просвећености и културе.
У времену политичких борби, заосталог привредног и културног
развоја, напори које је Народна књижница и читаоница у Ваљеву,
предузимала у културно-просветном погледу, чине се још већим него
што њихова стварна анализа показује.
Иницијативом Народног универзитета, при Окружном одбору за
народно просвећивање у Ваљеву, основана је, 8. новембра 1933, године,
књижница и читаоница под именом „Народна књижница и читаоница у
Ваљеву" са циљем да набавља књиге, домаће и стране часописе и
листове и на тај начин утиче на интелектуални, просветни и васпитни
развој својих чланова. Налазила се у центру вароши, v просторијама
бивше кафане „Српски краљ", адаптиране за ову намену.

3
4

Б. Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Београд 1980, 36-187; М. Трипковић,
Ваљево 1900-1941, Ваљево 1980, 217.
Писмо Ј. Чемеркића председнику занатлијских удружења Ваљева од 11. децембра
1933, Међуопштински историјски архив Вал>ево (МИАВ), фонд Народне књижнице и
читаонице у Ваљеву 1933-1941, К-6 (у даљем тексту фонд НКЧ).

Управа је читаоницу снабдела приличним бројем листова и часописа. Тако је она била претплаћена на четири домаћа листа („Политику",
„Време", „Правду" и „Загребачке новости") и један страни дневни лист
("Prager Presse"), као и на два недељна домаћа листа („Глас Ваљева" и
„Отацбину"). Од часописа треба навести: „Јадранску стражу" и „L'
Illustration". Осим поменутих листова и часописа уредништво „Гласа
Вал>ева" ставило је на располагање читаоници велики број провинцијских листова. Француско-српски клуб преселио се такође у просторије
Народне књижнице и читаонице и уступио листове као што су: "Le
temps",„Excelsior",„Journaldesdebads",„LEchodeBelgrade" и часопис „Le
monde illustrć". Рекли бисмо да се политика управе у набавци листова и
часописа кретала у духу југословенства и међународне сарадње. Читаоница је била отворена сваког дана од 13 до 20 часова, а недељом цео дан.
Књижница је располагала великим бројем књига разноврсне садржине,
а први књижничар-благајник био је Илија В. Смиљанић, професор.
Први председник, тј. управитељ Народне књижнице и читаонице у
Ваљеву био је Јован Чемеркић, директор Гимназије. 5
После месец дана рада ова установа је бројала 104 члана а према
њеним Правилима они су могли бити: редовни утемељачи, добротвори,
велики добротвори и почасни чланови. Радовни члан је могло бити
свако лице које је становик вароши и редовно плаћа чланарину у износу
од 5 динара. Утемељач је лице које положи једном за свагда 100 динара,
добротвор 300 динара, велики добротвор 500 динара и више од те суме, а
почасни чланови су она лица која Скупштина изабере због њихових
заслуга. Добротвори, велики добротвори и почасни чланови, за узврат
имају право бесплатног читања књига, а њихове фотографије су биле
истакнуте на видном месту или се чувале у тзв. књизи-споменици. 6
На дан 31. децембра 1933. године Народна књижница и читаоница је
располагала са 184 књиге и 146 свезака часописа. Већина књига и
часописа је добијено на поклон а мали број је купљен (од књига
купљено је само 85, а од часописа једино 5 свезака ,,L* Iilustration") а све
је заведено закључно са бројем 231. У то време бележе се и први
дародавци. Од оснивања па до краја године Зорка и Светозар Гођевац,
индустријалац из Београда поклонили су 200 динара, а Милан Матић
трговац из Ваљева 100 динара. Добротвора, великих добротвора, завештача и почасних чланова није било, иако је крајем децембра
Читаоница бројала 186 чланова. 7 Свакако да треба имати на уму да је
реч о непуна два месеца рада, те се оснивање институције показало
оправданим.
Органи Народне књижнице и читаонице, према чл. 17 Правила били
су: Управни одбор, Надзорни одбор, књижничар-благајник и Скупшти5
6
7

Годишњи извештај о раду НКЧ од 11. децембра 1933, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.
Правила народне књижнице и читаонице у Ваљеву од 7. фебруара 1933, МИАВ, фонд
НКЧ, к-6.
Докуменат од 31. децембра 1933, МИАВ, фонд НКЧ, и-6.
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на. Чланове Управног одбора н Надзорног одбора бирала је Скупштина.
Управни одбор се састојао од шест чланова, руководио је радом и бирао
себи председника и секретара. Председник, секретар и књижничар-благајник пуноважно су представљали књижницу и читаоницу. Тако нпр. у
1934. години као чланове Управног одбора затичемо: Рад. П. Ћирића,
Јована Госпавића (секретар), Илију С. Илића, Милана Матића, Јована
Чемерикића (председник) и Илију В. Смиљанића (књижничар-благајник).
Књижничара-благајника је према чл. 32 Правила, бирала Скупштина и није могао бити члан ни Управног ни Надзорног одбора мада је
присуствовао састанцима. Његова задужења су била најбројнија извршава одлуке Управног одбора о набавци књига, часописа и листова,
у сталном је контакту са чланством, рукује новцем и води следеће
књиге: 1. списак чланова, 2. списак књига, часописа и новина, 3. књигу
наплате чланских улога, 4. списак намештаја, 5. дневник примања и
издавања новца, 6. дневник о позајмљеним књигама. Он подноси
извештај Управном одбору о целокупном раду, као и годишњи рачун,
тј. финансијски извештај кога прегледа Надзорни одбор.9
Крајем 1934. године Народна књижница и читаоница је располагала
са 584 књиге и 896 свезака часописа заведених до броја 659. Приложени
табеларни приказ показује број примљених књига и часописа у периоду
од 1933-1941. године што пружа могућност компарације. Трговачко
удружење ваљевског и подгорског среза помогло је током године
Читаоницу са 200, а Ваљевска основна школа са 116 динара. За велике
добротворе уписани су Ђерић Милорад, професор Државне трговачке
академије из Београда који је поклонио књиге у вредности преко 500
динара; Светозар Гођевац, индустријалац из Београда који је уплатио
улог у истом износу; а за добротвора поч. Марковић Милорад, бивши
ученик Гимназије. Завештача и почасних чланова још није било.
Народна књижница и читаоница имала је 120 редовних чланова, једног
утемељача, једног добротвора и два велика добротвора, са просечном
посећеношћу од 26 чланова дневно. Била је отворена сваког дана од 8 до
20 часова, у зимским месецима од 13 до 20 часова, а недељом и
празницима по цео дан. Занимљиво је да су приређивана и предавања
разноврсне тематике. Предавачи су били: 1. др Миленковић Миливоје,
лекар, Ј. Јовановић Змај као лекар и човек; 2. Васиљевић Зорка,
професор, Љуба Ненадовић; 3. Крстић Живан, професор, Југословенска
идеја и јужна Србија; 4. Савић Владислав, генерални конзул у пензији,
В. Вилзон. После овог предавања изражена је жеља грађана да се
образује Удружење пријатеља Велике Британије и оно је убрзо, под
председништвом Ј. Чемерикића, управитеља Читаонице отпочело са
радом; 5. др Стајић Јордан, санитетски генерал у пензији, Социјална
заштита у борби против туберкулозе; 6. Савић Владислав, Абрахам
8
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Извештај о раду у 1934, МИАВ, фонд НКЧ, и-6.
Правила Народне књижнице и читаонице од 7. фебруара 1933, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.

Линколн или зашто смо пријатељи Американаца; 7. Павловић Милорад, проф. у пензији из Београда, О животу и раду блаженопочившет
витешког крал>а Александра Првог Ујединитеља; 8. Васиљевић Зорка,
Наши исељеници. 10
Поменута предавања била су веома посећена и заинтересовала су
јевност за рад ове установе, посете Читаоници постале су учесталије, а
издавање књига интензивније. Према Годишњем рачуну Народне
књижнице и читаонице у Ваљеву од 1. јануара до 31. децембра 1934.
примљено је 10435 динара, а утрошено 9928 динара. Главни извор
прихода био је од чланарине.
Наредне године Народна књижница и читаоница повећала је фонд
на 967 књига и 1036 свезака часописа уписаних закључно са бројем 1054.
Осим домаћих листова и часописа као и оних које је Друштво пријатеља
француске упутило на коришћење и новоосновано Удружење пријатеља Велике Британије ставило је на располагање један енглески лист.
Забележено је да је од Окружног одбора за народно просвећивање у
Ваљеву примљено 4000 динара, од Ваљевске основне школе 16 динара, а
за великог добротвора уписан је Јевтић Срећко, бивши учитељ, чија је
супруга поклонила књиге у вредности преко 500 динара. Тако је на
крају 1935. било 116 редовних чланова, 1 утемељач, 1 добротвор и 3
велика добротвора, а просечна посета је 46 чланова дневно. 11
Организовање предавања је постало пракса, а међу предавачима
наилазимо на нама позната имена: 1. Ђерић Милорад, проф. Трговачке
академије, Две Европе; 2. Андријашевић Душан, инструктор министра
просвете, Тешкоће васпитања дечака и девојчица; 3. Павловић Љуба,
директор Гимназије у пензији, Ваљево и Ваљевци у прошлости; 4.
Делак Едо, капетан I класе, Тома Масарик; 5. Дворниковић Владимир,
проф. универзитета у пензији, Религиозност модерног човека и психологија религиозних типова; 6. Савић Владимир, генерални конзул у
пензији, Југославија - Бугарска.
Недостатак материјалних средстава онемогућио је Књижницу, прилично снабдевену књигама наших писаца, да набавља одабране стране
књиге и тиме у свему задовољи интересовање савременог читаоца.
Током 1936. године Народна књижница и читаоница поседовала је
фонд од 1908 књига и 1340 свезака часописа, уписаних у инвентар књига
од броја 1055 до 1246. Поред већ поменутих часописа „Глас Ваљева" је
био у прилици да обезбеди и неке провинцијске листове као што су:
„Народна одбрана", „Задругар", „Просвета", „Отаџбина", „Трговачке
новине", „Јавно мнење", „Студентске новине", „Покрет", „Крушевачки
гласник", „Чачански глас" и многе друге. Уредништво „Гласа Ваљева"
налазило се у просторијама Народне књижнице и читаонице од њеног
оснивања Реч је о листу за културна и привредна питања који је
излазио у два наврата, од 30. јуна 1928. до 26. јануара 1936. недељно и од
10 Извештај о раду у 1934, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.
11 Документ од 31. децембра 1935, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.

6. маја 1940. до 1. априла 1941, три пута месечно. Ваљевска основна
школа помогла је Књижницу са 294,50 динара, за добротвора нико није
уписан, а до краја године имала је једног почасног члана. 12
Одржано је пет предавања која су поднели: 1. др Иван Ђаја, проф.
Универзитета, Постанак живог света; 2. доцент др Драгослав Стањаковић, Пад кнеза Милоша; 3. др Владимир Дворниковић, Карактерологија
или познавање човека и 4. Психоанализа жене или борба полова; 5.
Васиљевић Зорка, проф., Скоројевићи у нашој књижевности.
На крају 1936, Народна књижница и читаоница је имала 132 члана, 1
утемељача, 1 добротвора, 3 велика добротвора и 1 почасног члана, а
посећивало је 48 људи дневно. Књижничар је био Драг. Миаиловић,
вероучитељ, председник Илија В. Смиљанић, професор, а благајник
Јован Лазић, суплент. Према Годишњем рачуну од 1. јануара до 31.
децембра 1936. примљено је 11413,50 динара, а утрошено 10169,75
динара на претплату, коричење књига, штампање признаница, хонорар
предавачима, текуће потребе. 13
Народна књижница и читаоница је у 1937. години имала 1149 књига
и 1437 свезака часописа заведених закључно са бројем 1325. У току
године примљено је на име помоћи од Ваљевске основне школе 267,50
динара, а од Кредитне задруге државних службеника у Вал>еву 100
динара, а уписан је 1 утемељач. Посетиоци читаонице могли су
присуствовати следећим предавањима: 1. др Владимир Ћоровић, проф.
Универзитета, Почетак Карађорђевог устанка и Ваљевска нахија; 2.
Владета Петковић, трговац, О мржњи; 3. Протић Светислав, адвокат,
Пушкинова биографија; 4. др Ростислав Плетњев, проф., Пушкиново
дело; 5. Миливоје Мандић, проф., Воља и њене болести; 6. Јован Лазић,
суплент, Хајнрих Хајне; 7. Зорка Васиљевић, проф., Школске прилике
код нас пре сто година. 14
Примећујемо да су поменута предавања заузела стално место у
програмима Народне књижнице и читаонице и да су поред оних
редовних, спадала у њене веома запажене активности. Посетиоци
предавања могли су да прошире своја знања из разних области,
историје, књижевности, психологије...
у петој години рада Књижнице и читаонице у Ваљеву, затичемо 135
редовних чланова, 2 утемел>ача, 1 добротвора, 3 велика добротвора и 1
почасног члана са просечном посетом од 46 чланова дневно. Књижничар је био Рафаило Антонијевић, председник Илија В. Смиљанић, а
секретар Рад. П. Ћирић. Досадашњи развој ове установе текао је
правилно и показао извесно напредовање. Ипак број чланства није био
на завидном нивоу и рекло би се да је тај проблем постао латентан, те
се у свим програмима и извештајима истиче као обавеза рад на његовом
12 Извештај о раду у 1936, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.
13 Годишњн рачун Народне књижнице и читаонице у Ваљеву од 1. јануара до 31.
децембра 1936, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.
14 Извештај о раду у 1937, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.

повећању. Наредне године располагало се са 1266 књига и 1610 свезака
часописа уписаних до инвентарног броја 1453. Ваљевска основна школа
упутила је помоћ у износу од 194 динара, уписан је 1 добротвор, а
завештача није било. Организована су два предавања, а оба је одржао др
Владимир Дворниковић са темама: Смисао живота и Психологија
симпатије и антипатије. У 1938 години, о којој је реч учлањено је 126
чланова, 2 утемељача, 2 добротвора, 3 велика добротвора и 1 почасни
члан. Као књижничар помиње се Жарко Jl. Илић, учитељ, председник
је Илија Смил>анић, проф., а благајник Милун В. Благојевић, суплент,
док је председник Надзорног одбора био Петар Н. Марковић. Надзорни
одбор је оверио Годишњи рачун, према коме је Читаоница располагала
са 9866,95 динара. 15
Незнатан пад у чланству као и неодржавање предавања, карактеристика су последњих година рада Народне књижнице и читаонице.
Свакако, да главни разлог треба тражити у сложеним политичким
приликама и наговештајима новог светског сукоба.
Током 1939. године фонд је износио 1312 књига и 1679 свезака
часописа заведених закључно са бројем 1518. Ваљевска основна школа
константно је помагала развој библиотекарства, ове године са 200
динара, а добротвора и завештача није било. Читаоница је бројала 116
чланова, 2 утемел>ача, 2 добротвора, 3 велика добротвора и 1 почасног
члана. Предавања нису одржавана. 16
Пред други светски рат набављене су 104 књиге, те је крајем
децембра 1940. фонд књига износио 1416, а часописа 1679. Све књиге и
часописи уписани су у списак књига закључно са бројем 1622, од
приновљених књига купљено је 100 од прихода Књижнице и читаонице, као и од помоћи Ваљевске општине. Четири књиге су биле дар
Милана Матића, трговца, и то: целокупна дела Љубе Ненадовића у
једној књизи; докторска теза Љубише Бојића, Главни фактори у васпитању Милована Дудића, учитеља; и од Крсте Данића, Земљорадничко
питање. 17
У последњој години свога рада Народна књижница и читаоница је
имала 130 чланова, 2 утемел>ача, 2 добротвора, 3 велика добротвора и 1
почасног члана. Градско поглаварство у Вал>еву упутило је помоћ од
2000 динара. Као књижничар се помиње Ранислав В. Гавриловић. Без
обзира на тешке прилике уочава се труд управе да се и најмањи
остварени приход усмери ка набавци књига. Наглашено је да су
набављене 104 књиге, дакле 54 више у односу на прошлу годину.
Поменути књижни фонд, од 1416 књига и 1679 свезака часописа,
пропао је у вихорима другог светског рата. Библиотека у Ваљеву била је
обновљена убрзо после ослобођења, 31. децембра 1944. године.

15 Извештај о раду у 1938, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.
16 Извештај о раду у 1939, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.
17 Документ од 31. децембра 1940, МИАВ, фонд НКЧ, к-6.

Народна књнжннца и читаоница јавља се у време кад привредни
развој Ваљева није био на завидном нивоу, што се и те како одразило на
опште културне прилике. Евидентно је да у таквој клими, упркос
напорима на популаризацији књиге и писане речи, није било могуће да
привуче велики број читалаца, бар не онај који би одговарао граду са
преко 10.000 становника и оствари замах у раду који би био у складу са
значајем саме институције. Поред ње жељу за читањем надокнађивале
су књижнице разних организација, а функционисало је и пет књижара.
Народна књижница и читаоница у Ваљеву била је стециште интелектуалног дела становништва као и заинтересоване радничке и школске омладине (школство је између два рата доживело експанзију)
подржавана прилозима ситуираног трговачког слоја, она је визионар
развоја библиотекарства које ће доживети процват у послератном
периоду. Иако спутавана политичким и привредним збивањима и
незнатним материјалним средствима којима је располагала, Народна
књижница и читаоница је захваљујући ентузијазму управе и осталих
поклоника књиге постигла резултате који су јој омогућили да оствари
културно-просветну мисију.

Снежана Радић

ОДУЗЕТИ МАНАСТИРСКИ И ЦРКВЕНИ ПОСЕДИ У
ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ ПО АГРАРНОЈ РЕФОРМИ
1946. ГОДИНЕ
Променом друштвено-економског и политичког система у нашој
земљи након Другог светског рата, измењен је положај цркве и верских
заједница.
Уставом ФНРЈ из 1946. године дошло је до "одвајања цркве од
државе" што је за последицу имало укидање свих финансијских извора
од којих се црква издржавала. Економски статус цркве темељно је
уздрман годину дана раније, 1945, када је донет Закон о аграрној
реформи и колонизацији 1 , на основу којег је православној цркви у
тадашњој Југославији одузето 70000 хектара земље и шуме. 2
Преко осам векова наши манастири и цркве стицали су земљу на
различите начине. У средњовековној Србији манастири у најчешће
добијали имања од владара и властеле, али и од људи скромнијег
иметка који су поклањали своје баштине за душу, гроб, помен... Имања
су обухватала многа села и градове са људима. У тадашње време највећи
црквени властелин био је манастир Хиландар, који је од 12. до 15. века
под својом влашћу имао 360 села. 3 Манастирска имања називана су
метох, а уколико су имала више метоха, називана су метохија. Добијана
су посебним јавним исправама, званим хрисовуље. Прве хрисовуље
дали су свети Сава и Стефан Првовенчани 1219. године. Манастири су
били великопоседници са гарантованом независношћу и правима,
садржаним у хрисовуљама. Уз добијени економски имунитет уживају и
изузеће од скоро свих државних, управних, судских и војничких
обавеза. У границама својих поседа, поред духовне, имали су и световну
власт над својим верницима.
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Службени лист ДФЈ бр. 64 од 28. августа 1945. године
Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, књ. 3, Београд, 1991,278
Радослав Грујић, Азбучник Српске православне цркве, Београд, 1993,290
Исто, као напомена 2, књ. 1,96

Манастирску економију чиниле су шуме и обрадива земља. Монаси,
затим парохијани и сељаци (пре свега добровољно) баве се земљорадњом, воћарством, виноградарством, пчеларством и гајењем рибе. Приходи остваривани са економије и на друге начине (нпр. добровољни
прилози), највише су коришћени за верске и хумане сврхе.
Захваљујући повластицама и домаћинском газдовању добрима, манастирима припада огромна заслуга за економски напредак средњовековне Србије.
У време турске власти српска црква постаје све сиромашнија због
ратова, страдања и све већих турских намета. Не ретко, црквене и
манастирске поседе преотимају самовољни турски властодршци. И
поред свих недаћа, црква је била уз народ и често организатор устанака
и побуна за ослобођење од Турака, што је народу давало снагу да
истраје у борби за националну и верску слободу.
Манастири и цркве ваљевског краја настали су у периоду од 15. до 18.
века.5 Махом су зидани у скровитим, шумом обраслим пределима.
Архитектонска здања се одликују изузетном лепотом и по мишљењу
стручњака неки елементи архитектуре манастира Пустиња су "далеки
одјек традиције српске архитектонске школе". Већина их је у време
турске владавине паљена, чак и више пута, а скоро сви манастири и
цркве у ваљевском крају гореле су у време Кочине крајине. Упорношћу
народа овога краја у 18. веку су обновљене и живописане. По величини,
цркве су имале мање поседе од манастира.
Законом о аграрној реформи и колонизацији (у даљем тексту: Закон)
остварено је начело: земља припада онима који је обрађују. Чланом 3
Закона прецизирано је чија одузета пољопривредна добра улазе у
земљишни фонд, а у тачки в) истог члана пише: "Земљишни поседи
цркава, манастира, верских установа и свих врста задужбина световних
и верских". Чланом 8 Закона било је предвиђено да се одузме "само
вишак преко 10 ха њихове укупне површине", а, изузетно, само појединим верским установама већег значаја или, "веће историјске вредности" оставиће се од поседа 30 ха обрадиве земље и 30 ха шуме. У
власништво државе, поред земље која се одузима, прелазе и све зграде и
постројења на њој са целокупним живим и мртвим пољопривредним
инвентаром (чл. 4, тачка 1). Без накнаде одузимани су и шумски поседи,
али како и коме ће се додељивати, требало је да буде регулисано
посебним савезним законом (чл. 26, тачка 4).
Ступањем на снагу Закона, при Пољопривредном одељењу Окружног народног одбора Ваљево основан је Одсек за аграрну реформу. 6
Одсек је имао задатак да прикупи податке о имањима већим од 45 ха,
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Археолошки споменици и налазишта у Србији - Западна Србија, књ. 1, Београд, 1953.
и архивски фонд који се налази у Историјском архиву Ваљево: Међуопштинска
заједница културе Ваљево (1969-1974), кут. инв. бр. 10
ИАВ, фонд ОНО Ваљево (1944-1947), Пољопривредно одељење, 1945. и 1946. кут. инв.
бр.8

срески одбори да попишу сва имања која по Закону падају под "удар"
аграрне реформе, док су месни народни одбори правили спискове
сиромашних земљорадника, односно месних аграрних интересената
који испуњавају права на доделу земље. ОНО Ваљево предложио је
Министарству за аграрну реформу НР Србије да при свом одбору
образује Окружни аграрни суд, што је и прихваћено.
Поступак око одузимања и расподеле земл>е био је сложен. Након
утврђивања земљишног фонда за одређени месни народни одбор,
формиран на основу одузете земље од "аграрних објеката" тј. бивших
власника поседа, одржавани су зборови месних аграрних интересената.
На тим зборовима утврђивао се број сиромашних земљорадника и
доносиле одлуке о расподели земље, а право првенства имали су борци
партизанских одреда (млан 16 Закона). Ове одлуке прослеђиване су
Окружном аграрном суду у Ваљеву и по њиховом "јавном обнародовању"* У Р°КУ °Д три дана могла се упутити жалба заинтересованих
страна. Обично су биле пуноважне.
Мере нових државних власти, после увођења аграрне реформе 1945,
нису заобишле ни цркве и манастире вал>евског краја. У Историјском
архиву у Ваљеву сачувани су подаци о одузетој земљи за шест верских
установа.
Српски православни манастир Боговађа у Прњавору7 - посвећен св. Ђорђу
Одлука о утврђивању аграрних интересената донета је на збору
МНО Боговађа 10. фебруара 1946, бр. 412. "На основу чл. 3, став 3 Закона
о аграрној реформи и колонизацији у корист земљишног фонда МНО
Боговађа, од манастира Боговађа одузето је 99.43,96 ха обрадивог
земљишта, а необрадивог 423.97,16 ха." Такође, овом одлуком манастиру
су одузете и неке зграде (нови конак, чардак) на шта је упућена жалба.
Окружни аграрни суд у Ваљеву 9. марта 1946. уважио је жалбу манастира, којем су оставл>ене све зграде, "сем чардака који је потребан за
смештај кукуруза".
Обрадива земл>а манастира Боговађа подељена је на сиромашне
сељаке у селима:
Стрмово 5 ха
Прњавор 33.19,49 ха
Пепељевац 18.64,00 ха
Латковић 12.75,82 ха
Доњи Врачевић 13.45,86 ха

10 аграрних интересената
36 аграрних интересената
21 аграрни интересенат
16 аграрних интересената
15 аграрних интересената

Црква јовањска у Јовањи8 - Храм рођења Јована Крстителиа
Одлуком МНО Јовања бр. 268 од 13. фебруара 1946. и одлуком
Окружног аграрног суда у Ваљеву бр. 347 од 21. фебруара 1946, цркви је
7
8

ИАВ, Фонд: Скупштина среза Ваљево (1944-1967) кут. инв. бр. 305, предмет бр. 143
Исто, исто, предмет бр. 144

по Закону остављено 10 ха земље од тога 2.03,82 ха обрадивог и 7.%,18 ха
необрадивог. У КО Златарић одузето је 14.05,97 ха и то 3.07,58 ха
обрадивог и необрадивог под шумом 10.98,89 ха.
Црква петничка у Петници9 - ХрамУспења Богородице
Одлуком МНО Петница бр. 583 од 14. марта 1946. године цркви је
остављено 5.50,24 ха обрадивог и 4.50,34 ха необрадивог земљишта. У
корист земљишног фонда МНО Петница одузето је 2.03,00 ха.
Манастир Пустиња у Поћути10 - посвећен Ваведењу Богородице
Расправа по питању додељивања одузете земље манастира Пустиња
сиромашним земљорадницима из села: Ребељ, Тубравић, Вујиновача и
Ровни, одржана је 31. маја 1946. године у Поћути. Тада је донета одлука
МНО Поћута бр. 805 по којој се посед манастира Пустиња у величини
од 32.04,35 ха расподељује на 16 аграрних интересената.
Црква рнбничка у Паштрићу11 - Храм посвећен Часним Веригама
Одлуком МНО Паштрић бр. 267 од 9. априла 1946. утврђени су
аграрни интересенти на поседу "ранијег власника неземљорадника
Цркве рибничке у Паштрићу" на укупној површини од 11.57,59 ха.
Земл>а је распоређена на 14 сиромашних селлка. Интересантно је да је
парцела бр. 1037 у КО Паштрић величине 52,42 ара на којој се налазила
црквена кућа, а која је такође пала под "удар аграрне реформе", остала
недељива, као заједничко добро села Паштрић, с намером да се
претвори у омладински културни дом.
Манастир Ћелије у Ћелијама12 - Храм посвећен светим архангелима
Михаилу и Гаврилу
Из извода из земљишних књига види се да је манастир Ћелије био
власник земљишта у површини од 109.92,69 ха, од које 93.05,68 ха било
под шумом, а остало 16.87,01 ха под зиратним или обрадивим земљиштем, пашњацима и зградама. Расправа месних аграрних интересената МНО Лелић одржана је 13. фебруара 1946. када је донета одлука бр.
2/46 да се одузме "скоро" сва шума и обрадиво земљиште. Манастиру је
остављен Законом прописан посед од 10 ха и то 5.12,90 ха обрадиве и
4.87,10 ха под шумом. Саставни део записника је и решење збора да
игуман манастира изабере земљу која им одговара. Одузета обрадива
манастирска земља у величини од 12 ха подељена је на 20 сиромашних
сел>ака.

9
10
11
12

Исто, исто, предмет бр. 145
Исто, исто, предмет бр. 146
Исто, исто, предмет бр. 147
Исто, исто, предмет бр. 148

На основу Закона о заштнтн споменика културе и природних
реткости, манастир Ћелије је решењем Завода за заштиту и наунно
проучавање споменика културе НР Србије бр. 1423/50 од 10. новембра
1950. године стављен под заштиту државе. Већ 1951. године покренут је
поступак за повраћај дела одузете земље, јер манастир по новостеченом
статусу имао је право на 30 ха. Тек осам година касније пресудом
Врховног суда НР Србије од 29. септембра 1959. године допуњена је
одлука из 1946. и манастиру додељен законски максимум и то „15 ха
обрадивог - пољопривредног и 15 ха необрадивог шумског земљишта."

КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ

Синиша Мишић

ЈЕДНО ПОГРЕШНО ТУМАЧЕЊЕ
СТАРИЈЕ ИСТОРИЈЕ ВАЉЕВА
Током прошле године у Ваљеву је објављена књига Б. Јаневског „Од
античке Балбе до Валве" - Прилог тумачењу топонима Ваљево. Циљ
овог рада је, како нам аутор каже, да утемељи тезу о постојању Ваљева у
континуитету најкасније од VI века н. е. Нажалост, како ће се показати у
даљем тексту, он то није успео, а судећи по методолошким грешкама у
раду са изворном грађом, аутор није ни био опремљен довољним
стручним знањима за остваривање цил>а који је себи поставио. Тако, на
пример, из списка извора и литературе (стр. 73 - 76) види се да аутор не
прави разлику између једног и другог. Од 12 наслова у списку извора
само 3 стварно припадају изворима, остало је литература. Тако дела Р.
Новаковића за Б. Јаневског спадају у изворе! Такође је и подела на
литературу, периодику и чланке методолошки погрешна. Сам списак
литературе је крајње непотпун и већином садржи застареле радове (М.
Миливојевић, С. Станојевић, П. Срећковић) чији су резултати одавно
превазиђени у модерној медиевистици. Просто је изненађујуће да Б.
Јаневски, намерно или из незнања, не користи у свом раду Историју
српског народа I - II, нити радове: М. Динића (Област крал>а Драгутина
после Дежева, Српске земл>е у средњем веку, Београд 1978, 123 - 147;
Однос краља Милутина и Драгутина, Зборник РВИ 3, Београд 1955), М.
Благојевића (Преглед историјске географије средњовековне Србије,
Зборник ИМС 20, Београд 1983, 45 - 125: Насеља у Мачви и питање
српско - угарске границе, Вал>ево - постанак и успан градског средишта, Ваљево 1994. 78 - 92), М. Спремића (Крупањ и Рађевина у
средњем веку, Јадар у средњем веку - радови су изашли у монографијама о Рађевини и Јадру; Средњовековни рудници и тргови северозападне Србије, Ваљево - постанак и успон градског средишта, Ваљево 1994.
93-110), који се директно односе на тему којом се аутор књиге бави.
Непознавање извора и литературе, уз унапред припремљену тезу
која се мора доказати по сваку цену, одвели су аутора на странпутицу.
Основни извор за VI век користи се преко превода, а истовремено се
коментари тог превода критикују и у целини одбацују без аргументаци-

је (Византијски извори за историју народа Југославије I, Београд 1955).
Б. Јаневски овде критикује као преводиоца Б. Ферјанчића, а простим
увидом у I свеску извора може се установити да је Теофилакта Симокату
превео Ф. Баришић! Филолошка тумачења, без ослонца у изворној
историјској грађи, па чак и у супротности са њом, довели су аутора до
једног фантастичног тумачења сеобе Срба (стр. 15-16). Срби су, наводно
у предримско доба, живели на Балкану, да би се затим одселили на
север, а онда су се у VI - VII веку вратили у своју постојбину! Не треба
посебно доказивати да је овакво тумачење у супротности са свим што се
до сада зна о сеоби Словена (вид. Историја српског народа I), оно је у
директној супротности са подацима које о овом проблему пружају
византијски извори (Прокопије, Симоката, Константин VII Порфирогенит). Да не спомињемо чињеницу да је немогуће објаснити како се
један народ у предримско доба из подручја Медитерана сели на север, у
Полабље! Знамо да су све сеобе у Европи водиле са севера на југ у
подручје Медитерана, као центра цивилизованог света оног времена.
Главно питање ове књиге јесте покушај да се докаже континуитет
постојања Ваљева од времена сеоба, па до данашњих дана. Основу за ову
тезу аутор је нашао у помену кастела Вонке (по Симокати) у време
аварског рата 597. године (стр. 18 - 29). При томе се Б. Јаневски
опредељује за назив Балбес (по Кедрену) који више одговара његовој
филолошкој комбинацији о преласку Б у В и повезивању са каснијим
именом Ваљева, у новом веку, на аустријским картама. У одбрани
читања Балба аутор наводи Ивана Лучића, што је погрешно, јер је то
извор другог реда исувише удаљен од VI века да би био у анализи
супротстављен Теофилакту Симокати. Ако се овакво филолошко тумачење узме као аргумент који није поуздан, Б. Јаневском остаје
покушај да помоћу логичког тумачења исказа извора Вонке (Балбу)
смести у околину Ваљева. Свестан да му непостојање археолошких
налаза озбиљно нарушава ионако слабу концепцију, Б. Јаневски још у
предговору каже „да су вероватно такви трагови откривени, али и
затрпани и прећутани из прагматичних разлога" (стр. 6). Овакви
„докази" просто не заслужују озбиљнији коментар. Б. Јаневски се затим
упушта у шпекулације о томе да су Авари од Сирмијума могли доћи
једино до Ваљева, тумачећи сасвим произвољно исказ извора. Тако он
израз из извора „потребан број коначишта" (ВИЗИЊ I) тумачи као
„неколико", што је опет по њему мање од 8, а више од пет! (стр. 32-33).
Израз из извора сведочи само о томе да Симоката није знао колико је
тачно требало Аварима да дођу до Вонке. Комбинације Б. Јаневског су
произвољне и тенденциозне, са циљем да се оправда унапред задата
убикација, без обзира на исказ извора. Аутор се и овде спетл>ао у својим
комбинацијама па тако по њему Авари од Сирмијума до Ваљева путују 7
дана, а византијски хоплити усшвеним маршем (око 50 км) тај пут
прелазе у једном дану!
Б. Јаневски не преза ни од тога да исправља историјске изворе, тамо
где се они не уклапају у његову тезу. Пошто му је тако важно да се име

кастела из 597. прочита као Балба он исправља Симокату, који је по
њему „направио крупну, материјалну грешку" (стр. 37). Затим да би
Балбу (чије постојање није доказано) повезао са Валвом, са Симокате
прелази на Евлију Челебију у чијем путопису се помиње Вал(е)ва, у
ствари Вал>ево, што и није спорно, али је ова два исказа методолошки
немогуће спојити, а још мање доказати да се односе на исти топоним. Б.
Јаневском сметају подаци о Ваљеву из Дубровачког архива, јер се не
уклапају у теорију о Валви и преласку Б у В. Свестан да би помен
облика на Б ојачао његову тврдњу он измишља облик Баглиево,
наводно из 1393. цитирајући М. Исаиловић као свој извор (што је такође
погрешно). Овакав облик није познат у дубровачкој грађи а што се тиче
документа из 1393. године у њему пише "Vagleuo" (вид. HAD, Debita
Notariae за 1393. и 1398). И током XV века најчешћи облик под којим се
јавл>а Ваљево у дубровачкој грађи јесте овај горе наведени (вид. М.
Исаиловић, Ваљево и околине области у средњем веку, Ваљево 1989,141).
Теза о континуитету Ваљева као насеља од VI века није могла бити
доказана, а тврдња Б. Јаневског да Ваљево постоји и пре 1393. није нова
нити спорна у историографији. Наиме, Ваљево се те године помиње као
већ развијен трг у који залазе дубровачки трговци, што значи да је
постојало и пре тог датума (вид. Ваљево - постанак и успон градског
средишта, Вал>ево 1994; Б. Храбак, Трг Ваљево у средњем веку, ИГ 3-4,
Београд 1953), што би и Б. Јаневски увидео да је бар прочитао расправу
Б. Храбака, која је објвал>ена пре 40 година и више.
Поред основне теме, Б. Јаневски у свом раду покреће више општих
питања која погрешно тумачи. С друге стране просто је невероватна
чињеница да аутор не познаје, или намерно прећуткује, дела савремене
историографије. Б. Јаневски полемише са ставовима К. Николајевића,
Б. Ферјанчића; у ствари аутор не признаје и не познаје ниједног
представника српске критичке историографије. Ауторов и свој став о
критичкој историографији истакао је писац поговора у овој књизи
Предраг Драгић Кијук, који не само да је далеко од истине и произвољно дат, већ показује и то да први рецезент овог рада не познаје
историјску методологију и рад са изворима, а и о историјској науци,
опште зна врло мало.
Б. Јаневски је на више места у свом раду говорио о сеоби Срба, о
етногенези и пореклу српског народа. Ни овде он није оригиналан у
својим грешкама већ само прихвата и интерпретира познате ставове Б.
Новаковића. У филологији се искључиво ослања на тумачења М.
Вишића узимајући их као врховни постулат истине. Такав некритички
однос према наведеним ауторима одвео га је до тврдње да су Етрурци
словенског порекла и да су Трибали Срби! Сам врхунац о томе
представља тврдња (стр. 62/63) о ликијском пореклу Срба и преношењу
речи „уб" из ликијског језика?! За разлику од пуног поверења у
резултате М. Вишића, Б. Јаневски изражава сумњу у превод и коментаре
византијских извора и за то окривљује Б. Ферјанчића који уопште није
радио на I тому Извора. Иако не верује у коментаре, Б. Јаневски није

узео оригинална дела византијских писаца и на тај начии проверио
своје ставове; њему коментатори не ваљају без икакве провере. Б.
Јаневски би морао да зна, да ако жели да критикује резултате других
истраживача, онда мора познавати изворну грађу, што са њим није
случај. Овако, оно што је аутор изрекао као оцену Извора, спада у
неозбиљно и тенденциозно писање о једној озбиљној серији извора иза
које стоје напори и рад еминентних византолога код нас. Уопште,
коментарисање византијских извора у трећем поглављу ове књиге
показује ауторово непознавање ове проблематике. Б. Јаневски и овде
показује да не разликује изворе и литературу, па са истом тежином и
истим приступом коментарише Теофилакта Симокату и Константина
Јиречека.
У IV поглављу Б. Јаневски анализира картографске податке о
Ваљеву, на картама од XVI до XVIII века. Ту чини више грешака у
методском поступку, тврдећи да се подаци са карата односе на рани
средњи век, јер су карте рађене на основу ранијих предложака, што у
већини случајева није тачно, а и тамо где јесте, то се не може узети као
извор I реда. Код аутора нема ни трунке критичности према подацима
које пружају ове карте. Заиста нема ничег чудног што на овим картама
постоји Ваљево, али то такође ништа не доказује о ранијем периоду,
посебно не за VI и VII век. На свим тим картама постоји и Шабац па
никоме не пада на памет да тврди да је Шабац постојао и у VI веку!
Такође, веома је назахвално изводити филолошке закључке на основу
назива места на овим картама, јер су они понекад толико искварени да
их је уопште тешко препознати. А и сама прецизност карата је
најчешће крајње непоуздана. Овакав изворни материјал се мора користити крајње опрезно и кад год је то могуће, мора се контролисати
помоћу других извора, што Б. Јаневски не чини. Напротив, аутор карту
турске империје Гијома де Лила тумачи као извор за IX и X век, јер се
де Лил позива на Константина Порфирогенита, али де Лилово тумачење овог извора не може од наше стране бити коришћено као извор,
што Б. Јаневски управо чини. Само савремени картографски подаци
имају изворну вредност. Б. Јаневски и овде, као и када је у питању грађа
Дубровачког архива, говори о картама из Бечког архива, не доносећи
никакве сигнатуре, а карте у ствари користи према издању С. Живковиђа, што спада у врсту плагијата! Наравно, Б. Јаневски уопште не
користи средњовековни картографски материјал, или то помиње преко
литературе, иако му је била доступна Monumenta Cartographica Yugoslaviae I-II у редакцији Г. Шкриновића.
Осмо поглавл>е ове књиге (Проблем топонима Уб), поред тога што
пати од свих оних мана као и сва претходна, и тематски не припада овој
теми. Стиче се утисак да је аутор имао за циљ да пише о свему о чему
има став различит од критичке историографије, па му се тако десило да
му Уб доспе у књигу о Ваљеву. И овде аутор нити познаје, нити
признаје било која филолошка истраживања и резултате сем оних М.
Вишића. Тумачење да је Уб добио назив по предмету (што само себи

ништа не говори) и да то говори о старини насеља је потпуно наопако.
Сам аутор каже да се реч стублина, дуб и слично одржава у народу до
данас. Зашто је насеље морало да настане у раној прошлости да би
понело то име? Насеље је могло своје име добити и по истоименој
реци. Назив Уб ни на који начин не може сведочити о старини насеља,
сам по себи. Резултати филологије (када су вал>ани) могу бити драгоцена помоћ историчару, али само као помоћно средство за даље разумевање постојећег материјала. Узети сами за себе могу дати потпуно
погрешна историјска тумачења.
На крају, не може се рећи да од овакве врсте историјског рада може
бити неке користи. Од оваквог бављења историјском науком штете има
и сама наука, али и аутор, а и средина у којој се негује таква врста
историографије. Књига Б. Јаневског, и њој сличне, само поспешују
развој неистина и стварање митолошке свести код људи. То је вишеструко штетно јер замагљује и искривљује историјску свест, стварајући
лажну слику о нама и о другима. Посебно је опасно и штетно развијање
митолошке свести о пореклу и етногенези једног народа. Последице
стварања такве свести, српски народ осећа све до најновијих времена.

Љубодраг Димић

СРПСКО-АЈШАНСКИ ОДНОСИ И ИСТОРИОГРАФИЈА
(Ђорђе Борозан, Велика Албанија - порјекло, пракса, Београд 1995,57.)1
У временима криза, попут ове у којој се задесио српски народ, буја
свест о протеклој историји. О коренима процеса, који се збивају пред
очима савременика, судове изричу сви - политичари, писци, новинари,
интелектуалци, људи који се у преиспитивању прошлости ослањају на
сећање и лично искуство, код којих постоји привид „видљивости"
узрока и последица. У општем вишезвучју понајмање се чује глас људи
струке. Професионално окренути прошлости, у сталном трагању за
што садржајнијим и објективнијим знањима, историчари, посебно
добри историчари, одлучују се да изричу судове само онда када су
проучили све релевантне историјске изворе и истраживачки обухватили целокупну историјску материју. Тако се дешава да о темама које
лаицима изгледају као теме о којима се све зна, о којима је све речено, о
којима постоји поплава политичких оцена, вредносних судова, паушалних ставова, стереотипа, историчари сабирају тек прва поуздана знања
и пишу прве ваљане књиге. Наша данашња знања о бројним књигама из
прошлости и савремености српског и албанског народа више су него
оскудна и једнострана. Постојећа литература, препуна идеолошких
садржаја и тврдњи, није у стању да издржи критику историје као тока,
да на знањима прошлости назначи путоказе за будућост, да задовољи
основне критеријуме струке. Решавање српско-албанског питања одувек је превазилазило унутрашње границе Југославије и Албаније,
добијало интернационалне размере, задирало у међународни поредак,
тицало се суседних држава и великих сила. Тако је било у целом
протеклом столећу: 1878,1912-1918,1941-1945,1948,1968,1981,1988-1995.
године. У питању је сложен проблем са својим унутрашње-политичким и међународним аспектом али и са економско-привредном,
етничком, територијалном, језичком, културном и просветном, идеолошком димензијом. Историчари нису могли а да га не идентификују,
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Реч на промоцији књиге „Велика Албанија - поријекло, идеје, пракса", Централни
клуб Војске Југославије, 19.01.19%.

да не уоче његов судбински значај, да не осете да је то „животно
питање" за неколико балканских народа. Ипак, као да су се клонили те
привлачне, актуелне, важне теме са изразитим емоционалним и политичким набојем који изобличује истину и пресудно доприноси да се у
свести савременика често сударају слике исте прошлости. О њој су
писали најчешће фрагментарно, „на парче", посматрајући издвојене
догађаје и краће хронолошке периоде, веома ретко се упуштајући у
анализу процеса дугог трајања дубоко укорењеих у историјски контекст
балканских и европских политичких, економских и културних прилика.
Као да су се плашили да се политички осетљивој и на моменте
табуисаној теми сувише приближе и сагоре на њеном пламену.
Садржајна и обухватна знања о пореклу, идеји, пракси „Велике
Албаније" др Ђорђе Борозан је сабирао дуго и темељно. Бавећи се
„источним питањима" и етапом његовог решавања на Берлинском
конгресу 1878, он се већ средином седамдесетих година истраживачки
сусрео са темом која је, две деценије касније, уобличена у волуминозној
монографији „Велика Албанија - порјекло, идеје, пракса". О обиму
истраживања можда упечатљивије од свега говоре бројке: истраживање
је обављено у 11 архива у земљи (Београд, Приштина, Скопље, Цетиње,
Подгорица) и иностранству (Рим, Лондон, Беч); прегледано је 45
архивских фондова и збирки; ишчитана је обимна објављена дипломатска грађа енглеске, немачке, италијанске, албанске, српске, југословенске провенијенције; консултована је богата рукописна заоставштина
више националних библиотека; прегледани бројни мемоарски списи;
темељно је истражено 18 листова на српском, албанском и италијанском језику; критички је претресена обимна историографска, политиколошка и публицистичка литература (преко 230 наслова на српском,
македонском, албанском, енглеском, италијанском, немачком језику).
Наведено истраживање суочило је аутора са обил>ем историјских
извора, омогућило му да незнању које подстиче емоције, и политичке и
идеолошке инструментализације чини могућим, помогло му да „гради"
што тачнију слику прошлости, да се умно и зналачки бави историјом.
Заснована на добром познавању литературе студија др Ђорђа Борозана
је претежно ослоњена на сопствену ауторову авантуру у историјске
изворе, разгртање чињеница, размишљање над њима. Чињенички нова,
оригинална и богата она је у сталној полемици са албанском историографијом оптерећеном наслеђем и прилагођеном потребама дневне
политике (национални романтизам, политизација, идеолошка искључивост). Досегнути резултат превазилази границе националне историографије.
Студија др Ђорђа Борозана прва је целовита интерпретација феномена званог „Велика Албанија". У питању је сложенија студија на
чијим се страницама преплиће прокламовано и стварно. Аутор прати
генезу политичке идеје о „Великој Албанији", настајање планова и
програма који су идеју територијалне и етничке „Велике Албаније"
требало да оживотворе и праксу реализације идеје у конкретној исто-

ријској ситуацији у хронолошком опсегу од готово седам деценија
(1878-1945) идентификује се простор који географски омеђује идеју о
„Великој Албанији" (Косовски вилајет, Скадарски вилајет, Јањински
вилајет, Битол>ски вилајет), посматра се немирно балканско окружење,
пажња се поклања европским државама чији се политички, економски,
стратешки интереси преламају преко судбина балканских народа.
У истраживачким проблемима са којима се аутор суочио и које је
настојао да разреши, речито говори разуђени композициони рељеф
књиге. У мноштву поглавл>а (46) лако се идентификује неколико
великих целина. Попут каквог лука оне спајају тренутак када се
временом „интернационалног транса" када, на крају једног крвавог
рата у коме се иста та идеја у пракси исказала у свој својој погубности
(терор, насиље, злочин), настаје привид вечног пријател>ства идеолошких истомишљеника у Југославији и Албанији. Прва целина
посвећена је настајању програмских визија територијалне и етничке
Албаније, у последњим деценијама турског господства на Балкану,
искуству балканских ратова. Првом светском рату и настајању албанске
и југословенске државе. Друга прати две деценије дуги (1918-1938)
развој југословенско-албанских односа оптерећен ратовима на граници,
упадима банди, страхом, терором, неповерењем. Трећа целина говори о
годинама италијанске окупације Албаније у предвечерју Другог светског рата (1938-1941). Четврта је посвећена Протекторату „Велика
Албанија" (1941-1943). Пета целина посматра време обележено настајањем Друге призренске лиге (септембар 1943), Бујанском конференцијом и крајем ратних операција у 1945. години.
У периоду дугом готово седам деценија прати се изразити антисловенски и антигрчки карактер идеје и њене реализације. Приказује се
опседнутост албанске елите мишљу да су Албанци једини аутентични
наследници турског територијалног наслеђа на Балкану и са тиме
повезано настојање да „Велика Албанија" буде што већа Идентификује
се територијално и етничко у плановима, посматра срастање те две
компоненте које формирају албански етноцентризам и експанзионизам, открива неминовност сукоба са суседима Србима и Грцима.
Територијално и етничко у албанском национализму мобилише и
интегрише албанску нацију, доприноси да „албанство постаје једна
религија Албанаца", али, истовремено, окива свест, свађа са суседима,
сатире, доприноси војном организовању друштва, подстиче заостајање,
ускраћује будућност. Посебна пажња се поклања разобличавању идеолошке матрице и праксе албанског национализма као инструмента
турске спољне политике (задржавање на Балкану), фаворита Аустро-Угарске монархије на „словенском југу" (противтежа словенским народима), средства италијанске пенетрације на другу обалу Јадрана, реализатора циљева немачког „новог поретка" на југоистоку, експонента
коминтернистичке политике на Балкану. Дате су брил>антне анализе
југословенско-албанских, југословенско-италијанских, албанско-италијанских, југословенско-бугарских и албанско-бугарских политичких,

дипломатских и војних односа. У више тематских кругова посматрају се
односи на релацији Београд - Рим - Тирана, Београд - Софија - Тирана,
Загреб - Тирана - Софија (тзв. „Балкански лук"). Упоредо са тим прати
се осетљива политичка, дипломатска и обавештајна делатност у великим европским метрополама (Цариград, Беч, Рим, Берлин, Москва,
Лондон, Париз). Истраживање показује да се Албанија појављивала као
најосетљивије питање у лошим односима Италије и Југославије.
Племенска, верска, социјална, персонална, економска и психолошка
подвојеност Албаније те односе је додатно оптерећивала својом нестабилношћу. Посебна пажња је посвећена терористичкој делатности
Косовског комитета. У оптици аутора је простор: јужна Албанија са
Епиром и Јањином; северна и средња Албанија са Скадром, Тираном и
Елбасаном; Македонија са Дебром, Скопл>ем, Гостиваром, Прилепом,
Велесом, Битољем и Охридом; Косово и Метохија са градовима Пећ,
Ђаковица, Призрен, Митровица, Приштина, Гњилане, Прешево, Куманово, Нови Пазар и Сјеница. У питању је простор испуњен хаосом,
етничким чишћењем, терором, миграцијама, етничким мимикријама,
несигурношћу али и сиромаштвом, глађу, примитивизмом, несрећом,
мржњом која нараста и која се исказује кроз све облике суровости.
Простор оптерећен прошлошћу испуњеном супротностима живота у
феудалној држави отоманског суверенитета, ратовима за наслеђе Турског царства, политиком Аустроугарске монархије и рецидивима које је
она за собом оставила, али и свакодневица препуна сукоба на границама
и око разграничења, претензија на туђу територију, мешања у унутрашње ствари суседа. Аутор прати перманентне ратове за назначену
територију, упаде банди које по каткад имају и по 10.000 чланова и више
личе на мале армије, побуне и устанке који се јављају као константа
живљења, делатност регуларних армија, неуспеле демилитаризације и
успешна наоружавања становништва, стални шверц оружја, токове
новца којим се све може купити, становништво које развејавају и тање
ратови, сеобе, миграције, болести. Др Ђорђе Борозан нам приповеда
драматичну и вечиту причу о: комбинацијама велике европске политике на Балкану; тајним споразумима; делатности агентуре, стратешким
правцима којима се крећу војске, око чије се контроле сударају и боре
велике империје и унесрећују мали балкански народи (Инстанбул Сарајево; Сарајево - Солун; Београд - Скопље - Солун; Београд Софија - Цариград; Скадар - Јањина; Тирана - Солун - Цариград);
поткупљивим политичарима; конспиративним организацијама;
острашћеним завереницима; интригама и тероризму; емигрантској
делатности; качачком покрету; терору као основном методу политичког деловања, спољној политици Југославије која Косово брани у
Албанији.
У средишту истраживања су године 1939-1945, од момента када је
Италија војно закорачила у Албанију и почела да оживотворује сан о
„Великој Албанији", до тренутка коначног ослобођења 1945. године. Др
Ђорђе Борозан прати инсталирање италијанских окупационих власти у

Албанији и њено претварање у протекторат, фашизацију те мале
балканске земље, војне операције на албанском ратишту априла 1941.
године, територијално ширење Албаније прикључењем источних делова Црне Горе, Косова и Метохије, западне Македоније, Епира.
Посебна пажња је поклоњена националном обликовању и уређењу нове
државе, структури албанске политичке и економске елите (монархисти,
беговат, трговци, бирократија), основним полугама фашистичког режима (фашистичка партија, Косовски комитет, Албански народни
савез, Удружење „ЈТегалитет", национални фронт, Друга призренска
лига), слому италијанског фашизма 1943. године, формирању Друге
призренске лиге, колаборационизму и војној снази албанских војних
јединица, војном и моралном поразу идеје о „Великој Албанији",
националним и територијалним заблудама албанских комуниста.
На страницама књиге „Велика Албанија - порекло, идеје, пракса"
читалац се упознаје са делатношћу више генерација албанских првака.
Од османских чиновника и албанских интелектуалаца Абдул-бега
Фрешарија, Пашко Васе и Хаџи Зеке, који оличавају творце идеје, преко
Хасана Приштине, Бајрама Цурија, Исмаила Кемала, Исе Бол>етинија,
Фана Нолија, Ферата Драге, Цена бега Креизуиа и Ахмета Зогуа, до
Џафера Деве, Реџепа Митровице, Цазима Блаце, Фадиља Хоџе и Енвера
Хоџе. У питању су различити људи - интелектуалци, политичари,
хајдуци, револуционари, убице, али сви фанатично одани идеји „Велике
Албаније". Тај израз^то персонализовани приступ посебан је квалитет
књиге.
Српској и југословенској историографији др Ђорђе Борозан је
подарио поуздану књигу, добро написану књигу (стручно, занатски
беспрекорно, смирено, непристрасно), књигу пуну нове фактографије и
добрих историјских анализа, књигу богату рационалним знањима која
употпуњују историографску слику епохе. Војноисторијски инситут,
који је издавач ове вредне студије, стога има посебну одговорност да
ово вредно дело подржи и учини га доступним, како стручној и
читалачкој публици, тако и онима који доносе политичке одлуке у
земљи и иностранству. Тачна слика прошлог неминовно ће допринети
умнијем бављењу савременим и будућим.

Милорад Белић

ВАЉЕВО 1941-1945, Ваљево, 1996/
У издању Народиог музеја Ваљево, а уз „пуну сарадњу" Института за
новију историју Србије, Института за савремену историју и Војноисторијског института из Београда, прошле године је објављена књига
„Ваљево 1941-1945." Књига је, у ствари, зборник саопштења са научног
скупа „Допринос ваљевског краја у борби против фашизма 1941-1945",
одржаног 18. јула 1995. у Ваљеву.
Своје радове (саопштења), на 298 страница, представило је 18 аутора.
Уобичајено је да научни скупови пруже нова сазнања из области којом
се баве, или да барем допринесу квалитативном помаку наше историографије. Рејтинг скупа требало је да обезбеде радови тринаесторице
доктора и двојице магистара, док је интересантност теме била довољна
да изазове позорност научне и шире јавности. Да ли је скуп и оправдао
таква очекивања?
Од уводне речи др Жарка Јовановића („Доприиос ваљевског краја у
борби против фашизма"), која одише стереотипним и патетичним
флоскулама („усправљено корачао у непрекидној борби против поробљивача", херојску слободарску традицију", „запалио пламен отпора
надирућем фашизму", стравичној катаклизми" и сл.) и елементима већ
превазиђених историјских чињеница (да је почетком јула под руководством КПЈ почело „прво стварно организовано супротстављање фашизму"), па до непотпуне и једностране библиографије о ваљевском крају у
рату 1941-1945. (Милорад Радојчић), презентована саопштења донела
су мало шта новог и непознатог. Углавном се радило о познатим
(готово догматским) чињеницама; поједина саопштења нису одмакла
од пуке компилације, или су личила на обичне реферате, који су се
деценијама могли чути на бројним „пригодним" свечаностима.

• Редакцнја се не слаже у свим изреченим судовима и оценама са аутором приказа.
Определила се да приказ објави у целини, поштујући право на јавно мишљење,
остављајући при томе могућност полемике са изнетим судовима у наредном броју овог
часописа

„Политичка и војна ситуација у вал>евском крају и западној Србији
1941. године", др Ћорђа Пил>евића, (11-37, је прво саопштење, које је
требало да послужи као оквир даљим текстовима. Међутим, саопштење
је препуио слободних и научно неутемељених констатација (од оне да
су „ретки крајеви у Југославији где су се супротности тако драстично
испољавале као што је то било у ваљевском крају" (13), да је окупатор
баш ваљевски крај „претворио у једно од својих најјачих упоришта"
(14), па до тврдње да је Дража Михаиловић „вешто скривао сарадњу са
Немцима" (26 и 34), да су губици окупатора 1941. били „велики" (31),
итд. За аутора је догађај од 7. јула 1941. још увек на нивоу пропагандне
симетрије устанака „народа и народности" (28), па самим тим и међаш
устанка народа у Србији (иако је познато да је прву већу акцију извео
четнички официр Веселин Мисита, 31. авугуста 1941, нападом на
ЈТозницу; Б. Петрановић, Србија у II светском рату 1939-1945, Бгд. 1992,
182). Устанак се у Србији распламсава тек септембра 1941. деловањем
два антифашистичка покрета отпора: четничког и партизанског. Потпуно анахроно делују и наводи о слободној територији (32-34). Нема ни
помена о њеном двојном обележју, због чега је и битка на Кадињачи
још увек „неравноправна борба" (36), иако се и у уџбеницима основаца
третира као „грешка", а „повлачење" Врховног шТаба као плод „панике
и растројства" (Група аутора, Историја за 8. разред основне школе, Бгд.
1994, 112). Уз то, поједине недоследности (да се сел>аштво опредељивало „нешто масовније за НОП" (23), да би већ на следећој страници
констатовао да се сељаштво „ипак, спорије и нерадо опредељивало за
НОП"), као и некритичко тумачење четничко-партизанских преговора,
почетка грађанског рата и одговорност за окупаторске репресалије,
употпуњују негативну оцену овог саопштења.
Др Венцеслав Глишић се представио чланком „Руковођење народноослободилачком борбом у Србнјн 1941-1945. године (38-61), који може да
послужи проучаваоцима историјата КПЈ и њеног места у ослободилачком рату. Али, аутор није навео изворе и литературу коју је
користио, што наводи на закључак да се служио познатим подацима и
чињеницама. Чланак садржи и осам геополитичких карата на којима је
представл>ена слободна територија у з. Србији, као и правац кретања
Сувоборског и Ваљевског партизанског одреда. На утврђеним позицијама ј е написан и рад мр Драгана Алексића: „Узроци пропасти партизанског покрета у ваљевском крају почетком 1942." (62-72). У суштини,
аутор је навео тачне узроке расула партизанских одреда, али се много
више бавио последицама него ли узроцима (погрешна стратегија
руководства која је инсистирала на стварању „слободних територија").
У опширном саопштењу др Жарка Јовановнћа „Четници Драже Михаиловића у ваљевском крају 1941-1944. године" (73-101), могу се наћи
интересантни подаци о расположењу мештана према четничком покрету (на основу архивске грађе), почетној сарадњи и разилажењу између
четника и партизана, заједничкој блокади Ваљева, септембра 1941,
зађевицама и нетрпељивости између појединих четничких команданата

(87), четничким формацијама, и сл. Занимљиво је представљено време
превирања, деоба и страха, понашање сељака, функционисање локалне
власти... Међутим, вредност (а и веродостојност) коришћених извора
умањује чињеница да су, највећим делом, коришћени из књиге „Ваљево
- град устаника", која је објавл>ена пре 30 година! У намери да докаже
поједине тврдње, аутор се позивао и на мемоарску грађу (као на
пример: тврдњу да су се почетком септембра 1941. договорили Д.
Михаиловић и М. Недић о заједничкој борби против партизана (78),
податак је узет из књиге М. Минића, Четници и њихова улога у време
ослободилачког рата 1941^-1945, Бгд. 1982, али није потврђен ниједним
другим (архивским) извором.) Неутемељене су и тврдње: да се већ
августа 1941. „устанак распламсао широм земље" и да су партизани „на
ширем фронту" водили борбе (77), да би на следећој страници било
речи о заједничкој четничко-партизанској сарадњи; да су „према неким
проценама" (чијим?) од 150 убијених лица у ваљевском крају 1941.
четници заклали „најмање 120" (85). Пољул>ани углед четници су,
према наводима аутора, покушавали да поврате присиљавањем народа
да иде у цркву (96), док на Упозорење Горског штаба 83 да ће сви који се
оглуше о војни позив бити стрељани) гледа као на још један аргумент у
доказивању четничких злочина! (Познато је какву је међународну и
уставну потпору имала Југословенска војска у отаџбини). Око ових, као
и око осталих осетљивих питања (кривици за прекид четничко-партизанске сарадње, делатности „црних тројки") аутор је морао консултовати различите изворе и литературу (Б. Петрановића, нав. дело, И.
Авакумовића, Михаиловић према немачким документима, Лондон,
1969; В. Ђуретић, Савезници и југословенска ратна драма, Бгд., 1992; С.
Јовановића, 3. Вучковића, Б. Костића и др.). Уз наведене недостатке,
недопустиве су и грешке у научном апарату (на пример, стр. 86).
Сасвим исправно је др Милан Весовић, у чланку: „Српско питање у
четничкој штампи и пропаганди", (102-116), констатовао да су се четнички идеолози бавили националним питањем и пре Светосавског
конгреса (јануара 1944. у селу Ба). Додуше, пропустио је да наведе и
значајну „Резолуцију" од 17 тачака донету у Шаховићима (код Б. Поља)
30. новембра - 2. децембра 1942, као и Мољевићеву „Декларацију" од 1.
децембра 1943. и неке његове чланке („Порука Муслиманима", „Поруке
Хрватима"). Такође, више простора је требало посветити активности
четничке омладине (конгрес у Прањанима, јануара 1944), као и порасту
утицаја умереније струје (Ж. Топаловић) насупрот екстремној. Несумњиво да би рад био доста кориснији да је аутор користио и рад М.
Матић, Штампа у Србији у другом светском рату 1941-1944, Бгд., 1990. У
почтеном делу, од устаљених клишеа одступа и чланак др Милана
Миладиновића, „Социјални слојеви в&љевског краја у рату 1941-1945.
године" (117-132). Аутор је анализирао понашање разних друштвених
слојева, али своје наводе није обогатио савременијим изворима, литературом, сећањима, чланцима... Насупрот томе, аутор је доста селективно
користио документа (углавном: једнострану мемоарску грађу учесника

рата, њихова сећања, фељтоие, нешто штампе), због чега је и остао на
утврђеним позицијама послератне историографије.
Текстови др Слободана Д. Милошевића, Ратне избеглице у вал>евском
округу у другом светском рату, (133-139), др Николе Живковића, Пљачка
материјалних добара од стране Немаца у ваљевском крају 1941-1944.
године, (140-144) и др Драгољуба Петровића, Политички положај западне
Србије у лето 1944., (178-182), најкраћи су по своме обиму. На нивоу
немуштих реферата је и саопштење Драгојле Цветковић, Стварање нове
власти у вал>евском крају, (145-156), који је потпуно бескористан за
сваког озбиљнијег проучаваоца последње године рата. Цитатима из
Брозових или Кардељевих дела, као и из мемоарске грађе ратних
победника „објашњен" је процес превазилажења „наметљиве и грубе
нежности" схватањем „спознате слободе која улази у појам човека
чинећи га целовитим".
Доста опширно је приказан покушај партизанских јединица да
тежиште војних операција пренесу из Босне у Србију (др Гојко
Миљанић, Продори дивизија НОВЈ преко Лима и Дрине у западну
Србију, (157-177). Наведени су догађаји који се односе на прва два
неуспешна продора, али је изостала анализа разлога тих неуспеха. Нема
ни објашњења разлога пасивности српског партијског руководства,
нити има помена о страдању 1. јужноморавске и 1. шумадијске бригаде
при покушају да из Србије пређу у Босну, док је главнина партизанских
снага покушавала обрнуто! Аутор се највише задржао описујући војне
операције, иако је познато да су оне умногоме зависиле од развоја
војно-политичких догађаја на Балкану и у савезничком табору. Користећи грађу Архива ВИИ (четничка архива) фонд: Врховне команде
ЈВУО), мр Коста Николић је коректно приказао деловање В&љевског
корпуса ЈВУО на крају другог светског рата 1944-1945, (183-193). Слом
четничког покрета отпора и пресудне битке са партизанима приказане
су у оној мери у којој је то и потребно на оваквим научним скуповима.
Текст је освежен осликавањем расположења код становништва, као и
сценама карактеристичним за расуло (непослушност појединих четничких команданата, отворена сарадња са Немцима, пијанчење, недисциплина, итд.).
Др Драган Тешић је аутор саопштења: Југословенска радикална
заједница у вал>евској области 1935-1939. године, (194-215), што је,
највероватније, део његове необјављене магистарске теме о ЈРЗ. Остало
је нејасно зашто се и овај рад нашао у зборнику, с обзиром на тематску
и хронолошку ограниченост скупа, као што је нејасно (из других
разлога) зашто се у зборнику нашао и рад др Николе Цветковића,
Народноослободилачки покрет вал>евског краја и народно песништво,
(216-225). Знатан труд уложио је Милорад Радојчић да би приказао
Живот у окупираном граду 1941-1944, (226-263), судећи барем према
опсегу саопштења. Једнострана литература и неспретност у коришћењу архивске грађе, највећи су недостаци. Тако се, на пример, наводи
документ Архива ВИИ који је требало да потврди како је Ваљевски НОП

одред „бројчано јачао", нлн докуменат у којем се види да жандармерија
и полиција треба да „појачају осигурање железнице", итд. Пишући о
животу и раду у „Вистаду" аутор се није користио савременијим (и
веродостојнијим) подацима, који су, последњих година, објављени у
Гласнику МИАВ, „Напреду", листу „Крушик" (додуше, наведен је један
чланак, али без броја и датума листа). М. Радојчић је и аутор доста
обимне Библиографије (280-298) у којој су наведени и бројни наслови
општег садржаја. Изостали су радови историчара који су слободније и
другачије писали о неким аспектима рата (већ су раније поменути) као
и радови објављени у дијаспори. (Види: Д. Суботић, Српска књига и
штампа у дијаспори 1918-1990). Зборник садржи још и радове др
Момчила Павловића, Први послератни избори у ваљевском крају, (264272) и др Славка Вукчевића, Ваљево и ваљевски крај 1941-1945. године у
архивској грађи војног архива - Војноисторијског института, (273-274). И
док је овај први на нивоу већине саопштења, кратак преглед фондова
Архива ВИИ оправдано је нашао своје место у Зборнику. Више храбрости од научних радника показао је бивши борац Љубомир Недељковић,
говорећи о распуштању Сувоборског одреда (275-277).
Завршна реч др Ђорђа Пиљевића је, чини се, писана пре завршетка
рада научног скупа, јер доста неуверљиво звуче реченице да је „захваљујући новој грађи различите провенијенције" омогућено „разјашњење
неких мање познатих чињеница". На жалост, такве слободе, која би
померила границе наше досадашње историографије, није било. Због
тога је (уз наведене изузетке) научни скуп (па самим тим и Зборник)
остао на давно утврђеним клишеима и без веће користи будућим
истраживачима овог периода националне историје. Научни скупови би
при одабиру радова морали да запоставе идеолошке критеријуме и да се
само базирају на оним строго научним. Једино тако могу заштитити и
сопствени и дигнитет историјске науке.

Недељко Радосављевић

ТРИДЕСЕТ БРОЈЕВА „ГЛАСНИКА" ИСТОРИЈСКОГ
АРХИВА ВАЉЕВА (1966-1996)
Годиие 1996. изашао је тридесети, јубиларни број „Гласника" Историјског архива Вал>ева. Истовремено овај број пропратила је и свеобухватна „Библиографија прилога штампаних у „Гласнику" Историјског
архива", аутора Владимира Кривошејева, која представља веома добар
водич, како кроз садржаје до сада објавл>ених бројева овог часописа, тако
и кроз остала издања Историјског архива.
Историјски архив у Вал>еву једна је од ретких установа кутуре која
има континуирану издавачку делатност већег обима. Тај континуитет
највидљивији је управо у тридесет бројева „Гласника". „Гласник"
Историјског архива у Ваљеву излази од 1966. године без значајнијих
прекида, који су обично надокнађивани уређивањем и издавањем
двоброја. У тих тридесет бројева (од којих седам двоброја) резултате
својих истраживања прошлости вал>евског краја, као и ширем подручју
западне Србије, објавило је 119 аутора различитих професија, образовања и интересовања.
Највећи број до сада објављених радова резултат је истраживања
политичке, друштвене и привредне историје вал>евског краја, западне и
северозападне Србије. Такође је објавл>ен и низ приказа и критика
различитих издања и изложених поставки. Објављивани су и радови из
области топономастике, историјске географије и филолошко-лингвистичких особености вал>евског подручја, историографске публицистике, а приређивани су и списи мемоарског карактера. Један од бројева
„Гласника" у целини је посвећен научном скупу.
Током три деценије излажења мењала се делимично концепција
садржаја ове публикације, као и визуелни лик. Највидљивије промене
уследиле су од броја 22, када је до тада јединствени садржај подељен на
више рубрика (Чланци, Прилози, Истраживања, Из рада архива, Прикази...) уз увођење резимеа на страном језику. Истовремено часопис је
добио и оригиналан и препознатљив дизајн корица. С обзиром да је
издавач архивска установа, посебан значај у новој концепцији добила је

рубрика „Из рада архива", чиме су заинтересовани читаоци добили
прилику не само да се обавесте о резултатима истраживања насталих на
основу грађе којом располаже Историјски архив у Ваљеву, већ и да
стекну увид у садржај архивских фондова. Прилога сличног карактера
било је и у претходним бројевима, али се од броја 22 објављују редовно.
Од до сада објављених 330 радова највећи број, њих 154, обрађује
теме из савремене историје после 1918. године. То се пре свега односи
на раднички покрет између два светска рата, као и збивања током
ратних година 1941-1944. Устаничким активностима током два српска
устанка 1804-1815. посвећено је 24, а периоду од 1815-1912. године 70
радова. Збивања у току балканских и Првог светског рата 1912-1918. тема
су 16 чланака, док је време до 1804. године обрађено са 19 радова.
Из наведених података уочљива је одређена несразмера: Радова који
се баве временом до 1804. године, има свега 19, што је премало с
обзиром на значај западне и северозападне Србије у позном средњем
веку и периоду турске власти на тим просторима, пре свега у предустаничком времену на измаку XVIII века. То се посебно односи на
деловање црквене организације на овом подручју, с обзиром да је ту
постојала једна од најважнијих епископија на просторима које насељава српски народ у XVIII веку, Ваљевско-ужичка митрополија, са разгранатом мрежом манастира и парохијских цркава. Разлози за овако малу
заступљеност тема из периода до 1804. могли би се пронаћи у малом
броју сачуваних и доступних историјских извора из доба турске власти,
али то је пре проблем истраживача него редакције. Период од 1815. до
1912. године боље је истражен, али и даље постоје велике могућности за
рад на питањима пре свега друштвене и привредне историје ваљевског
краја, захваљујући сачуваном фонду Ваљевског окружног суда и другој
грађи из XIX века.
Делимично измењеном уређивачком концепцијом од 22. броја (1987.
год.) више простора дато је истраживањима прошлости Ваљевске
нахије (касније окружја) и западне Србије у XVIII и XIX веку. Објављен
је и низ радова из историје школства, судства, културе, уметности,
привреде, као и историјске географије, топономастике и других области.
У „Гласнику" су радове објављивали историчари који се баве локалном историјом, али и ширим темама националног значаја, социолози,
филолози, као и истраживачи-аматери, који су на основу грађе до које
су долазили различитим путевима, давали свој допринос истраживању
прошлости ваљевског краја. Значајан број до сада објавл>ених радова
представља оригинална научна остварења, док део чланака чини компилацију ранијих сазнања и резултата истраживања. У последњих десет
бројева професионални квалитет објављених радова, као и техничког
дела посла на овом часопису, видљиво је побољшан. Аутори објављених
радова углавном су се придржавали основних методолошких поступака
на којима је заснована научна историографија, како када се ради о
коришћењу историјских извора и литературе, тако и приликом презен-

тације резултата својих истраживања. Поједини радови ипак се не могу
сврстати у научну историографију, јер њихови аутори нису довољно
познавали и користили та основна методолошка правила Њихов значај
ипак није занемарљив, јер су се дотицали тема које су биле на
маргинама интересовања или потпуно неистражене, па су свакако
послужили као подстицај да се питања која су отворили, боље и
свеобухватније истраже.
Часописи попут „Гласника" имају пре свега задатак да подстичу рад
на истраживању локалне историје и објављују резултате до којих се у
том раду дође. Својим постојањем и континуираним излажењем током
три деценије „Гласник" Историјског архива Ваљева испунио је та
очекивања, док је отварањем својих страница ауторима који се баве
истраживањем ширих простора западне и северозападне Србије, прерастао локалне оквире и значај.

Љубодраг Димић

МИРОСЛАВ ПЕРИШИЋ, „ВАЉЕВО, ГРАД
У СРБИЈИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА"
Историјски архив Ваљево, Ваљево, 1997,369
Ретки међу српским и југословенским историчарима упуштали су се
последњих деценија у истраживања историје града, градског живота,
грађанства. Кад је то и чињено, аутори су теми прилазили стереотипно,
неинвентивно, на традиционалан начин, најчешће сужавајући своја
интересовања на политичку историју. Отуда је тема, којој је свој рад
посветио мр Мирослав Перишић, једна од заборављених тема српске и
југословенске историографије којој се историчари неминовно морају
вратити. То је, међу првима, учинио и колега Перишић. Темељних
историјских знања, широких читалачких интересовања, особене стручне културе и ерудиције, под утицајем нових погледа на историју
(историја као тоталитет друштвених односа у прошлости) који су га у
најмање једној деценији дугом периоду формирали и обликовали, мр
Мирослав Перишић се спреман предао искушењу писања „нове историје" Ваљева. Заобилаженој теми, коју му је „пријатељски наметнула"
стара школа (у питању је тема магистарског рада брањеног на Филозофском факултету у Београду), аутор је приступио на нов, свеж, модеран
начин, изабирући приступ који може бити шокантан за све који
„окоштало" мисле о прошлости а, опет, изазован и узбудљив за оне који
су убеђења да модеран историчар мора упоредо неговати знања о
прошлости и занимање за теоријско у историографији. упуштајући се у
авантуру размишл>ања о историји и писања историје „на нов начин",
Перишић је, после више година стрпљивих истраживања, додирнуо
„чврсто тло историје" (чине га бројни и разноврсни историјски извори
- судски документи, етнолошки записи, сећања, путописи, преписке,
статистике, дневничке белешке, друштвене хронике, штампа и периодика, црквене књиге, здравствени билтени, полицијске хронике, школси регистри, хартије школских и културних установа, извештаји школских инспектора, денунцијације и пријаве савесних грађана, књиге
трговачких евиденција и задужења, реклама, извори политичких парти-

ја, наредбе и директиве државних органа, законска акта и друго) и
„искорачио" на српским историчарима мало познато историографско
тло. Тло „нове историје", историје посвећене истраживањима свих
аспеката човекове делатности у прошлости, ослоњене на нове историјске изворе, ново читање традиционалних историјских извора и литературе, разуђени историјски метод, особено приповедање о прошлости
које подразумева сигурно стручно знање, јасни појмовни апарат, познавање емпирије и разумевање историје као вишег облика апстракције.
Досегнути резултат је значајан искорак из осредњости литературе која
се бави локалном историјом, одличан модел, сигуран темељ и поуздани
п> 10каз за оне који о сличним темама тек планирају да пишу.
Савлађујући упоредо обимну емпирију као и знања из теорије,
нормативизма, методологије, мр Мирослав Перишић је успоставио
оригинални концептуални оквир теме и прецизно одредио предмет
истраживања. Успешан спој теоријског знања, разумевања проблема и
његове емпиричке елаборације има за резултат књигу од 369 страна. О
истраживачким проблемима са којима се аутор са успехом суочио,
речито говори композициони рел>еф књиге који уз предговор („Град и
грађанин - заборављене теме српске историографије"), увод („Лепа
варош по положају") и закључак („Град без функције"), чини четири
велика поглавља насловљена „И варош и град", „Време када су људи
обликовали град (Успон града)", „Време када је град формирао грађанина (Израстање грађанског живота)", „Свакодневица". У оквиру њих је
део ужих питања изложен кроз 28 тематских разноликих целина,
садржајно разноврсних али и сливених у јединствену а разуђену причу
о животу у Вал>еву. Документарна заснованост анализа и закључака
аутора је фасцинантна. Богата архивска грађа, обиље необјавл>ених
извора, критички претрес објављених извора и литературе прецизно се
прожима и преплиће у јединствену причу која живот Ваљева и Ваљеваца осветл>ава са историјске, социјално-економске, етнолошке, комуникационе, етничке, етичке, језичке, идеолошке, политичке, просветнокултурне стране.
Тешко је набројати све о чему мр Мирослав Перишић пише. Своју
причу о Ваљеву он отпочиње описом тла на коме град егзистира,
његовим положајем и обзорјима (околне планине) до којих досежу
погледи и на којима се завршава целокупно животно искуство већине
Ваљеваца. Након тога значајну пажњу посвећује путу, категоријама
становништва које се на њему срећу и од пута живе - путу којим се
савлађује беспуће и просеца шума која све окружује, путу на коме свој
отисак оставл>ају годишња доба, ратови, трговина стоком, путу од кога
се страхује, на коме вребају опасности, на који се креће раном зором,
којим се жури, путује до првих смираја дана, на коме се застајкује и
заноћује само по сигурним механама, путу који одређује основне
животне функције града, којим се из града одлази за послом, добрим
еспапом, школом или авантуром и у град враћа са вестима и новотаријама које мењају начин живота и мишљења. Из чињенице да Ваљево

представља раскрсницу споредннх и лоших путева, путева који не воде
никамо, који га комуникационо не повезују и не интегришу са осталим
деловима Србије, аутор логично стиже до теме о економским потенцијалима на којима град израста и почива. У општим историјским
оквирима српске државе са краја XIX века проговара се о занатству,
трговини, пољопривреди, прате глобалне политичке, економске и
друштвене промене које драматично мењају живот Вал>ева, његову
демографску структуру (вишесмерни покрети становништва из околине и удал>ених српских земал>а), етничке (исељавање муслиманског
становништва) и социјалне односе (изражене социјалне разлике),
посматра гашење старих и појава нових заната, рађање индустрије
(пивара), региструје развијање робноновчаних односа и разумевање
механизма тржишта.
Перишић Ваљево посматра као верску и национално хомогену
средину (90% становништва потиче из динарске миграционе струје) у
којој живи и несрпско становништво (Цинцари, Немци, Чеси, Цигани,
Јевреји...). У питању је окружно средиште које у себи сажима бројне
значајне функције - административну, просветну, културну, здравствену, судску, привредну, војну. Посебна пажња је посвећена установама
које чине град. Основне школе, трошне и нездраве школске зграде које
ђаци и учитељи покаткад деле са кафеџијама, трговцима или војницима,
школска хигијена, перманентна штедња и беспарица, промена односа
средине према школи која је у почетку сматрана установом у којој деца
губе време а касније потребом која деци обезбеђује будућност, значај
слова и бројева у животу младог ваљевског нараштаја; гимназија као
просветно и интелектуално жариште - неке су од тема о којима пише
Перишић и изванредан показатељ прилика у којима друштво живи и
сналази се. Аутор проговара о православној цркви, националној, верској
и културној улози коју она врши, традиционализму који баштини и
исказује (обичаји, славе, празници), нескладу између привржености
вери и одласку у цркву, верским осећајима које негује и подстиче. Суд,
као најстарија установа у Вал>еву, судије, кривична дела (разбојништва,
убиства, тровања, паљевине, повреде, крађе, јатаковање, увреде династије, преваре, изнуде, лажи, браколомства, крађа шуме, неморал), маргиналне групе (лопови, хајдуци, криминалци, преваранти) целом истраживању даје посебну димензију. Простор је дат и болници и апотеци,
установама које су пресудно утицале да здравствено просвећивање;
лекар и лек потискују старе навике, празноверице, предрасуде које је
баштинила народна медицина.
Мр Мирослав Перишић показује сусрет оријенталног и модерног
европског у архитектури и животу Ваљева. Он пише о улицама које
просецају некадашње сокаке, слика промене у изградњи кућа (темељи,
таванице, подови, куће на спрат), даје прве урбанистичек планове града,
говори о појави тротоара и промени назива улица. Процес у коме
електрика поктискује уличне фењере и слика града који „плива у мору
светлости" симбол су модернизације. Политички сукоби, цензуре,

манипулације, корупција, технике освањања власти, успостављање политичке културе нераздвојни су део живота у граду који је на размеђу
од традиционалног ка модерном. У процесу модернизације значајно
место, с правом, припало је просветној елити (просвети и учитељима),
њиховом схватању дужности, пословима које обављају у школи и ван
ње, материјалној несигурности и неизвесности у којој живе, сталном
одрицању и оскудици, знању и енергији коју имају и која у много чему
превазилази културне потребе средине у којој делују. Перишић пише о
књизи и штампи као привилегији писмених, уочава значај писане речи,
благовремене информације, знању које се стиче овладавањем вештине
читања слова. Аутор пише о променама које захватају језик, богаћењу
фонда речи код обичног грађанина, промени свести и менталитета која
одатле произилази, феномену „распричаности града". Посебно место
дато је трговцима и занатлијама - онима који производе и продају,
путују, стичу, слушају, ослушкују, обликују, обучавају, сазнају, наслућују „куда се креће будућност", који су захтеви новог времена,
потреба тржишта, укуси муштерија
Аутор уочава загледаност Ваљеваца у Београд одакле стиже већина
културних утицаја који мењају град и његове становнике. Он пише о
позоришту, музичкој култури, развоју модерног спорта, фотографији
као закаснелом очевицу. Њега привлачи живот одређен навикама и
обичајима по којима људи бивају дочекивани, крштени, васпитавани,
жењени и удавани, испраћани са овог света. У граду измореном
историјом која му је у 19. веку доделила запажену државотворну улогу,
Перишић пише о националним осећањима (сећање на традицију),
социјалној и покретној мобилности, ритму живота у граду, његовим
грађанима - трговцима, кафеџијама, берберима, пандурима, фењерџијама. Њега привлаче улице, тргови, грађевине, врева људи за пазарних
дана када се у гужви мешају гласови, мириси и боје, када се чује вика
грлатих трговаца и жамор и гласно ћућорење и ценкање сеоског света
обученог у живописну н о т њ у околних села. Читалац, захваљујући
напору колеге Перишића, осећа ритмове историје који пулсирају у
граду, уочава процесе дугог трајања који на први поглед изгледају
троми, непомични али који запљуснуту свакодневицом, брзим ритмом
дневног живота, дожвиљавају брзе промене, промене које становништво покаткад и драматично доживл>ава. Преко плотова и тараба он,
путем релевантних историјских извора, завирује у авлијју и кућу
обичног Ваљевца (40% породица нема деце), присуствује славама и
празницима, кућним договорима, интимној страни живота. Он пише о
људима са именом и презименом, занимањем, моралним назорима,
приватношћу коју неуспешно настоје да сакрију од знатижељних
погледа средине. Пише о колективној свести, њеним укусима, настојању да целој средини наметне образац живота, да учествује и одређује
туђе животе, да буде судија свему што се не уклапа у опште колективне
назоре, о одсуству осећаја за разумевање другачијег. Мр Мирослав
Перишић пише о сударима колективног духа и индивидуалног осећаја,

конзервативизму и слободоумностн, устаљености живота и авантуризму појединца, међуљудским односима, друштвеним навикама, људским
слабостима, потребама, жељама и надама обичног човека Пише о
једном безвременом свету, свету који је дуго живео у вечној садашњости минулих векова, а онда је,. пред очима аутора, у последњим
деценијама XIX и првим годинама XX века доживео бурне, динамичне
и драматичне промене. Пише о Ваљеву које више не постоји.
Племенитим истраживачким напором колеге Перишића Вал>ево је
добило важну историјску књигу која ће се читати и ван његове средине,
књигу која ће неминовно бити узор другима како треба писати локалну
историју. У питању је текст који ће старије житеље града подсетити на
детињство и приче о „урбаној историји", које су слушали удобно
намештени у крило деда и баба а младе Ваљевце упознати са заборављеним догађајима, бившим љидима, градским породицама, улицама и
радњама, некадашњим грађанским животом Ваљева...

ИЗ РАДА АРХИВА

Радић

ФОНД: ОНО ВАЉЕВО (1944-1947)
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ
1946. и 1947. годииа

I Историјат
У оквиру припрема за прелазак на планску производњу било је
неизбежно да народни одбори прате кретање радне снаге, прикупл>ају
податке о стручној оспособл>ености радника и усмеравају младе у
одговарајуће стручне школе. Ради ових послова Извршни одбор Окружног народног одбора Ваљево на седници од 18. јуна 1946. године
формирао је Одел>ење рада.1 За повереника одељења изабран је Андрија
Мазињанин који је уједно и постао члан Извршног одбора. Послове у
оквиру одељења организовао је и њима руководио начелник одел>ења.
Исте године од послова из своје надлежности одел>ење је урадило
следеће: издаване су дозволе за обавл>ање занатских радњи; формирана
је комисија за полагање помоћничких испита пред којом је 106 ученика
полагало; вршена је контрола склапања уговора о учењу између послодаваца и ученика и евидентирање броја ученика у привреди по струкама
и полу у Ваљевском округу. Током године отворен је још један дом за
ученике у привреди у Ваљеву и један у Лајковцу. Одељење је остваривало тесну сарадњу са осталим одељењима Окружног одбора посебно са
привредним и социјалним, као и са синдикатом. И поред тога, у свом
раду имао је доста проблема на терену. Наиме, при срезовима Ваљевског округа радио је по један референт, који није могао да обавља све
послове: „регистровање уговора о учењу, полагању помоћничких испита, примењивању Закона о социјалном осигурању, врши преглед предузећа и радњи у погледу хигијенско - техничке заштите радника при
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раду." 2 Министарство рада је послало упутство 3 у којем је формулисана
надлежност и организациона структура Одељења рада.
Према упутству одел>ење треба да има три одсека:
1. Одсек хигијенско-техничке заштите (инспекција рада). Рад овог
одсека у потпуности је регулисан Законом о инспекцији рада и
упутствима Министарства рада.
2. Одсек за уздизање кадрова, евиденцију и планску расподелу радне
снаге.
а) Реферат за примену Закона о ученицима у привреди (ЗОУП)
спроводио је и изрицао казне по прекршајима прописа из овог закона;
водио евиденцију о ученицима у привреди; оснивао и водио комисије за
полагање помоћничких испита; евидентирао све стручне школе и
течајеве; старао се о оснивању и издржавању ученичких домова (интерната) и надзирао њихов рад.
б) Референт за евиденцију и планску расподелу радне снаге помагао
је органима посредовања рада; сарађивао са планским и другим привредним одељењима; решавао питања исел>еника повратника, њиховог
прихватања, запослења и смештаја; старао се о запослењу ратних
војних инвалида и демобилисаних бораца; укључивању жена у привреду; организовао и спроводио издавање радничких књижица на својој
територији.
3. Општи одсек радних односа имао је задатак да се стара о примени
прописа о плаћању рада кроз наднице и зараде; контролише реалност
норми у предузећима; контролише рад органа социјалног осигурања;
води надзор над организацијом транспортног рада; стара о снабдевању
радника и решава њихова стамбена питања; посредује у разним споровима и води адмнистрацију одел>ења.
Истим актом4, Министарство рада предложило је да Одел>ење рада
Ваљевског округа оснује одсеке рада за Ваљево и Вал>евски срез и
Обреновац, а за Тамнавски срез формира реферат рада у оквиру
Привредног одсека Предложено је да се у Колубарском и Подгорском
срезу задужи по један службеник привредног одсека са рефератом рада.
У марту 1947. године формирани су одсеци рада при ОНО Ваљево (и за
срез Ваљевски чији је шеф Бранко Ружичић) и СНО Обреновац.
Одељење за радне односе пред расформирање Окружног народног
одбора у Ваљеву априла 1947. године имало је службе за: 1. посредовање
рада, 2. социјално осигурање радника и 3. испитну комисију за полагање помоћничких испита.

2
3
4

Исто, ОдеЈБење за радне односе OHO, К1 II V дел бр. 1096 Извештај о раду Одељења
рада од 10.1 1947. године
Исто, исто, К1 II V дел. бр. 6524 од 15. II 1947
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Последњи назив одел>ења (препис штамбиња):
грбНРСРБИЈЕ
НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ
Бр.
год
194
ВАЉЕВО
На основу сачуване архивске грађе Одељења за радне односе може се
сагледати обим и делокруг његовог рада.
Почетком 1947. године одељење је интензивно радило на расподели
радних књижица, па је морало да достави Министарству рада податке о
броју запослених радника у Ваљевском округу.5
ГНО ВАЉЕВО И СНО ВАЉЕВО
СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
СНО МИОНИЦА
СНО УБ
СНО ОБРЕНОВАЦ

4764
. 111
. 722
. 712
2643

У овај број запослених нису ушли државни службеници, односно
они који су се налазили на раду „у државним надлештвима" изузев за
Вал>ево и Вал>евски срез. Посматрано по занимањима, на пример, у
Подгорском срезу од 111 радника 13 су ковачи, 4 кројача, 48 их ради у
обућарским задругама, 26 магационера у задругама и 20 школских
послужитеља. У Тамнавском срезу од 712 радника највише је запослено
у Државној ложионици Лајковац (198) и руднику Радљево (162), а у
Колубарском округу највише радника имао је каменолом у Славковици
(300), а од осталих струка 160 радника су били ковачи и поткивачи.
Зараде радника у државном сектору кретале су се у оквиру Уредбе о
платама и надницама, док су зараде код приватних послодаваца прелазиле те оквире. То се „нарочито односи на грађевинске раднике, који
често пута зарађују по троструко - четвороструко већу зараду од
осталих радника по државним предузећима." 6 Исто је важило и за
шофере и за транспортне раднике.
Ваљевском округу недостајали су инжењери (машински и грађевински), електротехничари, радници метлци, дрводељци, пинтери и грађевински радници.
Служба за посредовање рада све више се учвршћивала. Све ређи су
бИли случајеви запошљавања радника изван ове службе. Запошљавање
ратних војних инвалида ишло је прилично слабо.
Рад службе, односно установа за социјално осигурање одвијао се без
застоја, нарочито од 1. јануара 1947. године када је ступио на снагу
5
6

Исто, исто, дел. бр. 8641 од 24. III1947
Исто, исто као напомена 2

Закон о социјалном осигурању радника. Експозитуре Државног завода
за социјално осигурање постојале су у Ваљеву и Обреновцу, а реферати
у Мионици, Лајковцу и Убу. Сви осигураници имали су право на
лекарску негу, обезбеђивана су новчана давања у случају болести,
исплате породиљских боловања и дечијих додатака Ове исплате су
вршене уредно. Евиденција о броју запослених била је потпунија, а
редовно је вршена контрола послодаваца да се види да ли су пријавили
раднике и какви су услови у којима раде.
При одел>ењу је постојала комисија за полагање помоћничких
испита. Због незаинтересованости ученика за стручна занимања, комисија је често наглашавала да је стручно и теоријско знање ученика „и
даље испод просечног".
Стручне школе радиле су у Ваљеву (имала је једну учионицу
Средње техничке школе, а наставу су хонорарно изводили наставници
гимназија, Трговачке академије и СТШ); Обреновцу (била је у згради
основне школе чији су наставници држали предавања); школа у
Лајковцу (такође је радила у једној учионици основне школе и поред
наставника основне школе предавања су изводили и „чиновници"
Железничке ложионице у Лајковцу); и Уб (исто је била у згради
основне школе, са хонорарним наставницима основне школе и гимназије). Школске 1945/46. године постојала је стручна школа у Мионици,
али је већ наредне укинута због малог броја ученика. Подгорски срез
није имао стручну школу.
Под непосредном управом Одељења за радне односе били су домови
ученика у привреди, односно интернати. У Ваљеву су била два интерната, у Обреновцу и Убу по један, а Лајковац је имао „прихватилиште за
ученике Железничке ложионице.
Дом ученика у привреди у Вал>еву основан је децембра 1945. године 7
од стране Окружног одбора. Био је највећег капацитета и примао је
преко 50 питомаца од 15 до 18 година старости. Зграда дома није
одговарала намени (није било довољно просторија). Од 1947. носи име
народног хероја Стевана Филиповића.
II Начин сређивања и стање архивске грађе
Одел>ење за радне односе саставни је део фонда Оно Ваљево 1944 1947. Ово одељење једно је од последње основаних одељења, тако да има
архивску грађу из 1946. и 1947. године. Детаљном архивистичком
сређивању приступило се 19%. Приликом сређивања коришћен је
принцип слободне провенијенције, комбинован са тематским начином
сређивања. Изличивања није било. Архивска грађа закопавана је у једну
архивску кутију. Према слободној процени архивског радника сачувано
је само око 40% архивске грађе.
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In memoriam

МИЈ1АН СИКИРИЦА
1926-1996.
Почетком новембра 1996. годнне прерано напустио нас је још један
страсни заљубљеник прошлости ваљевског краја. После дуже и тешке
болести умро је др Милан Сикирица, угледни просветни радник и
познати историчар. У присуству родбине, познаника и пријатеља,
својих бивших ученика и студената, сахрањен је, 9. новембра 1996.
године, у породичној гробници на Новом гробљу у Ваљеву.
Занимљиво је да др Милан Сикирица није био пореклом из овог
краја али да га је истински заволео. Рођен је 8. октобра 1926. године у
Лучанима код Славонске Пожеге, у сеоској породици, од оца Божидара
и мајке Љубице. Основну школу учио је у месту рођења и Београду, а
нижу гимназију у Славонској Пожеги. Након проглашавања Независне
Државе Хрватске (НДХ) са родитељима и сестрама напустио је родно
место и као избеглица настанио се у Ваљеву. Да би себи и породици
обезбедио основне услове за живот још као малолетник за време
окупације у другом светском рату радио је као физички радник у
бившем „Вистаду" а данашњем „Крушику" у Ваљеву.
Октобра 1944. године мобилисан је у јединице НОВ и ПО Југославије.
По ослобођењу полагао је допунске испите а онда уписао Учитељску
школу у Београду. Свој педагошки рад започео је као васпитач и предавач
историје и географије у Војно-индустријској школи у Ваљеву. Потом је
радио као наставник и помоћник директора Основне школе „Миша Дудић"
у Ваљеву. Следеће радно ангажовање имао је као професор историје и
науке о друштву у Школском центру за економско образовање у Ваљеву а
затим организатор и први директор Школе за више образовање радника у
Ваљеву, претече данашње Више економске школе „Прота Матија Ненадовић" у Ваљеву радио је до пензионисања. На сваком од тих радних
места тежио је ка унапређењу организације рада и подизању квалитета
васпитно-образовног рада. Упоредо са извршавањем свакодневних
радних обавеза доста је радио на идејно-политичком образовању ваљевске омладине и других грађана, држећи предавања на политичким школа-

ма, курсевима и семииарима. Више од деценије и по био је спољни
сарадник Просветно-педагошког завода у Ваљеву, радећи као педагошки
саветник за предмете историја, друштвено уређење и познавање друштва.
Школујући се из рада и уз рад, најпре je завршио Вишу педагошку
школу у Београду (група историје и географије). Потом је завршио и
Филозофски факултет у Београду (група историје). Магистрирао је са
темом „Развој модерног радничког покрета у ваљевском крају". Одбраном докторске дисертације на тему: „Ваљевска нахија у процесу конституисања локалне и централне власти у Србији", на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, 14. јула 1981. године, стекао је
академско звање доктора историјских наука. Испитна комисија у саставу: проф. др Мирослав Ђорђевић, проф. др Љубинка Богетић и проф. др
Жарко Гудац, његов докторски рад оценила је значајним доприносом
расветљавању унутрашњих односа у устаничкој Србији и различитих
погледа у процесима конституисања локалне и централне власти, пре
свега у Ваљевској нахији а затим и у новоствореној држави. Тим
поводом они, поред осталог, пишу: „Трагајући за новим документима и
сведочењима и поново суочавајући се са старим изворима кандидат је
успео да једним ширим захватом разјасни улогу вал>евске нахије и
њених познатих и значајних представника у конституисању нове
српске власти првих деценија прошлог века." Иначе, одбрањени докторски рад Милана Сикирице са његовим магистарским радом представља једну целину и доприноси осветл>авању многих догађаја из
наше прошлости па треба сагледати могућност да они буду објављени.
Поред педагошког рада и рада на свом стручном образовању и
усавршавању активно се бавио и истраживањем ближе и даље прошлости овог краја. Листајући архивску и другу грађу упорно је трагао за
новим - непознатим подацима и чињеницама о људима и догађајима из
ваљевског краја, али и другима које су разне олује донеле овамо.
Настојао је да на њих баци што више светла и да их научно проучи и
обради. Своје прилоге за историју Ваљева и околине објављивао је у
више листова и часописа. Сарађивао је и у овом гласилу, објављујући
следеће прилоге: „Ваљево у првом светском рату" (бр. 1); „Развитак
народне власти на територији ОК Ваљево" (бр. 2/3) и „Раднички покрет
у Ваљеву крајем XIX и почетком XX века" (бр. 4/5). Један је од аутора
књиге „Ваљево град устаника", које представља прву свеобухватну
историју овог краја.
Активно је учествовао и у друштвено-политичком животу своје
средине обавл>ајући и више одговорних дужности. За свој рад добио је
више одликовања, награда и других друштвених признања. Поред
осталог, носилац је Ордена рада са сребрним венцем, Плакете општине
Ваљева, итд.
Милорад Радојчић

МАРИЈА ИСАИЛОВИЋ
1925-1997.
Двадесет петог јула 1997. године умрла је, после тешке болести, др
Марија Исаиловић, доктор историјских наука, виши архивиста, спољни
сарадник Историјског архива Ваљево и дугогодишњи члан редакције
„Гласника". Својим радом др Исаиловић дала је велики допринос како у
проширивању сазнања о прошлости Ваљева и његове околине, тако и у
утемељењу научне методологије у ваљевској локалној историографији.
Као врстан медијавелиста у више наврата боравила је у Дубровачком
архиву где је, поред друге грађе о Ваљеву, открила и документ датиран
на 1393. годину што представља најстарији до сада познати писани
помен имена нашег града.
У тренутку смрти др Марије Исаиловић, овај, 31. број „Гласника"
Историјског архива Ваљево, налазио се у завршној фази штампања.
Потпуну биографију са библиографијом радова у спомен на драгу
Марију објавићемо у следећем броју „Гласника".
Редакција

