
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО 

Г Л А С Н И К 
3 3 

1999. 



ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО 

ГЛАСНИК 
3 3 

1999 . 

Урсдник 
Милча Мадић 

Редакииоии одбор 
др Љубодраг Димић. др Сиииша Мишић. мр Милан Трипковић, Владимир Кривошејев, 

Милча Мадић. Неделжо 1'адосављеиић. Сиежана Радић (секретар редакције) 

Адреса Редакциоиог одбора 
Гласник, Историјски архив Ваљево 

14000 Ваљево, Поп-Лукина26, тел. 221-028 

Рецеизеити 
др Љубодраг Димић 
др Синиша Мишић 

мр Мирослав Перишић 

Идејио решење корица 
Бранко Лазић 

Лектура 
Мирко Бојанић 

Преводи иа еиглески 
Јасмина Радић 

Штампање часописа помогла је Скупштина општине Ваљево 

Тираж 
1000 примерака 

Часопис излази једанпут годишње. Радови се примају до априла наредне године 

Штампа 
Графичка радња „МС", Ваљево 



УДК 93/99 ISSN 0354-9143 
ГЛАСНИК 

Број 33, година 1999. 
HERALD 

IIistory archive - Valjevo 
number 33, уеаг 1999. 

C АДРЖАЈ - CONTENTS 

ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ ВАЉЕВА 
THEATRE LIFE OF VALJEVO 

Здрапко Pai i копић, Добровољно друштво за театарска 
представљања (1860) 7 
Zdravko Ranković, Voluntcuj companyfor theatricalperforming (1860) 

^Ка гарииа Милииовић, Градско народно позориште 1950-1956 23 
Katarina Milinović, CityNational Theatre 1950-1956 
Драган Фелдић, Гостовања у Ваљеву Народног позоришта 
Дунавске бановине у Пожаревцу раних тридесетих година 43 
Dragan Feldić, Guestpeiformances ofThe National Theatre ofthe Danube 
Banate fi-om Požarevac in Valjevo in the early 1930-ies 

ЧЛАНЦИ 
ARTICLES 

v Недел^ко Радосављевић, Свештенство Ужичковаљевске 
митрополије 51 
Nedeljko Radosavljević, The clergy of Užice-Valjevo diocese 

v- МиланЂурђевић,Индустријско-трговачкоАД„СУВОБОР" 
Обреновац 1908-1947 75 
Milan Djurdjević, Industrial-commercial stock сотропу „Suvobor" 
Obrenovac 1908-1947 

^ Милан Трипковић, Рад Ђачке литерарне дружине „ Чика Љуба" 
у Ваљевској гимназији (1906-1941) ^ 95 
Milan Tripković, Work of Students'literaij сотрапу „Cika Ljuba"in 
Valjevo Grammar school 

ПРИЛОЗИ 
S UPPLEMENTS 

v Mhpko C. Бојанић, Две урбанистичке скицеделова Ваљева 
средином 19. века 105 
Mirko S. Bojanić, Two urbanist sketches oftheparts in Valjevo in the 
middle ofthe 19th century 

3 



Станиша Војиновић, Једно писмо Љубомира Ненадовића 112 
StaniSa Vojinović, One letter of Ljubomir Nenadović 

- J Милић J. Милићепић, Имена српских пукова 115 
Milić Ј. Milićević, Names of Serbian regiments 

МЕТОДОЛОГИЈА И ИСТОРИОГРАФИЈА 
METIIODOLOGY AND IIISTORIOGRAPHY 

^ Владимир Крипошејеп, Герјеов „Развитак историјске науке", као 
прилогразвоју српске кригике историографије 121 
Vladimir Krivošejev, Gerje's „Development of historicalscience"as a 
contribution to the devlopment ofSerbian historiography critics 

ГРАЂА 
DOCUMENTS 

^ Велибор Берко Савић, Синорег^е ваљевског атара 127 
Velibor Berko Savić, Fvcing of the boundaries in Valjevo district 

ИЗ РАДА АРХИВА 
OUT OF TIIE ARCHIVE'S WORK 

-/Зорица Gioia Јеремић, Радна организација усмереног 
образовања „Ваљево"; Радна заједница заједничкихпослова -
Ваљево - историјска белешка 153 
Zorica Gioia Jeremić, Working organization of specialized training 
„ Valjevo "; Workers' community ofjoint labour - Valjevo - a historical note 

^ Свемир Поповић, Црквене матичне књиге ваљевског краја у 
Историјском архиву Ваљево 167 
Svemir Popović, Church record books of Valjevo region in Valjevo History 
archive 

КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ 
REVIEWS 

V Владимир Кривошејев, Библиографија историографских 
издања о ваљевском крају (јануар 1998 - јун 1999) 173 

•Ј Драгана Лазаревић-Илић, Изложба: „Кроз фондове избирке 
Историјског архива Ваљево, избор из архивске грађе" 180 

чј Мирослав Перишић, Бојан Димитријевић, Ваљевски 
равногорци - Југословенска војска у отаџбини у ваљевском 
крају 1941-1945 185 

^ Недељко Радосављевић, Ратовање Петог пешадијског пука 
Краља Милана 189 

Ј Владимир Кривошејев, Марко Павловић, Манастири 
, Шабачковаљевске епархије 192 

•Ј Владимир Кривошејев, Борисав Челиковић, Светилишта 
рудничког краја 195 



•УВладимир Кривошејев, Помоћ Хиландару народа Среза 
тамнавског 1855. године 197 

V Данко Страхинић, Д. Сурдел, Ислам 199 

БИБЛИОГРАФИЈЕ 
BIBLIOGRAPIIIES 

^Александра Фостиков, Библиографија објављених историјских 
извора у Гласнику ДСС-а односно СУД-а (1846-1864/65 -1892) 201 

IN MEMORIAM 
w Селимир Тимотић 213 
v Миливоје Крстић 215 
v Богомир Боле Јеремић 219 

Ч 

5 



ПОЗОРИШНИ ЖИВОТ ВАЉЕВА 
TIIEATRE LIFE OF VALJEVO 

УДК = 792.077 (091) (497.11 Ваљево) „1860-1872" 

Здравко Ранковић 

Д О Б Р О В О Љ Н О ДРУШТВО 
ЗА ТЕАТАРСКА ПРЕДСТАВЉАЊА 

„Србске новине" су 23. фебруара 1860. године објавиле вест из 
Ваљева „да се у тој вароши између званичника тамошњих саставило 
добровољно друштво за театарска представљања", додајући уз то да се 
ваљевско грађанство „радо одазвало овом предузећу" и да је већ 
изведено једно „позоришно дело" - рани Стеријин комад „Светислав и 
Милева", са темом из националне историје. Ту своју прву позоришну 
представу Ваљевци су извели у недељу, 7. фебруара (по старом календа-
ру) 1860. године. 

Данас се не зна да ли је подстицај за то „предузеће" дао претходни 
долазак у варош на Колубари какве путујуће позоришне дружине, или 
пак снажни утисци које су неки Ваљевци понели гледајући позоришну 
игру гдегод на страни. Може бити и да је когод од тадашњих државних 
чиновника у Ваљеву раније учествовао другде у сличним подухватима 
па у новој средини свесрдно подстакао или чак и предводио такво 
прегнуће. 

Сигурно је, с друге стране, да се ово прво ваљевско „добровољно 
друштво за театарска представљања" одржало пуних петнаест година. 
Можда и нешто дуже, на пример до рата 1876. За то има и неколико 
доказа. Сачувано је, најпре, једно опширно писмо из септембра 1872, 
упућено београдском Народном позоришту, у коме управа Ваљевске 
читаонице (са Читаоницом је позориште у то време било у заједници) 
казује да је „позориште у Ваљеву пре 12 година заведено", да је због 
неподесног локала и „мењања представљачког особља" његов рад 
прекидан и да је дотад припремило четрнаест комада. Описујући 
детаљно стање у коме се позориште налази, управа Читаонице каже да 
позорница „има чистог угледа у ширину 2 и по хвата, дубине 1 и по хват 
а висине 1 и по хват" и да „представљачког особља има 40, и то мушких, 
а женских нема за сада наша позорница ни једне". Од Београђана се 
притом тражи да редовно шаљу дела на приказивање и то „по своме 
избору свакога месеца по 4 дела". Писмо сведочи о великој заинтересо-
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ваности Ваљеваца за своје прво позориште, за његов опстанак и плодан 
рад. 

За дванаест година свог дотадашњег постојања позориште је извело 
четрнаест представа, углавном историјске садржине, а петнаеста („Низ 
бисера") је управо била пред премијером. Најрадије је игран Стерија. 
Поред још неиграног „Низа бисера" позориште је, како стоји у том 
писму, после здружења са Читаоницом извело само један комад -
„Јаничар". То би морало значити да је до те фузије дошло негде ублизу 
пред настанак тога писма (27. септембар 1872). Позориште је текстове 
свих изведених дела имало у својој књижници, а такође и десетак 
других драмских остварења. 

Писмо је потписао Живко Тадић, тадашњи благајник Читаонице 
ваљевске. Не знамо да ли се он, колико и у ком својству ангажовао у 
раду првог ваљевског театра, или је се све, евентуално, сводило на 
његово настојање да се, у име Читаоничине управе, дође до жељених 
позоришних текстова. У том писму нема спомена ниједног другог 
Ваљевца, укљученог у рад позоришта, изузев податка да за позориште 
„бенгалску ватру и физичке ствари оправља нам овдашњи апотекар". 
Реч је, бесумње, о Клаудију Прикелмајеру који је, две године раније, 
овде отворио своју апотеку, прву и задуго једину апотеку у Ваљеву. 

Поуздано знамо имена још само двојице оновремених ваљевских 
позоришних делатника. Јанићије Томић, члан позоришне дружине, 
поклонио је почетком 1870. ваљевским основцима, сиромашним и 
добрим ђацима, 26 гроша чаршијских „свог новца". У новинској захвал-
ници на том дару каже се да је Томић у међувремену постао писар 
београдског Окружног начелства.2 Годину дана касније Владимир 
Протић је имао, у организацији позоришно-певачке дружине, беседу о 
позоришту, испуњену жалбама на тешкоће у којима се ради.3 

О постојању позоришне дружине у времену после Тадићевог писма 
Народном позоришту сведочи захвалница позоришне управе Јеврему 
Гавриловићу, бившем саветнику, зато што је поклонио „овд. добровољ-
ној позоришној дружини један ћурак".4 

Најдоцнији расположиви податак о постојању тадашњег позоришта 
у Ваљеву је извештај ваљевског окружног начелника, од 10. фебруара 
1875. године, упућен министру просвете. Приказујући стање у коме се 
на крају 1874. налазила Ваљевска читаоница, начелник је написао и то 
да је са Читаоницом „у заједници позориште којем имовина... износи 
6.720 гр. чаршијских". Притом је речено да је извођењем позоришних 
представа током 1874. године стечен приход од 2.231, гр. чаршијског, 

1 Г. Ковијанић: Грађа Архива Србије о Народном позоришту у Београду 1835-1914, 
Београд 1971,820 

2 Школа, бр. 5 10. фебруар 1870,78 
3 Јединство, бр. 31,11. фебруар 1871,1 
4 Исток, 11. март 1874, 2 
5 3. Ранковић: Библиотеке у ваљевском крају, Ваљево 1989,74 
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Добропољно друштво за театарска прсдставлзања 

али не и колико је представа изведено и који су све комади те године 
били на репертоару. Љубомир Павловић је, додуше, писао да је 
позориште престало да постоји тек по одласку из Ваљева учитеља Васе 
Јанковића, 1886. године, када је Јанковић постављен за пароха на Убу. 
О Јанковићевом позоришном раду немамо никаквих других сведочан-
става па се та тврдња мора примити са извесном резервом. 

Прва ваљевска позоришна дружина, основана 1860. године, уједно је 
и најстарија културна институција у овој вароши. Читалиште ће 
Ваљевци основати 1868, хор почетком наредне деценије, а штампарију 
ће добити и новине покренути 1885. Ваљево ни гимназију није имало у 
време настанка његовог првог позоришта. 

Са почетка осме деценије прошлог века имамо податак о постојању 
још једне групе у позориште заљубљених Ваљеваца. Петог јануара 1871. 
године ваљевски окружни начелник Живан Антонић послао је мини-
старству унутрашњих дела на одобрење „статуте које је омладинска 
Позоришна дружина прописала". Пропратно писмо почиње констата-
цијом: „У вароши овој састављено је из омладине ваљевске добровољно 
Позоришно друштво и себи статуте прерадило". Министарство је 
одговорило 12. маја 1871. године да је Начелство у Ваљеву надлежно за 
одобрење статута новооснованог позоришног друштва, пошто се „рад-
ња истог друштва ограничава само на тамо-окружну варош". Архива-
лије Окружног начелства у Ваљеву нису сачуване, па вероватно ни 
изгледа да се нађе тај позоришни статут. То је, уједно, и све што сада 
знамо о Омладинској позоришној дружини у Ваљеву са почетка осме 
деценије прошлог века. Не знамо ни то колико се дуго она одржала на 
окупу. Може бити да је њено оснивање представљало само једну од 
обнова првог позоришта у Ваљеву, оног што је настало почетком 1860. 

Понешто о првом ваљевском позоришту дознајемо и из ондашњих 
новина, досад, истина, само делимично прегледаних. У томе понајвећи 
значај има она вест из „Србских новина" од 28. фебруара 1860. која 
говори о настанку у Ваљеву Добровољног друштва за театарска пред-
стављања. То прво ваљевско позориште не помиње се ни у једном 
свеобухватнијем раду из историје српских позоришта па ни у највећем 
и најзначајнијем међу њима, „Историји српског позоришта од средњег 
века до модерног доба" Боривоја С. Стојковића. Иако је био Ваљевац и 
од ране младости укључен у ваљевска позоришна догађања, ни њему 
није било познато кад се театар овде почео укорењивати. 

Мало су шта о ваљевским театарским почецима рекли досадашњи 
писци историје Ваљева. Све се код њих сводило на навођење имена 
неколицине овдашњих позоришних прегалаца из друге половине 19. 
века, при чему се о њима, по правилу, говорило као о утемељитељима 

6 Љ. Павловић: О Ваљеву и Шапцу, Ваљево 1990,151 
7 Б. Перуничић: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, Ваљево 1973,952 
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театра међу Ваљевцима, што или није тачно, или за шта нема никакве 
потврде у расположивој грађи. 

Ваљевско добровољно друштво за театарска представљања настало је 
као самостална институција. Чини се да је оно свој самосталан статус 
задржало и у десетак потоњих година. На почетку осме деценије 
деветнаестог века бивало је у заједници са другим дружинама. Београд-
ски лист „Јединство" објавио је 11. фебруара 1871. вест из Ваљева о 
беседи Владимира Протића о позоришту, казујући да је ту беседу 
приредила Дружина позоришно-певачка. То се догодило ускоро после 
омладинске акције за одобрење њихових позоришних „статута". Но, та 
симбиоза није била дугог века. Наиме, већ у јесен 1872. позориште ради 
у заједници са Читаоницом, што се најпре види из писма Народном 
позоришту (настало је 27. септембра те године), а затим и из чланка у 
„Јединству" од 14. октобра 1872. Ту чак пише да је Читаоница („сходно 
својим правилима") основала позоришну дружину и то на основи „која 
нашем позоришту обећава трајан опстанак". Било је, међутим, и 
другачијих гледања, можда усамљених, тзема којима је сврсисходнији 
самосталан развој сваке од институција. До сједињења позоришта са 
Читаоницом дошло је, по свему судећи, те године, можда баш те јесени, 
јер у писму стоји да је након њиховог здружења изведена само 
представа „Јаничар". Здружењу са Певачким друштвом, па и са Читао-
ницом, претходили су извесни прекиди у раду позоришта до којих је 
долазило „због неудесних локала... али и због мењања представљачког 
особља".9 Не може се, међутим, ништа рећи о томе колико је тих 
прекида било, нити колико су дуго они трајали. 

Једно од важних питања у вези са радом прве позоришне дружине у 
Ваљеву је где су, у којим кућама и под каквим условима извођене њене 
представе. Одговор који добијамо на основу досад познате документа-
ције, одвећ је непотпун. У извештају београдском Народном позоришту 
из септембра 1872. године, у коме се прекиди у раду правдају неудесе-
ним локалима, каже се и то да је у време настанка тога писма дружина 
била смештена у „општинској дворани", што јој је пружало „већег 
јемства за опстанак". Рекло би се да се жалба на неудесан локал 
односила на више просторија које је дружина раније имала на распола-
гању за своју игру и да до усељења у општинску дворану ни једном 
другом ни изблиза она није могла да буде задовољна. 

Општинском двораном називан је простор у новоподигнутој школ-
ској згради (садашњи Народни музеј), који су 1872. заједнички користи-
ли Читаоница и Позориште. То изричито потврђује и чланак у 
„Јединству" од 14. октобра 1872. у коме се каже да је општина 
„дозволила да се представе могу давати у великој школској дворани, а 
тиме је отклоњена једна од највећих препрека на које позоришне 

8 Љ. Андрић: Ваљево, од постања, Ваљево 1985,118-125 
9 Г. Ковијанић: н. д., 820 
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дружине наилазе". Ту су до тада изведене представе „Јаничар" и „Низ 
бисера", а предстојала је премијера комада „Мејрима и хајдуци". Према 
Љубомиру Павловићу, представе су пре пресељења у новосаграђену 
гимназију извођене у кући трговца Вука Миливојевића Ђелаша и у 
„дворишту куће Миладина Љубичића". 

О испуњавању неопходних сценских предуслова за рад Добровољног 
друштва за театарска представљања у Ваљеву, у чланку листа „Једин-
ство" од 14. октобра 1872. се каже: „Бина, застор и најнужније декораци-
је као и гардероба - све је то доведено пре 2 до 3 недеље у нужни 
поредак". Исцрпне податке о расположивој гардероби пружа овде већ 
спомињани извештај - писмо Народном позоришту из септембра 1872: 
„Од хаљина има 15 пари старовладалачких и властелских, 10 пари 
турских, један пар за вилу, један пар за краљицу. Кром тога има још 
нешто ситнијих ствари као топ дрвен, палета, капа и један пар 
свећеничких. Не гледајући на ову гардеробу увек је могуће од грађан-
ства наћи пар хаљина и оружја".11 Додајмо томе и податак да је 1874. 
Јеврем Гавриловић даровао ваљевским позоришницима „један ћурак". 

Опис позорнице на којој су представе игране почетком седамдесетих 
година 19. века, такође преузимамо из тог извештаја: „Има чистог 
угледа у ширину 2 и по хвата, дубљине 1 и по хват а висине 1 и по хват. 
Пролаз у наоколо за представљаче по пола хвата. Уз позорницу постоји 
још доста пространа соба". Расположиву декорацију, према том доку-
менту, сачињавали су: „10 колес, које представљају само собу и шуму, и 
све стражње завјесе, једна са вратима собним и собом, а друга са шумом 
и селом". 

На репертоару првог ваљевског позоришта најчешће су били Стери-
јини комади, чешће они национално-историјски него комедије. Њего-
вим драмским првенчетом „Светислав и Милева" овај театар је и 
започео свој живот 1860. Двадесет година пре Ваљеваца том представом 
је засновано позориште у Шапцу, а 1850. њу је, као друго своје 
остварење, играла позоришна дружина у Лозници. Могло би се наћи 
још позоришних трупа које су на самом свом почетку играле то 
„жалосно позориште" о љубави и искушењима најмлађе кћери кнеза 
ЈТазара и младог српског племића. Поготово је прилично оних позо-
ришта која су током свог постојања стављала овај комад на репертоар. 
Београдски Театар на Ђумруку (основан у јесен 1841) премијерно га је 
извео 29. марта 1842, а тамошње Позориште „Код јелена" играло га је 
као четврту своју премијеру, 24. маја 1847. У првој години свог 
постојања (1861) „Светислава и Милеву" је ставило на свој репертоар и 
Српско народно позориште у Новом Саду, обновивши тај комад 1884. 

10 Љ. Павловић: н. д., 150. - Миливојевићева кућа налазила се негде у близини 
најстаријег гимназијског здања, а Љубичићева у данашњој Улици војводе Мишића, 
недалеко од кафане „Златибор". 

11 Г. Ковијанић: н. д., 820 
12 П. Волк: Позоришни жиаоту Србији 1835/1944, Београд 1992 
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Свакако да је у Ваљеву играна друга, прерађена верзија ове мелодраме, 
штампана 1848. године (прва је објављена 1827). 

Шездесетих и почетком седамдесетих година 19. века Ваљевци су 
изводили Стеријине комаде „Кир Јања", „Београд некад и сад", „Покон-
дирена тиква", „Владислав, краљ бугарски", „Ајдуци" и „Смрт Стефана 
Дечанског". Можда се иза „Битке косовске", такође тада извођене у 
Ваљеву, крије Стеријин драматизовани роман „Бој на Косову", који је за 
сценскО извођење приредио Јован Ђорђевић. (Прегледи репертоара 
прошловековних српских позоришта не знају ни за један комад под 
насловом „Битка косовска".) У том случају бисмо без двоумљења 
„Милоша Обилића" (што је, иначе, друго име за Стеријин „Бој на 
Косову"), приписали др Јовану Суботићу чији је истоимени комад онда 
много игран на разним странама. Репертоар су још чинили: мелодрама 
„Зидање Раванице" Атанасија Николића, јуначка игра „Хајдук Вељко" 
Јована Драгашевића, „Јаничар" Филипа Глогића, „Низ бисера" Карла 
фон Холтајна, „Српкиња у харему" Милоша Стојановића и „Раздор 
браће о краљевини" (односно: „Војислав краљ српски или Раздор браће 
о краљевини") Василија Јовановића. „Мејрима и хајдуци", последња 
представа за коју знамо да су је изводили најранији ваљевски позо-
ришници, могла би да буде „Мејрима или Ослобађање Бошњака" 
Матије Бана. 

За нешто више од дванаест година (од фебруара 1860. до октобра 
1872) изведено је на сцени Ваљевског позоришта шеснаест представа. 
Премијера „Светислава и Милеве" била је 7. фебруара 1860. Прво 
извођење представе „Мејрима и хајдуци", последње на репертоару 
овога позоришта за коју сада знамо, била је у суботу 14. октобра 1872. 
године. Пре тога, у недељу 30. септембра, игран је „Низ бисера", а 
нешто раније (током септембра) Глогићев „Јаничар".13 За све остале 
представе не знамо ни време ни редослед извођења. Ваљевци су тада 
играли репертоар који је средином 19. века био омиљен у српским 
театрима. Кратковеки Театар на Ђумруку је, на пример, од шеснаест 
ових комада извео 1841/42. седам, Позориште „Код јелена" (такође 
београдско) девет током 1847/48, а Српско народно позориште у Новом 
Саду у раздобљу 1861-1865. чак дванаест ових дела. 

Ваљевско позориште је у својој књижници, крајем септембра 1872. 
године, имало сва дотад изведена дела и још десет овде неиграних. Та 
библиотека је убрзо обогаћена новим драмама, добијаним као помоћ од 
београдског Народног позоришта. Из Београда је - известило је „Једин-
ство" нешто касније - стигло обећање да ће жеља Ваљеваца бити 
испуњена.14 Тада је, наиме, од Београђана тражено да шаљу „по своме 
избору сваког месеца по 4 дела" уз превасходну заинтересованост 
тражилаца да то буду комади „који ће годити овдашњем становништву" 

13 Г. Ковијанић: н. д., 820 
14 Јединство, бр. 222,14. октобар 1872, 2 
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пошто су овде „представе увек топлије примљене које заузимају места у 
нашој историји". 

Кад је управа Ваљевске читаонице тражила, у септембру 1872. 
године, од Народног позоришта у Београду драмска дела за извођење на 
сцени Ваљевског позоришта, она је већ била обезбедила 36 цванцика на 
име надокнаде за преписивање у Народном позоришту оних дела која 
до тада нису била штампана.15 О финансијском пословању Позоришта 
у Ваљеву у могућности смо да изнесемо још два податка. На сваку 
представу трошено је 200 гроша чаршијских, саопштио је, према листу 
„Јединство" од 11. фебруара 1871. године, Владимир Протић у својој 
јавној беседи о позоришту. Три године касније ваљевски окружни 
начелник је известио Стојана Новаковића, министра просвете и цркве-
них дела, да је у укупном приходу Читаонице у Ваљеву, са којом је 
Позориште било у заједници, од 10.276 гроша чаршијских, остварених 
током 1874. године, на проход од позоришних представа отпадало 
нешто више од петине - 2.231 грош чаршијски. Нешто већи износ 
(2.968 гроша) добијен је од беседа и села, а 697 од „интереса", што би се 
извесним делом такође морало сматрати приходом позоришта.16 Из 
структуре расхода не види се колико је отпало на позоришне трошкове. 
У време писања тог извештаја имовина Ваљевске читаонице вредела је 
23.020 гроша чаршијских. Њу су чиниле и позоришне ствари, вредне 
6.720 гроша чаршијских. 

Из података да је прва позоришна дружина у Ваљеву настала „између 
званичника тамошњих", рекло би се да су њу основали овдашњи 
државни чиновници, људи запослени у суду и начелству. Са њима су у 
том подухвату могли бити и малобројни ваљевски учитељи. Немогуће 
је, међутим, с поуздањем било кога од њих поменути као њеног 
највероватнијег оснивача. 

Владимир Протић, који је 1871. године пред Ваљевцима беседио о 
позоришту, живео је у Ваљеву и у време пописа становништва, проведе-
ног 1862. године. Тада је, као практикант у суду, имао 20 година.17 

Могуће је да се он још као осамнаестогодишњак укључио у рад тек 
основаног аматерског позоришта, али не и то да му је, тако млад, могао 
бити један од оснивача. Протић је 1872. радио као телеграфиста. 

Извесно време члан ове дружине био је и Јанићије Томић, писар 
Окружног начелства, који је почетком 1870. године новачано помогао 
сиромашне ваљевске основце.18 Њега пак нема међу житељима Ваљева у 
време пописа становништва, што значи да он 1862. није овде ни живео, 
а можда ни пре тога. 

15 Г. Ковијанић: н. д., 821 
16 3. Рамковић: н. д., 74 
17 Б. Перуничић: н. д., 828 
18 Школа, бр. 5,10. фебруар 1870, 78 
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Судећи по ономе што је на неколико места навео Љубомир Павло-
вић, могло би се основано помислити да је један од оснивача био 
Живко Тадић, моћни трговац, уз то образована и угледна личност,19 

који је, уосталом, 1872. године, као благајник Читаонице ваљевске, 
послао Народном позоришту у Београд писмо о стању ваљевског театра. 

У рад дружине укључио се од свога доласка у Ваљево 1869. године 
апотекар Клаудије Прикелмајер. „Бенгалску ватру и физичке ствари 
оправља нам овдашњи апотекар" - каже Живко Тадић у оном писму 
Народном позоришту, очито мислећи на имаоца прве апотеке у овој 
вароши. Писац књиге „Фармација у Ваљеву у XIX" веку чак каже да је у 
том позоришту Прикелмајер истовремено био управник, режисер, 
преводилац и глумац, и да је, уз све то, у својој апотеци справљао 
шминке за глумце, лепкове за глумачке браде, бркове и косе, средства за 
уклањање шминке и „мешавине за бенгалске ватре у разним бојама". 
Свему томе он се научио на студијама фармације у Бечу и док је потом 
живео у Ђакову (Славонија), где је такође био припадник аматерске 
позоришне дружине.20 Ту пише и да је Прикелмајер, штавише, учество-
вао у оснивању аматерског позоришта у Ваљеву. У његовој обнови -
можда; у оснивању, ипак, не. 

Први ваљевски апотекар Клаудије Прикелмајер је, по свему судећи, 
један од најагилнијих позоришних делатника у Ваљеву седамдесетих 
година 19. века, дакле у другој деценији постојања најстаријег театра у 
овом граду. У прилог тој оцени говори и један чланак о Прикелмајеру 
др Миливоја Миленковића из 1965. године.21 И Миленковић, истина, 
греши приписујући Прикелмајеру учешће у оснивању прве позоришне 
дружине у Ваљеву при чему, свакако, мисли на његов знатан допринос 
њеној обнови, али истовремено пружа и неколико занимљивих чиње-
ница које би у будућим истраживањима ваљало подробније испитати. 

Прва је да је оснивању (или обнови) аматерског позоришта претхо-
дило „прво гостовање Крагујевачког позоришта у Ваљеву" које је 
Ваљевце пресудно подстакло на тај подухват. У Крагујевцу су се, доиста, 
много пре него у Ваљеву почеле догађати позоришне представе, а у 
време настанка ваљевског Добровољног друштва за театарска представ-
љања тамо је већ читавих десет година радило слично аматерско 
друштво. Оно је могло овамо долазити и непосредно пред настанак 
Ваљевског позоришта, а и уочи неке од његових обнова, у време кад је 
Прикелмајер тек постао Ваљевац, али о томе немамо никаквих података, 
нити нам се такав долазак чини нарочито вероватним. Књига Рајка 
Стојадиновић о Крагујевачким позориштима исцрпно приказује рад 

19 Љ. Павловић: н. д., 295 
20 В. Марјановић: Фармација у Ваљеву у XIX веку, Ваљево 1970,179 
21 М. Миленковић: Апотекар Клаудије Прикелмајер, Српско лекарско друштво -

Секција за историју медицине и фармације, књ. II, Београд 1965,108-113 
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тамошњег Добровољног театралног друштва, али она зна само за један 
његов излазак на страну - у Београд 1867. године.22 

Према др Миленковићу, у Ваљеву „међу првим придобијеним 
глумцима-аматерима најславнији је био Влајко, звани Бекон, због 
велике сличности са Беконом". Он је „пио не из чаше већ из тулумине" 
па је „његова глума била изузетна по слободи наступа и разним 
импровизацијама" за шта је „био крив Бахус а не режисер". ~ У 
настојању да откријемо о којој је личности ту највероватније реч, 
зауставили смо се на Владимпру Протићу, најпре писару у начелству па 
ваљевском телеграфисти, о коме је овде било речи. Име Владимир лако 
се, и често, преименовало у Влајко. 

Клаудију Прикелмајеру је ускоро по доласку у Ваљево умрла жена, 
са њим дошла из Ђакова, па се он овде оженио ћерком Атанасија 
Николића, књижевника и математичара. Николић је, пише др Миленко-
вић, помогао зету „при оснивању позоришта и био му је саветодавац 
при избору позоришних комада". Раније смо већ изнели да је у Ваљеву, 
пре јесени 1872. године, играна мелодрама Атанасија Николића „Зида-
ње Раванице" али се, засад бар, не да успоставити никаква поузданија 
веза између те чињенице и тврдње др Миленковића. 

Све би то било јасније и уверљивије да је др Миливоје Миленковић 
пружио изворе на којима је засновао тај свој чланак, најпре (1961. 
године) изложен као предавање. Можда би се на основу тих извора 
могло и о позоришту дознати штогод више од онога за шта у једном 
његовом чланку (предавању) о свеукупном Прикелмајеровом животу и 
раду није било места. 

Радован М. Драшковић помиње имена десетак ваљевских глумаца 
аматера (међу њима у већини су млади оновремени трговци). То су: 
Јован Гођевац, Милоје Тадић, Лазар Лазаревић, Радомир Тадић, Коста 
Мартиновић, Драгић Стојшић, Таса Стојановић, Милан Максимовић, 
Драгомиц Глишић, касније сликар, Миша Михаиловић, касније лекар, 
и други."4 Верујемо да се бар већина њих колико-толико доиста 
ангажовало у раду Ваљевског позоришта, али је сасвим сигурно да је 
скоро за све тај ангажман био могућ тек почетком седамдесетих година; 
за неке ни тада. Драгомир Глишић је, на пример, рођен тек 1872. 
године. Милоје Тадић је у време пописа из 1862. имао свега пет година, 
Коста Мартиновић седам, Драгић Стојишић девет. Једино је Радомир 
Тадић био старији (имао је 1862. двадесет и три године)Л док је Таса 
Стојановић дошао у Ваљево после 1871. Највероватније је, према томе, 
да су они, ради прављења позоришних представа, били на окупу 
осамдесетих година. 

22 Р. Стојадиновић: Крагујевачко позориште 1835-1951, Крагујевац 1975,62 
23 М. Миленковић: н. д., 113 
24 Р. М. Драшковић: Ваљево у прошлости, Ваљево 1983, 324 
25 Б. Перуничић: н. д„ 821, 826, 859 и 860 
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Учитеља Станка Убавкића и Васу Јанковића ваљевски истиричари 
Љ. Павловић и Р. М. Драшковић сматрали су душом овог позоришта, 
додајући да је Убавкић у исто време „био управитељ и редитељ и 
главни интендант". Јанковић је, међутим, за учитеља у Ваљеву дошао 
1866. године; негде иза 1872. пада и Убавкићев прелазак овамо из 
Штитара у Мачви. Ни они, дакле, нису могли да буду оснивачи првог 
ваљевског позоришта. 

У попису житеља Ваљева из 1862. године, међу људима који се 
помињу у вези са првим ваљевским позориштем, налази се и Филип Н. 
Глогић, правозаступник (адвокат), чију је драму „Јаничар" ваљевски 
театар играо 1872. Он је у Ваљеву рођен 1831, овде стекао и основно 
образовање. Иако се о његовој везаности за Ваљево не зна више ништа, 
чини се да би он могао да буде један од важнијих актера у почетном 
раздобљу рада Добровољног друштва за театарска представљања. Мож-
да и у његовом настајању. Он је „од јула 1850. до маја 1851. похађао 
наставу глуме код бечких комичара Тројмана и Рота и поново тамо био 
1854.27 У лето 1857. учествовао је са београдским истомишљеницима у 
оснивању Омладинског позоришног друштва (међу тринаест потпи-
сника документа о оснивању тог аматерског позоришта његово име је 
на другом месту)28 Почетком 1859. бавио се адвокатуром у Смедереву и 
Београду и играо у представама дилетантског друштва Лазара Пра-
порчетовића. Глогић је потом био књиговођа Окружног суда у Пожа-
ревцу, али је у јулу 1860. дао оставку на државну службу и вратио се у 
Београд. Негде иза тога преселио се са породицом у Ваљево и на 
родитељској окућници покушавао да живи од адвокатуре. 

У доба док се налазио међу Ваљевцима, он је, по свему судећи, био 
човек са најзнатнијим позоришним знањем и искуством. Сасвим је, 
отуда, вероватно и то да се он непосредно укључио у отпочети 
позоришни рад у Ваљеву. 

Глогић је умро у Обреновцу, у мају или јуну 1870. године. „Завршио 
је свој живот тешко болестан и у беди, оптерећен још и децом" - писао 
је Боривоје С. Стојковић 29 Од Стојковића дознајемо и то да је Глогић 
играо „успешно карактерне улоге". 

Филипу Глогићу су, 1865. године, штампане у Београду драме 
„Наход и Даница" и „Црни јастреб". Те године је радио и на покретању 
забавника „Милица" (тако му се и жена звала) а за 1867. издао је и 
календар „Јелица". У штампарији Николе Стефановића у Београду 
објављен му је 1871 (посмртно) „Јаничар" („жалосна игра у 4 раздела"). 

26 Б. Перуничић: н. д., 846 
27 С. Војиновић: Филип Н Глогић (у књизи Ф. Н. Глогић, „Повратак бродара"), Ваљево 

1995,5 
28 Г. Ковијанић: Нопи подаци о Друштпу српског театра, Театрон, бр. 2, децембар 1974, 

32 
29 Б. С. Стојковић: Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба, 

Театрон, бр. 10/Tl, децембар 1977,116 
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Тај комад је често игран у другој половини 19. и почетком 20. века. У 
Народном позоришту у Београду имао је праизведбу 18. октобра 1870. 
године и до 1912. доживео је у тој кући још 19 извођења. Стављање 
„Јаничара" на репертоар ваљевског позоришта не може се, према томе, 
објашњавати само сентименталним разлозима према некадашњем су-
грађанину. 

Глогићевом драмском опусу припада и изгубљена драма „Нема брата 
док не роди мајка". Огледао се у преводилаштву, поглавито драмских 
али и других књижевних остварења. Писао је поезију.30 

Ваљевско позориште је у јесен 1872. године имало „представљачког 
особља" (глумаца) 40, што доиста представља импозантан број, чак и за 
данашња аматерска друштва.31 Аматерско позориште у Крагујевцу, од 
Ваљева и онда у сваком погледу развијенијој вароши, имало је, на 
пример, 1856. године, преко 30 чланова, укључујући у тај број и пратеће 
(техничко) особље, док је тамошњи играјући ансамбл „у најбољу руку" 
имао 16-18 глумаца.32 Само на основу тог податка могло би се рећи да је 
међу тадашњим Ваљевцима позориште представљало веома интересантну 
чаролију која их је мамила да се у њу и најнепосредније укључе. 

Свих четрдесетак ваљевских глумаца били су мушкарци и они су по 
потреби тумачили и женске улоге. Жене су се за глуму, бар у Београду, 
могле ангажовати само под условом да тај њихов труд буде плаћен, а за 
то у Ваљеву није било могућности. Ваљевци су, отуда, били принуђени 
да за извођење бирају комаде са мало женских ликова. 

Ми, с друге стране, ништа не знамо о броју репризних извођења 
представа, а ни о броју гледалаца, просечно присутних тим приредбама. 
Располажемо тек понеким податком који основаном чине претпоставку 
да их је могло бити прилично. У вести из 1860. о оснивању Добровољ-
ног друштва за театарска представљања каже се да се ваљевско грађан-
ство „радо одазвало овом предузећу".33 А лист „Јединство", од 14. 
октобра 1872, после премијере „Јаничара" и „Низа бисера", пише: 
„Света је било оба пута толико да већ није имало где стати". И то је све. 

Дотадашњи дванаестогодишњи рад позоришта, као што смо рекли, 
није се одвијао у континуитету. До прекида је долазило „и због мењања 
представљачког особља". Управо у ту јесен, 1872. године, измењен је 
највећи део извођачког ансамбла, па сарадник „Јединства", извештава-
јући о два већ изведена дела („Јаничар" и „Низ бисера"), оцењује: „Кад 
се узме да су глумци у оба комада махом 'новаци на бини', онда се може 
рећи да су представе добро испале".34 

30 С. Војиновић: н. д., 6-10. - Војиновић је сабрао Глогићеве песме и објавио их 1995. у 
збирци „Повратак бродара". 

31 Р. Ковијанић: Грађа Архива Србије..., 820 
32 Р. Стојадиновић: н. д., 56 
33 Србске новине, 23. фебруар 1860,1 
34 Јединство, бр. 222,14. октобар 1872, 2 
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Уз понеки досад познати документ о постојању и раду ваљевског 
Добровољног друштва за театарска представљања и ретке новинске 
чланке који га спомињу, од тога театра остао је до наших дана и један 
метални печат елипсастог облика који се налази у Народном музеју у 
Ваљеву. На њему пише: „Дружина позориштна Ваљево". Нема никаквог 
податка кад је тај печат и одакле доспео у ову музејску збирку. 

Пре овог ваљевског театра настало је у Кнежевини Србији још 
неколико сличних дружина позоришних аматера. Већина их има у свом 
имену одредницу „добровољно". „То су биле" - пише Рајко Стојадино-
вић - „веома крхке, слабашне организације, основане на добровољној 
вољи чланова. Лако су се гасиле, прекидале, растајале. И поново 
обнављале у новој иницијативи. Често су нестајале после прве 'преми-
jepe'. Отуда у њиховим биографијама има пуно празнина, прескока, а 
хронологија им је несигурна и искидана." Таква позоришта постојала 
су у Шапцу (основано 1840), Пожаревцу (1841), Смедереву (1842), 
Крагујевцу (1850), Лозници (1850), Ужицу (1856), у Београду у неколико 
наврата. У вести о оснивању позоришне дружине у Ваљеву стоји да „и у 
варошици Обреновцу има друштво, које у маломе даје театарске забаве", 
оно је настало још 1852 (Обреновац је тада био у Ваљевском округу). 
Занимљиво је да је у односу на ваљевску позоришну дружину, која је 
постојала петнаестак година, једино крагујевачка имала дужи век -
трајала је више од четири деценије.35 

35 Р. Стојадиновић: н. д., 46 
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Као што је овде већ више пута речено, прва премијера првог театра у 
Ваљеву дата је 7. фебруара 1860. године. То је, дакле, датум његовог 
сценског, слободно бисмо могли рећи и правог рођења. Правно рођење 
се, наравно, догодило нешто раније, на самом почетку 1860. или, што је 
још вероватније, при крају 1859. Осврћући се на појаву аматерских 
позоришних дружина по Србији, аутор књиге о крагујевачком театру 
појаву позоришта у Ваљеву, као једног од неколико најстаријих, везује 
за 1859. годину када га је, ако добро разумемо његову тврдњу, регистро-
вао овдашњи окружни начелник.36 Свакако да је на самом почетку 
одржан какав скуп присталица иницијативе о оснивању театра на коме 
је донета и одговарајућа одлука. Кафане су онда биле најподесније за 
таква окупљања. Уз избор управитеља, управног одбора и, евентуално, 
још каквог функционера, приступило се изради правила која су онда, 
посредством окружног начелника, слана Министарству просвете на 
одобрење. Уколико није било примедби, правила су, са министровим 
одобрењем, враћана начелству, после чега је дружина могла да почне 
рад. 

У Ваљеву је тај посао урађен са извесним задоцњењем - у октобру 
1860. Оружни начелник Аксентије Срећковић обавестио је Попечитељ-
ство (министарство) просвете, 4. октобра 1860, о томе „како се овде у 
вароши саставило једно друштво које је у намери да театар установи" и 
да се ради тога оно обратило Начелству за одобрење. Поднета правила 
Министарство просвете је послало Министарству унутрашњих дела да 
оно утврди има ли каквих примедби са полицијског становишта. 
Одатле је повољан одговор упућен Министарству просвете 19. октобра 
1860.37 Оно га је свакако убрзо послало Окружном начелству у Ваљеву 
али документ о томе и текст правила нисмо успели да пронађемо, 
уколико су било где до данас и сачувани. 

Ваљево је у време настанка свог првог позоришта мала, чак и за 
србијанске прилике, трећеразредна варош. Имало је свега 1.865 станов-
ника (међу њима су 23 чиновника), 501 приватну кућу, 182 дућана и 58 
механа. Овде је седиште окружне државне власти (начелства) и окруж-
ног суда, овде су окружни физикус (тада доктор медицине и хирургије 
Франц Тесар) и окружни инжењер (Стеван Ђуричић). Има мушку (са 
два учитеља) и женску (са једном учитељицом) основну школу. Има 
цркву са седиштем ваљевског протопрезвитера. Писмоносна пошта је 
одашиљана три пута седмично, а аманетна (пакети) петнаестодневно 
„по дилижанси", али још није било телеграфа. Те године основана је 

36 Р. Стојадиновић: н. д., 74. - Аутору те књиге припада заслуга да је први и једини међу 
историчарима позоришта у Србији уочио појаву најстаријег театра међу Ваљевцима, 
знао је да је његов век почео 7. фебруара 1860. представом „Светислав и Милева" и да 
је оно трајало „преко петнаестак година са повременим кризама". 

37 Архив Србије - Министарство просвете, 1860, Ф 1469 
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пивара. Власт је настојала обезбедити да свака кућа у округу да по једна 
кола камена за калдрмисање варошких улица. 

Доктор Тесар је у свом редовном годишњем извештају Санитетском 
одељењу Министарства унутрашњих дела написао и то да је 1860. 
године било „мало болујућих" али пуно кише због чега су виногради 
слабо родили а од пшенице се добијало лоше брашно. Школске 
просторије у Ваљеву „потреби времена не одговарају" па се он отуда 
залаже за затварање здања и организовање наставе по приватним 
кућама. Незадовољан је др Тесар и тиме што се 2/3 Ваљева налазило на 
узаном простору са десне стране Колубаре, изложено честим поплава-
ма, и што је ваљевско гробље разграђено и на подводном терену.38 

Те године прошао је кроз Ваљево Феликс Каниц, „мађарски илустра-
тор, археолог и путописац". Њему се учинило да Ваљево, „захваљујући 
своме повољном географском положају... спада међу најзначајније 
градове у Србији с великом будућношћу". Изненадило га је „својим 
великим пространством, својим добро зиданим, увек црепом покриве-
ним кућама и својим лепим црквеним звонцима", али не и то да се и 
овде, као и другде по Србији, свет много и страсно парничио.39 

Оснивање и рад Добровољног друштва за театарска представљања 
пали су у време почетка убрзаног развоја Ваљева, али и у време 
испуњено бурним догађајима. Ваљево ће 1862. добити „телеграфску 
штацију". У лето те године овде ће се стећи добровољци са разних 
словенских страна (око 3.000 људи), окупљени у Добровољачком корпу-
су, спремни за борбу против Турака. Неколико Ваљеваца (три Ненадо-
вића и по један Радовановнић и Тадић) главни су актери у убиству 
кнеза Михаила Обреновића у Кошутњаку 1868. године. Окружна болни-
ца је основана 1867, читаоница 1868, апотека и гимназија 1870, штедио-
ница (један од најстаријих новчаних завода у Србији) и певачко 
друштво 1871. До тада подигнута је нова и велика кућа за основну 
школу и гимназију, црква је добила велики и леп иконостас. Ваљево је 
до 1869. нарасло на град од 3.186 становника. 

Пресудни удео у тако брзом успону имало је укључивање у живот 
града школованих људи разних струка. Они су, једним делом, Ваљевци, 
повратници са школовања на страни, а другим досељеници из прекосав-
ских предела. 

Још увек премало знамо о првом ваљевском позоришту и његовим 
приврженицима да бисмо у непосреднију везу могли да доводимо 
оновремена овдашња догађања са радом тог театра, са његовим успони-
ма и падовима. Биће потребно још доста истраживачког труда да би се 
дошло до историјата дружине најстаријих ваљевских позоришника, 
који би био целовитији од овде изложеног. То је пут и до одговора на 

38 Љ. А. Поповић: Ваљево у очима једног лекара, Гласник ИАВ, бр. 12, Ваљево 1978,128, 
133 

39 Љ. Андрић: н. д., 61-64 
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многобројне недоумице, на многа питања постављена у овом разматра-
њу. Ваља, с друге стране, имати у виду и околност да се ни оволико не 
зна о сличним позориштима у Шапцу, Ужицу, Пожаревцу, Смедереву, 
старијим али, додуше, не и дуготрајнијим од ваљевског. 

РЕЗИМЕ 
Прва позоришна дружипа у Вал>епу - Друштво за театарска представља-

ња - основана је почетком 1860. године и већ фебруара месеца представила се 
извођељем „Светислава и Милеве" Јована Стерије Поповића. Уз извесне 
прекиде у свом раду, праћеном узлетима и посустајањима, одржава се 
петнаестак година. Можда и нешто дуже. 

Дилетантске позоришне дружине настајале су у низу градова у уну-
трашњости Србије и пре него што се то догодило у Ваљеву (током четрдесе-
тих и педесетих година 19. века), али нигде нису трајале толико дуго и о 
ниједној се не зна колико о овој ваљевској. Зна се скоро у потпуности 
репертоар који је играо први театар међу Ваљевцима, зна се где су извођене 
представе и у којим сценским условима, понешто је познато и о актерима 
тог подухвата, једног од најранијих у свеукупној културној историји 
Ваљева. 

SUMMARY 
The first theatre сотрапу in Valjevo, The Сотрапу for Theatrical Performing, was 

established at the beginning of 1860. As early as in February, it introduced itself by 
performing „Svetislav and Mileva" by Jovan Sterija Popović. With certain interruptions in 
its vvork, accompanied by ascent and vveariness, it kept vvorking for fifteen years, maybe 
even longer. Amateur theatre companies had ben founded in тапу towns in the inland of 
Serbia even before it happened in Valjevo (during the forties and fifties in the 19th 
century), but nowhere did they last for so long and it is not known so much about апу of 
them like about the one in Valjevo. The repertoire which was performed by the first 
theatre in front of the citizens of Valjevo is known almost completely, it is known where 
the performances were organized and in which stage conditions, something is also known 
about the protagonists of that project, one of the earliest in the entire cultural history of 
Valjevo. 
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Катарина Милиновић 

ГРАДСКО Н А Р О Д Н О ПОЗОРИШТЕ (ГНП) У ВАЉЕВУ 
1 9 5 0 - 1 9 5 6 

Професионално ГНП у Ваљеву има своје корене у Окружном народ-
ном позоришту, образованом почетком 1947. год. Ово позориште је 
настало као резултат напора послератних власти да, у складу са 
актуелном политиком, промовишући идеје и циљеве КПЈ. У условима 
обнове и изградње позоришта су испуњавала своју сврху постојања у 
културно-пропагандном раду са масама. Већина наступа је била испод 
дозвољеног минимума квалитета, али се преко тога прелазило због 
претходно наведеног разлога. Нова културна оријентација формулиса-
на је након раскида са ИБ-ом, када је утврђен и нови партијски курс на 
III пленуму СК КПЈ јула 1949. год. Раскидају се окови административ-
них стега и бирократизма у просвети и културној политици и шири се 
улога и иницијатива народних маса. 

Ваљево је 50-их година имало позоришну традицију која сеже од 
1860. год. Захтеви средине су били измењени у односу на предратни 
период, услед тешких економских и социјалних прилика послератне 
Југославије. Нова позоришна публика је, у социјалном погледу, била 
углавном састављена од нижих и средњих друштвених слојева -
радника, ђачке омладине, војника и нешто мало образованих људи 
(политички ангажованих и опредељених у духу нових идеја). Грађанска 
класа, тачније оно што је од ње остало, било је по страни од културе за 
широке народне масе. 

1) Аматерски период ваљевског позоришног живота 
У формалном смислу, све је почело тако што је на иницијативу 

Градског комитета партије одлучено 4. IV 1950. год. да се оснује 
Централна драмска група. Највећи део оснивачког ансамбла чинили су 
дотадашњи чланови „Абрашевића" и „Полета". Оснивачка скупштина 
ГАП-а1 је одржана 17. IX 1951. год. у сали Ваљевске гимназије. Реферат 

1 ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Записник седница (Управа позоришта, Оснивачка 
скупштина и раднички савети), књ. инв. бр. 1 (1950) 
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„О развоју позоришта и његовој улози у васпитању народних маса" 
поднела је Катарина Храњец, професор књижевности у Ваљевској 
гимназији. Инсистира се на томе да је „глума као уметност присту-
пачна сваком поштеном радном човеку, свим људима који упркос свим 
препрекама иду у сусрет лепшем и смзећнијем животу, иду у социјали-
зам. Изабрана је управа позориштаг 

1. Љубомир Ковачевић, управник 
2. Станко Деспотовић, редитељ 
3. Катарина Храњец, редитељ 
4. Предраг Јовановић, технички референт 
5. Добросав Перић, економ 
6. Буда Петковић, благајник 
7. Вука Николић, члан Управног одбора 
Изабран је Надзорни одбор и Уметнички савет. Одлучено је да се 

свечано отварање позоришта изврши 4. IX 1950. год. у 20 часова. 
У децембру је ГАП преузето од Градског одбора4 Народног фронта у 

Ваљеву, са целокупном припадајућом имовином, правима и обавезама, 
без накнаде. Убудуће ће се позориште, од 1. I 1951. водити под именом 
Градско народно позориште (ГНП) у Ваљеву. 

2) Професионално ГНП у Ваљеву 
Седница Управе5 је одржана 1. I 1951. год. и на њој је донет план 

рада и утврђен је репертоар. Раднички савет и Управни одбор су 
изабрани 13. III 1951. год. За управника је 1. IV 1951. постављен Милош 
Милановић, до тада чиновник у Заводу за социјално осигурање у 
Ваљеву. Од почетка позоришне сезоне 1950/51, до краја априла, публику 
је чинио углавном образовани слој грађана. Онда долази до великих 
промена у структури позоришне публике, захваљујући продаји карата 
од стране фронтовских организација. Представе почињу да посећују 
широки радни слојеви који никада раније нису гледали позоришне 
представе. Омладина и чланови Југословенске армије су посећивали 
позориште колективно. За сељаштво и сеоске ученике даване су посебне 
представе. У циљу остварења свог васпитног значаја, позориште је 
планирало колективне посете ван града. У мају се гостовало у Лајковцу, 
а у јуну у Обреновцу.6 

ГНО је 6. V 1951. издао решење којим се одређује Комисија за израду 
правилника, која је у року од петнаест дана израдила поменути 
документ. Извршни одбор Народног одбора града Ваљева донео је 

2 Исто 
3 Исто 
4 Исто, Решење ГНО-а Ваљева од 28. XII 1950. год. о преузиману ГАП-а од ГО НФ-а, 

кутија инв. бр. 13, документ бр. 28 289/1950 
5 ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Записник седница( Управа позоришта, Оснивачка 

скупштина и раднички савети), књ. инв. бр. 1 (1950) 
6 Исто, Годишњак ГНП-а у Ваљеву за позоришну сезону 1950/51, кутија инв. бр. 15/2 
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правилник7 24. VIII 1951. Позориште послује као самостална установа 
под надзором Савета за просвету и културу НО града Ваљева. „Предмет 
пословања је ширење просвете и културе кроз позоришну уметност, у 
циљу васпитања најширих народних слојева у духу позитивних текови-
на науке, демократских права стечених у НОБ-у и народној револуцији 
наших народа, уз посебно неговање националних и патриотских осе-
ћања."8 

Финансије 
Финансије су биле главни проблем у току постојања и рада позо-

ришта. Основна финансијска средства били су приходи од представе и 
дотације од Народног одбора града, под чијим је надзором позориште 
било, као и дотације од привредних предузећа. Анализом прегледа 
завршних рачуна9 да се закључити да позориште, временом, почиње да 
зависи искључиво од дотација. У просеку 25% прихода остваривано је 
од улазница а 75% обезбеђивано је дотацијама. Од расхода, у просеку 
57% је одлазило на плате и додатке, а 43% на остале трошкове. Треба 
узети у обзир да је послератно друштво, са неразвијеном привредом и 
пољопривредом, као основни задатак поставило индустријски развој. 
Стога су могућности за развој културе биле јако ограничене. 

Без обзира на сталне финансијске проблеме, јавност је често са 
правом критиковала недостатак професионализма. Плате запослених у 
позоришту су биле веће у односу на плате радника неких производних 
занимања. Милош Милановић, управник, у децембру 1951. примио је 
7 370 динара,10 а директор Градског предузећа „Драгојло Дудић" 7 100 
динара.11 Просечна плата глумца кретала се око 4 800 дин.12, док је 
возач у индустријском привредном предузећу имао 4 420 дин.13 Мора се 
имати у виду да је већина глумаца била без стручних квалификација за 
свој посао. У децембру 1955. управник Милош Милановић је имао плату 
од 9 900 дин., а глумци су примали у распону од 9 300 до 15 400 дин.14 

Најтачнију оцену финансијског стања дала је анкета о позоришту: 
„Није све у новцу, већ у питању како трошењем тог новца остварити 
уметнички еквивалент."15 

7 Исто, Правилник о организацији и пословању ГНП-а у Ваљеву, кутија инв. бр. 15 (1951) 
8 Исто 
9 Исто, Завршни рачун за 1951. год, кутија инв. бр. 16 (1951) и Завршни рачун за 1952. 

год., кутија инв. бр. 16 (1952) 
10 Исто, Платни спискови, кутија инв. бр. 16/4 
11 ИАВ, Фонд „Градско предузеће Драгојло Дудић", Платни спискови, кутија инв. бр.10 
12 ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Платни спискови, кутија инв. бр. 16/4 
13 ИАВ, Фонд Индустријско привредно предузеће „Тика Марић" Мионица 1950-54, 

Платни спискови, књига инв. бр. 3 (1951) 
14 ИАВ, Фонд ГНП 1950-1956, Платни спискови, кутија инв. бр. 16/4 
15 „Напред", бр. 300,1954, стр. 4 
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Репертоарска политика 

Послератно позориште, у складу са циљевима културне политике, 
морало је да задовољава потребе идеологије. Сугерисан је позитиван 
однос према националној култури и неговање традиција. То је значило 
да је требало играти изабране комаде који су афирмисали српски 
национални театар. Све оно што се збивало у Краљевини Југославији, 
сматрано је грађанским позориштем коме су додавани атрибути „буле-
варског и буржоаског". У суштини, потпуно су примењене партијске 
оцене о политичком уређењу и друштвеном животу у овом раздобљу. У 
новим животним условима било је неопходно извршити ревизију 
целокупног позоришног репертоара. Прихваћени су светски класици, 
али је око њиховог извођења и актуелизирања било доста дилема. Стога 
је избор био скучен и једностран. Селекције су биле догматске и крајње 
исполитизоване. 

У одабиру пожељних комада доминирала су дела са социјали-
стичком тематиком, па је зато фаворизован реализам руских класика. 
Репертоари су потпуно подређени идеолошким потребама нове реално-
сти. Зато је и најпогубније било одрицање свега онога што је строго 
национално, а односило се на литературу од средњег века до 40-их 
година XIX века. Основе репертоарске политике биле су реализам и 
социјална литература. Фаворизовано је све што долази из земаља 
народне демократије. То је превасходно био захтев домаћих политичара 
који су желели да и на овај начин учврсте нераскидиву повезаност са 
совјетском Русијом. У пракси, позоришни радници су наилазили на 
недостатак драмских дела совјетских писаца, као и оних из земаља 
народне демократије. Стога је разумљиво што је дошло до стихијности, 
па се преводило без икакве критичности. Основно је било да је реч о 
делима која на било који начин своје порекло воде из совјетског 
позоришта. Јавност углавном није била упозната са оценама вредности 
ових дела. 

Почетком 50-их година у измењеним политичким условима, након 
раскида са ИБ-ом, повучена је главнина дела савремених совјетских 
писаца, а захтеви за подражавање њиховог театра престали су да буду 
обавезујући. Промене су водиле ка озбиљнијем осмишљавању реперто-
арске политике. Пробијају се догматска ограничења и изводе се дела 
класика и савремених светских писаца, нарочито америчких, францу-
ских, енглеских. Изборено је право да свако позориште за себе пројекту-
је своју програмску оријентацију на основу властитих могућности и 
хтења. Нова оријентација позоришта је афирмисала и критичност 
према традицији, као и према самој стварности. Међутим, готово сва 
провинцијска позоришта нису ни имала времена да достигну максимум 
и искажу све своје уметничке могућности. 
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РЕПЕРТОАР ГНП-А ПО СЕЗОНАМА 

Сезона 1950/5716 

1) Хајдук Станко - Јанко Веселиновић 
2) Пут у злочин - М. Крањец 
3) Покондирена тиква - ЈованСтерија Поповић 
4) Народни посланик - Бранислав Нушић 
5) Коштана - Борисав Станковић 
6) Подвала - Милован Глишић 
7) Ожалошћена породица - Бранислав Нушић 
8) Весело вече 
9) Кнез Иво од Семберије; Моравка 

10) Ђидо - Јанко Веселиновић 
11) Мати и друге драмске слике - Максим Горки 

Сезона 1951/5217 

1) Избирачица 
2) Карлова тетка 
3) Хасанагиница; Шаран 
4) Шокица 
5) Зулумћар 
6) Весело вече 
7) Први кораци - Катарина Храњец 
8) Црвенеруже 
9) Чвор 

10) Зона Замфирова - Стеван Сремац 
11) Школски надзорник; Љубавно писмо 
12) Дубоки су коренови 
13) Ивкова слава - Стеван Сремац 

Сезона 1952/5318 

1) Три према један - Петар Петровић Пеција (старији) 
2) Ивица и Марица - Добривој Каписазовић 
3) Посвојче - Катарина Храњец 
4) Свет - Бранислав Нушић 
5) Зулејка - М. Димић 
6) Покојник - Бранислав Нушић 
7) Два наредника - Ђурковић 
8) Др - Бранислав Нушић 
9) Ватра и пепео - Мира Пуц 

10) Смрт мајке Југовића - Иво Војновић 
11) Топаз - М. Пањол 
12) Шпијун - В. Черкез 
13) Зла жена - Јован Стерија Поповић 

16 ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Статистички подаци о раду ГНП-а у Ваљеву од априла 1950. 
год. до 31. VIII 1956. год., кутија инв. бр. 13/7 

17 Исто 
18 Исто, Списи неевидентирани у деловодном протоколу, кутија инв. бр. 14/3 
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Сезонп 1953/5419 

1) Зла жена - Јован Стерија Поповић 
2) Шпијуни - В. Черкез 
3) Г-ђа министарка - Бранислав Нушић 
4) Човек који није постојао - Јосип Лешић 
5) Хајдук Вељко - Ј. Драгашевић 
6) Дугоња, Трбоња и Видоња - Младен Широла 
7) Кукавичино јаје - Ирма и Волтер Островски 
8) Без кривице криви - Николај Островски 
9) Кир Јања - Јован Стерија Поповић 

10) Огањ осветника - М. Томић 
11) Заједнички стан - Драгутин Добричанин 
12) Без трећег- М. Беговић 
13) Скамполо - Д. Никодени и Мико-Деније 
14) Васја Железова - Максим Горки 
15) Скрбник - Младен Широла 

Сезона 1954/5520 

1) Кир Јања - Јован Стерија Поповић 
2) Учене жене - Молијер 
3) Црвенкапа - Владимир Назор 
4) Младожења из Америке - Јервин 
5) Дукат на главу - Кулунџић 
6) Београд некад и сад - Бранислав Нушић 
7) Лажа и паралажа - Јован Стерија Поповић 
8) Инспектор је дошао - Џ. Пристли 
9) Ревизор - Николај Гогољ 

10) Птице без јата - Д. Роксандић 
11) Клупко - Будак 

Сезона 1955/5621 

1) Клупко - Будак 
2) И плови бели облак - Иван Раос 
3) Ожалошћена породица - Бранислав Нушић 
4) Хасанагиница - Огризовић 
5) Када наиђу деца - А. Русен 
6) Зона Замфирова - Бунић, Стеван Сремац 
7) Младост пред судом - Ханс Тимајер 
8) Коштана - Борисав Станковић 
9) Зовем се Слободан - Драгутин Добровић 

10) Волпоне - Б. Џонс 

19 Исто, Списи неевидентирани у деловодном протоколу, кутија инв. бр. 14/4 
20 Исто, Списи неевидентирани у деловодном протоколу, кутија инв. бр. 14/5 
21 Исто, Списи неевидентирани у деловодном протоколу, кутија инв. бр. 14/6 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА22 

Сезона Премијера Представе Посетиоци 
ђаци Војници Грађани Укупно 

1950-1951. 12 91 8.009 5.624 23.334 35.967 

1951-1952. 14 227 23.186 20.304 28.309 71.859 

1952-1953. 13 165 17.900 10.201 22.608 50.709 

1953-1954. 13 165 13.848 7.250 23.879 44.977 

1954-1955. 9 98 6.112 4.982 16.601 27.695 

1955-1956. 9 96 8.260 4.974 14.174 27.408 

6 70 842 77.315 53.395 127.905 258.615 

Рад позоришта је био праћен од стране културних и јавних радника, 
као и свих оних који су чинили позоришну публику. Представе су 
критиковане у културној рубрици листа „Напред" који је помно пратио 
збивања у позоришту. Највећа замерка је упућивана на репертоар. О 
томе се доста дискутовало и међу уметничким руководиоцима позо-
ришта. На радној конференцији одржаној 26. V 1953. професор Ваљев-
ске гимназије Драгутин Мијановић, уједно и члан уметничког савета, 
изнео је своје мишљење о репертоару: „Наш репертоар је врло слаб. 
„Два наредника" су литерарна нула, „Три према један" врло слаб а 
„Зулејка" нешто боља."23 

Нова оријентација у избору репертоара почиње сезоном 1954/55. 
Високом оценом критика је вредновала „Учене жене". „Ако се по јутру 
познаје дан онда по својој првој представи, обогаћеној са декором и 
реквизитима, Народно позориште ће потпуно освојити публику, која се 
до сада, можда са разлогом, одвајала од њега."24 Општи утисак за рад у 
овој сезони је да је увођењем класичних дела на репетоар, подигнут 
уметнички ниво извођења представа. Добри текстови су пружали 
могућност и просечним глумцима да из себе извуку максимум умет-
ничког израза. Тек су се у последњој сезони на репертоару нашла дела 
савремених писаца, која обрађују теме блиске оновременом човеку: 
проблем абортуса у комаду „Кад наиђу деца", живот послератне младе 
генерације у „Младост пред судом", питање истине и лажи, тј. двојност 
морала у „И плови бели облак". Публика и глумци су нашли онај дуго 
тражени осећај привржености и разумевања. Позориште је постало 
саставни део свакодневног живота града. Оно се није посећивало само 

22 Исто, Статистички подаци о раду ГНП-а у Ваљеву од априла 1950. до 31 .VIII1956. год., 
кутија инв. бр. 13/7 (1956) 

23 Исто, Записник радних конференција 1951-54. год., књига инв. бр. 2 (1953) 
24 „Папред" бр. 330/1954. год., стр.4 
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ради смеха и разоноде, већ и из неких дубљих порива и потреба. Управо 
тада је дошло до укидања ове културне институције што ће доста 
осиромашити културно-уметнички и просветни живот Ваљева. 

ГОСТОВАЊА 

Иако је позориште било градско, у оквиру својих редовних активно-
сти имало је гостовања ван града.25 Она су углавном зависила од 
финансија, али су на неки начин била и саставни део напора да се 
позориште приближи народу. Гостовања су најчешће организована у 
селима среза Ваљево, али и даљим местима где је било бољих могућно-
сти и услова за извођење представа. Позоришта, као ваљевско, била су 
непрекидно подстицана на гостовања да би се подигао општи ниво 
културно-васпитног деловања. Често су ти наступи били испод нивоа 
потребног квалитета, али је било важно само то колико је одржано 
наступа и колико је било посетилаца. 

Бр. Гостовања ван Ваљева Број представа 

1. Доња Грабовица 1 
2. Словац 1 
3. Драчић 1 
4. Балиновић 1 
5. Ставе 6 
6. Мионица 9 
7. Љиг 19 
8. Лазаревац 8 
9. Рудник Црљени 2 
10. Лајковац 18 
11. Уб 19 
12. Обреновац 8 
13. Шабац 22 
14. Осечина 21 
15. Крупањ 3 
16. ХЦ Зворник 2 
17. Радилиште Дрињача 1 

25 Исто, Статистички подаци о раду ГНП-а у Ваљеву од априла 1950. до 31. VIII 1956. 
год., кутија инв. бр. 13/7 (1956) 
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18. Бијељина 1 

19. Ражана 1 

20. Косјерић 2 

21. Севојно 2 

22. Ужичка Пожега 1 

23. Радилиште Међувршје 1 

24. Чачак 1 

25. Горљи Милановац 9 

26. Младеновац 2 

27. Аранђеловац 3 

28. Светозарево 2 

29. Ћупри ја 1 

УКУПНО 168 

ГЛУМАЧКИ АНСАМБЛ, ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ, УПРАВА26 

Током шестогодишњег трајања ГНП-а у Ваљеву у његовим предста-
вама је играло више од 70 глумаца. То су већином били људи који су се 
бавили глумом професионално, селећи се из позоришта у позориште. О 
учесталости тих сеоба говори и чињеница да се у глумачком ансамблу 
ваљевског позоришта ниједан његов члан није задржао свих шест 
сезона. У том периоду у провинцијским позориштима није било 
глумаца образованих на уметничкој академији. Већина тадашњих ва-
љевских глумаца је имала, штавише, од школе само четири разреда 
основне школе. Заједно са професионалцима, у понеким представама су 
учествовали и аматери. 

ГЛУМАЧКИАНСАМБЛ 
1. Беатовић-Петровић Савета, рођена у Мостару 1904, први пут на 

сцени 1924. год. у НП у Сарајеву; дошла је из НП у Мостару и у Ваљеву 
је била од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954; глумила јеу Сомбору и Зеници где 
је и пензионисана, 

2. Бошкан Лилика, рођена 1923; дошла је из вршачког НП у Ваљево у 
сезони 1954/55, 

3. Бранђолица Младен, рођен у Дубровнику 1921, апсолвент правног 
факултета; у Ваљеву био од 1. IV до 21. VIII1954. год., 

26 а) Здравко Ранковић, Ваљевско позориште 1860-1960, „Напред" бр. 2382, 2383, 2384, 
1994. год., стр. 4 
б) ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Матична књига 1951-56, књига инв. бр. 9 
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4. Бркић Мила, у Ваљево је дошла 1. VIII1953. из Врања, а отишла 31. 
VIII1954. у Ријеку 

5. Бурић Момчило, из свог матичног позоришта у Никшићу, где је 
играо седам година, у Ваљево дошао у лето 1955. год., 

6. Венечанин Бранка, дошла из НП у Врању у Ваљево у сезони 
1952/53; отишла у Ријеку, 

7. Војновић Милена, у Ваљеву је у сезони 1951/52, 
8. Вуковић-Милошевић Надежда, у позоришту од његовог оснивања 

до 1955, 
9. Вукосављевић Вера, рођена у Чачку 1933, завршила Позоришну 

академију у Загребу; била у Ваљеву у сезонама 1954/55. и 1955/56; одатле 
отишла у Београд где је умрла 1990. год., 

10. Голднер Станислав, рођен 1923. у Крушевцу; дошао из Пришти-
не у ГНП где је остао у сезонама 1953/54,1954/55,1955/56, 

. 11. Дачић Ранка, рођена у Ваљеву 1929; прво се бавила глумом 
аматерски; од 1. I 1952. до 31 VII 1954. била у ГНП-у а затим отишла у 
Ужице где је боравила годину дана, 

12. Деверцић Ружица Лола, рођена 1934. у Крагујевцу; била је прво 
две сезоне у Ужицу и једну у Крагевцу; у Ваљеву је у сезони 1955/56, 

13. Деспотовић Десанка, чланица оснивачког ансамбла ГНП-а где је 
провела две сезоне, 

14. Деспотовић Станко, најпре био аматер у Крагујевцу и Ваљеву; 
био глумац оснивачког ансамбла ГНП-а где је провео прве две сезоне; 
бавио се и режијом, 

15. Добровић Душан, рођен 1922. у Дарувару; завршио Позоришну 
академију; у ГНП-у био последње две сезоне, 

16. Ђокић Димитрије, у ГНП-у био у сезони 1953/54, 
17. Ђорђевић Надежда, глумица оснивачког ансамбла ГНП-а, 
18. Жарковић Марија, у ГНП- у у сезони 1955/56, 
19. Живковић Миливоје, рођен 1929. год. у Београду одакле је дошао 

у ГНП у сезони 1955/56, 
20. Јаковљевић Д., у ГНП-у у сезони 1951/52, 
21. Јакшић Милисав, у ГНП-у у сезони 1953/54, 
22. Јевтовић Миодраг-Буга, дугогодишњи глумац аматер КУД „Абра-

шевић"; глумац оснивачког ансамбла ГНП-а, 
23. Јовановић С., у ГНП-у у сезони 1952/53, 
24. Јовановић Томислав, рођен 1929. год. у Ваљеву; био глумац 

оснивачког ансамбла ГНП-а у коме је остао до 31. VIII 1954; после тога 
био у позориштима Ниша, Мостара и Новог Сада, 

25. Кљајић Маца, у ГНП-у била у сезони 1952/53, 
26. Ковачевић Љубомир, рођен 1924. у Близоњама; био глумац и 

управник оснивачког ансамбла ГНП-а; од 1952. је у позориштима 
Сремске Митровице и Крагујевца, 

27. Комраков Павле, био у ГНП-у у сезони 1952/53, 
28. Лазаревић Радмила, рођена у Скопљу 1933. год; кћи Радисава 

Лазаревића, једног од оснивача ГНП-а; отишла из ваљевског позоришта 
31. VIII1955. год, 
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29. Лађанац Љубица, рођена 1928. у месту Вилово - Жабаљ; ступила 
на сцену у сезони 1951/52. у Врању; у ГНП-у је у сезони 1954/55. а потом 
у ужичком позоришту, 

30. Марковић Драган, рођен 1933. у Сјеници; дошао у ГНП 15. III 
1956. и остао до укидања позоришта, 

31. Марковић Косара, дошла у ГНП из Београда и у Ваљеву је од 1. IX 
1951. до 15. VII1953. год., 

32. Матић Јелка, рођена 1907. у Шиду; први пут је на сцени 1925. у 
Новом Саду; била првакиња ГНП-а од 1. X 1951. до 1. VIII 1953; након 
тога је у Тузли, Зајечару, Краљеву и Крушевцу, 

33. Мијатовић Радомир, у ГНП-у је у сезонама 1951/52. и 1952/53, 
34. Милошевић Душан, у ГНП-у је у сезони 1950/51, 
35. Милошевић Надежда, била члан „Абрашевића" а затим осни-

вачког ансамбла ГНП-а, 
36. Митровић Никола, члан „Абрашевића" а затим оснивачког 

ансамбла ГНП-а; играо у Ваљеву у сезони 1954/55, 
37. Младеновић Радомир, био глумац у ГНП-у у сезони 1952/53, 
38. Николић Душан, рођен у Осечини 1934; завршио Вишу педа-

гошку школу; дошао у ГНП 1. I 1956; након укидања позоришта био 
новинар Радио Београда, 

39. Пајкић Божидар, рођен 1909. у селу Лебуниште код Струге; био 
пред II светски рат у путујућој трупи Петра Прличка; у ГНП дошао из 
Прокупља; у Ваљеву био у сезони 1954/55. па је отишао у Нови Пазар, 

40. Пајкић Радмила, била глумица и инспицијент; дошла у ГНП из 
Шапца а 31. VIII 1955. отишла у Нови Пазар, 

41. Пармаковић Драгослав, био у ГНП-у у сезони 1954/55, 
42. Перић Добросав, био члан „Абрашевића" а затим оснивачког 

ансамбла ГНП-а; у Ваљеву је у сезонама 1950/51. и 1951/52; био је економ 
и суфлер, 

43. Поповић Александар, рођен 1928. у Шапцу; дошао у ГНП из 
Пљеваља; у Ваљеву је у сезони 1954/55; касније је дуго времена провео у 
шабачком позоришту, 

44. Пекушић Зехбо, рођен 1927. у Прибоју; био у ГНП-у само у 
септембру 1955, 

45. Поповић Видосава, била члан „Полета" а затим оснивачког 
ансамбла ГНП-а, 

46. Радић Митар, глумац у пензији, 
47. Радовановић Александар, рођен 1909. у Ужицу; први пут на сцени 

1928; у ГНП-у је у сезони 1954/55, 
48. Радовановић Миланка, била у ГНП-у у сезонама 1954/55. и 1955/56, 
49. Радосављевић Градимир, рођен 1912. у Горњем Милановцу; 

ступио на сцену 1931. у Скопљу; у ГНП дошао из К. Митровице а у 
Ваљеву је у сезони 1955/56, 

50. Радосављевић Јакешова Мила, рођена 1913. у Крагујевцу; први 
пут ступила на сцену 1929. у НП-у у Београду; играла у позориштима 
Ниша, Бања Луке, Приштине, Пожаревца, Крагујевца, Чачка, К. Митро-
вице - одакле је дошла у ГНП, 
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51. Ристић Душанка, рођена 1907. у Мостару; дошла из НП-а у 
Зрењанину; у ГНП-у је од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954; отишла у шабачко 
НП; 70-их година била у Приштини, 

52. Силајџић Јован, рођен у Будимпешти 1899; био је у СНП-у у 
Новом Саду крајем 30-их година; у ГНП-у у Ваљеву је у сезонама 
1953/54. и 1954/55, 

53. Срзентић Крста, рођен у Скопљу 1926; дошао из НП-а у Зајечару; 
у ГНП-у је у сезони 1954/55; отишао у НП Краљево; 60-их и 70-их година 
јеу Приштини, 

54. Стефановић Митар, рођен у Ваљеву 1930; био члан оснивачког 
ансамбла ГНП-а; по одласку из Ваљева посветио се организацији 
позоришног рада у театрима Ниша, Мостара и Земунске сцене НП-а из 
Београда, где је био и управник, 

55. Тодоровић Бранко, рођен 1928. у Гулијану код Сврљига; био у 
Врању и Пожаревцу; у ГНП-у је у сезони 1954/55; након тога радио у 
ИАВ-у, 

56. Ћелић-Бановић Роксанда, рођена 1905. у Крагујевцу; ступила на 
сцену 1930; играла 1943. у позоришту Душана Животића у Ваљеву; 
Немци је ухапсили и спровели на Бањицу; у ГНП-у је у сезони 1955/56; 
умрла 1.1 1975. у Б. Цркви, 

57. Ћосић Небојша, дошао из Врања у ГНП у сезони 1951/52; био 
глумац и редитељ; отишао у Ријеку и 

58. Шами Милош, рођен 1930. у Ваљеву; у ГНП-у је од l.II 1952. до 31. 
VIII 1954. 

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 
Прве представе ГНП-а игране су у декору који је обликовао Предраг 

Јовановић. Њему се убрзо придружио Митар Стефановић. Први његов 
сценски подухват је био у представи Катарине Храњец „Први кораци", 
премијерно приказаној 10. I 1952. Са њим ће тај посао до 1954. год. 
радити Властимир Косјерина који је 1. IX 1955. год. примљен на стални 
рад. Приликом постављања „Ревизора" из Шапца је дошао Владислав 
Лалицки. За представу „Хајдук Станко" костиме су радили Абаџијска 
задруга и Кројачка радионица Предузећа „Бора Миловановић". Један-
пут се као творац костима помиње Смиља Чолаковић. За „Смрт мајке 
Југовића" костиме је урадила Милка Ковачевић, према нацртима 
Милице Бабић-Јовановић (супруга Иве Андрића), из НП-а из Београда. 

РЕДИТЕЉИ 
Прву представу ГНП-а премијерно изведену 9. XI1950. год. редитељ-

ски је поставио Станко Деспотовић. Режирао је „Коштану", „Хајдук 
Станка", „Шарана" и „Моравку". Катарина Храњец, професор књижев-
ности Ваљевске гимназије, режирала је неколико комада: „Покондире-
на тиква", „Ожалошћена породица", „Мати" и сопствена драмска оства-
рења - „Први кораци" и „Посвојче". 

Сезона 1951/52. је протекла у знаку редитељског рада Небојше 
Ћосића, редитеља из Новог Сада и познатог преводиоца са мађарског 
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језика. Општи закључак за рад у сезони је био да се колектив потпуно 
отргао од аматеризма и захваљујући стручности редитеља Ћосића 
упутио се у професионализам. 

Током сезоне 1952/53. редитељ је био Здравко Лукић који је ступио 
на дужност 15. IV 1952. год. „Као редитељ показује много смисла и 
познавања, како позоришне уметности, тако и наше и стране књижев-
ности. На послу је врло педантан и тачан. У раду са ансамблом има 
много такта и однос му је врло коректан. На радно време не гледа и не 
либи се никаквог посла. Поред режије и глуме радио је на сценографи-
ји и са успехом направио неколико декора од којих му је најуспелији 
декор за „Печалбаре" од Пановића. Дисциплинован је и наређења 
управе извршава на време и без поговора. У раду нема личног већ увек 
ради за читав колектив и интересе позоришта ставља изнад свега. У 
позоришту је годину дана држао бесплатне часове целом колективу из 
српског језика, и теорије глуме. Однос према управи позоришта је 
добар и коректан."27 

У овој сезони је вођена жучнија полемика о репертоарској полити-
ци. Стално се инсистирало на постављању актуелнијих комада који 
обрађују теме из савременог живота. На радној конференцији од 26. V 
1953. год. Д. Мијановић, члан уметничког савета, рекао је: „Наш 
репертоар је врло слаб. Код нас редитељ Лукић је желео да се дају они 
комади који су њему мање-више познати, или у којима је играо. Са 
идејне и васпитне стране изграђивања укуса публике редитељ је вукао 
на страну те ниске културне уметности." 

Душан Добровић је био први школовани позоришни редитељ у 
позоришту где је боравио последње две сезоне. Јован Силајџић је 
режирао представу за децу „Црвенкапа". Божидар Пајкић је био реди-
тељ у сезони 1954/55, а у пролеће 1955. год. Миодраг Гајић је као гост 
режирао Гогољево дело „Ревизор". Хонорарни редитељи су били 
Драгослав Пармаковић и Градимир Радосављевић у сезони 1954/55.И 
1955/56. 

УПРАВНИЦИ 
Први управник, у аматерском раздобљу позоришта, био је Љубомир 

Ковачевић до 1. IV 1951. На самом крају године је престао, по сопственој 
вољи, и да буде глумац. Отишао је у Сремску Митровицу. Период од 
1954. до 1984. год. провео је у Театру „Јоаким Вујић" у Крагујевцу. Од 1. 
IV 1951. до 31. VIII 1956. управник је Милош Милановић. Рођен је 1910. 
год. у Рађевом Селу а умро је 1964. год. Имао је приличан стаж у 
„Абрашевићу" а на дужност управника дошао је из Завода за социјално 
осигурање. 

27 ИАВ, Фонд ГНГ1 1950-56, Радна карактеристика друга Здравка М. Лукића, редитеља 
ГНП-а у Лесковцу, кутија инв. бр. 13 (1952) 

28 Исто, Записник радних конференција 1951-1954, књига инв. бр. 2 (1953) 
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НА СЦЕНИИИЗА ЊЕ 
Стварање професионалног позоришта у средини као што је била 

Ваљево након II светско грата, био је врло амбициозан пројекат. У 
оживљавању и заживљавању целог пројекта показали су амбицију 
некадашњи аматери, који су већ имали одређено искуство. Упркос свим 
постојећим проблемима љубав према уметности је понекад успевала 
немогуће. Основни проблем, проблем финансија, није био решен за све 
време постојања позоришта. Стога уметнички ниво представа и фун-
кционисање организације рада често трпео, јер се енергија трошила у 
другом правцу. Дуго се лутало у опредељењу да ли подизалити укусу 
публике или је обликовати изменама репертоара. Међуљудски односи 
су дуго били оптерећени тривијалностима, малограђанштином, сује-
том. Тек временом ансамбл се уходао и почео да функционише у правцу 
професионализма. Иако су глумци били покретни и ретко када остајали 
у једном позоришту дуже од једне сезоне, захваљујући напорима управе 
и редитеља доста се радило на усавршавању глумацаа. Било је врло 
мало правих професионалаца, али се примећује напредак, нарочито у 
последњој сезони 1955/56. И поред критика, које су с разлозима 
упућиване на рачун рада позоришта, оно је постало саставни део 
културног живота Ваљева. Аутор чланка „За већи успех Ваљевског 
позоришта у идућој сезони" Н. Јаневска каже: „Да није мало превише 
захтевати, од било ког, а камоли од овако малог позоришта да му свака 
представа буде успела. Позориште очекује помоћ предузећа и масовних 
организација. Да ли је прошла једна представа да није било упадица из 
сале? То су увек неукусне, чешће и вулгарне примедбе које су неуо-
бичајене у културној средини. Можда би контакт са публиком био већи 
када би се она интересовала за репертоар позоришта и тако обезбеђива-

«29 
ла представе KOje жели да види. 

Петстота представа одиграна је 5. VII 1953. Била је то премијера „Зле 
жене". Драгослав Стефановић је забележио следеће: „За три године 
ваљевско позориште је прешло значајан пут не само на организацио-
ном учвршћењу, већ у првом реду на вајању свог уметничког израза. 
Примећена је и све већа брига народне власти која у првом реду 
материјално доприноси и даљем развоју позоришног живота. Даљи рад 
позоришта мора бити у првом реду усмерен на подизање квалитетног 
нивоа."30 

У јавности је за сезону 1953/54. покренута анкета о раду позоришта, 
чији су резултати објављени у листу „Напред".31 У дискусији су 
учествовали сви профили занимања и скоро све узрасне групе. На 
површину су изнети проблеми са којима се позориште суочавало. Циљ 
је био отклонити ктитику позоришта, нарочито од стране публике, која 

29 „Напред", бр. 221/1952. год., стр.4 
30 „Напред", бр. 270/1953. год., стр.4 
31 „Напред", бр. 294, бр. 295, бр. 298, бр. 300,1954. год. срт. 4 
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често има и недобронамерних намера. Највећа замерка је стављена на 
неуједначеност репертоара. Зато Уметнички савет мора да се стара о 
квалитету представа, да води рачуна о уметничким снагама и активно 
учествује у раду. Репертоар се не сме руководити само укусом публике, 
већ треба да постоји и тежња да се укус подиже на виши културни ниво. 

Део анкетиране ђачке омладине је сматрао да су ђачке представе на 
нешто нижем нивоу од осталих. На репертоар треба ставити класична 
достигнућа наше и светске драматургије. Раднички део позоришне 
публике сматра да треба више приказивати дела наших писаца, јер су 
она ближа публици. 

Анкетирани професор ЕСШ Тихомир Митић сматра „да за компли-
кована дела страних аутора треба више општекултурног образовања. 
Одгајање позоришне публике је једа од најзначајних задатака позо-
ришта. Зато јој треба приказивати прво њима ближе комаде, а онда 
повремено и оне дубље који захтевају од гледалаца више удубљивање. 
То је дуг процес, потребне су деценије да би се створила толерантна, 
критички настројена публика која се саживљава потпуно са позо-
ришним радом."3 

Станислав Голднер, глумац ГНП-а, изнео је своје мишљење о стању 
у позоришту. Своју матичну кућу сврстава на границу између позо-
ришне и дилетантске дружине. „Наше позориште, чини ми се да не 
грешим, од свега овога има само функцију и садржај. И то не потпуно, 
већ делимично. Оно више личи на професионално културно-умет-
ничко друштво, а никако и на позориште. Напори целог колектива су и 
видљиви. Али они нису заједнички, нису организовани. Чланови 
колектива немају никакве могућности за колективан, здрав разговор о 
напретку наше куће. Никакве конференције или саветовања не постоје о 
репертоару, о организацији, о животу и раду унутар колектива, о неком, 
бар оквирном планирању. Нама све то долази „од горе", од једног 
човека у лицу управника. Унутрашња радна дисциплина је у стагнира-
њу. Али и за организациони рад и дисциплину треба средстава. 
Схватању и решавању ових проблема мора се убудуће прилазити дубље, 
и у томе свакако и лежи циљ ове дискусије."33 

У сезони 1954/55. подигнут је квалитет представа на виши степен у 
односу на протекле сезоне. Један од разлога је ангажовање старијих 
глумаца са већим уметничким квалитетима. Захваљујући томе било је 
могуће ставити на репертоар нека јача дела, као што је дело „Учене 
жене" од Молијера. Међутим, извођења оваквих дела захтевало је веће 
финансијске издатке, јер позориште скоро и да нема гардеробу. Добра 
очекивања за ову сезону поколебао је пожар који је избио у ноћи између 
22. и 23. X 1955. Постојала је сумња да је ватра убачена кроз прозор, 
споља од музеја, и да је у питању било неко јаче средство које је убрзало 

32 „Напред", бр. 295/1954. год., стр. 4 
33 „Напред", бр. 298/1954. год., стр. 4 
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ватру. „Штета износи око 680 000 динара, плус лична реквизита глумаца 
66 500 динара, што укупно износи око 750 000 динара, не рачунајући 
поправку зграде која ће износити око 80 000 динара. Изгорела је 
целокупна гардероба позајмљена из Краљева и Смедерева. Од наше 
гардеробе коју смо шили за представу „Хасанагиница" изгорело је све. 
Ми смо остали у обавези према позориштима да им било материјално 
надокнадимо оштећену гардеробу, било да исту исплатимо у новцу по 
њиховој инвентарској вредности."34 , 

Ентузијазам и добра воља да позориште и даље постоји, јесу били 
довољни, али не и једини услови. Педесетих година се преиспитује 
постојећа мрежа позоришта на територији НР Србије35. Министарство 
просвете није имало могућности да помогне сва ова позоришта, па је 
судбина многих од њих препуштена локалним властима. Ситуација у 
ваљевском позоришту била је слична као и у осталим провинцијским 
срединама. Оно је пролазило кроз све промене које су задесиле 
целокупно југословенско друштво. Радној конференцији од 23. II 1955. 
год.36 присуствовали су сви чланови Савета за просвету и културу НО 
ГО Ваљева. Инсистирали су на томе „да се глумци нађу у реонима и 
упознају са проблемима града и заједнице. Грађани имају рђаво и 
некултурно опхођење баш због тога што глумци не залазе у реоне".37 

Сезона 1955/56. почела је и текла упоредо са дискусијама о културно-
уметничком животу у граду. Општински одбор Социјалистичког савеза 
у Ваљеву је формирао комисију која је припремала исцрпну анализу 
културно-просветног рада. Са том анализом изашло се на пленум 
Општинског одбора Социјалистичког савеза коме су присуствовали, 
између осталог, и Дража Марковић, члан ЦК СКС, Мирко Тепавац, 
директор Радио Београда и Оскар Давичо, књижевник. У име комисије 
извештај је поднео Душан Николић38, председник Савета за просвету и 
културу Народног одбора општине. Општи закључак је био да се у 
развијању културно-уметничког рада отишло у ширину, да се квалитет 
из године у годину побољшава, али да још увек има појава које не иду у 
прилог претходном. У културном животу града осећа се одсуство 
културних радника и једног броја интелектуалаца. У складу са донетим 
закључцима и Законом о управљању у културно-уметничким установа-
ма, Савет ГНП-а је на својој седници од 17. I 1956. год. донео Статут о 
унутрашњој организацији и начину рада ГНП-а у Ваљеву.39 

34 ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Списи администрагивни, кутија инв. бр. 13 (1955) документ 
бр. 1 130 од 15. XI 1955. год. 

35 Видети, Др Петар Волк: Позоришни живот у Србији 1944-1986, Београд, 1990. год., 
стр. 13 

36 ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Записник радних конференција 1951-1954, књига инв. бр. 2 
(1955) 

37 Исто 
38 Анализа културно-уметничког живота у граду, „Напред" бр. 387/1955, стр. 4 
39 ИАВ, Фонд ГПП 1950-56, Статут о унутрашњој организацији и начину рада ГНП-а у 

Ваљеву, кутија инв. бр. 13/7 (1956) 
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Градско народно позориште 1950-1956. 

Оснивач позоришта је Народни одбор општине Ваљево. Органи за 
непосредно управљање позориштем су: а) Позоришни савет и б) 
управник. Установљењем Позоришног савета осећа се да актуелна 
питања рада, позоришта излазе из оквира чисто позоришних проблема. 
У ССРН је организована дискусија путем састанака са позоришним 
Саветом и члановима управа културно-уметничких друштава и другим 
јавним радницима. Дискутовало се о даљем опстанку позоришта. До 
коначне одлуке, ГНП-у у Ваљеву је дата препорука да не ангажује нове 
чланове за наредну сезону и да не формира репертоар. На позоришта су 
стално вршени догматски притисци преко којих је преношен друштве-
ни утицај и успоравани су сви могући преображаји. 

УКИДАЊЕ ПОЗОРИШТА 
Одлука оукидању донета је на основу сугестија појединих форума из 

Београда, који су сугерисали затварање многим позоришта у НР 
Србији, јер их је било више него што су дозвољавале материјалне и 
кадровске могућности. Доношење одлуке је најављено и образложено у 
чланку „Пред укидање НП-а у Ваљеву"40. Аутор текста је био Богдан 
Ранковић, тадашњи уредник листа „Напред" и човек из ваљевског 
политичког врха. Залагао се за укидање позоришта и за честа гостовања 
београдских позоришта, са представама високог уметничког квалитета, 
и за потпомагање аматерских драмских секција. Политичка делегација 
је, боравећи у Београду, испитивала могућности њихових редовних 
гостовања, „Како би се покрила извесна празнина која ће настати 
укидањем позоришта". Б. Ранковић је закључио са: „Сматрам да треба 
заузети став за укидање Позоришта и искористити повољне услове које 
нам пружа Београд. Са одлуком треба пожурити да би се глумци могли 
оријентисати и тражити ангажман на другој страни".41 

На својој XIV седници НО општине Ваљево је донео, на предлог 
Савета за просвету и културу, решење42 „да се ГНП у Ваљеву укине са 
31. VIII 1956. год., а да се по питању имовине позоришта донесе 
накнадно решење пошто Савет за просвету и културу то питање поново 
проучи". 

Овакве кампањске мере донете су широм Србије у периоду од 1954. 
до 1958. год., и углавном су се односиле на професионална и полупро-
фесионална позоришта. Поред ваљевског укинута су и позоришта у 
Прокупљу, Пожаревцу, Врању, Крушевцу, Краљеву, Косовској Митрови-
ци, Смедереву, Сремској Митровици, Панчеву, Б. Паланци, Румунско 
НП у Вршцу. Све ове одлуке су се позивале на Закон о позоришту донет 
1956. год. Свака република, а у њој сваки град, требало је да дефинише 

40 „Напред", бр. 404/1956, стр. 4 
41 "Напред", бр. 404/1956, стр. 
42 ИАВ, Фонд ГНП1950-56, Решење HO Ваљева о ликвидацији позоришта, кутија инв. бр. 

14/4, документ бр. 10 160 од 28.1117 1956. godine 
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статус позоришта и његове задатке уиутар општих друштвених и 
уметничких тежњи свога становништва. 

Последњу премијеру у Ваљеву позориште је дало 23. VI 1956. када је 
игран „Волпоне" од Б. Џонсона. Опроштајну представу „Младост пред 
судом" од Ханса Тимајера позориште је извело 18. VI 1956. 

У оквиру ликвидационог поступка управник Милош Милановић је 
саставио детаљан статистички преглед рада позоришта у шест сезона 
његовог постојања и доставио га Одсеку за просвету и културу НО 
општине Ваљево.43 Као да је и на овај начин хтео да покаже да је одлука 
о принудној ликвидацији, са политичком позадином, олако донета. 

Шапчани и Ужичани, а и неки други по Србији, одбранили су своја 
позоришта, па она и данас раде. „Ужичани, предвођени Марком Попо-
вићем, тада су се јавно двоумили да ли да и они учине исто, а међусобно 
су били решени да се одупру диктату, у чему су успели. У име Шапчана 
најборбенији је био управник театра Верољуб-Веца Павловић. 

Након укидања ваљевског позоришта у његовом здању је основан 
Дом културе на који је пренета и позоришна имовина. После неколико «44 
година та зграда je срушена. 

Акт о укидању позоришта био је потез „форума" у Београду и то 
управо онда када је ГНП било на путу да се афирмише као право 
професионално позориште. Позоришту није пружена шанса коју је 
заслуживало. Уколико је једна средина прихватила изазов и терет, за 
који није била дорасла, значи да је имала довољно ентузијазма да све то 
реализује. Декрети су убијали ентузијазам и усмеравали људску делат-
ност у домену уметности на празну фразеологију. Ваљево је остало без 
свога позоришта и та празнина се осећа и данас. Иако је настављена 
аматерска драмска традиција, она је недовољна да употпуни културни 
живот града. Шабац и Ужице су, сачувавши позоришта, сачували свој 
културни идентитет. Већина градова у провинцији 60-их година је 
тонула у сенку Београда. Он је као културна престоница требало да даје 
уметничке импулсе и буде посредник између нових културних кретања 
и провинције. Међутим, уљуљкана у социјалистичку уравниловку 
бољег живота у будућности, провинција је дуго трпела последице своје 
послушности и чекала подстицаје из престонице. 

(На основу: 1. архивске граЈје из Фонда Градског народног позо-
ришта 1950/56; 2. публицистичке грађе, лист „Напред" од бр. 211/1952. 
до бр. 433/1956; 3. објављених радова Здравка Ранковића „Окружно 
народно позориште у Ваљеву 1947. год.", Гласник ИАВ бр. 30/1996, стр. 
182-186. и „Ваљевска позоришта 1860-1960. год.", „Напред" бр. 2346-
2385/1994. год.) 

43 ИАВ, Фонд ГНП 1950-56, Статистички подаци о раду ГНП-а у Ваљеву од априла 1950. 
до 31. VIII 1956, кутија инв. бр. 13/7 

44 Здравко Ранковић: Ваљевска позоришта 1860-1960. год., „Напред" бр. 2 381/1994. год., стр. 5 
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РЕЗИМЕ 
Градско народно позориште (ГНП) у Ваљеву, као професионална инсти-

туција, постојало је од 1. I 1951. до 31. VIII 1956. године. Делећи судбину и 
проблеме тадашњег друштва, оно се борило да, што је више могуће, оправда 
повереље које му је указано. Без обзира на пропусте у раду, несналажења, 
објективне и субјективне тешкоће, позориште је почело да живи и да се 
намеће у културним догађаљима града. 

Љ у д и који су оставили трага у осниваљу и раду ГНП-а били су углавном 
аматери. Мало је било школованих, професионалних уметника, као и 
културних радника, који би ентузијазму и таленту дали повезаност, профе-
сионалност и уметничку тежину. Стога су и биле оправдане критике од 
стране шире јавности, да ГНП више личи на професионално културно-умет-
ничко друштво, а врло мало на позориште. Видљиви су напори да се 
побољша репертоар, сценографија, глума, али је овај напредак нагло пре-
сечен. 

Акт о укидању позоришта била је одлука појединих форума из Београда. 
Они су сугерисали затварање многих позоришта у НР Србији јер их је било 
више него што су дозвољавале материјалне и кадровске могућности. ГНП је, 
незаслужено, остао без шансе коју је могао да искористи. 

Последице оваквих кампањских мера у области културе осећале су се 
деценијама касније, а негде се осећају и данас. Већина провинцијских 
градова изгубила је свој културни идентитет чекајући искључиво подстица-
је из престонице. 

SUMMARY 

City National Theatre (CNT) in Valjevo, as a peofessional institution, existed from 
Јапиагу lst 1951 until August 31st 1956. Ву sharing the destiny and problems of the 
society of that time, it was fighting to justify, as much as possible, faith vvhich was showed 
to it. Regardless of the mistakes in its work, unresourcefulness, objective and subjective 
difficulties, the theatre starled living and forcing itself in culturai events of the town. 

People who left traces in the founding and work of CNT were mainly amateurs. There 
were few educated professional artists as well as cultural workers who could give 
connection, professionalism and artistic quality to enthusiasm and talent. Therefore, the 
critics of broad public were justifled, that CNT more resembled a professional 
cultural-artistic сотрапу, but very little a theatre. The efforts to improve the repertoire, 
scenography and acting were noticeable, but that improvement was suddenly interrupted. 

The document on the closing of the theatre was the decision of particular forums from 
Belgrade. They suggested the closing of тапу theatres in National Republic of Serbia, as 
there were more of them than financial and personnel possibilities made it possible. CNT 
was undeservedly left without the chance which it could use. 

The consequences of such off-and-on measures in the field of culture could be felt for 
decades later and they are felt somewhere even today. Most provincial towns lost their 
cultural identity while they were waiting exclusively for the impulses from the capital. 
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Драган Фелдић 

ГОСТОВАЊА У ВАЉЕВУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ РАНИХ 

ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА 

Захваљујући приватиој иницијативи, Пожаревац је у пролеће 1929. 
године добио прво професионално позориште. Претходно је дошло до 
оснивања Друштва за пожаревачко Народно позориште. Предложено је 
да се образује посебан одбор и фонд са улогом „ко колико може".1 

Ускоро је позориште добило и име: „ПОЖАРЕВАЧКО ОБЈ1АСНО 
ПОЗОРИШТЕ". Свој рад је отпочело приказивањем позоришног кома-
да, комедије из београдског живота у три чина „ДОН ЖУАН" (или 
„БЕОГРАДСКИ ДОН ЖУАН"), београдског глумца Николе Б. Јовано-
вића. Прва представа је била првог дана Ускрса, 5. маја 1929. године, 
када је позориште на врло свечан начин отворено и предато Пожарев-
љанима.2 Прва сезона овог позоришта имала је само пролећни део. 
Представе, у највећем броју премијере, низале су се једна за другом све 
до краја августа, односно до почетка друге позоришне сезоне, тј. 
септембра. За то време позориште је остварило неколико гостовања у 
околним среским местима: Петровцу и Великом Градишту. Почевши од 
своје друге сезоне 1929/30, која је била прва целовита - са јесењим и 
пролећним делом, позориште одлази у удаљенија места на гостовања 
Својим представама у Смедереву и Крагујевцу постизало је лепе успехе. 

Средином марта 1930. године чланови Управног одбора пожаре-
вачког Народног позоришта, као изасланици, посетили су бана Дунав-
ске бановине у Новом Саду. Бан Радослав Дуњић је изасланике лепо 
примио и као пријатељ позоришне уметности обећао да ће се старати о 
пожаревачком позоришту и у свакој прилици притећи му у помоћ. 
Обећао је да ће ускоро доћи у Пожаревац.3 После тога, наслућивала се 
могућност да Пожаревац доживи ту срећу и част да његово позориште 

1 „ГРАЂАНИН" бр. 28, Пожаревац, 7. IV 1929, стр. 1 
2 „ГРАЂАНИН" бр. 35, 36, 37 и 39 од 2, 5,9. и 16. V 1929, стр. 3 и 2 
3 „ГРАЂАНИН" бр. 22, Пожаревац 16. III1930, стр. 2 
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постане позориште Дунавске бановине, што је, уосталом, бан и обећао. 
Ради решавања неких питања од значаја за Пожаревац, између осталих 
и позориште, крајем маја у Нови Сад је отпутовао председник општине 
Илија Ђорђевић. Са још неколико чланова управе позоришта отишао је 
бану.4 Није прошло много времена а позориште је решењем бана 
Дунавске бановине прешло на Бановину и добило назив: „НАРОДНО 
ПОЗОРИШТЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ".5 

На репертоару Пожаревачког позоришта су били и комади из домаће 
драмске литературе. То су била позната класична дела за која је код 
пожаревачке публике постојало знатно веће интересовање. Међутим, 
како су на репертоару били претежно комади страних писаца и то не 
прворазредне књижевне вредности, то се одражавало и на број гледала-
ца. Репертоарска политика се определила за такав избор углавном због 
тога што је ниво уметничког укуса позоришне публике, у већини 
случајева био низак и неразвијен, не рачунајући ону „облигатну" 
публику (чланове Друштва за Народно позориште, претплетнике, 
интелектуалце). Мали број Пожаревљана је знао „шта је то добра 
представа и право уметничко дело".6 Ни опште политичке прилике 
тридесетих година нису допуштале неки напреднији и савременији 
репертоар. Због недовољног броја гледалаца неке представе су и 
отказиване. Неке премијере такође нису изазвале интересовање публи-
ке. Дешавало се да позоришна сала буде полупразна. Те појаве су биле 
главни разлог што је позориште све чешће одлазило на гостовања по 
већим местима јужног дела Дунавске бановине и што је на њима 
остајало све дуже. 

После успешних гостовања у Крагујевцу, где се задржало три 
месеца, и у Смедереву - педесетак дана, у суботу, 18. априла 1931. 
године позориште је приказало први пут у Пожаревцу, у Дому Трго-
вачке омладине, „ПУЦАЊ ИЗ ПУБЈ1ИКЕ". Премијера тог комада у 4 
чина, младог глумца Петра С. Петровића-Пеције, био је пун погодак. 
Сутрадан је представљен „СТАРИ ХАЈДЕЈ1БЕРГ". Иако је тај комад у 5 
чинова увек привлачио широку публику, одзив Пожаревљана на те две 
представе није био задовољавајући. Узроци томе су проналажени и у 
тон филму, који је уведен на Ускрс, 12. априла у биоскопу „Шухарт" -
Бране Шухартовића,7 у заморености публике од празничног провода 
итд. Како позориште то није заслужило од својих Пожаревљана -
оснивача, Управни одбор је поново учинио апел грађанству да помаже 
ту културну установу. Да би се интересовање за позориште повећало и 
бар изједначило са са оним ранијим, или са интересовањем које су пре 

4 „ГРАЂАНИН" бр. 44 од 1. VI1930, стр. 2 
5 Архив Војводине, Нови Сад - Краљевска банска управа Дунавске бановине, просветно 

одељење IV, бр. 21820 од 12. VI1930 
6 Миленко Стојановић: „Фрагменти о предрагном пожаревачком позоришту" -

„БРАНИЧЕВО", Пожаревац, бр. 2-3/1968, стр. 109-110 
7 „ГРАЂАНИН" бр. 26 од 29. III1931, стр.4 
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кратког времена показали Крагујевчани и Смедеревци, позивало се на 
претплату на представе. Указивано је на то да се опстанак и напредова-
ње позоришта може осигурати са најмање 150 претплатника за десет 
месечних представа. Тај број није био ни велики ни неостварљив за 
Пожаревљане, тим пре што је био издатак од само 100 динара месечно. 
За пријатну и корисну забаву, без обзира што је владала велика криза, 
тај издатак није био неиздржљив. Претплатник на позоришне предста-
ве је имао право да заузме стално место у позоришту за време док му 
преплата траје. Имао је и ту погодност да евентуално пропуштену 
представу надокнади другом, уколико благовремено ослободи, тј. от-
каже место онога дана кад на представу не може доћи.8 

Датум и место у коме је Народно позориште Дунавске бановине у 
Пожаревцу започело своју четвтру сезону 1931/32. године нису поуздано 
утврђени. Због недостатка података то ће и даље остати отворено 
питање. Тврдња Рајка Стојадиновића да је пожаревачко позориште ту 
сезону започело у Ваљеву,9 не може да буде тачна. Сачувани плакати 
представа са гостовања у Ваљеву10 показују да је позориште, пре првог 
наступа у дворани његовог „Гранд хотела", већ имало дате 24 представе. 
Прва представа у Ваљеву, презентирана у октобру, а није искључено још 
и у септембру - на самом његовом крају, била је 25. редовна представа у 
тој сезони. Поставља се питање где су дате претходне 24 представе. 
Најуверљивији одговор је - у Пожаревцу, али о томе нема података, или 
бар за сада нису пронађени. 

Читав јесењи део сезоне и нешто мало од пролећног дела позориште 
је провело ван Пожаревца. Гостовало је у Ваљеву, Смедереву и Крагујев-
цу. То је била његова уобичајена „бановинска" турнеја. У крајњој 
линији, ако не формална, то је несумњиво била морална обавеза 
Народног позоришта Дунавске бановине у Пожаревцу. 

Турнеју је започело у Ваљеву у рану јесен 1931. године. Нажалост, не 
зна се када је позориште приспело у Ваљево. Зна се само да је до краја 
октобра у томе граду одржало 19 представа. Прво што је позориште 
урадило у Ваљеву, било је штампање плаката за представе из свог 
репертоара. Штампало их је у штампарији Димитрија А. Славуја. 
Представе су даване у дворани репрезентативног „Гранд хотела". Као и 
у осталим градовима јужног дела Дунавске бановине где је позориште 
давало представе, седишта су била за нумерисаним столовима. Без 
обзира на то, „заузимање" столова могло се обавити само уз напред 
купљену улазницу. 

За време гостовања у Ваљеву, позориште је од 1. до 20. новембра 
приказало 17 представа: 15 вечерњих и 2 ђачке. Са претходних 19, то је 

8 „ГРАЋАНИН" бр. 34 од 26. IV 1931, стр.2 
9 Рајко Стојадиновић: „Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу 

1929-1934" - „БРАНИЧЕВО", Пожаревац, бр.3-4/1975 
10 Архив Војводине, Нови Сад - Краљевска банска управа Дунавске бановине, просветно 

одељење IV, плакати представа 

45 



Драган Фелдић 

укупно 36 представа. Ваљевци су заиста имали шта да гледају док им је 
гостовало пожаревачко позориште. Последњих 17 представа низале су 
се овим редом: 1. новембра - „ОДГОЂЕНА НОЋ", дневна - редовна 45. и 
„ИВКОВА СЛАВА", вечерња: 3. новембра - „МЕСЕЧАР", у којој су 
тумачили улоге: Монгоден - Салко Репак, Розалија - Катица Лазић, 
Лисијена - Лепосава Ђорђевић, Роберт Фужерол - Милан Вујновић, 
Бернере - Иван Торђански, Франсоа - Јован Хаџић, Префект департма-
на - Сима Станојевић, Клоренда - Савета Беатовић, Савињи - Милан 
Живковић, Једна дама - Мара Ланер; 4. новембра - „ПОРУЧНИК 
ЦАРЕВЕ ГАРДЕ"; 5. новембра „ОН И ЊЕГОВА СЕСТРА", са носиоци-
ма улога: Управник позоришта - Салко Репак, Редитељ - Милан 
Вујновић, Коларац - Јован Хаџић, Вера Гренић - Лепосава Ђорђевић, 
Драгутин Војнић - Бранко Ђорђевић, Фаника - Савета Беатовић, 
Уредник - Бркић (?), Сандштајн - Милан Живковић, Тонка - Зора 
Црногорчевић, Зора - Мара Ланер, Јоланта - Катица Лазић, Банић - Б. 
Димитријевић, Стеван Бомбић - Сима Станојевић, Јосип Цврк - Иван 
Торђански, Милка Цврк - Спаса Торђанска; 7. новембра - „ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА"; 8. новембра - „ЛЕСКОВЧАНИ У ПАРИЗУ", дневна и 
„ТАМО ДАЛЕКО", вечерња; 10. новембра - „ОСМА ЖЕНА"; 11. новем-
бра - „АНА КАРЕЊИНА", са следећом поделом улога: Карењин -
Бранко Ђорђевић, Ана - Зора Црногорчевић, Шчербацки - Салко Репак, 
који је био и редитељ представе, Божања - Катица Лазић, Наташа -
Спаса Торђанска, Облонски - Иван Торђански, Доли - Мара Ланер, 
Вронски - Милан Вујновић, Љовин - Милан Живковић, Ивашкин -
Јован Хаџић, Дмитрић - Сима Станојевић, Каћа - Савета Беатовић. 
Јован Хаџић је играо још две епизодне улоге (слугу и лакеја), а Милан 
Живковић још и епизодну улогу мужика;11 12. новембра - „КАРЛОВА 
ТЕТКА"; 13. новембра - „ТАМО ДАЛЕКО", за ђаке основних школа; 14. 
новембра - „ДЕВОЈАЧКА КЛЕТВА", за ђаке гимназије и „ДУПЛА 
ПУНИЦА", вечерња; 15. новембра - „ТАМО ДАЛЕКО", дневна и 
„ХАСАНАГИНИЦА", вечерња; 17. новембра - „ЖИВИ ЛЕШ". Ова 
последња представа остварила је најбољи приход од 2.050 динара. 
Најмање је инкасирао „ПОРУЧНИК ЦАРЕВЕ ГАРДЕ".12 

За време своје пете и претпоследње сезоне, почетком октобра 1932. 
године, Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу отишло је 
на уобичајену „бановинску" турнеју. Прво је гостовало у Ваљеву, затим 
у Крагујевцу. После његовог одласка осетила се празнина код Пожарев-
љана, бар код оних правих љубитеља позоришта. Пожаревљанима ће 
бити утеха, док буду лишени свог позоришта, да ће „Ваљевчани, а затим 
и Крагујевчани бити изненађени високим нивоом нашег позоришта и 
посећивати га ако не више и боље, оно бар као и прошле године. То 
није нека велика утеха, али у будуће знајмо да ценимо још више но што 

11 АБ - КБУДБ, IV, плакат представе 
12 А Б - КБУДБ, IV, извештај бр. 58571 од 7. XII1931 

46 
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
Дунарске Бановине у Пожаревцу 

ГОСТОВПЊВ У К А Љ Е В У . 9 ДВОРПНИ „ Г Р А Н Д ХОТЕЛА" 
У четвртак S новембра 1931 годиие 

fautm Х Ш . н о в КОМАД - ПРВИ ПУТ Редовна И . 

Ох u m o t a сестра 
Комедија у 4 чиаа. Редитељ Салко Репак. 

Л И Ц А: 
У л р а в и в к о о а о р н ш п . • - . . • . • С м х о Рспак 
Реднте* . . . Милаа Ву|аовић 
Коларац — глуиаа JOBIH Хаџић 
В е р а ГреаиН> прнцадонд . . . . . . . Лепосава Ђорђевић 
Д р а г у т и м B o j n H h , nDBUU8j> . . . . . . Бранко Ђ о р ђ е в и К 
Фаника —- глумнца • Савета Беатовип 
У р е д н и к . . . . . . . . . . . . . Бриић 
СандштаЈц > . . . . Мнлаи Ж и в к о в и ћ 
Т о и к « Зора ЦрногорчевнН 
Зора. « . . Mtpa Ланер 
Јоланта Катица Лаанћ 
БаииН Б. Дц1пггри|«внћ 
Стевац Бомбцђ. . . • - • • • • • • Сима Стаио]евић 
Јосиа Цврк ) - . . . . . Иваи Торђаиски 
МилкА Ц»рк) в р " И М С 7 Р* . . . . . Спаса Торђаисха 

Цсне мести: 1 т 15 дин. II ред 10 днн. i m и воЈннцн 5 днн. 

Свдпшт! sa иумЈрмвивв бтолсвнпи. — Зартнпањ! сталааа уз вапред нцвљенј улазмцу, 
ИРИО пшгв ЦЖ t .ЈГРЛНД ХОТБЛГ. 

Почетак претставе у час. у вече. 
UhMMfriU jhnurnmj« к с»муј« / 
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смо досад радили, једну установу која сведочи о културном и умет-
ничком нашем развоју. 3 

Колико се позориште задржало у Ваљеву и које је представе изводи-
ло, нажалост, није познато. Локална штампа је само забележила да је 
своје гостовање у Ваљеву пожаревачко позориште започело 8. октобра, 
са „потпуно новим репертоаром и новим директорима, у коме ће 
гостовати госп. Добрица Милутиновић, Деса Дугалић и Богић." У 
краткој вести даље се каже да је управник позоришта Брана Ђорђевић, 
кога ваљевски недељник назива Ваљевцем. Међутим, Бранко Ђ. Ђор-
ђевић-„Дрда" (1896-1975) је рођени Пожаревљанин. За управника позо-
ришта је постављен крајем 1930. године. Према његовој тврдњи то је 
било у децембру. 

Ваљевац Здравко Ранковић у фељтону: „ВАЉЕВСКА ПОЗОРИШТА 
1860-1960" објављеном у листу „Напред",14 позивајући се на дело: 
„ИСТОРИЈА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА" Боривоја С. Стојковића, наво-
ди: „Пожаревљани су били у Ваљеву и 1933. и 1934. године и само у 
једној сезони дали 38 представа". Али, поштено признаје: „Ми, међу-
тим, немамо других података о тим гостовањима, ништа не знамо ни о 
представама које су они у Ваљеву изводили."15 

Своју последњу, шесту сезону, Народно позориште Дунавске бано-
вине у Пожаревцу, такорећи од самог почетка проводи на гостовањима, 
у оквиру уобичајене „бановинске" турнеје. Гостовање у Ваљеву за-
почиње 10. октобра 1933. године. Ту је требало да остане до половине 
новембра.16 Прва представа коју је дало, била је „БЕОГРАД НЕКАД И 
САД" у четвртак, 12. октобра. Током октобра позориште је у Ваљеву 
дало следеће представе: субота, 14. октобра - „ЗАСЕБНА СОБА"; 
недеља, 15. октобра - „ХАСАНАГИНИЦА", дневна и „ПОП ЋИРА И 
ПОП СПИРА", вечерња; уторак, 18. октобра - "МОРАШ СЕ СА МНОМ 
ВЕНЧАТИ"; четвртак, 19. октобра „БУРИДАНОВ МАГАРАЦ"; петак, 20. 
октобра - бесплатна за народ „ХАЈДУК ВЕЉКО"; субота, 21. октобра -
„НЕЧИСТА КРВ"; недеља, 22. октобра - „ПОСАО СА АМЕРИКОМ"; 
петак, 27. октобра - бесплатна за народ - „ХАЈДУК СТАНКО"; субота, 
28. октобра - „НАПОЛЕОН"; недеља, 29. октобра - „ЗЕБРА", дневна и 
„МИСТЕР ДОЛАР", вечерња. 

У Ваљеву је позориште остало и већи део новембра. Одатле је 
отишло у Крагујевац где је било омиљено и где се његов долазак 
очекивао са симпатијама17. На гостовању у Крагујевцу Пожаревачко 
позориште је приредило и свечани дочек Нове 1934. године у сали 
хотела „Гушић". У граду на Лепеници је остало дуго - до првих дана 
фебруара. Од 8. фебруара до 1. марта 1934. позориште је гостовало у 

13 „ПОЖАРЕВАЧКИ ГРАЂАНИН" бр. 79 од 9. X 1932, стр. 3 
14 „НАПРЕД" бр. 2372, Ваљево, 8. VII1994, стр. 5 
15 Исто 
16 „ГРАЂАНИН" бр. 82 од 12. X 1933, стр. 3 
17 „ГРАЂАНИН" бр. 94 од 23. XI1933, стр. 3 
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1 остовања у Каљеву Мародног позоришта Дунавске ћановине 

Смедеревској Паланци. У Пожаревац се вратило 5. марта. Планирано за 
април, гостовање у Смедереву није остварено. Пролећне месеце позо-
риште проводи у Пожаревцу. Вероватно предосећајући свој скори крај, 
ту је представе давало „као заинат". Чак су неки чланови позоришта 
давали „представе за свој рачун у околним местима за време ферија."18 

Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу - у Пожаревцу и 
дочекује крај своје шесте сезоне, а истовремено и сопствени крај. 
Следећу сезону није дочекало. Позориште је растурено, па тако 1934. 
године није могло да дође до четвртог гостовања у Ваљеву јесењих 
месеци, како је то било уобичајено ранијих година. 

РЕЗИМЕ 
Привагном иницијативом у пролеће 1929. године у Пожаревцу је основа-

но професионално „ПОЖАРЕВАЧКО ОБЛАСНО ПОЗОРИШТЕ". Представе 
је давало у том граду, али је гостовало и у околним среским местима: 
Петровцу на Млави и Великом Градишту. Наредне године, старање о 
Пожаревачком позоришту преузима Краљевска банска управа Дунавске 
бановине у Новом Саду и оно постаје: „НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ДУНАВСКЕ 
БАНОВИНЕ У ПОЖАРЕВЦУ". Као такво, оно почиње да гостује и у 
удаљенијим местима. Све чешће су његове представе гледане у градовима 
ј у ж н о г дела Дунавске бановине: Смедереву, Крагујевцу и Ваљеву. Своје 
„бановинске" турнеје обично је започињало у Ваљеву. У репрезентативној 
сали његовог „Гранд хотела" у октобру и новембру 1931. године Пожаре-
вачко позориште је дало 36 представа. Наредне године, опет у октобру, 
гостовало је у граду на Колубари, а то се поновило и у октобру 1933. године. 
Остварена су, дакле, три гостовања у Ваљеву. 

Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу, чије су представе 
биле сасвим солидно припремљене и извођене, угашено је 1934. године. 

SUMMARY 

Ву the private initiative in spring 1929, a professional „Regional Theatre of Požarevac" 
was established in Požarevac. It organized performances in that town, but it also had guest 
performances in surrounding district places: Petrovac on Mlava and Veliko Gradište. Next 
уеаг, the care about Požarevac theatre was taken over by the Royal banate's administra-
tion of the Danube banate in Novi Sad and it became: „The National Theatre of the 
Danube Banate in Požarevac". As such, it started having guest performances in remorter 
places. Its performances were more frequently watched in towns of the southern part of 
the Danube banate: Smederevo, Kragujevac and Valjevo. It usually started its „banate's" 
tours in Valjevo. Požarevac theatre organized 36 performances in the representative hall 
of „Grand Hotel" in Valjevo in October and November 1931. Next уеаг, again in October, 
it had guest performances in the town on the river Kolubara, and it was repeated in 
October 1933. So, there were three guest tours in Valjevo. 

18 „ГРАЂАНИН" бр. 49 од 21. VI1934, стр. 3 
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Недељко Радосављевић 

СВЕШТЕНСТВО 
У Ж И Ч К О В А Љ Е В С К Е М И Т Р О П О Л И Ј Е 

АПСТРАКТ: Рад је посвећен проблемима друштвеног положаја свештен-
ства Ужичковаљевске митрополије у време од Београдског мира 1739. до 
избијања Првог српског устанка 1804. Посебна пажња усмеренаје на питања 
порекла, рукоположења, прихода и обавеза свештеника, као и њиховог учешћа 
у противтурским активностима и ослободилачким покретима. 

Историја Православне цркве и њених појединих епархија на срп-
ском етничком простору који је у 18. веку био у саставу Османског 
царства, још увек је, услед недостатка прворазредних историјских 
извора, недовољно истражена. Проблем је додатно усложњен и тиме 
што је, након укидања Пећке патријаршије, и црквена администрација 
постала страна, вођена од Васељенске патријаршије у Цариграду. Док 
се о појединим митрополитима, који су после Београдском мира 1739. у 
све већем броју били грчког порекла, знају најосновнији подаци, живот 
монаха и свештеника остао је на маргинама интересовања истраживача. 
То се односи на њихов положај у друштву, стицање звања, порекло, 
висину прихода и обавеза, као и учешће у антитурским активностима и 
устаничким покретима. Изузетак, донекле, чини време аустро-турског 
рата 1788-1791. и период уочи избијања Првог српског устанка. Намера 
нам је да на примеру Ужичковаљевске митрополије, која је после 
Београдског мира обухватала простор западне Србије и дела Шумадије, 
покушамо да одговоримо на поменута питања, изузимајући при том 
проблеме монашког живота и рада у манастирима, што захтева дру-
гачији приступ и знатно више простора. 

За разлику од својих архијереја, свештеници и монаси у Ужичкова-
љевској митрополији били су готово искључиво Срби. Већина њих је 
пре рукоположења у свештеничко звање стицала основе писмености и 
духовног образовања код месних свештеника или у појединим манасти-
рима. Кандидат за свештеника прво би био произведен за ђакона, а 
потом рукоположен за јереја. То је могло уследити брзо, али и кроз 
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неколико месеци, што потврђују и казивања појединих свештеника.1 

Након рукоположења, митрополит би свештенику уручио синђелију 
којом му је одређивао парохију, што је потврђивао својим печатом и 
потписом. Новопостављени свештеник за њу би митрополиту плаћао 
100 гроша.2 

Синђелије ужичковаљевских митрополита издаваНе у периоду од 
1739. до 1804. представљају занимљиву грађу за сигилографска и 
дипломатичка истраживања, али нас пре свега занима њихова садр-
жина. Изузимајући имена свештеника и села која су им додељивана, 
оне се међу собом само незнатно разликују. У њима се митрополити 
обраћају не само хришћанима поменуте нурије, већ целе нахије у којој 
се она налази, обавештавајући их о својој одлуци да нурију повери 
именованом свештенику да попује и христијански закон совершује. 
При том се набрајају преподобни свештеници и јеромонаси, поштено-
родни и благородни кнезови и кметови, као и христјани, велики и 
мали, чиме је практично изложена целокупна структура тадашњег 
српског друштва. У даљем тексту се наводе села која сачињавају нурију, 
чијим се становницима скреће пажња да не примају другог свештеника 
сем именованог, те да му издају све оно што му по закону и обичају 
припада.3 Синђелије ужичковаљевских митрополита делимично се 
разликују од оних које су издавали рашки и београдски архијереји, 
такође Грци. Београдски углавном изостављају поменуту структуру 
српског друштва у уводном делу, док се рашки често позивају на своја 
права ферманом потврђена од султана. 

Све до последње деценије 18. века нурије су биле знатно простране. 
Тако је 14. августа 1768. митрополит Јоаким доделио попу Луки 
Јаковљевићу нурију од 14 села при цркви у Сечој Реци, чија је 
површина била преко 150. километара квадратних.4 Како се у његовој 
синђелији не помиње сама Сеча Река и њој најближа села Годљево, 
Парамун, Руда Буква, Полошница, Годечево и Маковиште, долазимо до 
закључка да је при тој цркви постојала још најмање једна парохија. Поп 
Тома Јовановић добио је 1785. од истог митрополита нурију коју су 
сачињавала села Сирогојно, Љубиш, Висока, Равни, Колишевица, Скр-
жути и Роглине (Роге), што је био велики део површине Златибора.5 

Међутим, у последњој деценији 18. века приметно је повећање броја, 
односно уситњавање парохија. Исти митрополит Јоаким дао је 1792. 

1 Михаило Милошевић из Севојна произведен је за ђакона 25. марта 1749, а за јереја 9. 
марта 1750, Архив САНУ у Сремским Карловцима (у даљем тексту АСАНУК), фонд 
Ц 143/1750 

2 Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије I, Београд 1901,20 
3 Такве формулације углавном се наводе у свим сачуваним и објављеним синђелијама 

митрополита Митрофана и Јоакима, које се у овом раду помињу. 
4 Радомир М. Илић, Синђелија сечоречког попа Луке, Споменик СКА XLIX, Београд 

1910, 72-73 
5 Синђелија попа Томе Јовановића, Архив САНУ (у даљем тексту АСАНУ) 268 
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попу Никити Радуловићу села Високу, Равни, Сирогојно и Скржуте, 
али не и Љубиш, Колишевицу и Роге, чиме је нурија попа Томе 
Јовановића једноставно преполовљена.6 Нурија попа Луке Јаковљевића 
подељена је најкасније 1803, када је епископ Антим Зепос попу Илији 
Поповићу доделио Субјел и неколико околних села.7 Илија Поповић 
син је попа Луке и брат устаничког војводе из времена Првог српског 
устанка, кнеза Алексе Поповића. Године 1793. као трећи свештеник при 
цркви у Бранковини рукоположен је Матија Ненадовић, добивши као 
парохију свега три села, Забрдицу, Јасеницу и Попучке8. Ђоко Сли-
јепчевић сматрао је да је повећање броја нурија последица жеље 
фанариотских владика да на тај начин од нових свештеника добију што 
више новца.9 Међутим, морамо указати на још један узрок те појаве, 
који Слијепчевић не помиње, можда и значајнији од наведеног. После 
Београдског мира 1739. подручје Београдског пашалука било је слабо 
насељено јер је становништво десетковано у три рата и две велике сеобе 
за само пола века. Такво стање убрзано се мења у другој половини 18. 
века досељавањем новог становништва, које у западну Србију стиже из 
Херцеговине, источне Босне, Старог Влаха и црногорских Брда, чиме 
број становника расте а самим тим и потреба за више свештеника.10 

ПОРЕКЛО СВЕШТЕНСТВА 
Када разматрамо проблем порекла свештеника оба реда, морамо га 

неизоставно повезати са миграционим кретањима становништва које је 
насељавало западну Србију. Међутим, за таква истраживања на распола-
гању нам је знатно мање писаних извора него из времена аустријске 
окупације Србије. Стога је незаобилазно коришћење грађе која није 
увек поуздана, пре свега записаних усмених предања која су се одржала 
у изворном облику све до првих деценија 20. века, нарочито у свеште-
ничким породицама. Та усмена традиција, ослобођена анегдотских 
садржаја, може, уз потребну опрезност и критичност, бити користан 
извор сазнања, и као таква послужила је као темељ црквених летописа 
устројених крајем 19. и почетком 20. века, већ и важних антропогео-
графских студија и чланака којима је увелико реконструисано стварање 
савремене етничке слике западне Србије. 

6 Синђелија попа Никите Радуловића, АСАНУ 312 
7 Синђелија Илије Поповића чува се у породичној збирци у селу Субјелу код 

Косјерића. Писана је на грчком језику и доп сада необјављена. 
8 Милан Ђ. Милићевић, Синђелија попа Матеја Алексића, Гласник СУД XX, Београд 

1866,132-133. Оригинал се налази у Архиву САНУ, АСАНУ 7342 
9 Ћоко Слијепчевић, Укидање Пећке патријаршије 1766, Богословље 13, Београд 1933, 

303 
10 О насељавању западне Србије у 18. и 19.веку видети опширније у 

антропогеографским студијама Љубе Павловића, Миленка С. Филиповића, Љубомира 
Мићића и других аутора. 
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Већ смо напоменули да су свештеници и калуђери, укључујући и 
старешине већих манастира, готово искључиво били Срби. Они су се, 
свакако, налазили и у митрополитовом најближем окружењу укључу-
јући и његову канцеларију, јер су писма и синђелије издавани углав-
ном на српском језику, мада је било и другачијих примера.11 Свештени-
ци и монаси били су пореклом највећим делом из истих крајева као и 
становништво које је насељавало западну Србију после Београдског 
мира. Они су део исте миграционе струје условљене пре свега друштве-
ним и економским околностима. У Београдском пашалуку било је доста 
обрадивог земљишта или оног које се могло култивисати, док је 
проценат муслимана био релативно мали. Неколико примера, иако из 
времена пред крај аустријске окупације Србије, дају верну слику узрока 
сеобе, јер се Београдским миром у областима које су давале највише 
исељеника, није променило ништа. Тако се непричавски поп Остоја 
преселио из Старог Влаха где је поповао у селима Јабланици и 
Доброселици, јер су се људи почели селити овамо.12 Веома важан 
податак везан је за осеченичког свештеника Милутина који се доселио 
из околине Никшића, јер у завичају „не имавши ГДЂ поповати, понеже 
на 300 домовЈо 24 свлшенка служило".13 Његов пример потврђује да су 
се многи селили, јер је у завичају било пуно свештеника и, једноставно, 
није било нурија за све. Поновни пад Србије под турску власт 1739. 
није утицао на смањење миграције из динарских области, које су као 
кошнице стално давале нове ројеве насељеника. Међутим, за разлику од 
времена аустријске окупације Србије, после 1739. нема значајнијег 
доласка духовних лица из области северно од Саве и Дунава, нарочито 
Срема. 

Свештеници су, пристигли као такви или рукоположени по доласку, 
добијали синђелије од ужичковаљевских митрополита, чиме је често 
само потврђивано затечено стање. Неки су, једноставно, лутали та-
дашњим беспућима тражећи место где би се населили, све док их 
становници појединих села нису, просто, пронашли и позвали да им 
буду свештеници. Љубомир Павловић наводи пример породице Попо-
вића из села Ба, чијег су претка мештани затекли у Рудничкој нахији и 
довели га да им попује.14 Наравно, подразумевало се да њихов избор 
потврди надлежни митрополит. Многи од њих ће приликом сеобе 
довести веће групе рођака и комшија, који ће се заједно насељавати. 
Њихови потомци делом ће наставити свештенички позив, чиме је 
настало низ свештеничких лоза непрекинутих и преко 150 година. Тако 

11 Видети напомену 7 
12 Димитрије Руварац, Митрополија београдска око 1735, Споменик СКА XLII, Београд 

1905,183 
13 Исто, 182-183 
14 Љубомир Павловић, Колубара и Подгорииа, Насеља и порекло становништва 4, 

Београд 1907, 530 
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су у Каран стигле свештеничке фамилије Руфимовића, Костића и 
Поповића15, у Сечу Реку Поповића-Игумановића, Алексића и Јаковље-
вића16, у Субјел Поповића и Протића17, у Севојно Трипковића и 
Чолића , у Сирогојно Смиљанића...19 

Манастирска средишта су такође при насељавању имала значајну 
улогу. Монаси пореклом из динарских области, који су одржавали везе 
са својим рођацима, обавештавали су их о приликама у Београдском 
пашалуку и могућности да се населе. Само у близини манастира Раче, 
обновљеног 1795, населило се неколико бројних фамилија чији су 
рођаци били рачански монаси, а слично је било и када је реч о осталим 
манастирима.20 

Након што би се свештеници са породицама доселили из даљих 
области, често би уследила локална померања, изазвана могућностима 
свештеничког позива, односно добијања парохије. На тај начин су се из 
Карана Алексићи преселили у Сечу Реку, Поповићи из Љештанског у 
Соколској нахији у Годљево код Сече Реке, Милошевићи из Севојна у 
Страгаре. Многима од њих су села у Ужичкој, Соколској и Рудничкој 
нахији била само краткотрајна боравишта, одакле су одлазили ка 
Колубари, Тамнави, Мачви и Доњем Подрињу. У тим крајевима било је 
више староседелачког становништва, па нису затицали стање скоро 
потпуне опустелости. Ту су се такође сретали и са насељеницима из 
других, а не само динарских крајева. Из до сада изложеног било би 
погрешно закључити да је готово целокупно свештенство досељено са 
новим становништвом. Многи су рођени на подручју Ужичковаљевске 
митрополије, али је и међу њима највише било оних чији су преци 
досељени једну или две генерације раније. 

Поред миграције из динарских предела, условљене највећим делом 
друштвеним и економским разлозима, постојао је и одлив свештенства 
усмерен ка северу, односно Хабзбуршкој монархији. Та сеоба проузро-
кована је пре свега односом турских власти према Србима, нарочито 
цркви и свештенству, и одвијала се тихо и у континуитету да би се 
интензивирала у време криза и ратова Турске против хришћанских 
држава. Свештеници и монаси из Ужичковаљевске митрополије су се 
по преласку у Срем јављали не само световним властима, већ и 
представницима Карловачке митрополије. Њиховим испитивањем до-

15 Раде Познановић, Бела црква у Карану, Ужице 1996,111 -124 
16 Недељко Радосављевић, Летописне белешке проте Новака Милошевића, Ужички 

зборник 25-26, Ужице 1998, 261-278. Љубомир Павловић, Ужичка Црна Гора, Насеља и 
порекло становништва 19, Београд 1925, 55-60 

17 Љубомир Павловић, Ужичка Црна Гора, 79-80 
18 Исто, 81 
19 О доласку Смиљанића остао је запис на царским дверима цркве у Сирогојну из 1764. 

Прим. Н.Р. 
20 Љубомир Павловић, Соколска нахија, Насеља и порекло становништва 26, Београд 

1930, 380-382, 400-402 
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лазило се до сазнања о разлозима који су их навели на сеобу. Каракте-
ристичан је случај свештеника Игњатија Илића из Мишара код Шапца, 
испитаног у митрополији 25. марта 1760. Поред питања о месту рођења, 
школовању, брачном стању, времену када је рукоположен и доказима 
који то потврђују, од њега се тражило да одговори „за кои узрокЂ из 
Турске стране на овн стран a пребЂГЛБ". Илић је у одговору навео да су 
му Турци претили убиством „что ИМЂ ракт надименХдалЂ есмЂ пити, 
понеже болше нисам ималЂ".21 Три године касније, свештеник Михаи-
ло Милошевић, родом из Севојна код Ужица, напустио је парохију у 
Стргарима и прешао у Срем где је затражио да буде свештеник у 
Товарнику. Он приликом испитивања није навео конкретан разлог, већ 
само да је побегао „ради гонета i озлоблења тхрскаго", али су 
проблеми са којима је био суочен свакако били озбиљни чим се одлучио 
на емиграцију. 2 

Приликом визитација фрушкогорских манастира вршених 1753. и 
1771, установљено је да део монаха чине емигранти из области под 
турском влашћу, међу којима је било и оних из Ужичковаљевске 
митрополије.23 Најстарији су стигли још у време аустро-турског рата 
1737-1739. или нешто раније, када је Србија била под аустријском 
управом, док су остали дошли касније, у различито време и поједи-
начно. Неки су били свештеници који су се замонашили или стигли 
као монаси из Србије, међу којима је било и старешина познатих 
манастира. Један од њих био је Алексије Јефремовић, игуман манасти-
ра Вољавче, заслужан за његову обнову 1763-1764, за кога се наводи да је 
пребегао 1768. те да му је митрополит Јован Георгијевић за боравиште 
одредио манастир Беочин.24 Разлози његовог бекства нису наведени, 
али се угледни игуман на то свакако није одлучио без велике невоље. 
Притисак турских власти на рају тада расте, јер је отпочео рат са 
Русијом у коме је Османско царство претрпело велике територијалне 
губитке. 

По визитацији фрушкогорских манастира вршеној 1753, која је 
знатно детаљнија него она из 1771, стање у фрушкогорским манастири-
ма било је следеће:25 

21 Изв ештај о испитивању попа Игњатија Илића, АСАНУК фонд Б, 4/1760 
22 Извештај о испитивању свештеника Михаила Милошевића, АСАНУК фонд Б, 

143/1750 
23 О поменутим визитацијама видети опширније: Димитрије Руварац, Опис српских 

фрушкогорских манастира1753, Сремски Карловци 1903, и рад истог аутора Архив за 
историју Српске православне Карловачке митрополије 3, Сремски Карловци 1913, 
99-118 

24 Димитрије Руварац, Архив за историју 3,118 
25 Димитрије Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753. Подаци у овом 

попису знатно су детаљнији него 1771, јер се помињу и филијални манастири, дугови, 
приходи, књиге, ђаци и прњаворци. 
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Манастир Број монаха Из српских области под 
турском влашћу 

Из Ужичковаљевске 
митрополије 

Фенек 10 4 -

Обеда - - -

Врдник 12 1 -

Јазак 11 3 3 

Јазак Стари 13 4 1 

Бешеново 13 4 1 

Шишатовац 13 4 -

Кувеждин 10 2 -

Дивша 12 2 -

Прибина Глава 9 - -

Хопово 26 8 2 

Крушедол 18 2 -

Ремета 17 4 1 

Гргетег 15 4 -

Раковац 21 6 1 

Беочин 9 3 1 

Реметска - - -

Укупно 209 51 10 

Као што се из приложене табеле види, од 209 лица са монашким 
звањем, укључујући и 13 монахиња из манастира Јазак Стари, 51 је било 
из српских области под турском влашћу, од чега 10 са подручја 
Ужичковаљевске митрополије, што чини 4,80% од укупног броја. 

Визитацијом из 1771, установљено је другачије стање:26 

26 Димитрије Руварац, Архив за историју Српске православне Карловачке митрополије 
3, 99-118 
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Манастир Број монаха Из српских области 
под турском влашћу 

Из Ужичковаљевске 
митрополије 

Крушедол 17 4 1 

Хопово 20 2 -

Врдник 14 2 2 

Јазак 11 5 2 

Бешеново 15 2 1 

Шишатовац 13 3 1 

Кувеждин 19 3 1 

Гргетег 
- - -

Беочин 16 3 2 

Раковац 14 1 -

Фенек 13 7 2 

Прибина Глава 12 - -

Укупно 176 32 12 

Укупан број монаха те године био је 176, од чега из српских области 
под турском влашћу 32, међу којима је било и 12 лица из Ужичковаљев-
ске митрополије. У односу на 1753, број монаха у манастирима опада, 
као и број емиграната међу њима, али се број лица из Ужичковаљевске 
митрополије повећао на 12, односно 6,8%. 7 Како од укупног броја 
монаха нисмо издвојили податке о емигрантима из других области, 
попут Русије, Пољске, Бесарабије и Бугарске, процентуално учешће 
емиграната у монашкој популацији Фрушке горе се само увећава. 

По преласку у Срем свештеници су се обраћали карловачком 
митрополиту молбама да добију парохију, или из других разлога. 
Митрополити су имали разумевања за њих, и у том правцу су деловали 
и код државних власти. То потврђује и циркуларно писмо митрополита 
Вићентија Јовановића Видака упућено протопопијатима у Срему 13. 
јуна 1775, којим од њих тражи да помогну свештенике избегле из 
Турске и млетажких крајева и дозволе им да врше службу божју. У 
писму се изричито наводе свештеници Јован Угарковић, Марко Богуно-
вић и Марко Ј1еолић(?), али се не помиње одакле су стигли. Митропо-
лит Видак у писму тражи да им се за њихов труд да уобичајена награда, 

27 У попис из 1771. нису укључени филијални манастири. 
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вероватно мислећи на опела, крштења, венчања...28 Чињеница да им је 
дозвољено да обављају свештеничке дужности и да још увек нису 
добили своје парохије, указује да се ради о својеврсном провизоријуму 
до коначног решења њиховог статуса. 

Један от емигрантов, Василије Јовановић, обратио се 15. новембра 
1794. митрополиту Стратимировићу молбом да му син Никола буде 
примљен у Клирическу школу, односно Карловачку богословију. При 
том је изложио и своје тешко материјално стање замоливши да добије 
једну парохију у Вуковарском протопопијату, за коју је знао да је била 
упражњена.29 Јовановић не наводи одакле је емигрирао, али се најверо-
ватније ради о свештенику рукоположеном од зворничког митрополита 
Герасима, који је 1791. прешао у Ердевик.30 Узимајући у обзир годину 
када је прешао границу, можемо претпоставити да је и он стигао из 
Ужичковаљевске митрополије, јер у то време није било масовног 
исељавања из источне Босне, тада под чврстом контролом Турака. 

Прелазак свештенства у Хабзбуршку монарихију био је нарочито 
масован у време аустро-турског рата 1788-1791, када су заједно са својим 
сународницима тражили спас од турске одмазде. При крају рата 1791. у 
погранични појас Срема прешло је 25 свештеника, од којих за њих 
седам са сигурношћу можемо тврдити да су из Ужичковаљевске митро-
полије 31 То свакако није коначан број, јер не укључује оне који су већ 
раније прешли Саву, нарочито 1788. Слично је било и када је реч о 
монасима, којих је, по истом извештају, било 10. Они су били размеште-
ни по фрушкогорским манастирима. '2 Неки свештеници се, за разлику 
од већине својих сународника, неће по окончању рата вратити назад. 
Поједини ће добити парохије а некима ће аустријска власт за услуге 
учињене у рату и извиђачким акцијама које су му претходиле, дати 
пензије. За неке су, међутим, надлежни у митрополији сматрали да су 
потпуно неспособни за парохију, па је њихов статус дуже време остајао 
нерешен 33 Завршетком рата преласци свештеника у Хабзбуршку мо-
нархију знатно ће се умањити услед повољнијих околности које је 
Србима у Београдском пашалуку донела управа Хаџи Мустафа-паше. 
Разлог каснијих прелазака биће углавном у школовању у Карловачкој 
богословији или гимназији, али не и у појачаном турском притиску, и 
тако ће бити све док власт у Београдском пашалуку нису преузеле 
дахије. 

28 Писмо је пре извршене конзервације знатно оштећено, па његов садржај не можемо 
потпуно разумети и употребити, АСАНУК фонд Б, 20/1775 

29 Молба Василија Јовановића митрополиту Стратимировићу, АСАНУК фонд Б13/1794 
30 Димитрије Руварац, Пребегли на ову страну 1791. свештеници и калуђери, Српски 

Сион XIV, Сремски Карловци 1904,113 
31 Исто, 112-113 
32 Исто, 113-116 
33 Исто, 113-114 
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Поред до сада поменутих, постојала је и сеоба свештеника и 
калуђера из Хабзбуршке монархије назад у Турску, али је била слаба и 
сведена на појединачне случајеве. Године 1766. беочински игуман 
Михаило Продановић обавестио је митрополита Павла Ненадовића да 
је сазнао за смрт бившег игумана Арсенија, који се још 1758. преко 
Бољевачке скеле вратио у Турску. Арсеније је у Срем дошао у сеоби под 
патријархом Арсенијем IV, краће време био иришки парох а онда се 
замонашио.34 За разлику од њега, бивши игуман манастира Калинића 
Јоаникије Ћировић замолио је 1796. Стратимировића за дозволу и 
благослов како би се из манастира Хопова тамо вратио, наводећи да је 
позван од свог братства.35 Игуман Јоаникије се на повратак свакако 
одлучио због тренутно повољних околности у Београдском пашалуку. 
У Хабзбуршкој монархији повремено су се ширили гласови о по-
бољшању положаја хришћана у Турској и пре последњег аустро-тур-
ског рата. Такав пример десио се 1777, када је неки свештеник дознао од 
турског трговца да је султан обећао укидање свих пореза у наредних 10 
година онима који се врате из Аустрије, а потом само плаћање 
спахијског десетка и харача. Такође је поменуто право слободног 
грађења цркава и коришћења звона.36 Такве вести сигурно нису биле 
тачне, али су свештеници подробно испитани у митрополији и о томе 
обавештене царске власти. 

Као што се дешавало и у време аустријске управе у Србији 1718-
1739, и током последњег аустро-турског рата су на подручју Ужичкова-
љевске митрополије долазили свештеници из Ћесарије, нарочито 
Срема, како би ту добили парохије.37 

ЖИВОТ, ПРИХОДИ И ОБАВЕЗЕ 
Друштвени живот свештеника Ужичковаљевске митрополије у вре-

ме од Београдског мира до Првог српског устанка остао је непознат, па 
би темељније истраживање захтевало знатно више простора и дру-
гачији приступ. Међутим, извори који говоре о томе су штури и 
малобројни, неретко засновани на усменим казивањима. Од мемоарске 
грађе и запажања савременика издвајају се Мемоари проте Матије 
Ненадовића и радови Вука Караџића. Матија Ненадовић био је свеште-
ник у Ужичковаљевској митрополији и његова сећања су веома драгоце-
на. Вук Караџић рођен је у Тршићу, селу у западној Србији које је у 
црквеном погледу можда припадало тој митрополији, а своје школова-

34 Михаило Продановић митрополиту Павлу Ненадовићу, АСАНУК фонд Б, 16/1766 
35 Молба Јоаникија Ћировића митрополиту Стратимировићу, АСАНУК, фонд Б, 42/1796 
36 Такви извештаји стизали су у митрополију у више наврата, АСАНУК фонд Б, 68 и 

69/1777 
37 Од 25 свештеника пребеглих у Срем 1791, три су у време краткотрајне окупације 

Србије дошли управо из Срема, од којих један, Михаило Станисављевић, из Ашање у 
ваљевски предео. Димитрије Руварац, Пребегли иа ову страну 1791. свештеници и 
калуђери, 113 

60 



Свештенство Ужичковаљевске митрополије 

н>е отпочео у једном од манастира са тог подручја. Његови наводи су, 
засновани углавном на личном искуству са често присутним генерали-
зовањем неких појава, па и њих морамо прихватати критички и 
опрезно. Због тога ћемо се укратко осврнути на неке најважније цртице 
које су карактеристичне за њихов положај у друштву. 

Свештеничко звање, мирско или монашко, налазило се при врху 
лествице тог друштва, које није имало значајније разуђену структуру. 
Такав положај није био условљен само традиционалном приврже-
ношћу српске патријархалне средине православној вери већ и другим 
разлозима, међу којима треба истаћи њихову какву-такву писменост, 
самим тим и просветну мисију, добру обавештеност, како о локалним, 
тако и о збивањима на ширем простору и учешће у антитурским 
активностима и покретима. Говорећи о положају свештеника у та-
дашњем српском друштву, прота Матија Ненадовић истиче да у Србији 
онда није било другога господства, кроме бити кнез, поп или калуђер, 
а и пандур имао је неко мало одличје.38 Његово казивање налази 
потврду и у свештеничким синђелијама, нарочито у уводном делу 
текста у коме се митрополит обраћа становништву нахије у којој се 
парохија налази. Стога и не чуди што је најугледнији Србин у 
Ваљевској нахији, обор-кнез Алекса Ненадовић, дао свога сина за 
свештеника. Многи свештеници настављали су позив својих очева, 
наслеђујући њихову нурију или један њен део, па већ крајем 18. века у 
неким селима имамо устаљене породичне лозе свештеника, чије је 
занимање нашло одраза и у презименима Поповића, Протића, Игумано-
вића. Говорећи о улози свог оца у рукоположењу за свештеника, прота 
Матија наводи да га је он, по повратку у Бранковину 1793, одмах 
запопио. Прота такође истичеда јевладика желео учинити кнезу хатер, 
а ваљда му је и новаца требало, па ни то што је имао само 16 година 
није било препрека да га рукоположи.39 Матија Ненадовић наводи још 
један занимљив податак: После смрти попа Станоја отац мој запопи 
његовог брата Пантелију, који је учио мало у манастиру Студеници, и 
попа Мату који је учио код Светогораца путујући.40 Обор-кнез Алекса 
Ненадовић је, дакле, имао значајан утицај на изибор свештенства у 
својој нахији, а његов избор митрополит Јоаким је практично само 
потврђивао. Митрополит је, по законима који су важили и султановом 
ферману, за сваку синђелију добијао по 100 гроша, па није имао 
значајнијег разлога за противљење кнезу Алекси, односно његовом 
избору. Још нешто се уочава у протином казивању: сви свештеници 
које помиње, били су писмени, макар и у елементарном смислу, чиме 
се доводи у питање констатација Вука Караџића да они (фанариотске 
владике) никад не питају зна ли што онај што оће да се запопи, него 

38 Прота Матија Ненадовић, Мемоари, Нови Сад 1969,60-61 
39 Исто, 63 
40 Исто, 65 
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само гледају може ли платити41 Много је примера који говоре управо 
супротно, јер су свештеници, скромног знања али не и неписмени, 
заједно са кнезовима били носиоци ослободилачких активности у рату 
1788-1791, и касније у Првом српском устанку. Од народа су били 
уважавани, старајући се да све спорове међу Србима реше како се не би 
ишло на турске судове. 

Током аустријске окупације 1718-1739. Београдскокарловачка митро-
полија улагала је напоре да се положај и начин живота свештенства оба 
реда јасније одреди. Тако је митрополит Мојсије Петровић забранио 
свештеницима да играју куглу, коцке, комедије и машкаре, као и да 
неограничено присуствују свадбама и другим весељима. Такође им је 
заповеђено да носе једнообразна одела, монаси црне, а мирски свеште-
ници плаве боје, те да држе уредним браду и бркове. Већа пажња 
посвећена је и њиховом школовању 42 Од тих мера је после поновног 
доласка Турака остало врло мало, па се већ у другој половини 18. века 
свештеник врло мало разликовао од обичног српског сељака. Облачили 
су се као већина сународника, изузев што су уместо црвених, носили 
црне капе или шубаре. У цркви су се од осталих разликовали једино по 
томе што нису скидали капе.43 У црногорским областима, одакле је 
значајан број досељеника који су колонизовали западну Србију и део 
Шумадије, свештници су као и остали учествовали у сукобима са 
Турцима.44 Сличних примера било је и у Ужичковаљевској митрополи-
ји. Поп Драгутин Алексић хајдуковао је у околини Билеће, а затим се 
доселио у Каран, па у Годљево код Сече Реке, пошто је ту добио 
нурију.45 Поп Лука Лазаревић се приликом избора за тамнавског 
војводу 1805. обријао на пању чиме је, у ствари, напустио свештенички 
позив.46 Прота Милутин Илић-Гучанин постаће драгачевски, а архи-
мандрит Раче Хаџи-Мелентије Стефановић војвода и комендант Сокол-
ске нахије.47 

Утицај Карловачке митрополије поново продире крајем 18. века, 
нарочито после аустро-турског рата 1788-1791. То се не огледа само у 
употреби рускословенског језика, који је преовладао и јужно од Саве и 
Дунава, већ и покушајима да се у народ уведе више реда приликом 
богослужења и других скупова. Тако прота Матија Ненадовић, још као 

41 Вук Караџић, Даница, Београд 1987,130 Исти, Српски рјечник 1, Београд 1986,745 
42 Душан Поповић, Србија и Београд од Пожареначког до Београдског мира 1718-1739, 

Београд 1950, 131-133. Недељко Радосављевић, Вињевска епископија 1718-1739, 
Гласник ИАВ 32, Ваљево 1998, 27 

43 Вук Караџић, Српски рјечник I, 745 
44 Исто, 745 
45 Љубомир Павловић, Ужичка Црна Гора, 58. Раде Познановић, Бела црква у Карану, 

118-119 
46 Милан Ћ. Милићевић, Поменик знамепитих у српскога народа новијега доба, Београд 

1888, 287-292 
47 Исто, 115-118, 762-765. Стеван Игњић, Манастир Рача, Ужице 1996, 90-94 
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млад свештеник, увиђа неукост народа који у цркву улази без икаквог 
реда и непрестано прича приликом службе, насупрот ономе што је 
видео у сремским црквама, па заједно са осталим млађим свештеницима 
предузима мере којима је такво стање поправљено.48 С обзиром да у 
рату 1788-1791. аустријска војска није запосела цело подручје Ужичко-
ваљевске митрополије, као и да све њене области нису биле подједнако 
близу аустријској граници, утицај Карловачке митрополије знатно се 
више осећао у Шабачкој и Ваљевској, него у Соколској, Пожешкој, 
Рудничкој и Ужичкој нахији. 

Мада Вук Караџић тврди да свештенство није било доброг и 
стабилног имовног стања, свакако га не можемо сврстати межу најсиро-
машније припаднике друштва 49 Њихове породице су приликом досе-
љавања, попут осталих сународника, затицале велике комплексе нео-
брађене земље и култивисањем омогућиле њену употребу. Попови из 
свештеничких породица, као и синови кнезова који су се одлучивали за 
тај позив, сигурно су били имућнији од просечног српског сељака, чему 
су доприносили и свештенички приходи. У синђелијама се помињу 
бир, свечар и опело, али се не наводе новчани износи или еквивалент у 
животним намирницама. Ипак, захваљујући драгоценом писму које је 
митрополит Јоаким упутио, јула 1769, хришћанима Пожешке нахије, 
можемо знатно потпуније да сагледамо врсту и висину свештеничких 
прихода:50 

Годишни бир еже имекзп по об'/чак> 

ВенчанЂ сомладожени... пари 

ВодооЈсвлшете д (4) паре 

За кршеше д (4) паре и чарапе 

За знаменЂ д (4) паре и чарапе 

За свечарско м (40) паре 

За завет i (10) паре 

Поред основног текста, на левој маргини уписано је следеће: 

oj кНма и старога свата под (4) па... 

oj девера и воивода и 6aipaKTbipa пов (2) паре 

48 Прота Матија Ненадовић, Мемоари 
49 Вук Караџић, Српски рјечник /, 745 
50 Митрополит Јоаким хришћанима Пожешке нахије, АСАНУ 372 
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Ни у овом писму нису приказани сви њихови приходи, јер се на 
крају каже „и прочал что истшал и самал правда поучаењ". Поред 
осталог, није поменуто опело и такса за први, други и трећи брак. Због 
оштећености документа не види се који су износ свештеници добијали 
од младожење за венчање, али по формулацији реченице можемо 
закључити да се ради о суми већој од свих осталих наведених.51 За бир 
такође није наведен прецизан износ, већ се каже да је по обичају. По 
Вуку Караџићу, он је износио неколико ока жита.52 Тиме се доступни 
подаци исцрпљују. На крају треба напоменути да ти износи нису током 
друге половине 18. века вредели исто, јер вредност турске акче постепе-
но пада. 

Поред прихода, свештеници су имали и новчане обавезе. Оне су 
биле двојаке: према султановој власти, спахијама или читлук сахибија-
ма на једној, те према патријарху и митрополиту на другој страни. 
Према турским властима њихове обавезе биле су сличне као и у случају 
осталих сународника, док је поред 100 гроша за синђелију митрополиту 
даван и један дукат годишње, колико је следовало и патријарху.53 

УЧЕШЋЕ У АНТИТУРСКИМ АКТИВНОСТИМА И 
ОСЛОБОДИЛАЧКИМ ПОКРЕТИМА 

Мада се после Београдског мира 1739. полупуст простор Београдског 
пашалука почиње интензивније насељавати, чиме број становника 
значајније расте, захваљујући полувековном периоду мира између 
Хабзбуршког и Османског царства и географској удаљености Русије, 
није било значајнијих антитурских активности и ослободилачких 
покрета. Таква ситуација се мења седамдесетих и осамдесетих година 
18. века, нарочито пошто су 1781. Аустрија и Русија дошле до споразума 
о могућој подели турских територија на Балкану и европском југоисто-
ку, при чему је највећи део српског етничког простора дефинисан као 
зона аустријског интереса.54 

Седамдесетих и осамдесетих година 18. века аустријска војска от-
почела је извиђачке активности ради прибављања информација о 
Србији, које би могле користити приликом могућег продора преко 
границе. Поред обор-кнезова, кнезова и трговаца, Аустријанци су за те 
мисије покушали да придобију што више свештеника и, посебно, 
калуђера. Објашњавајући 1784. вишој команди зашто трговце треба 
заменити монасима, мајор Лидерскрон истиче следеће: они се по 
селима и варошима крећу у пратњи својих слугу, али без јаничарске 
заштите, имају препоруке епископа хришћанима да их помажу док за 

51 У писму је за ту дажбину употребљен плурални облик пари, док се за остале наводи 
пара или паре. 

52 Вук Караџић, Даница, 129 
53 Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије 1,20,55 
54 Славко Гавриловић, Ка српској револуцији, Историја српског народа IV/1, Београд 

1986, 356 
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своје манастире сакупљају милостињу, свраћају по многим хришћан-
ским кућама, док их хајдуци не нападају. Такође, обавезно се јављају 
локалним муселимима, па би уз њих обавештајци могли да стекну увид 
у структуру и функционисање локалних турских власти.55 Тако је било 
у целом пашалуку, па и на подручју Ужичковаљевске митрополије. 
Учешће свештеника и монаха из те епархије у противтурској активно-
сти може се поделити на два периода: 

- Учешће у извиђачким активностима аустријске војске осамдесетих 
година 18. века. 

- Активну сарадњу са аустријском војском у гоку аустро-турског 
рата 1788-1791, при чему су многи, нарочито у његовој последњој фази, 
одлучили да емигрирају у Аустрију. 

Прву извиђачку мисију у западној Србији и делу источне Босне 
извршио је поп Никола Радомировић из Остружнице, који је 1783. два 
пута прошао тим крајевима. У његовој пратњи била су два аустријска 
подофицира прерушена у турску одећу, Радич Петровић и Стеван 
Весковић, а од помоћи су били монаси неких манастира, пре свега 
Вољавче. Његов извештај, који се пре свега тицао путева и комуникаци-
ја, прослеђен је мајору Лидерскрону и поручнику Михаљевићу, који су 
о резултатима акције обавестили Дворски ратни савет у Бечу. 

Ипак, најобимније извиђачке активности на том подручју извршене 
су 1784. За ту мисију којом је требало покрити подручје целе Србије су, 
по предлогу мајора Лидрскрона и потпуковника Женејна, шефа карто-
графског одељења, одабрани потпоручник Митесер и заставници По-
корни и Перетић. Јован Перетић био Де Хрват из Слуњског пука и 
добро је знао српски језик и обичаје. Они су требало да иду као 
манастирске слуге и раде и најпростије послове како не би привукли 
пажњу и подозрење Турака. Док су Митесер и Покорни били задужени 
за централну и источну Србију, Перетић је морао да пропутује 
западним делом, омеђеним Дрином, Савом, Колубаром, Рудником и 
Западном Моравом, а на располагању му је био Ђорђе Дедејић, калуђер 
из манастира Никоља у Овчарско-кабларској клисури. 8 Дедејић, међу-
тим, није безусловно пристао на ту мисију. Његов манастир који је јуна 
1780. изгорео у пожару, дуговао је 200 форинти извесном Мустаф-аги из 
Београда, па је аустријска команда требало да му да толики износ како 
би измирио дуг, и још 200 форинти за трошкове мисије.59 Такође, треба 
напоменути да је Дедејић могао по одобрењу свог митрополита да 
сакупља милостињу за манастир, односно његову обнову, па је и то 
била повољна околност.60 Тај митрополит је свакако морао бити 

55 Душан Пантелић, Ухођсње Србије пред Кочину крајину, Глас СКА CLIII, Београд 
1933, 145 

56 Исто, 123-124. Сланко Гавриловић, Ка српској револуцији, 357 
57 Душан Пан гелић, Ухођење Србије пред Кочину крајину, 150-151 
58 Исто, 148. Славко Гавриловић, Ка српској револуцији, 359 
59 Душан Пантелић, Ухођење Србије пред Кочину крајину, 148 
60 Исто, 148 
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Јоаким. Перетић је, под псеудонимом Максим Крстоношић, ишао као 
слуга са Дедејићем, са задатком да подробно опише пређени пут, 
значајније објекте и препреке, и упише их у празну топографску 
секцију коју је добио приликом поласка.61 Међутим, за разлику од друга 
два официра, Перетић није водио дневник, већ је многе белешке 
сачинио према сећању, што указује да је његово путовање било знатно 
отежано и да се у пратњи налазио неко од Турака као полицијска 
заштита. То је највероватније и узрок многи нетачности које се код 
њега јављају, али је упркос томе његов извештај до тада најподробније 
сачињен опис западне Србије. Перетић се пре свега бавио путевима, 
хановима и утврђеним местима попут Шапца, Ваљева, Сокола и Ужица, 
као и другим објектима који су војсци могли бити од користи, па у том 
смислу вероватно и помиње шест манастира који су се налазили на 
појединим деоницама пута.62 Занимљиво је да је пописао и све џамије. 
Насупрот томе, цркве нису привлачиле његову значајнију пажњу, с 
обзиром да се радило махом о малим брвнарама, па њихово постојање 
не бележи чак ни у местима где се сигурно налазе.63 

Узимајући у обзир Перетићеву детаљност и навођење тачног броја 
монаха који живе у поменутим манастирима, са сигурношћу можемо 
закључити да до таквих података није могао доћи само од Ђорђа 
Дедејића. То потврђују и каснији извори, при чему нарочит значај има 
извештај митрополита Стратимировића Илирској дворској канцелари-
ји о томе где се налазе поједини свештеници и калуђери пребегли из 
Србије крајем последњег аустро-турског рата.64 Стратимировић том 
приликом наводи неколико занимљивих примера учешћа монаха у 
извиђачким активностима, па и оних из Ужичковаљевске митрополије. 
Јеромонах из манастира Вољавче Рафаило Милићевић је, између оста-
лог, изјавио да је поп Никола Радомировић са сапутницима дочекан у 
његовом манастиру још 1781, и да су му за извиђање околине дати 
поуздани људи6 5 Милићевић такође тврди да је вољавачки игуман, 
коме на помиње име, наставио да сам лутајући прави описе путева и 
места и прикупља поуздане људе, што је чинио све до смрти 66 Његову 
изјаву потврдили су монаси избегли из манастира Драче, Љубостиње и 

61 Исто, 152 
62 Реч је о манастирима Никољу, Грабовцу, Тројици, Благовештењу, Рибници и 

Ћелијама. Душан Пантелић, Прилози расправи Ухођење Србије пред Кочуну 
крајину, Споменик СКА LXXXII, Београд 1936,120,129,132-133> 

63 Перетић је забележио само две цркве, у Јежевици код Пожеге и месту које назива 
Haluge(?), Душан Пантелић, Прилози уз расправу Ухођење Србије пред Кочину 
крајину, 109,119 

64 Извештај је настао 1(11) децембра 1791. Димитрије Руварац, Пребегли на ову страну 
1791. свештеници и калуђери, 112-118 

65 Сведочење поменутог јеромонаха је, као и у случајевима осталих, дато 
конзисторијалним властима, на основу чега је Стратимировић и сачинио свој 
извештај. Исто, 115 

66 Исто, 115 
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Каленића, који су пропадали Београдској митрополији, што указује на 
њихово широко учешће и међусобну повезаност. Међутим, да Турци 
при том нису били нимало наивни, показује чињеница да су, како 
наводи Рафаило Милићевић, покушали ухапсити игумана, јер су сазна-
ли за његов рад, те да је он морао да се склони из манастира.67 

Занимљиве податке налазимо и у сведочењу јеромонаха Митрофана 
Јоакимовића, који је у Срем такође стигао из Вољавче. Говорећи о 
бившем игуману Алексију Јефремовићу, Митрофан наводи да је он пре 
започетог рата чинио знатне и важне услуге послатим аустријским 
извидницима, због чега је уживао од умрлог цара Јосипа II пензију, што 
се може и писмено посведочити.68 Тај податак донекле збуњује, јер се 
бивши игуман Алексије помиње 1771. као монах у манастиру Беочину, 
где му је митрополит Јован Георгијевић одредио боравиште након што 
је 1768. емигрирао.69 Из тога произилази неколико могућности. Прво, 
да су неке извиђачке акције изведене пре 1768, док је Алексије још увек 
био игуман Вољавче, у време уочи руско-турског рата. Друга могућност 
подразумева да је он преко својих веза из Беочина организовао прихват 
аустријских обавештајаца. Треће је, мало вероватно, да се вратио у 
Вољавчу и ту дочекао извиднике, те да је игуман о коме говори Рафаило 
Милићевић, управо он. Ипак, то питање још увек морамо оставити 
отвореним. 

Манастири у Ужичкој, Соколској и делу Пожешке нахије остали су у 
току рата под турском контролом, па је емигрирање монаха било 
знатно отежано услед чега немамо тако подробних података о њиховом 
учешћу у извиђачким мисијама, као што је случај са Вољавчом. Међу-
тим, како је Перетић прошао тим крајевима описавши и неке манасти-
ре, сасвим је извесно да су и њихови монаси, попут оних из северног 
дела Ужичковаљевске митрополије, били на располагању том аустриј-
ском обавештајцу. 

Када је фебруара 1788. Хабзбуршка империја отпочела ратна дејства 
против Османског царства, њене власти планирале су да у њих укључе 
српско становништво и остале турске хришћанске поданике, незадо-
вољне својим положајем. При том је посебна пажња усмерена ка вишим 
слојевима још увек слабо разуђеног српског друштва, њиховим обор-
кнезовима, кметовима, као и духовним лицима. Док су обор-кнезови и 
кметови били предвиђени да активно учествују у стварању наоружаних 
одреда састављених од Срба и исте предводе, старешине манастира, 
протопрезвитери и свештеници су својим ауторитетом требало да 
подстакну сународнике да тим формацијама приступају. 

У току последњег аустро-турског рата, северни део Ужичковаљевске 
митрополије делимично је поседнут од аустријске војске. Са тог 

67 Исто, 115-116 
68 Исто, 115 
69 Димитрије Руварац, Архив за историју Српске православне Карловачке митрополије 

111,118 
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подручја ће, као и у Шумадији и Поморављу, знатан број монаха и 
свештеника својим угледом и утицајем помоћи аустријску акцију и у 
последњој години рата заједно са обор-кнезовима радити на формули-
сању српских политичких циљева. Таквом одзиву свакако је допринела 
појава високог православног великодостојника из Аустријског царства, 
бачког епископа Јована Јовановића, који се сам понудио да међу 
Србима јужно од Саве агитује у прилог аустријских интереса. То је 
утицало да свештенство из дела Ужичковаљевске митрополије узме 
масовније учешће у тим збивањима, што није био случај у осталом делу 
Србије. Међутим, прва устаничка активност у северозападној Србији 
била је подстакнута радом аустријских емисара српског порекла, који 
су сународницима обећавали коначно ослобођење од турске власти. Већ 
у марту 1788. ухода а касније фрајкорски свештеник Никола Радомиро-
вић ступио је у везу са појединим хајдучким старешинама чије 
дружине прерастају у мање одреде, да би се нешто касније око Ваљева 
отпочела скупљати војска обор-кнезова Алексе Ненадовића, Лазара 
Илића и Петра Ракарца.70 Мада у својим Мемоарима прота Матија 
Ненадовић описује учешће свог оца кнеза Алексе у том рату, ништа не 
говори о улози свештенства у српском покрету.'1 Међутим, мајор 
Михаљевић је већ априла 1788. јавио из Забрежја претпостављеној 
команди да су попови Никола Михаиловић и Спасоје Лалић из ваљев-
ског округа окупили око 100 људи и наоружали их.72 

У исто време у северозападној Србији отпочела је акција епископа 
бачког Јована Јовановића кога је, као световни комесар пратио угарски 
католик Јанош Клачањи. Иако су Јовановићеве идеје примљене са 
резервом, јер се главнокомандујућем фелдмаршалу Ласију митрополит 
карловачки Мојсије Путник о њему изразио врло неповољно, резултати 
су били изнад очекивања.73 Јовановић је, одмах по преласку у Србију, 
ступио у везу са кнезовима и свештенством и 28. марта 1788. из Мишара 
упутио проглас којим је позвао Србе да, не штедећи своје животе, крену 
у ослободилачки рат уз помоћ аустријске војске.74 У прогласу се, поред 
истицања перспективе ослобођења од Турака и стављања под заштиту 
аустријског двора, указује и на разлику у положају православних у 

70 Душаи Пантелић, Покрету северозападној Србији и бачки епископ Јован Јовановић, 
Глас СКЛ CXXXVIII, Београд 1930,154-155 

71 Прота Матија Пеиадовић, Мемоари, 11-12. Улогу свештенства прота Матија кратко 
помиње у једној забелешци у којој описује крај рата 1791, али без података који би 
значајније изменили досадашња сазнања о томе. АСАНУ 318 

72 Драгослав Павловић, Прилог историји Кочине крајине и Миха.њсвићевог фрајкора, 
Глас СКА LXVIII, Београд 1904,140 

73 Митрополит Путник је између осталог сматрао да је епископ Јовановић не само 
немаран, већ и душевно поремећен. Душан Пантелић, Покрет у северозападној 
Србији и бачки епископ Јован Јовановић, 155-156 

74 Проглас је, као што се види из уводне реченице, прво упућен старешинама манастира, 
протојерејима, поповима и ђаконима, да би тек потом били поменути сердари, 
кнезоии, кметови и остали православни хришћани. Исто, 157 
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Османском царству и Хабзбуршкој империји, у којој се православно 
богослужење врши слободно, у сјајним црквама и уз звуке звона.15 Да 
је свештенство брзо прихватило сарадњу са њим показује и пример 
јеромонаха Вићентија Кнежевића, који га 8. априла исте године 
обавештава да је обишао низ села и манастире у Поцерини и да су сви 
прихватили да помогну, потврдивши то заклетвом. Писмо су, поред 
Вићентија Кнежевића, потписали јеромонаси Теофан из Каоне и Матеј 
из Радовашнице.76 Ни у том, ни у другим писмима насталим у то време, 
не спомиње се законити архијереј митрополит Јоаким, који је остао на 
подручју под турском контролом, и на збивања у северозападној Србији 
није имао никаквог утицаја. 

Епископа Јовановића Срби су доживљавали као посредника између 
њих и аустријских власти, па су му се обраћали у различитим прилика-
ма. Како су током 1788. ратне операције вођене споро и неодлучно, 
учестала је емиграција у Срем где су се избегли суочавали са пробле-
мом смештаја и оскудицом у основним потребама. У њихово име 
монаси и свештеници су се обраћали епископу Јовановићу молбама да 
код царских власти обезбеди помоћ како не би пропали у крајњој беди. 
Сам Јовановић се у преписци са царским властима, пре свега Дворском 
ратном канцеларијом, често позивао на њихове молбе које би слао као 
прилог својих писама. У Србију се прелазило три пута, а путовао је и у 
Беч. Саву је други пут прешао у пролеће 1789. упркос забрани, и при 
том само у Шабачкој нахији обишао 105 села. Колико је његова 
делатност Аустријанцима била корисна, говори и чињеница да је 
генерал Чернел тражио да се упути у народ, који му је скоро безрезер-
вно веровао. Приликом трећег доласка у октобру 1789. Јовановић је 
ступио у ближу везу са игуманима манастира које је обишао. Служећи 
литургије у Каони, Радовашници и Петковици позивао је окупљени 
народ на оружје, док је монахе, свештенике и чланове њихових 
породица посебно заклињао на верност цару Јосипу II.78 Дошавши у 
Троношу, Јовановић је упознао архимандрита Стефана Јовановића, 
који је такође позивао народ да устане против Турака.79 Архимандрит 
Стефан Јовановић имао је у последњој фази рата значајну улогу у 
српској политичкој акцији. Уколико се неко од свештеника или монаха 
сумњичаво односио према акцији епископа Јовановића или аустриј-
ским војним властима уопште, питање је да ли је у тренуцима 
аустријских војних успеха, када су се учврстили у Ваљеву, могао да било 
како искаже своје неслагање или је, попут осталих, морао да положи 
заклетву новом господару. 

75 Исто, 159 
76 Поменуто писмо делимично је објавио Душан Пантелић, Исто, 165-167 
77 Исто, 166-167 
78 Исто, 179-181 
79 Исто, 183 
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Када је 1790, услед неповољних међународних околности по Ау-
стрију, постало извесно да ће Србија поново бити враћена под османску 
власт, епископ Јовановић је постепено губио поверење које је стекао 
код сународника у њеном северозападном делу.80 Српску политичку 
акцију тада почиње да води троношки архимандрит Стефан Јовановић, 
први заједно, а потом независно од епископа Јовановића. Од представ-
ника северозападне Србије је прво, априла или маја 1790, упућена 
молба аустријском двору да Србија остане под аустријском заштитом. 
Молбу коју је у Беч понео епископ Јовановић потписали су не само 
обор-кнезови, већ и троношки намесник Мелентије, игуман Чокешине 
Григорије, Петковице Герасим, Радовашнице Пајсије и Каоне Макари-
је, као и протопрезвитери богатићки Рафаило, јадарски Матија Кнеже-
вић и рађевски Михаило.81 На ту молбу није било никаквог одређеног 
одговора. 

У 1790. и 1791. архимандрит Стефан Јовановић ће у сусретима и 
преписци са аустријским властима, митрополитом Мојсијем Путником 
и српским представницима окупљеним на Темишварском сабору, по-
кушати да делимично поправи незавидне перспективе својих сународ-
ника. Међу сачуваним писмима насталим у току његова рада, два се по 
значају посебно издвајају. Прво је упућено „високсо-превосходител-
НЂишемх царскому комисар 8 и високо- славном8 Славено- сербскомв 
СобранЈк)". Реч је о молби комесару Шмитфелду и народноцрквеном 
сабору који је заседао 1790. у Темишвару. Мада се у њему наводи да је 
послато „из различнмхЂ МЂСТБ, ИЗ Cep6ie, 24-го atsrticra 1790", писмо је 
сасвим сигурно настало у Троноши, где је његову копију Стојан 
Новаковић и пронашао.82 Подносиоци молбе тражили су да комесар и 
сабор све учине код царских власти како Србијанци, који су се цару 
Јосипу заклели на верност, не би било поново предати Турцима. При 
том су истицали да они сами уз малу помоћ у оружју могу одржати 
достигнуте положаје, а ако се већ одлучи да се Србија врати под турску 
власт, да Аустрија извршење одложи за два месеца како би народ убрао 
плодове изузетно родне године, а онда се иселио у Срем. На крају 
потписници истичу да ће, ако њихове молбе не буду услишене, морати 
да прибегну под заштиту друге потенције, при чему се свакако 
мислило на Русију, која је против Турске водила успешан рат.83 Колико 
је ова акција Стефана Јовановића била масовна, сведочи и број потписа 
на крају молбе (укупно 112), међу којима су и имена 42 монаха и 

80 Конвенцијом у Рајхенбаху Пруска и Аустрија су се споразумеле да се према Турској 
одржи status quo ante bellum, чиме je судбина Србије решена. Славко Гавриловић, Ка 
српској револуцији, 392 

81 Душан Пантелић, Покрету северозападиој Србији и бачки епископ Јован Јовановић, 
186 

82 Стојан Новаковић, Прилог к српској историји око 1790, Гласник СУД XX, Београд 
1866, 42-49. Драгослав Страњаковић, Стефан Јовановић, архимандрит манастира 
Троноше, Братство XXV, Београд 1931, 81-82 

83 Стојан Новаковић, наведено дело, 43-45 
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свештеника различитог ранга. Од њих 42, само су четири из јагодинске 
нахије и један од Новог Пазара, док су остали са подручја Ужичковаљев-
ске митрополије или дела Србије који је био у саставу Зворничког 
санџака (Троноша, село у Јадру). То довољно говори о масовном 
учешћу свештенства из те митрополије у ратним збивањима. Међу 
њима је било 5 протопрезвитера, 22 свештеника и десет лица у 
монашком звању. Поред игумана или намесника манастира Чокешине, 
Петковице и Каоне, три издвојена потписа посебно су уочљива. Реч је о 
троношком архимандриту и намеснику Стефану Јовановићу и Мелен-
тију Јовановићу, и студеничком архимандриту Василију Радосавље-
вићу.84 Они су, свакако, били носиоци замисли изнетих у поменутом 
писму. Потписане старешине манастира су поред својих имена ставили 
и печате. Архимандрит Јовановић лично је ишао у Темишвар и молбу 
предао комесару Шмитфелду. Он је, међутим, није изнео пред сабор већ 
је одмах упутио у Беч, износећи у пропратном акту своје мишљење да за 
Србе треба обезбедити амнестију. 

Други докуменат који су потписали троношки и студенички архи-
мандрити Стефан Јовановић и Василије Радосављевић, као и јагодин-
ски прота Јован Миловић, у ствари је Проглас који је требало упутити 
свим представницима српског народа, како црквеним личностима, тако 
и обор-кнезовима, кметовима и људима још увек под оружјем. Проглас 
је програм српске аутономије по узору на вазалне кнежевине Влашку и 
Молдавију, што је подразумевало плаћање данка одсеком и избором 
коменданта попут, како се наводи, Богдан-бега у Влашкој, који би 
Србима управљао. Програм је такође предвиђао да се турски чиновници 
не мешају у српске послове и не суде Србима.86 Душан Пантелић је, 
узимајући у обзир чињеницу да у претходним молбама аустријским 
властима нису изношене сличне идеје, дошао до закључка да је програм 
аутономије настао тек у априлу или мају 1791, пошто се архимандрит 
Јовановић вратио из неуспеле мисије у Бечу.87 Како су те идеје биле 
врло сличне представци влашких бојара чија се делегација налазила у 
Бечу истовремено када и Стефан Јовановић, српски програм могао је 
настати и под њиховим утицајем.88 Стефан Јовановић је чак покушао да 
оде у Свиштов где су вођени преговори о миру и тамо изнесе српске 
молбе, али је од аустријских власти спречен у томе.89 Иако му је 
одобрен боравак у манастиру Гргетегу, он се већ у септембру 1791, 
попут већине свештеника, вратио у Србију 90 

84 Исто, 47 
85 Душан Пантелић, Београдски пашалук после Свиштовског мира, Београд 1927, 47-48 
86 Исто, 58-59. Славко Гавриловић, Ка српској револуцији, 395. Стојан Новаковић, 

наведено дело, 60. Драгослав Страњаковић, наведено дело, 84 
87 Душан Пантелић, Београдски пашалук после Свиштовског мира, 56-58 
88 Исто, 60 
89 Исто, 65-66 
90 Исто, 67 
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Тиме је завршена још једна фаза у учешћу свештенства Ужичкова-
љевске митрополије у антитурским покретима, које је било масовно и 
огледало се не само у подршци аустријској војсци, већ и стварању 
српског политичког програма и дипломатској делатности на његовој 
реализацији. Манастир Троноша био је седиште акције, а архимандрит 
Стефан Јовановић њен главни носилац. 

ЗАКЉУЧАК 
Свештеници и монаси Ужичковаљевске митрополије, установљене 

после Београдског мира 1739, имали су у српском друштву друге 
половине 18. века значајно место и улогу. За разлику од својих 
фанариотских архијереја, они су готово искључиво били Срби, нај-
већим делом пореклом из истих области као и њихови сународници, 
који су у току 18. века насељавали подручје на коме је егзистирала 
поменута митрополија. Њихов рад међу Србима није био ограничен 
само на духовну мисију, уз коју је нераскидиво била повезана просветна 
делатност. Многи су са својим породицама били међу првима у 
насељавању полупустих области западне Србије и дела Шумадије. Када 
се ради о њиховим приходима и материјалном стању, нису се много 
разликовали од својих сународника, али су свакако били међу имућни-
јим. Заједно са другим представницима српског народа, обор-кнезовима 
и кметовима, активно су учествовали у антитурским активностима и 
устаничком покрету до кога је дошло током последњег аустро-турског 
рата 1788-1791. Док су кнезови били укључени у организовање доброво-
љачких формација и учешће у ратним операцијама, свештенство је 
посебан значај имало у формулисању српских политичких циљева. 
Значај и улога свештенства Ужичковаљевске митрополије у српском 
друштву биће потврђена касније, нарочито током Првог српског устанка 
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РЕЗИМЕ 
Након Београдског мира 1739, којим је подручје Србије поново припало 

Османском царству, установљена је Ужичковаљевска митрополија, у чијем 
саставу су били највећи део западне Србије и неке области Шумадије. Услед 
малог броја сачуваних и доступних извора, прошлост митрополије није 
свестраније истражена, iuto се иарочито односи на питања друштвеног 
положаја свештеника и монаха, њиховог порекла, стицања звања, прихода и 
учешћа у антитурским покретима. 

Свештеници и монаси Ужичковаљевске митрополије пореклом су нај-
већим делом били, као и већина њихових сународника, из динарских 
области, и л и непосредни потомци досељеника. По положају и приходима 
спадали су у горњи слој српског друштва. Поред духовне мисије, ћовезане и 
са просветном делатношћу, учествовали су у извиђачким активностима 
аустријске војске. У току последњег аустро-турског рата 1788-1791. су својим 
великим утицајем у народу подстакли приступање добровољачким једини-
цама, и у завршној фази тог рата одиграли значајну улогу у формулисању 
српских политичких цил>ева. 

SUMMARY 
After Belgrade реасе in 1739, by vvhich the territory of Serbia again belonged to the 

Ottoman empire, Užice-Valjevo diocese vvas established and it included the largest part of 
vvestern Serbia and some parts of Šumadija. Because of a small number of preserved and 
accessible sources, the past of the diocese was not thoroughly explored, vvhich especially 
refers to the matters of social status of clergymen and monks, their origin, acquisition of 
titles, incomes and participation in anti-Turkish movements. 

Clergymen and monks of Užice-Valjevo diocese originated mainly, like most of their 
fellow-countrymen, from Dinara region or they were direct descendants of immigrants. Ву 
their status and incomes they belonged to the upper stratum of Serbian society. Besides 
their spiritual mission, also connected with the educational activity, they took part in 
reconnaissance activities of the Austrian army. During the last Austro-Turkish war 
1788-1791 they inspired the joining into voluntary units by their great influence among 
people, and in the final stage of that war they played an important role in the formulation 
of Serbian political goals. 
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ИНДУСТРИЈСКО-ТРГОВАЧКО А. Д. 
„СУВОБОР" - ОБРЕНОВАЦ 

1908-1947. ГОДИНА 

Историјска наука је до сада поклањала малу пажњу индустријском 
развоју Србије од краја XIX века па до 1945. године. Разлога за то има 
више. С обзиром на велике промене које су се десиле у току и после 
Другог светског рата - дошло је до одређеног преусмерења пажње 
историјске науке, углавном на положај радничке класе између два рата. 
Таквим ставом је осиромашено сазнање о свеукупности живота и рада у 
наведеном периоду. Створени су одређени клишеи којима је осликан 
живот и саме радничке класе. Готово да је постало опште, да су радници 
имали „тежак живот", „мале наднице", да су потпуно обесправљени и 
станују у малим и влажним становима. С друге стране, живот и рад 
власника фабрике, њихова тежња за осавремењивањем производног 
процеса и начин стицања имовине - у потпуности је занемарен. Слику 
су донекле поправили својим радовима др Никола Вучо,1 др Смиљана 
Ђуровић,2 др Драган Ж. Алексић.3 

Описивање изградње и послератног развоја земље такође је базирано 
на чињеницама да је земља била ратом разрушена и да је била 
опустошена, јер су окупатори, повлачећи се, „у немоћном бесу" разара-
ли и са собом односили све што су могли и што су стигли понети.4 

Таквим и сличним ставовима створена је основа на којој је било могуће 
глорификовати сваки привредни успех. Стицао се утисак да је привреда 
Југославије после Другог светског рата изникла из пепела бескрајним 

1 „Историја Београд том III - Привредни развој града од 1919-1941" стр. 197-263, др 
Никола Вучо 

2 Др Смиљана Ђуровић: „Државна интервенција у индустрији Југославије 1918-1941", 
ИСИ Београд, 1986. година 

3 Драган Ж. Алексић: „Привреда Србије у II светском рату 1941-1944" докторска 
дисертација 1996 - одбрањена 1997. године 

4 „Историја Југославије 1918-1978", Бранко Петрановић, Нолит - Београд, 1981. година, 
стр. 374-373 
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залагањем њених „трудбеника". Пошто преовлађује мишљење да је 
историјска наука „подложна утицајима политичке и идеолошке приро-
де",5 то и не изненађује такав однос према одређеним аспектима у 
блиској прошлости. 

Због свега реченог јавила се потреба да се привредни живот Обре-
новца и његове околине бар делимично осветли и да се до сада 
прикупљена грађа да јавности на увид. Не може се порећи чињеница да 
су одређене административно-територијалне реформе и промене непо-
вољно утицале да се већа пажња посвети проучавању Обреновца и 
околине. Наиме, град је све до 7. децембра 1859. носио име Палеж, па је 
од тог датума, а на захтев грађана, књажевим указом добио име 
Обреновац. 

Обреновац је улазио у састав Округа ваљевског као Срез посавски, 
поред још четири среза: ваљевски, колубарски, тамнавски и подгорски. 
Посавски срез имао је тринаест општина, деветнаест села и једну 
варош.6 

Стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1. децембра 1918. 
године Ваљевски округ остао је у границама које је имао у Краљевини 
Србији.7 „Уредбом од 26. априла 1922. године поједини окрузи у 
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца претворени су у области. Тада је 
Ваљевски округ претворен у Ваљевску област, такође са седиштем у 
Ваљеву, са истом површином и истим срезовима који су улазили у 
састав округа".8 Краљевина Југославија је подељена на бановине, 3. 
октобра 1929. године, а Ваљевска област је после укидања припојена 
Дринској бановини са седиштем у Сарајеву. 

Тек 30. октобра 1928. отворена је пруга Обреновац-Београд, што је 
допринело да се Обреновац тешње привредно повеже са новим јаким 
центром. 

Све ово, горе наведено, чинило је да се документи који су релеван-
тни за привреду Обреновца, налазе расути на више места а, нажалост, 
такође се може констатовати да су многи уништени небригом или 
пропали у поплавама које су биле честе у овом крају. У последњој, која 
је задесила Обреновац марта 1981, нестало је много вредне судске грађе. 

И поред тога остало је довољно докумената на основу којих је могуће 
извршити реконструкцију привредног живота у Обреновцу и да се о 
фабрикама на овој територији боље и садржајније говори. У појединим 
радовима оне су само поменуте а дати су и погрешни подаци.9 У 

5 Ђорђе Станковић: Искушења југословенске историографије, ИРО „Рад" Београд, 
1988. година, стр. 97 

6 Зоран Јоксимовић: „Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 1919-1941", 
Општински одбор Савеза удружења бораца ИОР-а, Ваљево 1981. година, стр. 7-8 

7 Исто као под 6 
8 Исто као под 6 
9 Миливоје М. Савић: „Наша индустрија и занати", III део, Сарајево 1923. година, стр. 

31-32 
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литератури која се бави привредом Србије, а која је настала после 
Другог светског рата, нема чак ни помена о фабрикама које су стваране 
још у првој деценији двадесетог века. 

То је био један од разлога да се кроз ову тему усмери више светлости 
у период који је остао обавијен тамом. Рад је базиран на документима 
који су пронађени у Међуопштинском историјском архиву Ваљево, 
Архиву Србије, Архиву Србије - Одељење у Железнику, Архиву 
Југославије, Архиви предузећа „Бора Марковић" у Забрежју, Архиву 
Врховног војног суда у Београду, Историјском архиву Београда. Целини 
грађе значајно су допринела и сведочења житеља Забрежја, Обреновца 
и Београда. 

ПОСТАНАК И РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈСКО-ТРТОВАЧКО А. Д. 
„СУВОБОР" ПАРНА СТРУГАРА И АУТОМАТСКИ МЛИН" 

Краљевина Србија је 1898. године донела Закон о потпомагању 
домаће радиности. Тиме је створен правни основ да предузимљиви и 
агилни појединци и институције улажу средства у подизање нових 
производних објеката. Како је индустрија Краљевине Србије у том 
периоду била у повоју, реално се очекивало да ће новостворени домаћи 
производи моћи успешно да се пласирају на тржишту које се до тада 
углавном задовољавало увозом. 

За привредни развој колубарског подручја свакако је од прворазред-
ног значаја и изградња пруге Ваљево - Лајковац - Обреновац - Забрежје, 
која је први пут трасирана 1886, али је тај посао завршен тек 1904. и 
1905. у дужини од 67,4 км. Градња је почела марта 1906, а јавни саобраћај 
је кренуо 16. септембра 1908. године. 

Забрежје, погранично место на обали Саве, 4 км удаљено од Обре-
новца ка северу, било је интересантно пословном свету. Имало је своју 
луку са стовариштима и царинарницу, јер је на другој обали Саве 
лежала територија моћне Аустроугарске царевине. Интересантно је да 
се напомене да су Бољевци, прво место у Срему с друге стране границе, 
1915. године били повезани пругом до Батајнице, а самим тим и са већ 
богатом и разгранатом мрежом војвођанских пруга. Како није постојао 
мост од Забрежја до Бољеваца, то су вагони специјалном дереглијом, 
која је могла да прими по два вагона, пребацивани до Бољеваца и тако је 
вршен транспорт робе. 

Драгоцени подаци о Индустријско-Трговачко А. Д. „Сувобор" Обре-
новац (У даљем тексту „ Сувобор") сачувани су у Индустријском 
годишњаку10 Из њега се сазнаје да је предузеће основано 1908, да има 
парну машину снаге 200 кс која покреће млин и три гатера. Запослено 
је 70 радника. Пословно је везана за Ваљевску и Прву хрватску 
штедионицу. Робу извози у Грчку а пословне контакте остварује са 
Србијом, Хрватском, Немачком, Француском и Енглеском. Број телефо-
на 20. 

10 Compass 1924. г. - индустријски годишњак 
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О предузећу је дао податке и Миливоје М. Савић11 Његов текст у 
целини гласи: „У Обреновцу постоји: Парна стругара инж. Бранка А. 
Ђурића. Он има парну машину од 100 коња, три струга, 3 циркулара, 1 
зарубач и упошљава око 40 радника. Годишње изради око 6.000 м3 грађе 
меког дрвета и око 1.000 м3 растовог. Уз стругару имају и машинску 
столарску радионицу. Сировине набављају из околине Бајине Баште. 
Предузеће је везано пругом Обреновац - Забрежје." Ова последња 
реченица омогућује да се идентификује „Сувобор", јер је он био повезан 
пругом Обреновац-Забрежје. За сада није јасно како је приказана тако 
драстична разлика у снази фабрике, с обзиром да је индустријски 
годишњак штампан 1924. док је Савићево дело настало 1923. 

Кад се говори о „Сувобору" у периоду од 1908. па до 1922. године, 
свакако се чине грешке у самом називу предузећа. Заправо, изгледа да је 
неспорно да је предузеће основано 1908, али, на основу досадашње 
документације, предузеће је носило име првог власника „А. Николић и 
Комп." и да га је, можда у јуну 1921, купио инж. Бранко А. Ђурић, те да 
је тек у 1922. години основано Акционарско друштво „Сувобор" које је 
и купило фирму од већ поменутогЂурића. 

Данас нема могућности да се каже са каквим капацитетима је 
располагала фирма 1908, нити да се све до 1922. године прати њена 
погонска снага. Не може да се утврди ни колика је и каква је била ратна 
штета у периоду 1914-1918, али се сасвим реално претпоставља да је 

11 Видети напомену под бр. 9 
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АкцијаЛД. „Сувобор"- Обреновац, 1923. године 

И З В О Д И З Д Р А В И Л А 
ИНДУСТРИЈСКО-ТРГОВАЧКОГ А. Д. „СУВОБОР" 

Чл. 2. Седиште — домицнл. је Друштва ЧЛ. 12. Свака акција даје сопственику 
Обреновац,. а по потреби и одлуци Управног право на сразмеран део добити, сем слунаја по 
Одбора отвараће се филијали и у другш'ме- чл.: 33. захона о акц. друштвима, инасразме-
стима у земљи. ' ран део имаовине ако би Друштво престало. 

Чл. 5. Цил. је Друштва: да преради, купи, Чх И-. Друштво не сме своје акције ку-
пренесе,, прода,? увезе и извезе : ̂ дрва, " грађу повати за свој рачун, не сме их примати у за-
н храну. ' логу/нити их продавати испод њихове номи-

Чл. б.: Основна је ] главница! 5^000.000,— [налие - вредности. 
дин. (пет милиона динара) подељених yi 1000 Чл. 26. Друштво се пуноважно обвезује 
(хил>аду) акција од по 5000(пет хиллда дадара). 'цад председник, подпредседник или дежурни 

••'. Чл. 7. Акције су недељиве, • свака ]е снаб- нлаи са директором (односно чланом Управе 
девеиа дивидендним купонима. и г̂алоном, те- о̂јц се одреди да ra отсутног ааступа) пот-
кућим бројем,: сувим печато* и .својеручним п и ш у своја нмена испод имена Друштва утисну-
пОтписом председника и једног члана Управе. т о г џдтамбиљом или писаног. 
- ;Чл. 9. Сталне акције гласе ,на име,, •... Чл. 44. На збору сваке три акције дају 

Чл. Ш. Пренос акција важи од дала кад право нмаоцу на Један глас, али нн један ак-
•то Управни Одбор одобри и буде поступл»ено <ционар не може имати више од 10 гласова 
по чл. 29, Замден̂ о Акц.; Дру111Твима. r ма колико .акциЈа имао. 

Извод из Правила АД „ Сувобор " - Обреновац, 1922. године 
велика. У књизи Живка Г. Павловића,12 од стране 108 па до 118, говори 
се о ратним дејствима на линији Обреновац-Шабац-Митровица па р. 
Дрином до Вишеграда. Како је удаљеност предузећа 4-5 км од могућих 
дејстава аустроугарске артиљерије, то је сасвим извесно да су објекти 

12 Живко Г. Павловић: „Рат Србије са Аустро-Угарском, Немачком и Бугарском 1915. 
године" - САНУ Београд, 1,968. година, стр. 108-118 
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предузећа разарани, али нису пронађени подаци о томе да ли је 
предузеће добило оштету после Првог светског рата. 

Као што је већ напоменуто, у Обреновцу је 8. новембра 1922. 
основано Индустријско Трговачко А. Д. Сувобор, када су и усвојена 
Правила Акционарског друштва. Оснивачки капитал био је у износу од 
5.000.000 дин. (пет милиона динара) подељених у 1000 (хиљаду) акција 
од по 5000 (пет хиљада динара).13 

Циљ друштва је да купи, преради, пренесе, прода, увезе и извезе 
дрва-грађу и храну. Како кажу у члану 5 наведених правила, Друштво ће 
се бавити свим индустријским, предузимачким и трговачким послови-
ма у границама закона и својих правила, а да би развило што јаче 
домаћу индусртију и њен промет. Друштво је имало и своје органе а то 
су: управни одбор, надзорни одбор и збор акционара. Интересантно је 
напоменути да је свака акција сопственику дала право на један глас, а 
тим што нико од акционара није имао право на више од десет гласова. У 
управном одбору налази се осам акционара које збор акционара бира на 
четири године а они између себе бирају председника и потпредседни-
ка, с тим што на крају прве, друге и треће године коцком иступају два 
члана, а четврте и последња два од изабраних чланова (чл. 16). Делокруг 
рада управног одбора веома је широк и фактички је у његовој над-
лежности целокупан живот и рад предузећа. Веома је занимљив и члан 
22 који гласи: „Од службеника редовни су чиновници: директор, 
управници одељења, књиговођа, благајник и остало помоћно особље по 
потреби". Надзорни одбор такође је сменљив, али му је главни задатак 
контрола рада управног одбора. Ипак сву власт заправо има Збор 
акционара који има своје редовне и вандредне састанке. Оснивачи 
„Сувобора" су: Ваљевска штедионица (директор Жив. Лазић и председ-
ник Живко Ивковић) 2. Коста Д. Главинић, 3. Живко Живковић, 4. 
Радомир Матић, 5. Жив. Лазић, 6. Мих. Јевтић, 7. Дим. Рошу, 8. Милан 
М. Матић, 9. Бранко Ђурић, 10. Милан Главинић, 11. Петар Миленко-
вић. 

Инспектор Министарства трговине и индустрије Мил. Зебић поднео 
је 27. новембра 1922. на увид министру трговине и индустрије извештај 
и мишљење одређене комисије о процени спора Индустријско Трго-
вачког Акционарског Друштва „Сувобор". Наиме, на основу решења 
Министарства индустрије и трговине VI бр. 5389 од 24. новембра 1922. 
г. формирана је комисија са задатком да на лицу места прегледа објекте, 
инсталације и сву потребну документацију „Сувобора". Они су за 
3.500.000 (три милиона и пет стотина хиљада динара) купили од 
сопственика инж. Бранка А. Ђурића и Комп. земљиште, зграде, инста-
лације и све машине које је Ђурић поседовао и то: 

13 AJ-65-1354-2338 
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ЗЕМЉИШТЕ 
1. Плац на коме је стругара и млин мери 22.470 м2 по 20 дин. 
2. Плац на коме су раднички станови мери 4.255 м2 по 20 дин. 
3. Плац у Забрежју мери 4.200 м2 по 10 дин. 
4. Забран у Бесеровини под буковом шумом мери око 370.000 м2 

свега динара: 626.500 

ЗГРАДЕ 
1. Зграда у којој су смештене: стругара, машинска столарница, 

сељачки млин, браварница, одељење за осветљење и канцеларија 
мери 637 м2 по 600 дин., 
спрат над канцеларијом мери 39 м2 по 360 дин. и 
млин за белу мељаву мери 150 м2 по 2000 дин. 

2. Зидани димњак 30 м висок 100.000 дин. 
3. Ново одељење за машину и додатак сељачком млину 105 м по 500 дин. 
4. Ручна столарница, ковачница, ливница и др. мери 200 м2 по 500 дин. 
5. Одељење за дрва, бензин мотор, акумулаторе, сушницу 

и канцеларију мери 100 м2 по 600 дин. 
6. Зграда за становање на спрат мери 111 м2 по 1200 дин. 
7. Раднички станови на спрат мере 113 м2 по 1200 дин. 
8. Стан и две штале мере 168 м2 по 500 дин. 
9. Зграда од слабог материјала за раднике мери 50 м2 по 200 дин. 

10. Зграда од слабог материјала на Забрежју мери 50 м2 по 200 дин. 
11. Кош са наслоном за смештај хране мери 150 м2 по 200 дин. 
12. Одељење од дасака где су циркулари 84 м2 по 100 дин. 
13. Шупа за градњу мери 800 м2 по 50 дин. 
14. Постоље за гвоздени оџак 5.000 дин. 
15. Машински велики бунар и две пумпе у плацу 24.000 дин. 
16. Шупа за копф-зеге са фундаментима 5.000 дин. 
17. Цементирана леденица 5.000 дин. 

свега 1.463.000 дин. 

МАШИНЕ 
1. ЈТенцова локомобила од 100-120 кс са деловима и 

степенастим ложиштем 250.000 дин. 
2. 3 комада гатера са колицима 120.000 дин. 
3. 3 комада циркулара 20.000 дин. 
4. 1 копф-зеге са елек. мотором од 51/2 кс и форгелегом 40.000 дин. 
5. 1 машина за оштрење тестера 3.000 дин. 
6. Штанц машина за израду зуба на тестерама 3.000 дин. 
7. Столарске машине од Кирхнера: машина за рендисање 

и рађење шиф бодена, машина за рендисање и фиговање, 
машина за бушење, пантљикаста тестера, фрез машина, 
аутоматска машина за оштрење ножева, 1 циркулар са 
тестерама за нутовање и 1 дребанк за дрво. 70.000 дин. 
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8. Сељачки млин: 2 пара каменова од 42" са штеловима, 
1 дупли тријер за чишћење жита, 1 француска 
вага од 800 кг. 50.000 дин. 

9. Умратова локомобила од 80 кс, са кондензацијом 
и резервним казаном и гвозденим димњаком од 25 м. 150.000 дин. 

10. 1 дупли ваљак систем „Херде" 30.000 дин. 
11. 1 прост ваљак систем „Ганц" 10.000 дин. 
12. 1 пар каменова од 36" са штелом и резервним 

паром каменова 15.000 дин. 
13. 1 тарар за сејање пшенице за белу мељаву 8.000 дин. 
14. 1 тријер за одвајање пшенице од кукоља 5.000 дин. 
15. 1 шел-шприц машина систем „Рентабел" 30.000 дин. 
16. 1 еурека за сејање и чишћење пшенице 20.000 дин. 
17. 5 ком. сита - цилиндара са фордгелгима и свилом 50.000 дин. 
18. 7 ком. ауфцуга са гуртнама, пекерима и шајбнама 40.000 дин. 
19. кошеви, шнекови, разне цеви, вага, колица и све остало 

што припада за један комплетан млин 20.000 дин. 
20. 1 дребанка за обрађивање гвожђа од Зм са форгелегом 25.000 дин. 
21. 1 шепинг машина за хобловање гвожђа 10.000 дин. 
22. 1 бор машина за ручни и машински погон 4.000 дин. 
23. 1 машина за стругање гвожђа 1.000 дин. 
24. 1 динамо машина 110/160 волти 81/27 ампера 20.000 дин. 
25. 1 динамо машина 120/165 волти 125/91 ампера 30.000 дин. 
26. 2 мермерне шалт табле са целокупним прибором 10.000 дин. 
27. 1 бензин мотор куплован са динамом 110 волти 

19 ампера, шалт таблом, припадајућим прибором 20.000 дин. 
28. акумулатори за осветљење са теглама и деловима 20.000 дин. 
29. 6 комада електричних мотора око 20 кс 12.000 дин. 
30. електрични спровод по плацу и свим зградама 

са сијалицима и осигурачима 25.000 дин. 
31. трансмисија, шајбне, лагери, кајиши и остало 150.000 дин. 

свега 1.261.000 дин. 

АЛАТ И ПРИБОР 
1 флашенцуг за 5000 кг, 2 гвинта, 2 дихт машине за цеви, 1 

американер, 1 борача, 6 ком. разних шрафштока, 1 стона шлајфмашина, 
1 рор гас гвинт машина, разни шнајдазни, спирал и гвинт бургије и сав 
остали шлосерски и браварски алат, вертикални меови за ватру, 1 
наковањ, разна ковачка кљешта и чекићи, 1 пећ са два графитна лонца за 
ливење метала и гаса, 1 сау друк пумпа, 1 центрифугална пумпа, 8 тезги 
са целокупним тишлерским алатом и разни многобројни ситан алат и 
прибор, 

свега 35000 дин. 

ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА И СТОКА 
1. око 1000 м индустријског колосека са окретницама 30.000 дин. 
2. 15 вагонета за превоз грађе 10.000 дин. 
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3. справа за извлачење трупаца из воде 1.200 дин. 
4. 1 велики гвоздени вагонет за колосек 76 цм 3.000 дин. 
5. 3 коња, фијакер, 1 коњска кола, 2 вола и 1 воловска кола 30.000 дин. 

свега 74.000 дин. 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 
1. две писаће машине за ћирилицу и латиницу 7.500 дин. 
2. једна каса 4.000 дин. 
3. један американски орман 4.000 дин. 
4. један обичан орман 1.000 дин. 
5. један писаћи сто 2.000 дин. 
6. једна плетена гарнитура, преса, 2 стола и остало 1.500 дин. 

свега 20.000 дин. 

Р А З Н О 

Делови за гатере и друге машине, резервни лагери и шајбне, 
цеви од казана, празна бурад и остало. 20.000 дин. 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

I ЗЕМЉИШТЕ динара 626.500 
II ЗГРАДЕ динара 1.463.300 

III МАШИНЕ динара 1.261.000 
IV АЛАТ И ПРИБОР динара 35.000 
V ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА И СТОКА динара 74.000 

VI КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ динара 20.000 
VII РАЗНО динара 20.000 

свега динара 3.500.000 

Из свега горе изнетог може се са сигурношћу констатовати да је 
„Сувобор" располагао са парном локомобилом укупне снаге од 200-220 
кс а што је несумњив показатељ да је то предузеће за 1922. годину 
располагало са изузетно великом погонском снагом. Неких великих 
инвестиција, а ради проширења и повећања капацитета и стругаре и 
млина, нема све до1928. године. У том периоду подигнут је потпуно 
нови млин - аутоматски, који је у могућности да за 24 сата самеље 3 
вагона пшенице у све врсте брашна - почев од најфинијег, тако да од 
1928. године поред сељачке, „Сувобор" може да врши и трговачку 
мељаву. Те године је набављена и монтирана нова машина „Ланц" која 
једновремено покреће и стругару и млин. Такође је 1928. године 
набављен и монтиран и четврти гатер који је служио као резерва 
уколико дође до квара прва три. Надзорни одбор у саставу Божа 
Милосављевић, председник, и чланови Миљко Пајевић и Милија 
Јовановић, извршио је преглед извештаја управног одбора за 1928. и 
констатовао укупни добитак од динара 941.990,63 и о томе обавестио 
Збор акционара. 
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СНАБДЕВАЊЕ СИРОВИНАМА 
Сигурно је да млинови „Сувобора" нису имали никаквих проблема 

са сировинама с обзиром да је предузеће смештено у крају богатом 
житарицама и да је то, свакако, и био одлучујући фактор за подизање и 
изградњу тако великих капацитета. 

Ситуација са сировинама за стругару је нешто сложенија. Експлоа-
тација шума у Краљевини Србији била је предмет сталне бриге и 
пажње надлежних органа и институција. У својим Прилозима Јован М. 
Јекић14 даје исцрпне и садржајне податке о томе. Као резултат тога 
донет је Закон о шумама 30. марта 1891. године. Тако се експлоатација 
шума ставила под законску регулативу а дрва из државних шума 
продавала су се оферталном лицитацијом. То је био добар начин, јер је 
тиме пружена могућност купцу да добро проучи и искалкулише коју 
цену може понудити за продавана дрва. 

Експлоатација шуме била је најзаступљенија у крајевима који су 
богати дрвном масом, као што су Тара, Вишеград, Хан-Пијесак, Завидо-
вићи, Бесеровина итд. За потребе Парне стругаре - Прометне банке на 
Дунаву у Београду, на Тари је била изграђена жичара која је служила за 
транспорт обловине. Наравно да су се жичаром користили и други па и 
„Сувобор". 

После сече и транспортовања до реке Дрине, обловина је спајана и 
од ње је сачињаван сплав. У зависности од тога да ли је у питању 
јеловина или боровина, или пак храстовина, као и од величине водоста-
ја на Дрини, била је и величина сплава, тј. број кубних метара који је 
чинио сплав. Сплав није могао бити сачињен само од борове или 
храстове обловине, јер је она склона потапању, већ је морао имати и 
доста јеловине која плива на површини воде. Дрином се у једном 
сплаву могло транспортовати 30-50 м3 обловине и такви сплавови су се 
у жаргону називали „крпе". Они су се на реци Сави спајали тако да је 
било могуће саставити сплав од 100-300 м3 облове грађе, што је 
зависило и од годишњег доба и водостаја. Састављање, тј. повезивање 
мањих сплавова са Дрине у већи сплав на Сави назива се „керепљење". 
Посао сплавара био је тежак, одговоран и добро плаћен. Сплавар који је 
управљао на предњем делу сплава - „предњак", морао је познавати сваку 
дринску кривину и сваки камен, да би успешно и ефикасно стигао на 
одредиште. Надница им је зависила од величине сплава. У извештају из 
Сремске Митровице, а који је упућен Капетанији пристаништа у 
Београду, од 5. априла 1933. године, види се да је за потребе Обрено-
вачког и Забрежанског предузећа за прераду обле грађе транспортовано 
у марту месецу 3070 м3. Нека остану забележена и имена сплавара тог 
великог посла: Иво Ледерер, Ибро Муратовић, Ибро Сачкић, Салид 
Одабашић, Винко Микула, Хасан Муратовић, Мујо Пирић, Мехо Фуча-
ковић, Хасан Куршумовић и Омер Нурић. 

14 Јов. М. Јекић: „Прилози за историју шумарства у Србији", Бгд. 1928 
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На самој обали Саве на Забрежју изграђена је „профила", пруга уског 
колосека, која је омогућавала да се вагонети спуштају до у саму воду. 
Обловина из сплава је затим товарена на вагонете и извлачена на плац 
предузећа, а одатле железницом 4 км транспортована до самог преду-
зећа. Ако се већ зна да је пруга Ваљево - Лајковац - Обреновац -
Забрежје, у дужини од 67,4 км, пуштена у саобраћај 1908, а да је пруга 
Обреновац - Београд у дужини од 39,6 км прорадила 30. октобра 1928, 
слика о транспортним могућностима предузећа постаје потпуно јасна. 
Пословни дневник „Сувобора" XVI (доста оштећен у приватном вла-
сништву) а за 1937. годину, говори нам, између осталог, да је изрезано 
до јануара 1938. године 81.680 м3 обле грађе, од тога је добијено 52.338 м 
прерађене грађе, 1.149 м3 окрајака, 7.500 комада тачки и 4.500 кг 
огревног дрвета. Из само ових података се види да је остајала велика 
количина трице и пилотине која се није бацала нити је пропадала, већ 
је служила као гориво за парни котао за већ наведене парне машине. 
Тиме слика производног процеса у „Сувобору" добија јасне контуре. 

ВЛАСНИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА 
Чини се да је занимљиво и готово незаобилазно да се о делу 

привреде у Посавском срезу изнесу још неки подаци. Наиме, у већ више 
пута помињаном Забрежју селу надомак Обреновца, на самој обали 
Саве, налазило се предузеће са пуним називом „Парна стругара и 
аутоматски млин Митра С. Симовића и Синова". Из самог назива може 
се видети да је делатност Симовићевог предузећа на Забрежју до у 
длаку идентична са делатношћу „Сувобора", с тим што је „Парна 
стругара и аутоматски млин Митра С. Симовића и Синова" на Забрежју 
било најјаче предузеће те врсте у Србији у периоду између два светска 
рата, а да је, свакако, својом погонском снагом, бројем и величином 
гатера, превазилазило снагу и капацитете Парне стругаре - Прометне 
банке на Дунаву (Београд). 

Можда се чини чудним и немогућим за тако нешто, али ако се узме у 
обзир развијеност железничке мреже као и близина Саве, показује се 
као сасвим економски оправдано а и исплативо да се баш у Посавском 
срезу развију таква два производна гиганта. 

у периоду 1938-1939. године чланови породице Симовић постали су 
власници већине акција „Сувобора".15 „Сувобор" је купљен за 7.000.000 
(седам милиона динара), с тим што је прво положено 2.000.000 (два 
милиона динара) на име капаре, а остатак по пријему предузећа и 
акција. Тиме је породица Симовић стекла мајоритет акција (85%). Од 
1935. године скоро све послове и задатке породице Симовић обављао је 
Александар Симовић, с обзиром да су наведене године умрли и 
оснивач фирме и брат Богољуб. 

15 ИАБ, фонд: Кредити бр. предмета 3931 
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РАД „СУВОБОРА" ДО 14. ОКТОБРА 1944.16 

Пословање млинова у „Сувобору" од 1940. године у потпуности је 
познато. Захваљујући исцрпним подацима о раду млина, и то по 
месецима, од 1940. може се видети колика је била трговачка а колика 
ушурна мељава. Такође се може закључити да је у ратном периоду 
стругара „Сувобора" радила са веома умањеним капацитетима, или 
можда чак није уопште радила. Погонска парна машина је топлу воду 
добијала сагоревањем струготине која је остајала као отпад приликом 
резања грађе. Како је то у току рата било веома смањено, или га чак није 
уопште било, предузеће је било принуђено да као погонско гориво 
користи лигнит из рудника Радљево. Остаје могућност да је предузеће 
вршило услужно резање грађе, али то, свакако, није било таквог обима 
да је као нуспроизвод остајала толика количина струготине која би 
могла у довољној мери да задовољи енергетске потребе предузећа. 

Овакав начин производње и производни процес чине се сада ло-
гични и економични. Речено је да је породица Симовић пред рат 
добила одлучујућу улогу у акцијама „Сувобора". Како је рат са собом 
донео многе отежавајуће околности за нормалан рад и једног и другог 
предузећа, то је било економичније да грађа која се транспортује 
сплавовима, буде и обрађена у Симовићевим стругарама на Забрежју и 
тиме се избегну транспортни трошкови за обловину од Забрежја до 
Обреновца, односно до „Сувобора". 

Интересантно је да се донекле анализирају подаци трговачке и 
ушурне мељаве у 1941. години. С обзиром да је то година почетка рата 
на овим просторима, производња је смањена за око 5-7 пута у односу на 
исти период 1940. Укупно је самлевено брашна код трговачке мељаве у 
1940. години 1.824.392 кг док је тај износ у 1941. само 176.394 кг. Овако 
мали резултат је настао стога што се у бурним месецима 1941 (април, 
мај и јун) драстично смањила производња. 

У 1942. долази до одређене стабилизације производње и сходно томе 
до њеног повећања, али се већ крајем 1942. може видети да је ушурна 
мељава скоро у потпуности престала. То је мељава која се ради 
приватним лицима - сељацима из околине и постоји могућност да су 
они благовремено самлели довољне количине жита, или су га чак 
почели сакривати због ратних прилика. 

Да је настао озбиљан поремећај на тржишту ушурне мељаве, сведоче 
1943. и 1944, јер у њима није самлевен ни један једини килограм 
пшеничног брашна - код ушурне мељаве, док је за исти период код 
трговачке мељаве приметан велики скок, а нарочито за 1944. годину. То 
сведочи да је производња и потрошња жита тада била под изузетно 
јаком контролом државе, тј. окупационих власти. Код ушурне мељаве 
заступљено је само кукурузно брашно, на основу чега се може стећи бар 
делимична слика о исхрани становништва у овим годинама. 

16 МИАВ, фонд: ОНО Ваљево, 1944-1947, Привредно одељење К-10 
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Све ове послове у току Другог светског рата обављало је у млину 
„Сувобора" само 15 радника, али је још тешко да се утврди тачан број 
запослених у „Сувобору", рачунајући машинска постројења као и 
постројења везана за прераду и финализацију облове грађе. 

Оцена о снази, капацитетима и производним могућностима „Сувобо-
ра" може да се употпуни извештајима из периода од 1944. па до 1946/7. 
Наиме, Обреновац је ослобођен од стране партизанских јединица 14. 
октобра 1944. Од тога дана успоставља се нова власт и мења се 
комплетна власничка структура. 

Извештај Среског народног одбора Обреновац бр. 253 од 4. фебруара 
1946. године показује да је „Сувобор" власник два млина. За 8 часова 
аутоматски млин самеље 9.600 килограма житарица, а млин на камење 
5.600 килограма. Ако се ови подаци упореде са подацима које је дао 
принудни управитељ „Сувобора" Брана Петровић, делегат Управе 
народних добара, добија се некаква другачија слика. Наиме, у акту 
„Сувобора", бр. 14/45 од 17. јула 1945. године, а који је упућен Среском 
народном одбору, наводе се подаци да је капацитет аутоматског млина 
код осмочасовног рада 10.000 килограма а код млина на камење 7.000 
килограма. Разлика од 1.800 килограма код оба млина не чини се као 
мала. Још већу забуну изазива извештај од 6. фебруара 1945, који је 
сачинио Срески народноослободилачки одбор, а који је састављен по 
захтеву Окружног народноослободилачког одбора Ваљево бр. 262. Ту се 
даје списак млинова и воденица Среза посавског. У њему је наведено да 
„Сувобор" има млин који за 24 часа самеље 26.400 килограма брашна, 
што би за осмочасовно радно време износило 8.800 килограма. Како и 
зашто је дошло до ових разлика, не зна се. Може се само претпоставити 
да је вршилац дужности принудног управитеља, учитељ Брана Петро-
вић, дао највеће вредности и тиме оправдао указано поверење. На ово 
наводи и даљи текст из истог извора. Принудни управитељ нуди и 
могућност рада по 24 часа у наредних пет месеци и тиме би могло бити 
самлевено 3.750.000 килограма брашна код аутоматског млина, док би 
млин на камење за осмочасовно време самлео 875.000 килограма 
житарица. Из тога произилази да би већ у другој половини 1945. била 
надмашена целокупна годишња производња у 1940. години. 

КОНФИСКАЦИЈА И ПРОМЕНА НАЗИВА ПРЕДУЗЕЋА 
Као што је већ наведено, Обреновац је ослобођен 14. октобра 1944. и 

од тада се дешавају крупне промене у граду. Успоставља се нова власт, 
настају нови друштвени односи, важе другачије вредности. Свим тим 
променама нова власт је дала и правну основаност тако што је већ 21. 
новембра 1944, на седници Председништва Антифашистичког већа 
народног ослобођења Југославије усвојена Одлука о прелазу у државну 
својину непријатељске имовине, о државној управи неприсутних лица 
и секвестру над имовином коју су окупаторске власти присилно 
отуђиле. Законодавна активност нове власти огледа се и у каснијем 
периоду, па је у Службеном листу Демократске Федеративне Југосла-
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вије, број 40 од 12. јуна 1945, донет Закон о конфискацији имовине и о 
извршењу конфискације. Ова чињеница уопште не искључује веома 
живо и активно деловање нове власти од октобра 1944. године. Подр-
жављена или секвестрирана имовина стављена је под надзор Државне 
управе народних добара. 

Из судског акта, пословни број ЗОК-55/4517 може се видети да се сва 
имовина и сва потраживања која има Александар Симовић, конфискује 
и прелази у државну својину. Оно што се непобитно може утврдити, то 
је да Парна стругара и аутоматски млинови Митра С. Симовића и 
Синова - Забрежје и Индустријско Трговачко А. Д. „Сувобор" Обрено-
вац конфискују се, и то онај део тих предузећа који је својина 
Александра Симовића. Како је друга половина у својини наследника 
Богољуба Симовића, то је посебним актом са конфискацијом наведених 
предузећа завршено 29. августа 1946. 

Дакле, имовина „Сувобора" конфискована је актом посл. бр. ЗОК-
55/45 од 10. новембра 1945. Није могао да се изврши увид у целокупан 
акт где би требало да је таксативно наведено шта се све одузима и тиме 
би се добила апсолутно тачна представа о моћи и снази предузећа. 
Допуну сазнања о моћи и снази предузећа употпунио је акт од 13. марта 
1947. Наиме, до тада се радило на томе да се предузећа у Обреновцу и 
Забрежју споје и да постану једно. То је и учињено па је на Забрежје из 
„Сувобора" пребачен део фабрике који се бави резањем грађе - гатери, и 
то предузеће на Забрежју носило је назив „Мика Митровић" - једно 
кратко време, да би се на интервенцију радника и житеља Забрежја 
предузеће назвало по палом борцу са Забрежја, Бори Марковићу, и тај 
назив носи и данас. 

Преосталим млиновима у Обреновцу придодато је конфисковано 
земљиште на територији Среза посавског и створен је пољопривредни 
комбинат „Драган Марковић". Данас ти исти млинови још увек раде 
када за то има потребе, а предузеће сада носи назив Акционарско 
друштво „Драган Марковић" - Обреновац. 

Дакле, у марту месецу 1947. вршен је инвентар млинског постројења 
„Сувобора" ради примопредаје дела фабрике. Тада су „грешком" унети 
подаци који су везани за уређаје машинске куће на страни 5 инвентара. 

Тај попис може да послужи за допуну сазнања о техничкој опремље-
ности „Сувобора". У наведеној машинској кући постојала је парна 
полустабилна локомобила „Ленц" од 150 кс и један електрогенератор А. 
С. Е. А. 40 кс и још један белгијски, али се за њега не наводе подаци. 
Још је интересантно постојање 4 електромотора, сви марке А. С. Е. А., 
снаге 3-4,5 кс. Они су, свакако, служили за покретање машина, а 
највероватније циркулара. Такође је интересантно напоменути да је на 
истој страни наведено и постојање две трансмисије које су сигурно 
имале сврху да буду веза између парне локомобиле и неке друге 

17 Фонд: Предузеће „Бора Марковић", Обреновац - Забрежје (1946-) 
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машине која користи њену погонску снагу. Из пописа уређаја машин-
ске радионице види се солидна опремљеност радионице машинама и 
алатима који су потребни за одржавање фабрике. 

Овај инвентар даје обиље података о техничкој опремљености млина 
„Сувобор". Све машине битне за производни процес су увезене из 
иностранства од фирми „Миаг", „Гесерег", „Коблен Данек". Уређаји и 
опрема су смештени у веома квалитетне и простране зграде. На ширим 
и дужим зградама дебљина једне греде, која је основа за летву преко 
које се ставља цреп је 200/155 мм. Сама зграда аутоматског млина има 
следеће димензије: дужина 14,5 м, ширина 11 м, дебљина зида у 
приземљу је 600 мм а на спрату 450 мм. 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА 
Активности „Сувобора" нису биле везане само за млевење житарица 

у његовим млиновима и резање обле грађе у властитим стругарама, већ 
су својом погонском снагом граду Обреновцу испоручили и елек-
тричну енергију. У публикацији Електродистрибуције Београд постоје 
подаци који говоре да је Обреновац електрифициран већ 1924. године 
„када многа друга, већа, места у Србији нису била електрифицирана". 
То је спроведено тако што је југословенско представништво фирме 
„Brovvn Boveri" са Општином Обреновац склопило уговор о пројектова-
њу и изградњи варошке елктричне мреже и испоруци електричног 
генератора и разводне табле у централи локалног предузећа „Сувобор". 
Послови су успешно обављени а грађани су у довољном броју желели 
да у својим кућама имају електрично осветљење, иако је инсталација са 
прикључком коштала око 4.000 динара, што је било једнако двема 
чиновичким платама. 

БРОЈ ЗАПОСЛЕИИХ, СТАНОВАЊЕ, НАДНИЦЕ, ЦЕНЕ 
Тачан број запослених радника у „Сувобору" у овако дугом посма-

траном периоду скоро је немогуће утврдити. Он је увек зависио од 
обима посла. Према до сада расположивим подацима у „Сувобору" је 
било стално запослених између 70-120 радника, што не искључује 
могућност да их је било и до 200 и више, али онда када је обим посла то 
захтевао. 

И предузеће Симовића на Забрежју и „Сувобор" имали су своје 
зграде у којима су становали радници - бесплатно. Скоро све стамбене 
зграде Симовића сачуване су и у њима и данас станују радници, док је 
од стамбених зграда „Сувобора" у Обреновцу сачувана само једна и има 
исту намену. Пошто је постојала могућност, током времена, испред и 
иза стамбених зграда радници су подизали шупе, свињце а део зем-
љишта су користили за башту. То им је било дозвољено, без накнаде. 
Министарство индустрије Демократске Федеративне Југославије у 
току новембра и децембра 1945. вршило је преглед о финансијском 
пословању предузећа на Забрежју. На страни 3, при дну текста стоји 
„предузеће има и низ кућа за становање радника и до сада није 
наплаћивало кирију и осветљење, сада им је одређена кирија". 
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Надница се исплаћивала недељно, а радно време је било осмочасов-
но, али су многи радници радили дуже јер се надница исплаћивала на 
основу броја радних сати. Знамо да је 1939. у предузећу на Забрежју 
избио штрајк запослених радника, јер су тражили да њихова најнижа 
цена рада буде 2 динара по сату, баш као што је била и код радника у 
„Сувобору".18 Иначе, према исказима многобројних радника, синдикал-
ни покрет у „Сувобору" био је веома развијен. Не располаже се 
аутентичним подацима о исплатама за „Сувобор", као што постоје 
исплатне листе за предузеће на „Забрежју". До четири динара по сату 
били су плаћени гатеристи и мајстори на циркулару. Сигурно је да су 
радници који су износили летву и окрајке били плаћени на сат по 1,5 до 
2 дин. Квалитетније сортирање резане грађе плаћало се око 3 дин. 
Ученик у браварској радионици, мајстора је слушао беспоговорно. 
Имао је 200 дин. месечно, док је мајстор за исто време плаћен од 
800-1000 дин. Мајстору је припадао и одређени проценат од изрезане 
грађе само у случају да се машине одржавају беспрекорно и да раде без 
застоја. Директори и инжењери на руководећим местима, а нарочито 
они који су добро и квалитетно могли вршити процену купованих 
шума, имали су месечну плату од 3-4000 динара. Радници су користили 
паузу за доручак од 8 до 8.15, а за ручак од 12 до 13 часова. Радни дан 
почињао је у шест часова. Многи радници су доносили храну од куће, а 
многи су и куповали. У време паузе у круг фабрике улазио је пекар који 
је продавао разне врсте бурека. Једна тепсија 2 динара. Не зна се тачно 
колика је била тепсија, али на основу исказа корисника „слична је овој 
данас", или још прецизније: могла је да задовољи двојицу радника и за 
ручак и за доручак. Веома је тешко утврдити колика је била цена неких 
важних животних намирница, али векна хлеба од 2 кг у „Јоксимовој" 
пекари на Забрежју била је 4 динара, 5 јаја се куповало за динар. Месо, у 
зависности од класе и квалитета, било је 8-10 динара, док је на само 6 км 
од Забрежја, у Срему, 1 кг јунетине био 6 динара. Ако се зна да је 
најпростији рад плаћан по 2 динара на сат и да за 8 часова то износи 16 
дин. онда је лако да се стекне бар приближна слика о куповној моћи 
радничке класе. Такође, треба имати на уму да се тада куповало много 
мање, да је већина људи имала своје кокошке и свиње, као и башту, и да 
то у многоме мења прилике. Још треба напоменути да је у истом 
периоду дневница код богатијих сељака за копање кукуруза износила 5 
динара. 

ЗАКЉУЧАК 
Развој дрвнопрерађивачке и млинске индустрије у Обреновцу и 

околини био је дуготрајан и сталан. Положај града био је веома 
повољан за транспорт потребних сировина. Плодне равнице Посавског 
среза давале су довољну количину житарица које су економски оправда-
вале развој млинске индустрије. То су били, свакако, одлучујући 

18 Исто, Карнет за исплату недељне зараде за 1939. годину 
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фактори да се само у оквиру једног среза Округа ваљевског подигну два 
велика индустријска постројења, као што су Парна стругара и аутомат-
ски млинови Митра С. Симовића и Синова - Забрежје и Индустријско 
трговачко А. Д. „Сувобор" - Обреновац. Подизање наведених предузећа 
и њихово осавремењивање било је постепено, дуготрајно и стално. 
Симовић је почео стицати капитал 1888. године отварањем гвожђарске 
радње, да би га почетком 20. века стао улагати у подизање фабрике. Уз 
помоћ финансијских институција имућни грађани су у првој деценији 
двадесетог века створили акционарско друштво „Сувобор" са тачно 
утврђеним приливима. Оба предузећа су се током свог вишедецениј-
ског постојања стално технолошки усавршавала и проширивала. Развој 
и успон свакако је био могућ и због адекватне законодавне активности 
Краљевине Србије. 

Власници и акционари оба предузећа у постанак и развијање уло-
жили су сав свој труд, знање, умешност, спремност на ризик и у току 
дугог низа година показали су и доказали да имају веома развијен 
пословни дух. Професионалност и умешност у вођењу послова на-
јочитија је у једној врсти заокружености целог производног процеса. 
Ништа се није бацало и ништа није пропадало. Парне машине које су 
поседовали, користиле су као погонско гориво струготину која је била 
отпад приликом стругања обловине. Имале су довољну снагу и за 
покретање електричног агрегата и да путем трансмисије покреће 
камење млинова. Радом у фабрици издржавали су се бројни житељи 
Обреновца и околине. Ако је у појединим периодима у обе фабрике 
радило до 500 радника, то значи да је најмање 2000 житеља Обреновца 
дуговало своју егзистенцију том раду. 

Сва постројења и све зграде преживеле су страхоте Другог светског 
рата. Тиме је остала солидна база за наставак развоја Обреновца у 
Демократској Федеративној Југославији. Своје знање и искуство унели 
су многи радници у фабрике које су се подизале после 1945. године. 
Искуство и знање власника фабрика, Александра Симовића, није било 
потребно. Стрељан је у Ваљеву у фебруару 1945, на основу пресуде 
Војног суда Војне области западне Србије бр. 12 од 14. II 1945. године. 
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РЕЗИМЕ 
ИНДУСТРИЈСКО-ТРГОВАЧКО А.Д. „СУВОБОР" ОБРЕНОВАЦ основано 

је 1908. године и континуираним проширењем производних капацитета 
снажно је доприносило вишедеценијском развоју дрвнопрерађивачке и 
млинске индустрије Обреновца. Парним стабилним машинама укупне снаге 
240 кс са четири гатера, аутоматским млином и свим потребним машинама 
за одржавање истих, обезбеђен је висок квалитет готових производа и 
услуга, што је омогућавало извоз у Аустро-Угарску, Грчку, Француску, 
Белгију , Немачку. Недостајућа стручна радна снага долазила је на привреме-
н и рад у Обреновац из суседних земаља, а нарочито у периоду између два 
рата. Користећи се реком Савом и железницом од Ваљева до Забрежја, 
предузеће је било у могућности и да добавља сировине и да извози готове 
производе. Јака и добро организована синдикална организација у предузећу 
омогућила је добре наднице које су биле веће од свих обреновачких 
предузећа. Адаптирањем и дорадом својих погонских капацитета, предузеће 
је било прва елекгрична централа у Обреновцу. Власничка трансформација 
која се догодила после 1945. године, само је делимично изменила производну 
структуру предузећа. Укинута је стругара док је млин остао у пуној 
функцији . Тако је и данас на искрају двадесетог века. 

SUMMARY 
Industrial-commercial stock сотрапу „Suvobor" Obrenovac was established in 1908. 

and it strongly contributed to the decades-long development of vvood-processing and mill 
industry in Obrenovac by its continuous expanding of production capacities. High quality 
of ready-made products and services was provided by steam stable engines of the total 
power of 240 HP with four power saws, automatic mill and all necessary machines for the 
maintenance of the abovementioned, which made possible the export to Austria-Hungary, 
Greece, France, Belgium, Germany. Insufficient skilled manpower used to come to the 
temporary work to Obrenovac from the neighbouring countries, especially between two 
world wars. Ву using the river Sava and the railroad from Valjevo to Zabrežje, the 
enterprise was able to supply the raw materials and to export the final products. A strong 
and well-organized trade-union organization in the enterprise provided good wages which 
were bigger than in all enterprises in Obrenovac. Ву adaptation and finishing touches of its 
plant capacities, the enterprise was the first electric power plant in Obrenovac. Ownership 
transformation which happened after 1945, only partly changed the production structure 
of the enterprise. The saw mill was closed while the mill remained in full function. It is the 
same even now at the end of the twentieth century. 
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РАД Ћ А Ч К Е ЛИТЕРАРНЕ Д Р У Ж И Н Е „ЧИКА ЉУБА" У 
ВАЉЕВСКОЈ ГИМНАЗИЈИ (1906-1941) 

Ваљевска гимназија је од свог оснивања 1870. године посвећивала 
велику пажњу не само настави већ и ангажовању ученика у разним 
активностима: приредбама, концертима а посебно на светосавским 
свечаностима, које су биле велики доживљај за гимназијалце и грађане. 

Тек са добијањем виших разреда (V и VI) током 1903. и 1904. и 
изградњом зграде Ваљевске гимназије (1906) створени су услови за 
организованији и разноврснији живот и ван наставе. 

У новембру 1906. формирана је Ђачка дружина „Чика Љуба", а 
професорски савет је 18. новембра те године потврдио њена правила. 
Циљ је био литерарно образовање ученика. Најзаслужнији за оснивање 
ове дружине је био директор Ваљевске гимназије Богдан Јанковић, који 
је као ученик Прве београдске гимназије запажен у раду Ђачке литерар-
не дружине „Нада". За време директоровања у Српској гимназији у 
Солуну формирао је литерарну дружину „Дојчин". Сва та искуства 
применио је и у Ваљевској гимназији, свестан значаја литерарног 
уздизања ученика у оваквој организацији. 

Редовни чланови Ђачке дружине „Чика Љуба" су ученици V и VI 
разреда, а они млађи су-помажући. Редовни чланови бирају управни 
одбор који броји девет чланова (председник, потпредседник, књиж-
ничар, благајник, секретар и још четири члана). Састанци су редовни и 
ванредни. Редовни се држе највише два пута месечно, а ванредни у 
првој половини маја ради избора новог управног одбора. 

На редовним састанцима се читају радови ученика и њихове крити-
ке, одлучује о примању писаних састава, односно о предлозима управ-
ног одбора. 

У првој години постојања било је пет редовних састанака на којима 
је прочитано пет радова и критике на исте, од којих су два оригинална 
и три превода. При дружини је формирана књижница од 420 дела са 510 
свезака. Претплаћено је на шест часописа.1 

1 Извештај о раду и успеху у школској 1906/07. год., Ваљевска гимназија, Ваљево 1907,23 
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У прве две године изасланик професорског савета код дружине био 
је Петар Велимировић, професор који се огледао и као писац. 

Школска 1908/1909. сва је у знаку песме. Не случајно, јер је изасланик 
професорског савета био Сима Пандуровић, суплент и песник. Примље-
не су песме Стевана Р. Мартића, ученика VI разреда Видрачкој стени, 
Када. тешка туга, Из дубине, Моја драга, Историја једне љубави и 
Верносг, и XI сонет Владимира Ристовића, ученика VI разреда. Не-
решено је остало „Из мојих успомена", скица од Косте Поповића, 
ученика V разреда. Ово је била година раскошног песничког талента 
Стевана Мартића, о коме је пуно хвале изрекао Јован Скерлић, поводом 
појаве његове збирке песама Уданима туге, објављене у Ваљеву 1909. 

У школској 1909/10. наступиле су тешкоће за подружину: укинут је 
седми разред (радио 1907-1909) а било је и „извесних неуредности" у 
управи те године, па је морало да дође до промене правила ове 
организације: 

„1. Док ова гимназија не постане потпуна, председник ће дружине 
бити професор српске књижевности, који је у исто доба изасланик 
проф. савета: али ће га у дужности на састанцима замењивати потпред-
седник, који се бира из најстаријег, шестог разреда; 

2. Укида се „гласање" о прочитаним радовима, као мерило на оцену 
која нема везе са књижевношћу, нарочито код ђака V и VI разреда, који 
се тек упознају са књижевним вредностима. Сви прочитани радови и 
оцене остају у архиви: о њима се расправља на састанцима, али избор за 
штампу извршиће се онда када дружина буде могла издати своју збирку 
радова. 

3. Сваког се месеца држи по један састанак."2 

Изасланик професорског савета и председник дружине за ову годину 
био је Глигорије Хаџи Ташковић, професор и такође човек од пера. Он 
је те обавезе имао и следеће две године. 

Мада се држе састанци и читају радови, општи је утисак да са овим 
разредима нема правих резултата. „Све се више искуством утврђује 
мишљење, да у непотпуној гимназији ђачка дружина треба да буде 
ђачка књижница. Време, које се губи у „састављању" и „критиковању" 
боље је употребити на читање одабраних дела из српске књижевности, 
да би се у највишим разредима могло приступити класичним делима 
из туђих књижевности. Тиме би настава српског језика, настава књи-
жевна и историја српске књижевности, много добиле. Али зато је 
потребно да књижница има сва дела потребна за ове предмете. У тој 
сврси, и ове као и прошле године, сав приход дружински употребљен је 
на куповину књига."3 Ова оцена изречена је у школској 1910/11. години 
када се мења назив дружине у Ђачка дружина „Љубомир Ненадовић" 

2 Извештај о раду и успеху у школској 1909-1910. год., Ваљево1910,25 
3 Извештај о раду и усцеЈсу у школској 1910-1911. год., Ваљевска гимназија, Ваљево 

1911,31 

96 



Рад Ђачке литерарне дружине „Чика Љуба"... 

Састав ове дружине знатно је појачан и освежен у школској 1911/12. 
години када су примљени нови чланови - ученице петог и шестог 
разреда Приватне женске гимназије, које су имале сва дружинска права. 
Највише су се истакли на овим скуповима ученици шестог разреда: 
Драгољуб Стојановић, Величко Живановић, Божидар Гагић, Јован 
Максимовић, Михаило Николић, Божидар Божић, Бранислав Петковић 
и Радоје Трифуновић, затим Босиљка Мартићева, ученица VI разреда 
Приватне женске гимназије и ученици петог разреда Милорад Обрадо-
вић и Драгољуб Стојшић.4 

Провејава незадовољство активистима удружења па се чак у овој 
години могло чути и мишљење „до год ова гимназија не постане 
потпуна, осморазредна, дотле што мање певања, писања и критиковања, 
а што више читања дела из српске књижевности."5 

Балкански ратови су прекинули стваралаштво подружине. 
У последњој мирнодопској години, овог пута у потпуној осмора-

зредној гимназији, рад је врло богат и разноврстан. Тада су читани 
бројни састави, а као најбољи оцењене су расправе: О нашем образова-
њу од Јована Максимовића, VIII, О заједничком васпитању мушке и 
женске деце од Јована Гавриловића, VIII, О љубави у васпитању деце од 
Јована Војиновића, VIII, Против бруталности у васпитању деце од 
Радомира Владића, VII; приповетке: Први тренутак од Величка Жива-
новића, VIII, Моћне од Јована Максимовића, VIII и Сећање прво од 
Величка Живановића, VIII; песме: Завија ветар и Ноћни уздаси од 
Боривоја Јанковића, VI; преводи: Срце Хамилкарово (са француског), 
Јован Максимовић, VIII, Матео Фалкон (са француског), Михаило 
Николић, VIII, Живи леш, 6. чин (са немачког) Радомир Владић, VII и 
Мајска ноћ (са француског) Јован Максимовић, VIII. Сем овог прочита-
но је 13 критика. 

У току ове школске године приновљено је у Ђачкој дружини 
„Љубомир Ненадовић": на српском језику 173 дела у 253 примерака, на 
француском језику 10 дела. Од ових књига примљено је као поклон од 
Давида Пијаде, учитеља језика у Ваљевској гимназији, 45 дела Српске 
књижевне задруге, од Окружног одбора 20 књига. Од Окружног одбора 
добијен је на поклон један орман, у коме су смештене књиге за ђаке 
виших разреда.6 

Први светски прекинуо је наставу Ваљевске гимназије у целини и 
њених литерараца. Песме, критике, приповетке, преводи устукнули су 
пред ратним вихором. 

Неколико месеци након ослобођења ђаци су 7. априла 1919. опет у 
учионицама Ваљевске гимназије. Ученици су у рату много изгубили, 

4 Извештај о раду и успеху у школској 1911-1912. год., Ваљевска гимназија, Ваљево 
1912, 34 

5 Добривоје Недељковић, Милан Трипковић: Сто година Ваљевске гимназије, 1870-1970, 
Ваљево 1970,74 

6 Извештај о раду и успеху у школској 1913-1914. год., Ваљевска гимназија, Ваљево 1914 
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јер школа није радила више од три године, а Општинска реална 
гимназија, која је основана 1918, није могла надоместити изгубљено. 
Држава је организовала скраћено школовање, тзв. матурантске течајеве 
од 3, 6, 12 и 18 месеци, у зависности од тога који су разред претходно 
завршили, односно колико су година у рату изгубили. На пример, у 
тромесечни темај уписивани су они ученици који су пре или у току рата 
завршили седми разред. 

„Послератни ђаци, у највећем броју, готово нимало нису наличили 
на некадање своје предратне другове у вишим разредима гимназије. 
Сада су то били читави људи, и по узрасту, и по годинама, и по 
животном искуству. Друга времена и друге прилике дале су сасвим 
различите ђаке, међу којима се може јасно разликовати две врсте 
младића, који су се из школе живота, у којој су били за време рата и под 
окупацијом, поново вратили у школске клупе. Једну врсту ђака чинили 
су бивши ратници, добровољци или комите, ратни заробљеници или 
интернирани, старији по годинама, још у војничком поцепаном оделу 
и са шајкачом на глави... Другу врсту ђака чинили су они, који мало 
млађи по годинама, у рату нису учествовали, већ су се после „бежаније" 
вратили кући и ту остали да раде... Ова врста послератних ђака увела је 
у гимназијске клупе доста бивших малих кријумчара и трговчића, 
прекупаца и таљигаша и опанчара...7 

И професори су страдали: многи од њих погинули су у рату, неки су 
се вратили као инвалиди, или начетог здравља. За оне који су дошли, 
Данило Вуловић пише да нису наличили на своје предратне колеге. 
„Сад су у највећем броју случајева, и професори и њихови ђаци били 
разочарани о животу и песимистички туробни".8 Међу њима је било 
доста хонорарних наставника разних струка, сумњивих квалитета. 
Огромна оделења и велики фонд часова били су за њих посебно 
оптерећење. 

Социјалне тензије међу ученицима биле су врло велике. Професор-
ски колектив, у већини, са директором Матом Станојловићем на челу, 
није био дорастао времену. То је искористила снажна организација 
ваљевских комуниста, која у Ваљевској гимназији ствара јако упориште. 
Најрањивије место била је Ђачка трпеза, са много проблема. Због тога 
је избио велики штрајк ученика Ваљевске гимназије у октобру 1919. Ова 
буна ђака добро је уздрмала не само школу већ и град. Ситуација се 
полако нормализовала а ученици су по скраћеном поступку завршавали 
разреде, чак у једној години и два. 

Тек у првој редовној послератној школској 1920/21. оживљава Ђачка 
литерарна дружина „Чика Љуба". Било је то 14. новембра 1920. Урађена 
су и одобрена нова правила, обављен упис (виши разреди) и изабрана 
управа. Прилике у школи и граду оставиле су трага и у раду ове 

7 Данило Вуловић: Једна паланачка гимназија после рата, Гласник професорског 
друштва, V, Београд 1925,14 

8 Исто, 15 
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дружине. Данило Вуловић, професор историје у Ваљевској гимназији, 
био је не само изванредан професор и бриљантан аналитичар прилика 
у Ваљевској гимназији, што је дошло до изражаја и у опису литерарне 
дружине: „Ђачка књижевна дружина „Чика Љуба" поново се отвара, да 
око себе окупи све вредне ученике. У њеном раду осећају се ипак две 
струје: комунистичка, са све наглашенијим ознакама социјалистичким 
и националистичка, која је за демократију и буржоаску идеологију. Те 
две групе младих и ватрених идеолога воде огорчене и жучне борбе 
речима и писменим саставима, као што се радило и пре рата: и једни и 
други ревносно исписују читаве странице из своји начелних јеванђеља, 
или понављају, декламујући, речи својих духовних учитеља: али је све 
то наивно и добронамерно, у жељи да убеде једни друге у тачност 
својих идеја и убеђења: чак и онда када су левичари, да би на 
дружинским састанцима имали што више успеха, каткада, у борби са 
десничарима, употребљавали готове, израђене писмене саставе, које су 
им додавали њихови старији другови из комунистичког студентског 
клуба. Као и на радницима у вароши, тако исто и на левичарима у 
гимназији, јасно се могао запазити замор и пресићеност „шареним 
лажама" разних комунистичких усрећитеља човечанства."9 

Двадесетих година у Ваљевској гимназији се формирају литерарне 
дружине за ученике нижих разреда Слога, Литерарна дружина Рад 
(ученице) и Литерарна дружина "Будућност", која је окупљала ученике-
це нижих разреда. Министарски изасланик професор Милоје Васић у 
свом извештају о раду Ваљевске гимназије у школској 1921/22. години 
помиње Литерарно друштво "Краљица Марија" за ученице.10 

Саставни део програма Литерарне дружине је и борба за што бољу 
књижницу, као основу свог деловања. Од јесени 1920, када је почело 
прикупљање растурених књига и набављање нових, па до забране 
Литерарне дружине 1929. године, њен књижни фонд се повећао за око 
500 књига. 

у школској 1925/26. години ова дружина свечаном седницом заједно 
са другим обележава 100 годишњицу рођења чика Љубе. И наредних 

9 Исто, 24 
10 У марту 1921. године основана је литерарна дружина за ученице нижих разреда (I-III) 

која је добила име „Слога". До краја године одржали су седам састанака и оформили 
своју књижницу. Убрзо се угасила. Женска литерарна дружина „Рад" основана је 
1922. године на иницијативу самих ученица. У школској 1924/25, последњој години 
свога рада, имала је 25 чланова, одржала девет седница на којима је прочитано 17 
радова. Књижница је бројала 90 књига. Литерарна дружина „Будућност" основана је 
24. фебруара1929. и окупљала је ученике-це нижих разреда, али због забране рада 
удружења наставила је са радом тек 14. децембра 1930. На седницама, управним и 
дружинским, прочитано је 72 ђачка рада, од којих је 50 примљено, 14 враћено да се 
преради, а 7 одбијено. Фонд њене књижнице састојао се од 222 књиге. На почетку 
школске године располагала је са 1084 динара. Активно је радила и наредне две 
године када је спојена са Ђачком литерарном дружином „Чика Љуба"; Архив 
Југославије, Министарство просвете Краљевине СХС, одељење за средњу наставу, 
ф 49-61-1922 
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година је врло живо: седнице се држе једном или два пута у месецу, а 
најчешћи радови су приче у којима се расправља о животним пробле-
мима. Песника полетараца има, али су они малобројни, да би их касније 
било знатно више. О томе шта се добија радом у овом удружењу, види 
се из Извештаја Ваљевске гимназије за 1927/28: „На седницама прочита-
ни радови се узимају на писмену критику и затим критикују се усмено. 
Чланови од тога имају извесне користи; вежбају се у проналажењу 
добрих и рђавих страна једног рада и затим у усменом исказивању 
мисли"11 У школској 1926/27 и 1927/28 прочитано је рекордних 150 
текстова. Свакако је ту било лоших састава, али завређује пажњу воља 
литерараца да наступе пред својим друговима. 

Успон дружине прекинут је 1929. када је за време шестојануарске 
диктатуре забрањен рад свих ђачких удружења у Ваљевској гимназији, 
сем Подмлатка Црвеног крста и Феријалног савеза. Правила ђачких 
литерарних дружина „Чика Љуба" и „Будућност" одобрило је Мини-
старство просвете 26. априла 1930, али окупљања није било, јер се 
ближио крај школске године. Кренуће се, у наредној, али је дружина 
неактивна а многи чланови нису платили чланарину. Има великих 
противречности на релацијии неактивност - огроман број чланова, чак 
289. И то је један од показатеља да дружина није нашла себе у новим 
условима. Делатност овог удружења прате неуспеси. Разлоге треба 
тражити у кризној политичкој и економској ситуацији, ученичком 
тражењу неких практичнијих удружења. Свакако да не треба занемари-
ти и измењене услове у положају литерарне дружине - контрола је 
далеко оштрија а поједини надзорни органи (професори) поисто-
већивали су рад у настави и у овој дружини. Они су се непедагошки и 
круто понашали и разбијали другарску и толерантну атмосферу, која је 
красила ове младиће и девојке. Било је случајева и напуштања састанака 
због таквог односа професора. Ове слабости имале су и другу страну: 
неплаћање чланарине, одсуствовање са састанака, инертност неких 
чланова управе и недомаћински однос према дружинској имовини. 
Оним, приљежним члановима, није било свеједно како ће дружина 
деловати. Најбољи доказ за то су оштре борбе приликом избора управе, 
што је, у малом, личило на „изборну кампању" уочи парламентарних 
избора, истицано је чак по неколико кандидатских листа. 

Из године у годину број састанака и прочитаних прилога је све 
мањи, да би се тек у школској 1937/38. констатовало да је рад био 
„нешто интензивнији него ранијих година."12 Књижница се обнавља 
куповином и поклонима појединаца. Повремено се организују матинеа, 
концерти, матине са концертним делом и концерт са позоришним 

11 Извештај о раду и успеху у школској 1927-1928. години, Државна гимназија 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Ваљеву, Ваљево 1928,19 

12 Извештај о раду и успеху у школској 1937-1938. години, Државна мешовита реална 
гимназија у Ваљеву, Ваљево 1938, 39 
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комадом и на тај начин се поправља финансијска ситуација (приходи од 
чланарине су недовољни). 

До избијања рата литерарци бележе све боље резултате. 
Један од гимназијалаца из тридесетих година, Стојан Новаковић, 

будући професор Економског факултета у Београду, врло се похвално 
изразио о Ваљевској гимназији: „Оно што нас је посебно повезивало и 
повезало то су а како се данас каже, ваншколске активности. Ваљевска 
гимназија је много држала до тог живота својих ђака. Реч је о неговању 
љубави према културном и спортском животу. Имали смо веома 
развијен рад у литерарној дружини „Чика Љуба". Велики број ђака из 
моје генерације ту се почео појављивати са малим књижевним прило-
зима и учествовати у расправама. До изражаја су долазила различита 
схватања и струјања која су се осећала, шире, у друштву. О книжевно-
сти. Левици и десници..."13 

У годинама уочи Другог светског рата у Литерарној дружини „Чика 
Љуба" поново је јак утицај комуниста. Нарочито су жестоке борбе у 
дружини вођене око избора дружинске управе. Скојевска организација 
у Ваљевској гимназији врло вешто користи литерарне састанке за 
придобијање омладине, ширење својих идеја и разобличавање про-
фашистички оријентисаних организација, посебно љотићевске органи-
зације „Збор". Због тога је контрола рада ове дружине била појачана: 
школске 1939/40. ангажована су четири надзорна професора. 

Двадесет првог августа 1940. издвојена је Друга мешовита реална 
гимназија која је почела самостално да ради од школске 1940/41. 
Поделио се илитерарни свет: у Првој остаје „Чика Љуба" а у Другој се 
формира „Милован Глишић". Рат је прекинуо њихов рад. 

Рад ђачке литерарне дружине „Чика Љуба" у светлу статистике:14 

Школска Састанци Прочит. Ученици Књижница 

година друж. упр. радови чланови књ. свес. 

1906/07 5 5 420 510 

1907/08 4 8 

1908/09 4 20 

1909/10 10 28 

1910/11 5 12 

1911/12 4 16 

1913/14 5 26 465 753 

13 Љубисав Андрић: Ваљевски разговори, Ваљево 1994,163 
14 Табела је урађена на основу извештаја о раду и успеху Ваљевске гимназије 
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Школска Састанци Прочит. Ученици Књижница 
година друж. упр. радови чланови књ. свес. 

1920/21 6 4 29 150 228 

1921/22 291 

1922/23 300 

1923/24 400 

1924/25 10 48 495 

1925/26 10 289 395 

1926/27 10 80 494 

1927/28 10 70 475 

1928/29 729 735 

1930/31 4 5 289 510 

1931/32 11 6 85 150 930 

1932/33 4 55 930 

1933/34 5 23 922 942 

1934/35 4 2 11 350 957 

1935/36 4 1 10 1031 

1936/37 2 2 849 1070 

1937/38 5 3 30 1100 

1938/39 8 4 1200 

1939/40 6 2 1200 

Статистички подаци су непотпуни и не може да се добије права 
слика деловања ове дружине. Суве бројке тешко је коментарисати, 
поготово што није сачувана ни дружинска архива. Не располажемо за 
период 1920-1940. године ни насловима радова који су се читали. Број 
чланова овог удружења је дискутабилан, нарочито кад је реч о бројкама 
289, 350... У извештају за 1925/26 додуше се наводи 289 чланова: 94 
пуноправних (ученици-це из виших разреда) и 195 непуноправних 
(ученика-ца нижих разреда). Немамо податке о коришћењу књижнице 
литерарне дружине. Извештаји министарских изасланика само конста-
тују стање, или дају уопштену оцену о коришћењу књига па се у 
редовима од 20. јуна 1924, у поглављу о књижницама литерарних 
дружина, каже: „Не служе се у оној мери како би се могло желети."15 

15 Архив Југославије, Министарство просвете Краљевине СХС, одељење за средњу 
наставу ф. 81-14-1924 
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Ова дружина сваке године је бирала управу коју су сачињавали 
ученици. Једно време, тридесетих година, помињу се поред управе: 
књижевни одбор и приређивачки одбор. На управи је била одговорност 
да све састанке добро организује, да оцени радове и учествује на 
дружинским скуповима... Највећи терет су подносили председници о 
којима имамо непотпуне податке: Милорад Ђерић, Боривоје Андрић, 
Новак Милошевић, VIII, Драгиша Митровић, VIII, Милан П. Марковић, 
VIII, Миливоје Ј. Сретеновић, VIII, Александар Славичић, VIII, Цветко 
Аћимовић, VIII, Драгољуб Поповић, VIII, Мирољуб Младеновић, VIII, 
Владан Јосиповић, VIII, Милован Марковић, VIII, Јован Мирковић, VIII, 
Бранимир Петровић, VIII. 

Чланови Ђачке литерарне дружине „Чика Љуба" били су запажени 
у културном животу Ваљевске гимназије.16 Као рецитатори учествују 
на светосавским прославама и приредбама. Они раде сјајне матурске 
писмене задатке из матерњег језика. Учествују тридесетих година, на 
разним конкурсима које организују: Бановинска управа, гимназијски 
фонд „Јордан Стајић". Добијају награде за своје саставе од Кола 
српских сестара, Његовог преосвештенства епископа шабачког епархије 
Господина др Симеуна, Свештеничког удружења епархије шабачке, 
Заједнице Дома и школе и награде првих матураната. Награде су биле 
новчане и уручиване су на Св. Саву. 

Награђени су: Боривоје Стојковић, Живка Вићентијевић, Бранислав 
Милошевић, Даринка Крстајић, Антун Јерков, Владан Јосиповић, 
Богољуб Лома, Лазар Чолић, Ђорђе Милованчевић, Предраг Милиће-
вић, Гојко Табаковић, Видосава Бебић, Јелена Лома, Љубиша Бојић. 

Наставничко веће је бирало надзорне професоре за рад у овом 
удружењу. Од школске 1930/31. помињу се: Светозар Поповић, Живан 
Крстић, Љубица Ћорић, Зорка Васиљевић, Јурај Томљеновић, Живорад 
Марковић, Ростислав Плетњев, Спира Кецкаревић, Десанка Баскијевић, 
Рузмилка Димитријевић. 

Из редова литерарне дружине израсли су и каснији интелектуалци 
који су се бавили писањем, како у сфери хуманистичких, тако и 
периодних дисциплина: 

Театролог: Боривоје Стојковић. 
Професори универзитета: Владан Јосиповић, Стојан Новаковић, 

Драгослава Бојић и Драгица Рогић. 

16 У штампаним извештајима Ваљевске гимназије, у поглављу ђачка удружења, у 
кратким информацијама о њиховомраду непрецизни су називи Ђачке литерарне 
дружине „Чика Љуба" (1925-1940). Помињу се: Ђачка дружина „Чика Љуба", 
Литерарна дружина „Чика Љуба", Књижевна дружина „Чика Љуба", (у тексту пише 
ова ђачка литерарна дружина „ЧикаЉуба"), а тек од школске 1937/38. употребљава се 
пун назив Ђачка литерарна дружина „Чика Љуба". Овде није реч о честим променама 
имена овог удружења, већ је у питању непрецизност састављача текста и 
информација, не само кад је у питању име удружења, већ и у навођењу разних 
статистичких података. 
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Пера се нису одрекли: Милорад Ђерић, Милан Марковић, Живорад-
Жикица Јовановић Шпанац, Милорад Милатовић, Милијан-Мића Јере-
мић, Богољуб Лома, Јеротије Вујић, Раденко Лукић. 

Ова литерарна дружина оставила је дубоког трага како у аналима 
Ваљевске гимназије тако и у памћењу генерација ђака-литерараца. 

РЕЗИМЕ 
Ђачка литерарна дружина „Чика Љубина" (1906-1941) одиграла је значај-

ну васпитну улогу и са успехом испунила циљеве из својих правила „да 
побуђује интерес и развија укус за књижевност и друге уметности." 
Ученици, чланови овог удружења, били су подстакнути да више читају, 
пишу саставе, слободније наступају, да критикују. Речју, да своју личност 
оплемењују, да шире културне видике. Многима је тако дружење помогло да 
касније у животу и даље негују писану реч. 

Због свега тога ова својеврсна књижевна радионица била је један од 
препознатљивих знакова Ваљевске гимназије и део њене богате историје. 

SUMMARY 

Students' literary сотрапу „Čika Ljuba" (1906-1941) played an important pedagogi-
cal role and it successfully fulfilled the goals from its rules ,,to arouse the interest and 
develop the taste for the literature and other arts". Students, members of this association, 
were stimulated to read more, to write essays, to deport themselves with more courage, to 
critize; namely, to ennoble their personality, to spread their cultural views. Such keping 
сотрапу with those activities helped тапу students to cherish written words later in their 
lives. 

Because of all the mentioned, that special literary workshop was one of the 
recognizable signs of Valjevo Grammar school and a part of its rich history. 
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ПРИЛОЗИ 
SUPPLEMENTS 

УДК = 711.4.01 (497.11 Ваљево) „1847" 

Мирко С. Бојанић 

ДВЕ УРБАНИСТИЧКЕ СКИЦЕ ДЕЛОВА ВАЉЕВА 
СРЕДИНОМ 19. ВЕКА 

Шта је и где некад било у Ваљеву и шта су други људи и време 
померали и уклањали с лица земље и из многих памћења и дан-данас 
интересује и житеље и пријатеље града на Колубари. Стара чаршија 
тешњарска чува највише трагова прошлости, најближих периоду тур-
ске владавине. Трошна здања не додирују давне дане, али правци 
пружања већине сокака (улица) нису, у већини случајева, мењали свој 
првобитни положај. Повијали су се према току Колубаре, земљишту 
које се спуштало ка њеном кориту, али и међама на којима су власници 
постављали ограде. Најстарија здања, с десне стране Колубаре, углав-
ном су нестала у великом пожару 1818. године.1 Ваљево је до те несреће, 
односно почетком 19. века, имало око 4000 кућа, да би тај број крајем 
треће деценије био само стотинак, што се види из писма Обштине 
ваљевске Славном суду Нахије ваљевске, од 11. марта 1933. 

С леве стране реке и данас постоји Муселимов конак, из којег су 
фебруара 1804. на губилиште одведени чувени кнезови Алекса Ненадо-
вић и Илија Бирчанин, највероватније на велику ћуприју (данас је ту 
мермерни мост између Тешњара и Трга војводе Мишића). Јавна 
погубљења, онда и касније, свуда у свету, вршена су у знак опомене на 
местима где је могло да се окупи највише народа. А велика ћуприја, на 
добром видику с обе стране реке, била је подесна као позорница 
страшног чина. Није тешко претпоставити да су турски грађани 
запосели простор на десној обали, тамо где су им и куће биле, а да је 
„раја" притерана ка другој обали моста, где је морала да постоји и 
пијаца за толику варош, и на том месту су се секли друм са запада и 
Главни сокак, или Београдски друм. Колима се до пијаце стизало газом 

1 Историјски архив Ваљево, Фонд Окружног суда Ваљево, 27. VIII 1836 (Писмо 
исправничества Окружија ваљевског Управитељном совјету) 

2 ИАВ, фонд Окружног суда 61/1833 (Писмо Обитества ваљевског Славном суду Нахије 
ваљевске 11. марта 833) 
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преко Колубаре, низводно од велике ћуприје. Узводно од газа постојала 
је мања ћуприја, јер је логичније да буде ту, него узводније од 
помињане велике. Опет једна претпоставка: мања ћуприја је више 
користила „раји", која је избегавала (или није смела!) да користи ону 
велику, да не ремети навике и начин живота Турака. У близини мале 
ћуприје лако је било одвући обезглављена тела српских кнезова, да 
застраше оне који су туда прелазили, а да буду мање видљива за Турке. 

Овај нешто дужи увод изазван је податком о постојању велике 
ћуприје на једној од пронађених скица Ваљева, које се чувају у 
Историјском архиву, а да се мала ћуприја и не види и не помиње 
средином 19. века, а постојала је крајем 18. века.3 

Прва скица приложена је у предмету спора око међе између 
угледних личности јавног живота у Ваљеву: Бошка Тадића, био и 
председник Суда Окружија ваљевског, и Деспота Стефановића, нека-
дашнњи окружни началник у Ваљеву. Били су они на положајима и у 
другим окрузима, према вољи и указима књажева српских. Бошко је 
тужио Деспота због заузећа земље, а Деспот умро пре окончања спора. 
Његови наследници се поравнали са тужиоцем. 

План открива како су распоређена нека здања у Ваљеву 1847, у 
Главном сокаку, данашњој Улици војводе Мишића, идући од Колубаре 
према Љубостињи. Најпре треба занемарити недостатак осећаја за 
размеру у растојању између ове две реке и површина које заузимају 
плацеви са уцртаним зградама. Тужиоца није интересовало ништа 
друго до део земљишта који је у зони његовог имања. С леве стране 
сокака, идући ка северу, најпре је кућа Антонија-Анте Јовановића 
(данас је ту стамбена зграда бр. 27). Анто је био учесник Првог и Другог 
устанка, а од 1831. старешина Среза подгорског са седиштем у родном 
Лелићу до 1839, а затим прешао у Ваљево. Умро у чину мајора 9. III1844, 
а сахрањен у порти манастира Ћелије уз гроб Илије Бирчанина. 
Поменута кућа била је на јавној лицитацији 1846, да би се намирили 
повериоци. Срушена 1956, одслуживши свој век у рукама многих, пре 
свега државних надлежштава. До ње је кућа Гаје Дабића, једно време и 
председника Суда Окружија ваљевског и судија Врховног суда Србије. 
Здање и данас постоји и под заштитом је државе. Темеље му поставио и 
вероватно га градио Ђуро Гођевац из Заруба, села јужно од Ваљева, 
познати неимар. И књаз Милош га ценио и обавезно позивао на градњу 
јавних објеката у Београду и Крагујевцу. Затим је, по реду, кућа и плац 
туженог Деспота Стефановића (његова кућа срушена после Првог 
светског рата). Данас је ту радионица за електро услуге, а било је и 
других намена. 

Између Деспота и Бошка ишла је некад стара калдрма, од Главног 
сокака и зграда Начелства и Окружног суда ка западу. Тужилац наводи 

3 Љубисав Андрић: Вшево, од постања, Ваљево, 1985, стр. 46-48 
4 ИАВ, Фонд Окружног суда Ваљево, Нефасцикулисана грађа 1847, кут. 1, 5. III и Ф-1, 

30/1848 
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Мирко Бојанић 

значајну чињеницу да „приликом регулисања вароши Ваљева (подву-
као М. С. Б.) нађе се за добро да се од пијаце кроз сред мога плаца пут 
отвори, а онај обштиј преко калдрме затвори, које се и учини, и коим 
поступком ја од мога собственог плаца, будући сам га донде већ купио и 
притјажавао био, изгубим 150 до 200 фати." 

Са северне стране Начелства и Суда а пре црквене порте, јер је 
Црква подигнута 1836. а овде није уцртана, налазила се пијаца, у коју је 
улазио новоотворени сокак из правца Брђана (данашњи део Карађор-
ђеве улице), док се од Колубаре према Љубостињи пружао Главни 
сокак, односно Београдски сокак, поред пијаце. Вероватно је ово била 
пијаца шире намене у односу на „зелену", која се помиње у другој 
скици. 

И још једна напомена у вези са претходним наводима: Гаја Дабић и 
Дамњан Рађевац (био једно време и главни полицајац ваљевски и 
начелник Среза посавског купили су плацеве од сина Турчина Абдул 
Романа, а Рађевац свој део продао Деспоту Стефановићу. 

Другу скицу- подноси Јеврем Ненадовић (син Јакова Ненадовића), 
једно време председник Суда нахијског (окружног) а био и члан 
Совјета, у спору против Ваљевске општине, која подиже своју касапни-
цу на „батаљеном" старом друму који је водио преко Колубаре. Нови 
друм, на сувом, скреће из правца запада према истоку мало удесно, 
односно јужније, па се сједињује са старим преко реке и острва и преко 
друге обале пробија се према Мионици и ужичком крају. Оценио је г. 
Јеврем да се градњом касапнице задире у неке његове интересе. Ипак, 
парничари су нашли заједнички језик. 

Важан прилог у документима спора је план тога дела вароши, с 
назначењем власника плацева и објеката, с још неким подацима. Види 
се кривудава Колубара (ознака А) и њена острва (а). Башта, кућа и 
авлија г. Јеврема (Б, б, в) као да захватају данашњи простор испод 
западног дела Дома културе, преко парка и улице, са извесним повр-
шинама које припадају Гимназији и Музеју. Источно од Јевремовог 
плаца је посед Проте Матеје, према тексту из судског списа. 

Напомена: Имање и кућу г. Јеврем уступио држави јер није могао да 
измири дуг, а 1859. му одузета и пензија. И једно и друго десило му се 
за време Обреновића, књаза Михаила и књаза Милоша. 

Касапница (Ђ), која доводи до спора, сигурно је у реду зграда, можда 
крајња на истоку, које се данас пружају Чика-Љубином до Улице Вука 
Караџића. Приметно је, према скици, да је понајближа обали Колубаре, 
која ту, пред великим острвом, завршава свој лук. Јужно од касапнице 
пролази нови друм (Д) преко реке која на том месту има повољан газ, 
јер се маса воде дели око острва, на којем ће се траса новог пута спојити 
са старим, да би на другу обалу избио у висини садашњег пешачког 
моста према пијаци. 

5 Исто: Ф-ХХ, Н. 1213/1850 
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На општинској земљи, а уз башту г. Јеврема, лежале су апсане за 
мушке затворенике (г). Од чаршије водио је пут (ж) до капије (е) на 
авлији тужиочевој. 

На углу између новог друма и Колубаре су мумџиница (воскара) и 
башта покојног Штукића (з). Одавде, идући ка западу, с леве стране 
друма су подигнути дућани или механе, све до Главног сокака који води 
на велику ћуприју. Наведени објекти су лако мењали намену или 
закупце, јер је конкуренција бивала све већа а приходи нису могли да 
покрију трошкове и обезбеде услове за сигуран живот. 

Када се пође из Тешњара преко ћуприје велике, с леве стране 
Главног сокака поређани су дућани, који се од угла настављају у правцу 
пружања друма (почетак данашње Улице кнеза Милоша). Дућани су и 
са десне стране овог друма. Доста их је, узимајући у обзир и тешњарске, 
па није чудо што су неки брзо затварали врата и ћепенке. 

Широка раскрсница, коју чине већ помињани друм и Главни (Бео-
градски) сокак који хвата правац према северу, коришћена је за пијацу 
(зелену). На углу друма и Главног београдског сокака налази се 
Танасијева механа са авлијом и сењаком (К). Данас је ту „Гранд" хотел. 
Затим се према северу ређају Шопићанкина авлија и механа (JI), па 
почившег Николе Брке (м) и механа Пере Бугарчета (Н). Ова последња 
била би до данашње књижаре „Нолит", а на месту ове је некад била 
нова кућа Бошка Тадића (и, и), чији се плац ширио на исток и иза авлија 
Николе Брке и Пере Бугарчета. У дубини авлије је стара кућа г. Бошка 
(и), а башта се даље простирала поред имања г. Јеврема, све до Протине 
међе. Судећи према скици, на г. Бошковом плацу данас лежи већи део 
Гимназије, са простором улице и зграде у Вука Караџића улици (преко 
пута Гимназије). 

Уз јужну ивицу г. Бошкове авлије постављена је женска апсана (г, г), 
а одмах ту, на необележеном простору, и сам необележен, стајао је до 
данас очувани Муселимов конак (да ли баш у њему није био поменути 
женски затвор?). 

На Главном београдском сокаку, преко пута нове куће Бошка Тадића, 
у скици пише „овде су куће". С резервом треба узети и осећај г. Јеврема 
за размере, као и у скици 1, коју ако призовемо у помоћ, сазнаћемо чије 
су то куће (ако нема и нечијих других, а вероватно их тада још није 
било). Подигли су их, видели смо, значајни људи тог времена у Ваљеву: 
Антоније Јовановић, Гаја Дабић и Деспот Стефановић. Међутим, оне су 
биле нешто северније. 

Све границе плаца г. Бошка Тадића су сигурне, сем северне. Можда 
се она кретала до „зданија началства и суда", па ако се то прихвати као 
могућност, онда су на његовој некадашњој земљи и зграде Више школе, 
Ваљевске банке, делови Поште и Робне куће „Београд". А из спора се 
види да је у његовом власништву добар део од пијаце код суда па према 
западу, с обе стране Карађорђеве улице. Био је прави велепоседник. 
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Занимљиво ће бити да се на крају наведе једна реченица из тужбе г. 
Бошка Тадића, као илустрација бар неких односа међу тадашњим 
носиоцима значајних функција: 

„Ја пак чудио сам се Г. Дабић околиши, и неће право да каже, као 
што је било, но кад сам дошо лане у Ваљево, видио сам, да је он 
притиско читав фат г. Деспотовог плаца, а њега пак на мој плац 
отискао." (Писано у Београду 5. марта 1847). 

Без обзира на извесне недостатке једне и друге скице, доста је 
података који могу бити корисни за нова трагања прошлости Ваљева. 
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Станиша Војиновић 

ЈЕДНО П Н С М О ЉУБОМИРА НЕНАДОВИЋА 

У књизи Љубомир 77. Ненадовић Живот у писмима. Велибора Берка 
Савића изостало је Ненадовићево писмо упућено Стојану Новаковићу 
1867. године. Сачувано у оставштини Стојана Новаковића ово писмо 
отвара питање књижевног архива Љубомира Ненадовића. Шта је он 
садржавао, тешко је и замислити јер је са временом нестао. Неки 
његови делови, стицајем срећних околности, сачувани су у туђим 
оставштинама. 

Из литературе је познато да је Ненадовић за живота објавио више 
писама, песама и рукописа Петра Петровића Његоша,2 Бранка Ра-
дичевића,3 Проте Матеје Ненадовића4 и ранопреминулог Пожаревља-
нина Милоша Стојановића.5 Тако је било до трагичне 1868. године, када 
је због умешаности скоро целе породице Ненадовић, изузев песника, у 
атентат на кнеза Михаила, одстрањен из јавног живота. После ове 
године има података, да је препис песме Полет духа у бесконачност 
(одломак из епа Луча Микрокозма), дао Светиславу Вуловићу.6 

И ово Ненадићево писмо је гранично, написано на нешто више од 
годину дана пре трагичног догађаја, припада периоду из кога је сачуван 

1 Ваљево, 1982,192 стр. 
2 Слободијада. Земун, 1854,/4/275/27/ стр.; Химна ноћи, Даница, II, 1861, бр. 10 (10. IV), 

145-146; Поздрав штиту Србобрана, Даница, II, 1861, бр. 14 (20. мај), 209; Летње купање 
на Перчану, Даница, II, 1861, бр. 22 (10. VIII), 337; концепт писма Ђорђу Николајевићу, 
Вила, III, 1867, бр. 27 (2. VII), 436 

3 Песма Петру Петровићу Његошу, Даница, II, 1861, бр. 12 (30. IV), 177 
4 Прилози за српску историју. Св. 1-2. Земун, 1858. и Београд, 1861; Протокол писама 

Проте Матеје Ненадовића, Београд, 1861; Мемоари. Београд, 1867 
5 Издао је превод приповетке Диоклецијан у Салони Хенриха Чокеа. Видети 

опширније: Станиша Војиновић, Један заборављени Пожаревљанин, Браничево, 
XXXIII, 1987, бр. 3-4 (мај-август), 105-106. Испред превода штампан је и опширан 
Ненадовићев Предговор. , 

•6 Годишњица Николе Чупића. Кн>. VII. Београд, 1885, 379. Милан Решетар, Попис 
владичинијех дјела /у књизи:/П. П. Његош ,Мањепјесме. СКЗ. Књ. 141 Београд, 1912, 
XXII; Радмило Димитријевић, Светислав Вуловић. Београд, 1966,16-161 
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Једно писмо Љубомира Ненадовића 

мали број писама. Нема сумње, да је уважавање и пријатељство Стојана 
Новаковића и Љубомира Ненадовића било искрено. Песник је сарадник 
Новаковићеве „Виле" 1866.7 и 1S67.8 пуним именом и 1868.9 сакривен 
иза две звездице (**). На заузимање Новаковића и Јована Гавриловића 
објавило је Српско учено друштво 1867. године Мемоаре његовог оца 
Проте Матеје Ненадовића. Тих година, како се види из овога писма, 
помогао је Новаковића изворима из српске књижевности и историје. У 
исто време Новаковић га увршћује у своју Историју српске књижевно-
сти, одајући му признање и истичући да је у Кнежевини написао прву 
школску књижицу за српску историју (1850), да је издао Слободијаду, 
еп Петра Петровића Његоша (1854) и да у Ненадовићевим песмама „има 
лепих звука (?) из живота".10 

До сада је било познато само једно Ненадовићево писмо упућено 
Стојану Новаковићу. Када је основана Српска књижевна задруга, пре-
дложени су за редовно коло и Мемоари Проте Матеје Ненадовића. Тим 
поводом обратио се Новаковић Љубомиру Ненадовићу писмом, молећи 
га за помоћ. То писмо није сачувано, али јесте Ненадовићев одговор од 
14. јуна 1893. године.11 

Из овог непознатог писма од 7. фебруара 1867. године, доносимо га у 
прилогу, види се које је документе Ненадовић уступио Новаковићу. У 
часопису „Вила" објављено је само Његошево писмо „неком проти" 
(Ђорђу Николајевићу),12 писмо Златојевићу остало је сачувано у Нова-
ковићевој заоставштини,13 а судбина осталих докумената није позната. 
На крају треба поменути да књига Серафима Дечанског носи наслов 
Дечански споменици, а да је њен писац, са којим се Ненадовић 
познавао, Серафим Ристић, архимандрит манастира Дечани.14 

Господине! 
Болтаџија кад хоће да остави своју радњу он растура свој еспап, 

тако и ја чиним сада са мојим и туђим рукописима што се при мени 
налазе. 

Шаљем вам на дар: 
1. Одговор митрополита Стратимировића (од 1814. год.) кад је 

цар Франц хтео да уведе међу Србима нови календар. - Незнамје ли 
то где год печатано. Ја сам мишљења да није нигде печатано. 

7 Општинска кућа, Вила, II, 1866, бр. 52 (25. XII), 821 
8 Полажајник, Вила, III, 1867, бр. 1 (1.1), 1; По'оде, Вила, III, 1867, бр. 45 (5. XI), 712 
9 Карол Пјењковски, Спавање Црнојевића Ива. С пољског, Вила, IV, 1868, бр. 26 (15. IX), 

606-607 
10 II изд. Београд, 1871, 270, 285, 288 
11 Велибор Берко Сави%Животу писмима. Ваљево, 1982,162-163 
12 Једно гшсмо владике П. П. Његоша. (Послао Љ./убомир/ П. Н./енадовић/), Вила, III, 

1867, бр. 27 (2. VII), 436. Видети опширније: Станиша Војиновић, Концептнепознатог 
Његошевог писма, Библиографски вјесник, XXI, 1992, бр. 1-2,111-112 

13 Архив Србије, Стојан Новаковић, бр. 745 
14 Исто, бр. 2306. Писмо има 2 листа, текст 4 стр., вел. 13,5 х 21,0 см. Писано је мастилом. 
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Потписје Стратимировићев својеручни а читав препис малда није 
његова рука. Ја имам једно његово писмо на мог оца и сравњивао 
сам па се потпис у свему подудара. То је у оно доба важно писмо за 
одбрану Срба било, и како се онда мој отац налазио у Срему и Бечу, 
то је по свој прилици овај рукопис набавио а можда му је и 
Стратимировић послао. Са овим рукописом учините што год ви за 
добро нађете. 

2. Црногорског владике писмо од 18. окт. 1850. г. неком проти, 
незна се коме; зато мислим ако писмо печатате у Вили треба да 
ставите ову забележену примедбу од ваше стране т.ј. да се незна по 
имену коме проти. То није рукопис пок. владике, али се види да је 
препис собом прегледао, речи његовом руком написане подвукао 
сам црвеном, да би се уверили да је заиста он тај препис прегледао, 
и поправио, које је онда својеручно као да је његова рука. Писмо 
друго на Златојевића држим да није вредно печатати. Ако печатате 
ово прво писмо, можете ако држите да приличи чему, ставити испод 
њега: (саопштиоЛх П.Н.) 

3. Препис једнога писма патријара Арсенија и једнога писма 
патријара Максима, које сам ја преписао са оригинала што ми је 
архим./андрит/ овде пре десетак година показао. Тај архим./андрит/ 
Серафим Дечански печатао је овде пре 3-4 године једну књигу о 
Дечанима, могуће је да је и ова два писма тамо печато али мени се 
чинида није, видите, па са ова два писма чините што вам је воља. 

Доцније послаћувам јоште рукописа свакојаки. 

Ваш 
7. фебр. 1867. поштоватељ 
уБео./граду/ Jh П. Ненадовић 
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Милић Ј. Милићевић 

ИМЕНА СРПСКИХ ПУКОВА 

Именовање појединих јединица представља заједничку баштину 
готово свих светских армија. У Европи ова традиција настала је рано, не 
касније, од времена римских легија. Стајаћа војска нововековне Србије, 
иако по настанку млада, и сама је била баштиник, а истовремено, на свој 
начин, продужетак ове традиције. Са именовањем јединица започело се 
исте 1883. године када је у Краљевини уведена редовна војна обавеза. 
Насупрот раном почетку, до ратне кампање 1912. до 1918. и стварања 
нове државе, добар део јединица војске Србије није добио своје име. 

На давање имена појединим јединицама утицало је више чинилаца 
од којих су два најважнија: ратничко наслеђе српског народа и поли-
тичке, односно династичке тежње. Мада је присутност ратничког 
наслеђа била очигледна, политички и династички моменти били су 
превасходни. Ово се испољавало како за владавине Обреновића, тако и 
за владавине Карађорђевића. 

Једна од великих унутрашњеполитичких амбиција краља Милана 
била је обострано везивање војске и трона. Руковођен овим, свог сина 
престолонаследника Александра уписао је на његов седми рођендан (2. 
VII 1883) у VII пешадијски батаљон кадра. Тако је ова јединица, као прва 
у низу, добила име будућег краља. Свечани чин прослављен је са 21 
плотуном.1 У овом батаљону, касније пуку, краљевић ће стицати 
чинове: каплара, поднаредника, наредника, а 1888, чин потпоручника.2 

Током владавине Александра Обреновића његово име су понели III 
коњички ескадрон (касније пук) и Моравски артиљеријски пук.3 Име 
владаоца кога је погубила управо војска, носио је толики број јединица 
као ничије пре ни после њега. 

1 Службени војни лист(СВЛ), 1883, стр. 111-116 
2 У чин каплара унапређен је 2. II 1884; поднаредника 2. II 1885; наредника 2. II 1886; 

потпоручника 2. VIII 1888. Војни музеј (В. М.), Споменица српске стајаће војске 
(1808-1908), несређена грађа; СВЛ, 1899. стр. 831-832 

3 Зборник закона и уредаба (ЗЗУ), за 1890, бр. 49, стр 56 
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Само годину дана после именовања VII, имена су стекли I, II, V и VI 
батаљон. Прва два добила су имена кнеза Милоша и кнеза Михаила. 
Монограми њихових имена постављени су на траке застава ових 
батаљона.4 Батаљон под редним бројем 5 добио је име тадашњег 
српског владара, краља Милана. Разлог за избор овог броја био је у томе 
што је управо овај био први од четири новоформирана батаљона стајаће 
војске, између Првог и Другог српско-турског рата.5 Именовање VI 
батаљона био је својеврстан преседан, пошто је ова јединица започела 
традицију давања имена и страних владара. У част пријатељских односа 
Србије и Румуније, а поводом посете краља Карола I Београду, августа 
1884, VI пешадијски батаљон добио је његово име,6 које ће овај батаљон 
(пук), носити све до Мајског преврата. Супротно овоме, аустроугарски 
цар, нити било ко од представника хабзбуршке династије, није имао 
своје место ни у једној од српских јединица. Ни аустрофилска политика 
краља Милана, ни чињеница да је био почасни командант 97. пука К. 
унд К. војске, нису ово омогућили.7 

Поводом петстогодишњице Косовског боја и мученичке погибије 
кнеза Лазара добио је име и III пешадијски батаљон сталног кадра, 
односно III пук активне војске.8 

Називи јединица додељени током осамдесетих година утемељиће 
системе именовања. Јединице ће добијати имена припадника владајуће 
династије, старих српских и страних владара. Током наредних година 
овај систем биће проширен, допуњен, али се првобитне поставке неће 
изменити и поред тога што ће неке од јединица, у складу са приликама, 
добити нова имена. Једна од новина у систему, уведена током деведесе-
тих, била је и додела женских имена јединицама. Тако је 1893. године 
11. пук стајаће војске, у спомен њеног пожртвовања у српско-турским и 
Српско-бугарском рату, званично прозван именом краљице Наталије.9 

Тежња за добрим међудржавним односима није донела име само VI 
пуку. Тренутно, пријатељски односи, какви су 1896. били између две 
српске државе, разлог су да IX пешадијски пук буде крштен именом 
црногорског владара, кнеза, а од 1910. краља Николе. Слично као 
Александар Обреновић у свом, принчеви Данило и Мирко били 
почасни официри пука са именом њиховог оца.11 

4 ЗЗУ, за 1884, бр. 40, стр. 568; CBJl 1884, стр. 1017-1020; О заставама опширније: Д. 
Самарџић, Војне заставе Срба до 1918, Београд 1983 

5 Уз четири постојећа, у мају 1877. устројена су још четири пешадијска батаљона 
стајаће војске. СВЛ 1884, стр. 1017-1020; 1902, стр. 535-536 

6 СВЛ 1884, стр. 1081-1082,1101-1106 
7 АС, МИД, ПО, 1899, К/3, Дос. 5, ф. 7, д. 279 
8 ЗЗУ, за 1888-1889, бр. 45, стр. 256 
9 9 ЗЗУ, за 1882, бр. 48, стр. 56-57; СВЛ, 1893, стр. 530 
10 СВЛ 1896, стр. 823; 1910, стр. 697 
11 Престолонаследник Данило, као почасни потпуковник и књажевић Мирко, као 

почасни капетан II класе, уврштени су у IX пук у апрлу 1897. СВЛ. 1897, стр. 393-394. 
Године 1910. поводом проглашења Црне Горе у краљевину, краљ Никола добио је 
чин почасног генерала. Истим поводом, престолонаследник Данило унапређен је у 
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Прво масовно крштење батаљона, будућих пукова, збило се 1884. 
Друга, по броју именовања, значајна година била је 1899. У тој 
средишњој години реформе активне војске Србије четири пешадијска, 
два коњичка и један артиљеријски пук добили су први пут своје називе. 
Пешадијски пукови понели су имена Стевана Немање (IV), Хајдук 
Вељка (XIII) и Стевана Синђелића (XV).12 Десети пешадијски пук 
постао је Таковски. Коњички пукови прозвани су по Обилићу (I) и цару 
Душану (II). Шумадијски артиљеријски пук понео је име Танаска 
Рајића.13 Делимичну промену назива претрпео је и пук књаза Милоша. 
Одлуком Народне скупштине да се овај владар званично назове Ми-
лошем Великим и пук са његовим именом, претрпео је измену у 
називу.14 Новина коју је реформа донела, била је и та што су сада, први 
пут, уз оне сталног кадра, крштени и пешадијски пукови првог позива 
народне војске.15 Већина њих понела је имена генерала из српско-тур-
ских ратова: ђенерала Белимарковића (I пеш. пук I позива народне 
војске), ђенерала Тихомиља Николића (IV), ђенерала Протића (IX), 
ђенерала Хорватовића (XIV) и ђенерала Лешјанина (XV). Три пеша-
дијска пука I позива народне војске (VI, VIII, X) названи су именима 
преминулих Обреновића: господара Јеврема, кнегиње Љубице и госпо-
дара Јована. И царица Милица добила је такође један свој пук (XII).16 

Дата имена, пешадијски пукови I позива изгубили су већ 1903. Због 
новог Закона о устројству војске из 1901. и политичких прилика 
насталих након Мајског преврата њихова имена биће укинута а ново 
обележавање засновано на редном броју.17 

Венчање краља Александра и Драге Машин био је главни догађај 
1900. године. Као и у претходним случајевима, и ово се одразило на 
имена појединих јединица. Именом "Краљице Српкиње" биће дарова-
ни VIII пешадијски пук сталног кадра а годину дана касније и IV 
коњички пук краљеве гарде.18 

чин пуковника, принц Мирко у чин капетана I класе, а принц Петар у ранг 
потпоручника. СВЛ 1910, стр. 679-680 

12 Године 1899. Пирот је уместо Књажевца постао седиште дивизијске области. Ово је 
условило промену редоследа пуковских округа, Пиротски (XV) пуковски округ 
постао је по новом III Крушевачки (III) постао је XII, а Ћупријски (XIII) постао је III. 
Сходно промени пуковског округа променио се и број пука. СВЛ 1899, стр. 195-196 

13 ЗЗУ, за 1899, бр. 54, стр. 331-332 
14 ЗЗУ, 1898, бр. 53, стр. 178 
15 У периоду од 1890. до 1901. војска Србије делила се на редовну (заправо I позив) и 

народну (II и III позив). Редовну војску сачињавао је стални кадар (војници на 
одслужењу) и резерва (остатак, до навршене 30. односно 31. године). Године 1901. 
овај систем је измењен. Војска се делила на народну (сва три позива) и последњу 
одбрану (старији од 45 година). ЗЗУ, за 1890, бр. 46. стр. 442-443; за 1901, бр. 56, стр. 
92-93. Ову промену неки аутори нису узели у обзир. Види. Група аутора, Први 
балкански рат 1912-1913, књ. 1. стр. 220 

16 ЗЗУ.за 1899, бр. 54, стр. 331-332 
17 СВЛ, 1903. стр. 497-498 , 
18 СВЛ, 1900, стр. 609-612; 1901, стр. 529 
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Мајски преврат био је значајаи политички догађај, понајвише због 
тога што је означио крај владавине једне и почетак владавине друге 
династије. Међутим, војска ће тада, као и касније, остати углавном у 
истим војно-организационим оквирима, прописаним Законом из 1901. 
Наравно, нова династија није могла проћи без својих, нових идејно-по-
литичких образаца, који су се наметнули и код именовања јединица. 
Но, насупрот очекиваном, промена имена пукова није била тако риго-
розна, нити су њихова нова имена значила негацију већ постојећег 
система именовања. Из именског регистра нестало је имена омрзнутог 
владарског пара, као и име краља Карола I.19 Нова династија ипак није 
могла заборавити војне заслуге оне старе. Имена кнеза Милоша, кнеза 
Михаила и краља Милана, остаће и даље у званичним називима I, II и V 
пешадијског пука. 

Као и Обреновићи, и Карађорђевићи су своје присуство у војним 
круговима обележавали давањем својих имена појединим војним једи-
ницама. Зато је добар део пукова, први пут или после преименовања, 
именован по припадницима ове династије. Књаз Александар Кара-
ђорђевић преузео је пук краљице Драге.20 Бивши пук краља Карола I 
добио је назив по краљевићу, а после 1909. престолонаследнику краље-
вићу Александру. Краљ Петар I. нашао се у званичном имену VII, а 
тадашњи престолонаследник краљевић Ђорђе у имену XVIII пука. 
Слично као некад Александар Обреновић и два принца Александар и 
Ђорђе, уписани су у пукове са својим именима. Ова церемонија, исто 
као и некад, поздрављена је са 21 плотуном.21 

Пример који најбоље илуструје политички и династички утицај на 
називе јединица, био је случај са Карађорђевим именом. Мада је још 
1899. министар војни, пуковник Драгомир Вучковић, краљу Александру 
предложио да један од пукова понесе вождово име, то се није остварило. 
Према Александровом мишљењу за то је било: још сувише рано. Тек 
после промене династије, читав век после Устанка, бивши пук краљице 
Наталије, добио је име вожда Карађорђа. 

Једина мања новина коју су у систему именовања јединица Ка-
рађорђевићи унели, било је одсуство женских имена. У време Обрено-
вића пукови су добијали имена по кнегињи Љубици, краљицама 
Наталији и Драги. Одсуство живе владарке омело је Карађорђевиће да 
ову традицију наставе. 

Политичко приближавање Русији и орођавање са династијом Рома-
нових, кумоваће слично као и раније, у случају Румуније и Црне Горе, 
именима још два пука. Пред Први балкански рат, а поводом венчања 
Јелене Карађорђевиђ са кнезом Јованом Константиновичем, XVI пеша-
дијски пук понеће име цара Николаја II. Истовремено, краљ Петар, у 

19 СВЛ, 1903, стр. 450-451, 457-458, 477-478 
20 СВЛ, 1903, стр. 827 
21 СВЛ, 1903, стр. 665-668, 937-946 
22 В. Ђорђевић, Крај једне династије, 1-3, књ. 2, Београд 1905-1906, стр. 178 
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спомен учешћа XIV пука царске војске у борбама 1810. постаће његов 
почасни заповедник. Улазак српске принцезе у знамениту кућу великих 
руских кнезова био је повод да још једна српска јединица, IV коњички 
пук, добије име великог кнеза Константина Константиновича.23 

Крштењам овог коњичког пука, процес именовања српских једини-
ца, био је завршен. Процес је одликовала својеврсна динамика, мада 
основне поставке система, утемељене још осамдесетих година 19. века, 
нису претрпеле значајније измене. Нова династија унела је нова имена, 
али не и нове обрасце. Ипак, прилику да и остали, безимени, српски 
пукови стекну своје називе, осујетио је ратни вихор 1912. до 1918. 
године. 

ИМЕНА СРПСКИХ ПУКОВА (батаљона) 

Пешадијски 
Ред. број 
јединице Име, година именовања и промена имена Напомена 

1. Књаза Милоша (1884-1898); потом Књаза 
Милоша Великог 

2. Књаза Михаила (1884) 

3. Цара Лазара (1889) од 1899. ред. број 12 

4. Стевана Немање (1884) 

5. Краља Милана (1884) 

6. 
Краља Карола 1. (1884-1903), без имена 1903. 
Краљевића Александра (1903-1909) потом 
Престолонаследника Краљевића Александра 

7. 
Краљевића Престолонаследника Александра 
(1883-1889) Краља Александра 1. (1889-1903) 
без имена (1903.), потом Краља Петра 1. 

8. Краљице Драге (1900-1903), без имена (1903.), 
потом Књаза Александра 

9. Књаза Николе 1. (1896, 1910), потом Краља 
Николе 1. 

10. Таковски (1899) 

11. Краљице Наталије (1893-1903) без имена 
(1903) потом Карађорђа 

12. од 1899. ред. број 15 

23 СВЛ, 1912, стр. 679-680 
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13. ХајдукВељка (1899) 

15. Стевана Синђелића (1899) од 1899. ред. број 3 

16. Цара Николаја 2. (1911) 

18. Престолонаследника Краљевића Ђорђа (1903-
1909), потом Краљевића Ђорђа 

Артиљеријски 

Моравски Краља Александра 1. (1893-1903) 

Шумадијски Танаска Рајића (1899-1903) 

Дрински 

Тимочки 

Дунавски 

Од 1903. арт. пукови 
немају посебно име, 
већ само обласне 
називе 

Коњички 

1. Обилића (1899) 

2. Цара Душана (1899) 

3. Краља Александра 1. (1893-1903) 

4. 
Краљице Драге (1901-1903), без имена (1903-
1911) потом Великог Кнеза Константина 
Константиновича 
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МЕТОДОЛОГИЈА И ИСТОРИОГРАФИЈА 
METIIODOLOGY AND IIISTORIOGRAPIIY 

УДК = 930.1 (091) 

Владимир Кривошејев 

ГЕРЈЕОВ „РАЗВИТАК ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ", К А О 
П Р И Л О Г РАЗВОЈУ СРПСКЕ К Р И Т И Ч К Е 

ИСТОРИОГРАФИЈЕ 1 

„Јасан појам о развитку историјске науке особито је потребан 
онијем који почињу да се баве историјом. Ова се наука сматра да је 
готово сваком најприступачнија. Изгледа као да се може почети да се 
изучава без нарочите спреме, а и њезини се изводи чине као да се могу 
одједном појмити. То је с једне стране чини популарном, а с друге пак 
вуче за собом мноштво штетнијех пошљедица Ни о једном се пријед-
мету не исказује толико много незрелијех разматрања, нигде нема 
толико незванијех раденика, ни у једној науци они који се уче не 
гледају тако лако на своју задаћу као у историји, а нигде опет, каоуњој, 
нијесу изложени опасности да рачунају себе (послије кратковременог 
изучавања) да су аукторитети и стручници. Од тијех се грешака 
најбоље може сачувати знањем течаја историјске науке"2. 

Само архаичан језички стил цитираних речи указује да су, у 
данашње време тако актуелне, негативне историографске појаве у 
пуном свом спектру уочаване као проблем и пре више од једног века. 
Само по себи то не би било необично да се књига из које је пренет овај 
цитат није појавила на српском језику не само коју деценију пре 
званичне победе критичке историографије у Србији, већ и пре за-
почињања полемике Руварац-Срећковић, из које је, по стереотипном 
гледишту, изнедрена српска научна историографија. Реч је о књизи 
коју је шездесетих година прошлога века написао „професор Москов-
скога универзитета" В. И. Герје, да би већ 1871. године „У Биограду, у 
Државној штампарији" (како пише на корицама), био штампан њен 
превод на српски језик, који је „начинио архимандрит Н. (Нићифор, 
примедба В.К.) Дучић".3 

1 Рад преузег из Годишњака за друштвену историју, Год. 4, св. 2,1997, Београд 1999 
2 В. И. Герје, Развитак историјске науке (превео архимандрит Н. Дучић), Београд 1871,5 
3 Нажалост, о аутору књиге и њеном оригиналном, руском издању нисмо у ситуацији 
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Књига Развитак историјске науке садржи пет квантитативно ујед-
начених, римским бројевима назначених, али ненасловљених поглав-
ља. Замишљена је као приручник за курс историје историографије и по 
својој основној концепцији се не разликује много од модерних уџбени-
ка те врсте, мада, пошто се у уводном делу, у оквиру првог поглавља, 
опширније осврће на неопходности „знања течаја историјске науке", 
Герје, заобилази радове античких класика историографије и основну 
тему започиње тек прегледом средњовековних дела о светској историји, 
писаних са становишта хришћанства. Набрајајући и анализирајући 
хришћанске хронике света, од Јевсевија и Јеронима, преко Орозија, 
Исидора и Августина, до Беде Венерабилиса и Отона Фрајнзбуршког, 
Герје чини један екскурс у каснија времена, препознајући догматски 
приступ, карактеристичан за средњовековне хронике, и у раду Жака 
Босуета. Завршивши са опсежном анализом противреформацијског 
Босуетовог дела, аутор се враћа у период хуманизма и описује радове 
Никола Макијавелија, налазећи континуитет његових идеја у делима 
Волтера, Савињија, Жана Бодена, лорда Болинбрука, Монтескијеа..., 
уочавајући у њима празачетке критичке методе. 

Други део Герјеовог списа је посвећен узлету филозофије и њеном 
деловању на историографију. Представљајући карактер промена у 
филозофији које је донео 18. век, Герје пише: „Само је она филозофија 
могла утицати на историју, која је била приступна појезији и која је 
кадра била изналазити дубоки смисао у ономе што су прије сматрали 
даје бунцање празнога уображења и облика варварскога живота, који 
не заслужује пажњу"4. Међу појединце који су својим идејама крчили 
пут ка филозофији историје, Герје на прво место ставља Ђанбатиста 
Вика, сматрајући да он отвара просторе за Хердера и његове „Идеје о 
филозофији историје". Износећи ставове ове двојице значајних пред-
ставника епохе просвећености, Герје завршава други део своје књиге, не 
обазирући се на просветитељску делатност неких његових земљака, на 
челу са Татишчевим. 

да пружимо релевантне информације, осим да је књига написана између 1864 (година 
која се помиње на страни 170) и 1871 (као године објављивања српског издања). Што 
се аутора превода тиче, скоро да не постоји вероватноћа да је 1871. у Србији постојао 
још један архимандрит Н. Дучић, осим културног и политичког радника, 
историографа и преводиоца Нићифора Дучића. 
По свему судећи, Дучићев превод Герјеове књиге није морао да чека на објављивање, 
јер је превођење обављено у истој, 1871. години, када се књига и појавила из штампе. 
Наиме, у напомени преводиоца на страни 125. помиње се пруска победа „над 
Французима у овој години" (подвукао В. К). 
До једног примерка ове, данас више него ретке књиге, аутор је дошао увидом у 
библиофилску заоставштину својих предака, фамилије Петровић-Вићентијевић из 
Бранковине. Књига има 184 стране, формата 113 х 205 милиметара, листови су 
повезани прошивањем, а корице су меке, голубије-сиве боје, лепљене, са насловом 
одштампаним и на рикни. 

4 Герје, Наведено дело, 51 
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Треће поглавље Герјеове књиге је посвећено доприносу који је у 
развоју метода и напретку историографије дала немачка идеалистичка 
филозофија. Ту су опсежно анализовани радови Канта и Шелинга, док 
је највећи простор посвећен Хегеловим идејама. 

Завршавајући са описом радова ове тројице филозофа, аутор се у 
четвртом поглављу посебно позабавио питањима утицаја „које је имала 
филозофија историје у опће на историјску науку". Полазећи са стано-
вишта да је њен директан утицај, кроз методу априорног уопштавања 
био негативан, Герје сматра да су, са друге стране, идеје немачке 
идеалистичке филозофије „унеле живот и дух" у историографију, чиме 
су је индиректно оснажиле, утирући пут ка романтизму и либерализму, 
а кроз њих отварајући путеве развоју филолошке критике као иницијал-
не снаге за настанак критичких метода научне историографије. Тако 
„историјско критичка школа" настаје из симбиозе индиректних пози-
тивних утицаја развоја филозофије и директних утицаја достигнућа 
филологије. Као њене утемељитеље и творце метода аутор издваја 
Нибура и Ранкеа. Описујући Ранкеову делатност на усавршавању 
историографске методе Герје не прекорачује границе своје основне 
теме, историје историографије, и не улази у разјашњења нових метода, 
за које има само похвалне речи, али истовремено своје читаоце упућује 
на спис „Народна историографија у Ђерманији, Инглеској, и Франце-
ској од Петрова, професора Харковскога универзитета"5. Ретроспекти-
вом и анализом основних питања која се постављају пред модерне 
историчаре, питања језика, државе и религије, Герје закључује четврто 
поглавље своје књиге. 

Дајући, кроз четири поглавља, исцрпан, аналитички, по много чему 
и данас одржив приказ развоја историографије, аутор своје списе не 
заврашава са њему савременим рађањем историјске науке. Као да је 
желео да подвуче и на примеру потврди у уводном делу изнети став да 
свака књига која се бави прошлошћу, у себи носи и јаке одлике своје 
епохе, Герје отвара и пето поглавље. Ту настоји да, веома опширно 
проговори „ о једном веома важном и корисном дијелу тога питања, 
које нас забавља, а то је о покушају да се историја постави на ступањ 
позитивне науке'6, посвећујући преко четрдесет страна оштрој крити-
ци позитивизма. После почетних разматрања о његовим коренима и 
Огисту Конту, Герје је тежиште својих негативних ставова уперио ка 
методама свог, већ покојног, савременика, енглеског историчара Хен-
рија Томаса Бакла, за кога пише да је у књизи Историја цивилизације у 
Енглеској начинио „први и до сада једини покушај да се историја 
обрати у позитивну науку". Жестина, на тренутке несвојствена науч-
нику, којом Герје излаже критици Баклове, у пракси разрађене ставове 
по којима се историја може разумети само уз консултовање достигнућа 

5 Исто, 135 
6 Исто, 146 
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природних наука и употребом квантитативних метода, даје његовој 
књизи јаку црту карактера епохе у којој је настала, ангажујући тако 
један приручник из историје историографије у актуелне сукобе који су 
се у то време вођени на релацији историцизам-позитивизам. Тек 
сагледавањем ставова изнетих у петом поглављу постаје јасније, успут 
провучено али уочљиво, ауторево инсистирање из уводног дела књиге 
на разликама између природних и друштвених наука. 

Пишући свој спис у универзитетски развијеној средини, у којој је 
научна историографија већ учврстила своје корене, разумљиво је зашто 
се Герје активно укључује у токове, широм Европе отворене расправе о 
методу. Међутим, поставља се питање, занимљиво за нека даља и дубља 
истраживања, како је дошло до тога да спис настао са циљем директног 
образовања будућих историчара, а који отворено и чврсто заступа једну 
од опонентних страна из сукоба распламсалог по развијеним универзи-
тетским центрима, релативно кратко време по свом објављивању бива 
преведен у средини у којој тек предстоје кораци ка науци и методу 
историографије. У таквој ситуацији тешко је поверовати да је и 
архимандрит Дучић, преводећи Герјеову књигу, намеравао да у српску 
науку, која је тек у повојима, унесе актуелну расправу, стајући на страну 
„антибакловаца". Истина, супротан закључак би се могао извести из 
саме чињенице да се Дучић определио да заинтересованој читалачкој 
публици у Србији предочи управо Герјеову књигу. Међутим, са друге 
стране, преводилац се и оградио од Герјеовог напада на Баклове методе. 
У завршној напомени преводиоца написано је: „Поштовани писац ове 
књиге и сувише је строг према Боклу и његову историчном напредном 
методу који ће увек светло место запремати у философији историје, 
онако, као што запрема Дарвин у философији јестаственијех наука" . 

Основни мотив Дучића као преводиоца је по свему судећи могао да 
буде много једноставнији, без неких скривених циљева. Средини у 
којој је критичка мисао била у повоју и спутана преовлађујућим 
романтичарским клишеима насталим на епској традицији, а у којој се 
кроз скоро створено Српско учено друштво и Велику школу тек замећу 
прве клице систематског научног рада, било је потребно дати недоста-
јући аналитички преглед развоја светске историографије, што би опет 
могло да убрза увођење критичке мисли у националну историографију 
и њено уздизање на ниво науке. Сигурно је да је архимандрит Дучић 
управо ове мотиве имао на уму и када је, више година пре објављених 
полемичких радова Илариона Руварца, у једној од напомена преводиоца 
написао: „Српска држава и самосталност не би пропала издајом само 
једног Вука и његове странке, да је у читавом српском народу поли-
тичка свијест више и јаче била развијена. Голема је то штета што још 
ни један српски научник (подвукао В. К.) није ни покушао да историју 
српског народа разматра и објашњава с тачке философијскога и кри-

7 Исто, 182 
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тичкога гледишта"8. Тако би, самим појављивањем једног дела, које са 
аспеката историје филозофије разматра развој историјске науке, заинте-
ресована публика у Србији добила користан преглед историје историо-
графије. Зашто је то био баш Герјеов рад? Да ли зато што је он био 
најсприступачнији преводиоцу, или је свесно изабран као равнотежа 
евентуалној популарности Баклових идеја у српским академским круго-
вима? 

Ова питања би требала да буду тема неких будућих размишљања, 
која би се конкретно и свеобухватно осврнула на развој српске историј-
ске науке, и која би се између осталога позабавила и проблемом: да ли и 
Дучићев превод, исто као и аутентични рад Михаила Вујића9, треба да 
провоцира покушаје одговора на раније изречено питање: „Да ли је 
битка за овладавањем научне критичке методе у српској историографи-
ји вођена и интерпретирана тако праволинијски, на релацији Иларион 
Руварац - Панта Срећковић"10 

8 Исто, 41 
9 М. Вујић, Историја као наука, Београд 1877 
10 Ђорђе Станковић, Јован Бл. Јовановић и друштвена историја - један заборављени 

путоказ, Годишњак за друштвену историју, год 1. св2, Београд 1994,161 
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С И Н О Р Е Њ Е В А Љ Е В С К О Г АТАРА 

Утврђивање међа (синорење1, разграничење) између непокретности 
суседних власника и поседника у Србији послеустаничког доба, узело 
је маха већ 1816. године. Први досељеници вароши и прибрежних села 
(засеока) најпре су закупци имања бегова и спахија а потом и њихови 
власници. Зависно од економске снаге нових житеља и њиховог друшт-
веног утицаја, стварани су слојеви новог - грађанског друштва, у 
условима још увек значајно задржане османлијске владавине. На врху 
те економске пирамиде стајали су челници духовне и световне власти, 
који су се веома брзо и на лак начин дочепали најбољих имања и других 
вредности. То се нарочито односи на бивше војводе и нахијске кнезове, 
а потом и на друге великодостојнике чиновничке хијерархије. У новим 
условима привређивања и расподеле друштвеног дохотка стваран је 
слој имућнијих људи, који до имања долазе откупом од велепоседника: 
спахија, бегова, ага и других турских моћника. Промет непокретности 
вршен је путем тапија (свидетељстава, писмена), овераваних у Народној 
канцеларији или исправничеству (касније магистратима, одн. судови-
ма). У складу са темпом миграције расле су и потребе за имањима, а с 
тим у вези и све учесталији захтеви за утврђивање међа појединих 
парцела, или деобе на мање истог власника (парцелација). У прво време 
те послове обављали су нахијски кнезови, као полицајне и судске 
извршне и војне и финансијске и духовне власти,2 да би у каснијем 
периоду прешле на примирителне а потом на окружне судове. 

Нарочити вид синорења је утврђивање међа између суседних села, 
која су, често, имала драматичан ток. У њима су, као уосталом и код 
појединачних власника, одлучујућу улогу имали, као доказно средство, 
тапије и сведоци. У недостатку примера, у савременом смислу, тапије 
су временом губиле од своје веродостојности, будући да су границе у 

1 Синор (тур), међа, граница 
2 Алимпић Ђ. Душан, ИсТоријски развитак полицијске власти у Србији (1793-1869), -

Полицијскигласник, Ееоград, 1905. стр. 128 
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њима одређиване по реперима краћег временског трајања (грм, камен, 
стаза, богаз, забран, обале водотока и др.). Зато су сведоци (старији 
људи) били, у прво време, допунски а потом и вреднија доказна 
средства. До доношења односно законских прописа и увођења стручних 
лица у процес из ове области грађанског права, све се решавало помоћу 
штапа и канапа. Тапије су и даље имале своју доказну снагу, да би их, 
временом, замениле судске пресуде, трајнијег карактера, али и даље 
засноване на истим мерилима. 

У недостатку законских прописа надлежне власти и органи право-
суђа, у расправљању ових односа, примењивали су обичајно право, које 
није било у складу са све бољим стањем и напретком Кнежевине 
Србије после хатишернфа из 1830. и 1833. године. Одласком Турака из 
села и вароши нарасле су и потребе за регулисањем овог питања, 
поготово због све бројнијих промена власника непокретности. 

Један од прописа је, свакако, Уредба о синору обшчествених атара 
обнародавана Указом кнеза Милоша број 5153 од 20. децембра 1836, по 
којој су морале да поступају све судске власти (тадашња исправ-
ничества). Примена ове Уредбе судбински је била везана и за поли-
тичке промене у Србији, нарочито за тзв. Турски устав из 1838. године, 
и нову организацију власти и управе у време уставобранитеља и 
доласка на кормило кнеза Александра Карађорђевића. 

Када је реч о Ваљеву и његовом округу, који се простирао на 
подручју посавског, подгорског, тамнавског и колубарског среза, остали 
су бројни трагови и грађа о суђењу спорних питања из ове области, 
било да се ради о утврђивању сеоских атара, или међусобних међа 
суседних власника. За историју Ваљева свакако је од особитног значаја 
питање ограничења Ваљева од суседних села, вођено у парницама с 
почетка 1848. године пред Судом Окружија ваљевског. Сачувана су три 
предмета по тужби Општине ваљевске против Општине Рађево Село, 
Општине дегурићке (Срез колубарски) и Општине села Грабовице 
(Срез тамнавски). До ових спорова дошло је наредбом Попечитељства 
правосудија број 2646 од 26. јуна 1847. године и бр. 1420 од 19. априла 
1848. Будући да су сви предмети за себе, а у исто време и заједно, важни 
и интересантни, размотрићемо их као посебне целине, у складу са 
њиховим особеностима и значајем за град Ваљево и села, која и данас 
носе изворна имена. 

ПАРНИЦА ОПШТИНЕ ВАЉЕВСКЕ И РАЂЕВОГ CEJIA3 

- ради синора -

Поступајући по поменутом решењу Попечитељства правосудија Суд 
Окружија ваљевског је својим решењем бр. 3337 од 24. фебруара 1848. 
године образовао Комисију за ограничење Ваљева од суседних села, у 
коју су именовани: мајор Риста Туцаковић, помоћник окружног начел-

3 Историјски архив Ваљево, Окр. суд, Ф. III/l бр. 110/1854 
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ника, и Јован Печеновић, члан Суда Окружија ваљевског. За деловоди-
теља комисије именован је писар Суда Окр. ваљевског Ђорђе Пантелић. 

Пре него што је пришла расправи у овом предмету, комисија је 
успешно решила парницу између Општине ваљевске и општина села 
Седлари и Златарић, са којима је закључила поравнање о границама 
постављеним једном за. свагда, означивши границе и умке (анте, 
односно међаше) између ових атара. Према поравнању постигнутом 
почетком марта 1848, село Бело Поље издвојено је из Среза подгорског 
и припојено Општини ваљевској.4 

После ове лако и успешно завршене парнице комисија је узела у рад 
и предмет синора са Рађевим Селом. Увиђај на лицу места је заказан за 
15. март, код Велике липе на друму лозничком, која је била на месту у 
којем је граница ваљевска са Златарићем спојена. Од капетана Среза 
тамнавског Павла Гудовића затражено је да неколико људи у заказано 
време и место пошаље, како би били упознати са налогом виших власти 
о овом синорењу и да би учествовали у расправи. На предлог Ваљева 
границу је требало да покаже сведок Богић Ивановић из Ваљева. При 
поласку на место увиђаја комисија је, на пола пута, у Боричевцу нашла 
до 30 Рађеваца, са кметом њиховим Ђоком Бесеровцем, који су упознати 
са предложеном међом, одбили да виде показане белеге, па је комисија, 
тужилачком страном вођена, обишла указану границу, саслушала све-
дока Богића Ивановића и вратила се у Ваљево. Сутрадан су Рађевчани са 
својим сведоцима предстали комисији, и не признавајући белеге 
којима је комисија прошла, молили суда се сведоци њихови испитају, 
изјавивши да желе да се међа управ постави онуда између Ваљева и 
Села Рађева куда сведоци њини засведочили и показали буду, не 
пристајући никако под Ваљево подпасти, но да желе и убудуће под 
капетаном остати. У извештају број 7 од 17. марта, упућеног Суду 
Окружија ваљевског, комисија истиче да премда је озбиљно трудила се 
парничаре поравнати и опомињала их да се с овим синором њима 
ништа одузети неће, но да ће сваки господар својих добара остати... 
само да тужитељи желе атар ваљевски означити, па ипак ништа успети 
није могла, већ је била принуђена да парничаре и сведоке њине на 
протокол узети и план свој сачинити. Мишљење комисије, после 
узетих изјава, о којима ће бити више речи, било је да би цело Рађево 
Село на атару ваљевском остати морало, као што је решено у случају 
Белог Поља, са синором који би ишао онуда куда општина ваљевска 
тражи. Потребно је истаћи да су тужилачку страну заступали Павле 
Балиновац, Вук Миливојевић, Милован Тадић, Никола Митровић и 
Мићо Тадић, а тужену кмет Ђоко Павловић, Димитрије Драгојловић, 
Павле Јевтић, Мићо Миладиновић и Петар Радић. 

Доказни поступак је почео 15. марта, истог дана када Рађевчани нису 
хтели да учествују на увиђају. Комисија је са тужилачком страном 

4 Није пронађено. Помиње се у парници Ваљева против Рађевог Села. 
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изашла на лице места, обишла границе указане од сведока Богића 
Ивановића и на протокол (записник, нап. ВБС) узела његову изјаву. 
Избор овог сведока Ваљевци су образложили чињеницом да је он из 
времена турског и од старине житељ ваљевски стао. Будући да је 
пресуда суда зснована на његовом казивању а такође и скица плана 
урађена на основу његовог сведочења, његову изјаву пренећемо у 
интегралном тексту: 

1. Како ти је име и пр(очс)? 

2. Богићу, по твојој души и 
здравој совјести, право овој Ко-
мисији покажи докле је од сга-
рине атар ваЈћевски од Рађева 
Села постојао и куд је граничио, 
јер је, као старом овд. житељу 
познато. Само Богићу пази на 
себе те оно покажи нашта ћеш 
заклетву положити, зашто те неће 
совјест мучити да си криво ка-
зао, и нашто ће се Комисија као 
на праведно сведочанство осло-
нити? 

3. Имаш ти јоште што овој 
Комисији показати? 

Име ми је Богић Ивановић из Ваљева сам 
72. године, имам 3. депе, заната сам кују-
нџија, живим у Ваљеву као житељ ваљев-
ски од пре 57 година. 
Знам и оћу праведно показати: од времена 
јоште када су Турци овде били и држали, 
постојао је синор од Рађева Села и Ваље-
ва: 
а) Од липе која граничи Ваљево од Злата-
рића, и уз коју сада анта има, право дру-
мом лешничким до на брдо, пак онда 
низбрдо поред њива Крунића из Букови-
це, које на лево до Пиц Мале остају у први 
поток, и низ поток овај у Радића поток, а 
како се у Радића потокдође онда се окрене 
уз Радића поток мало, пак онда све косом 
која се зове Уселине до на пут котешички 
У бару. 
б) Из баре све венцем и старим друмом 
поред њива котешички, у пут бранко-
вачки, дотле је пуг овај синор ваљевски 
као атар Ваљево од Рађева Села делио. У 
овом атару који су се људи у време турско 
затекли, плаћали су Муселиму десетак, а 
онда бивши Муселими продавали су при-
ходе поч. Јови Бејчевићу и Петру Арапи-
ну, до времена кад је Обреновић преузео, 
а после он је од свега десетак примао. Сви 
су ови људи Јефрему Обреновићу радили 
и порез давали нису, онда то заиста знам, 
а и праведно исповедам, да је овим истим 
синором и господар Јаков Ненадовић, као 
војвода Нахије ваљевске, шабачке и по-
дринске, пре 38-40 год. ако не и више, 
прошао и овај синор потврдио. 
О овоме ништа немам више него то, а што 
сам казао све је права истина; а ово ће и 
сама стара писмена показати, а и Турци 
стари могу се наћи. 

Сведок 
+ Богић Ивановић, кујунција 
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Из Богићевог казивања вредно је издвојити податак да је синорење 
вршено и у време Првог српског устанка, и да га је обављао и сам Јаков 
Ненадовић, као заповедник трију нахија. Од прворазредног значаја је 
скица плана, на којој су уцртани тадашњи путеви који су водили из 
Ваљева према другим местима. Тако су уочљиве комуникације према 
Београду, ниже куле Ненадовића; друм према Бранковини је ишао 
данашњом улицом Јакова Ненадовића а према Шапцу преко Царића; 
друм према Лозници преко Брђана а према Соколу преко Белог Поља 
(Веселиновића џемат), између Обнице и Јабланице, поред којих су 
запажене по једна воденица. 

Тужена страна је оспорила казивање Богићево, предлажући своја 
четири сведока, који су саслушани 16. марта у просторијама Суда. 
Њихове наде нарочито су полагане у старину од 80 лета, Луку 
Марковића, земљоделца из Котешице, оца троје деце. По његовом 
сведочењу синор је између Ваљева и Рађева Села постојао од старинеи 
њиме је господар Јаков Ненадовић прошао, а ишао је од Оскоруше до 
Кличевца више куће Танасијевића, у Липу преко Љубостиње преко 
пута више Јездине куће, а одавде у Циганску бару, из Баре уз Олујев 
поток па у друм над Брђанима испод Боричевца. На питање Комисије: 
од куда ти то знаш? сведок је одговорио: отуда што су се Дрочинци 
(сељани Дрочина, нап. ВБС) и Рађевци о овоме терали, и отуда је г-дар 
Јаков прошао и њима граничио, а Ваљевцима није граничио нити је 
синор Ваљеву поставио. До овог синорења је дошло због намере Јакова 
Ненадовића да оба села припоји Ваљеву, па кад на то сељани нису 
пристали он им је поставио међусобни синор. Главни разлог Јаковље-
вој намери је био да је он хтео ово све подАсом имати и од њи десетак 
узимати, но они нису хотели. На своју земљу сељани Рађева Села 
плаћали су порез али не и десетак. Село је било под спахијом, који је 
узимао 9-то а под аганлуком 10-то од свакога прихода. Остала три 
сведока, чији подаци нису на одмет: Марјан Митровић из Котешице, 
стар 77 година, отац 3 сина и 4 кћери, Васо Марковић стар 70 година, 
отац 5 деце и Нешо Павловић стар 50 година, отац двоје деце, показали 
суу свемукао први сведок, што се белега тиче докле је синор постојао, 
с тим што је Нешо Павловић своје казивање поткрепио и чињеницом да 
је сведок Лука Марковић, у старо време као буљубаша на седам села био 
а он код њега пандур, и да су они заједно порез купили. Нико од 
саслушаних сведока није хтео да се закуне на своје казивање, па су обе 
парничне стране остале при својим доказима. Као пуномоћници ту-
жене стране, поред наведених, потписали су се Мићо Ивановић, Симо 
Ђурђевић, Перо Танасијевић и Ранко Ђурђевић. При давању завршне 
речи, на рочишту од 23. марта, тужилачка страна је тражила да сведок 
Лука Марковић покаже ко је плаћао „ћеш"5 Турцима кад је кнез Петар 
Штитарац убио Турчина више Дрочина села и ко је од Ваљеваца 

5 Ћевш (ар) (тур.), увиђај на лицу места због пољске штете, овде посебан вид накнаде 
штете, као казне, коју је плаћало цело село. 
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присуствовао онда када је синор између Ваљева и Дрочина г. Јаковом 
постављен. У намери да обезвреди његово раније казивање, тужилачка 
страна је рачунала да сведок на ово питање неће моћи да одговори, чиме 
би се његовом сведочењу умањио значај. Поменути кнез Петар из 
Тврдојевца је Турцима платио ћеш од целе његове кнежине а не само од 
овог села где је Турчин погинуо. Што се пак тиче синора између 
Ваљева и Рађева Села он је, приликом синорења између Рађева Села и 
Кличевца, само констатован постојећим белегама, због чега и нико од 
Ваљеваца том чину није ни присуствовао. 

Будући да парничне стране нису понудиле друге доказе, предмет је 
достављен Суду Окружија ваљевског на одлуку. Пресуда је донета у 
заседанију Суда од 24. маја 1850. године, или две године од пријема 
предмета, под бр. ДП53/С 3147 од 848 год. Суд је поклонио веру сведоку 
Богићу Ивановићу прихватајући предлог Ваљеваца да цело Рађево Село 
припадне у атар Ваљевске општине. У образложењу пресуде Суд је 
своје мишљење засновао на чињеници да Ваљевци нису никада учество-
вали у синорењу са Рађевим Селом, па да се овако једнострано суђење 
не може и законито сматрати. Други разлог је околност да је Рађево 
Село доста мало и да оно потпада Цркви ваљевској у призренију 
духовне власти, па да је свагда целисходније и за општину проби-
тачниједа оне јаче буду. 

У свом апелату (жалби), упућеном Апелационом суду, од 10. јуна 
1850. године, тужена страна је оспорила ваљаност пресуде засноване на 
казивању само једног сведока, нудећи и нове сведоке: Матију Ћосића, 
Марка Михаиловића и Лазу Илића из Козличића, Ђуку Миловановића 
из Котешице и Дамјана Несторовића из Јошеве. За свог правозаступни-
ка узели су Петра Обрадовића, адвоката из Београда. У одговору на 
апелат тужене стране Ваљевци су њихове разлоге сматрали несмисле-
ним, сматрајући да би нарушавање старих синора једно велико 
замешатељство произвести могло. Противили су се извођењу нових 
доказа, са предлогом да Апелациони суд апелат тужене стране, као 
неуместан, одбије. Пресудом Апелационог суда ГН. бр. 2281 од 28. 
октобра 1850. године одбијена је апелација тужене стране, с напоменом 
да се утврђени синором туженима од њихових притјажања ништа не 
одузима, почем они од тога савршени господари за свагда остају. 
Упорни Рађевчани ни овом одлуком нису били задовољни па су 24. 
јануара 1851. године поднели рекурс Врховном суду, који је својом 
одлуком број ГН. 609 од 11. јула 1851. пресуду Апелационог суда у 
потпуности одобрио. Ни са овом одлуком тужена страна није била 
задовољна. Поднели су молбу кнезу Александру Карађорђевићу у којој 
су тражили да се њихови разлози усвоје а пресуде судова укину. Кнез је, 
најзад, са својим височајшим примјечанијама под бр. СН 669 од 7. 
августа 1852. године, вратио предмет Врховном суду на поновни 
поступак и одлуку. Поступајући по обавезним примедбама кнеза Алек-
сандра, Врховни суд је одступио од прве своје пресуде од 11. јула 1851. 
године, тако што је решио да синор буде онуда куда су сведоци 
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оптужене стране показали да је Г. Јаков прошао. По налазу Суда, 
следећи обавезне примедбе кнеза Александра, синор између атара 
ваљевског и Рађева Села војвода Јаков Ненадовић је поставио, али не 
онуда куда је назначио сведок тужилачке, већ тужене стране, налазећи 
да су границе синора, од сведока тужене стране показане, природније 
и положенију места својственије нежели оне које Богић показује. 
Разлози судова да је Рађево Село доста мало и да ваљевској цркви у 
призренију духовне власти потпада... никако за основ правословни 
узети се не може. Тако је, пре 150 година одлучивано у једној 
грађанској парници, из које се могу извући и неке чињенице непознате 
у историографији, а од значаја су за живот града са богатом традицијом. 
Предмет је окончан у фебруару 1854. године, када је пресуда извршена 
постављањем анти (белега) на утврђеној међи између парничних 
општина. 

Ведета шанца на Кличевцу, често помињана у Мемоарима Проте 
Матеје Ненадовића и другим радовима везаним за Кочину крајину, 
Први и Други српски устанак, није до сада подробније разматрана. То 
познато ваљевско утврђење, које се налазило стотинак метара више 
Ненадовића куле, није нам било доступно ни по положају ни по 
облику, све до скице плана из овог предмета. 

ПАРНПЦА ОПШТИНЕ ВАЉЕВСКЕ 
ПРОТИВ ОПШТИНЕ CEJIA ДЕГУРИЋА6 

- ради синора -

Друга парница Општине ваљевске вођена је против села Дегурића, 
постојећег на јужној страни вароши. Увиђај је обављен на лицу места 
10. и 11. маја 1848. године, у присуству чланова комисије, пуномоћника 
парничних страна и сведока. Комисија је била у истом саставу као и у 
првом предмету: Риста Туцаковић, помоћник начелника Окр. ваљевског 
и Јован Печеновић, члан Суда Окр. ваљевског. Општину Ваљево 
заступали су Павле Балиновац, Милован Тадић, Никола Митровић, 
Павле Гавриловић, Коста Максимовић, Милић Илић и Мићо Тадић, а 
општину села Дегурића кмет Матија Аничић, Милан Муњић, Саватије 
Радосављевић, Паун Мојсиловић, Иван Гаврић, Марко Арсенијевић, 
Ђорђе Марјановић, Петар Крстић, Обрад Алексић, Бранко Радовановић 
и Трифко Миловић. Пре него што се пришло извођењу доказа, пар-
ничне стране су показале синор између ових општина. По предлогу 
тужилачке стране међа би ишла од синора са Седларима окончаног 
(поравнањем, нап. ВБС), сирјеч у Дубоки поток1, па Дубоким потокому 
Градац, па преко Градца у Вртлог под Обућинску воденицуР, од Вртлога 

6 ИАВ, Окр. суд, Ф. IX бр. 446/1854 
7 Дубоки поток је дубодолина којом је прошла водоводна цев од црпне станице за 

снабдевање Ваљева пијаћом водом, у непосредној близини тзв. Рундића воденице 
8 Данашња Рундића воденица, три километра удаљена од Ваљева, на десној обали реке 

Градац 
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право горе у Раинац, па испод винограда у друм ужички, из друма у 
Јаића подрум9, па у калдрму10 до међе Бујачићске и Дегурићске, онуда 
сирјеч куд је Комисија проведена прошла. Не признајући ову границу 
Дегурићани су показали и изјавили да синор иде од Суве чесме11 па 
преко Градца воде иза њива њини испод Бобија брда12 путем уДубоки 
поток па у Градац. Преко Градца пак признају да нису Комисији онда, 
када су је спроводили, ништа говорили, нити су је куд проводили, али 
сада додају да је Сува чесма поред Михаила Горића Градине посред 
Мијина брда у Мало брданце у Ужички друм.13 

Како су границе биле спорне, Суд је обавио саслушање пуномоћника 
парничних страна, желећи да се, пре саслушања сведока, нека питања 
ближе разјасне. Оспоравајући показану међу од стране тужене стране, 
Ваљевци су изјавили да су Дегурићани измислили међу од Суве чесме 
до Мијата градине, јер је нису показали комисији. У прилог своје 
тврдње навели су да је Крџа Глишић (Ђорђе, отац књижевника 
Милована), који на Јаићевој земљи седи (Сулејман Али-бег Јаић), и 
под асовином био и у Ваљево Муселиму а доцније Обреновићима 
десетак давао, што Крца може и засведочити... Даље веле, зашто 
прошле године, када су се због неке крчевине терали, нису синор са 
Градчанима тражили. Оним истим синором, одговорили су Дегу-
рићани, куд су они казали, синор је Матије Аничића отац Гаврил, и обе 
њиве од куда границу под а) гди 2. крушке има, жели имати, давао 
десетак Кадраги, а од друге половине њином спахији Осман-бегу 
Нишлићу. Оспоравајући ове наводе Ваљевци су тврдили да је синор 
ишао куда су они показали, јер туда је г. Јаков (Ненадовић, нап. ВБС) 
осинорио. Дегурићани су и ову тврдњу тужилачке стране оспорили. 
Дегурићски кмет Матија Аничић је, евентуално синорење војводе 
Јакова искључио, јер ако је и пролазио, није онуда прошао куда 
Ваљевци траже. Ако би се доказало да је земља, коју је држао Крџа, 
била Јаића сопственост, да ће и они признати, додајћи да они уступају 
Ваљевцима све оне земље с којих је Муселим десетак узимао. Да би 
замешатељство било веће, Ваљевци су још додали да је својевемено 
Јеврем Гавриловић, тадашњи помоћник начелника Окружија ваљев-
ског, прошао са бегом Јаићем овим крајем, идаје, уморивши се, казао 
устмено границе ида их је г. Гавриловић пописао, односно да је писар 
г. Гавриловића биоГаја Софронијевић, који је писао. 

9 Спахија Сулејман Али-бег Јаић је био један од највећих велепоседника у атару 
ваљевском. Имао је винограде и велики подрум за вино. 

10 О овој калдрми више се не зна правац. Вероватно је пролазила данашњом границом 
између Бујачића и Дегурића (вид. скицу плана) 

11 Не зна се где је би ла ова чесма 
12 Брдо Бобија у данашњим Попарама 
13 Према скици плана Дегурићани су сматрали да њиховом селу припада већи део 

засеока Градац, нарочито зиратне земље испод брда Бобије, на обе обале реке (место 
зв. Анатема) 
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Дошли су на ред и сведоци. Тужена страна је предложила Јована 
Крстића из Стрмне Горе (65 год.), оца троје деце; Павла Обућину (70) из 
Бачеваца, оца четворо деце; Матију Исидоровића (55), кмета из Пријез-
дића; Митра Јеремића (50) из Белића; Ђорђа Матејевића (52) из 
Бранговића; Илију Белушевића (59) из Заруба; Милована Миливојевића 

• (60) из Бранговића; Павла Ђурђевића-Милосављевића (70) и Димитрија 
Јевтића (66), оба из Бујачића. Тужилачка страна предложила је седам 
сведока: Саву Марковића (70), кмета грачанског, имао четири сина, два 
унука и две кћери; Милована Живојиновића (70) из Градца, оца три 
сина; Јанка Марковића (53) из Градца; Јоку Крсмановић (70) из Градца; 
Радована Стојановића (44); Мијата Симића (50) и Илију Ђукића (56) сви 
из Градца. Сви они саслушани су 11. маја 1848. године. Њихове изјаве, 
од значаја за предметну правну ствар, а и за историју ваљевског краја, 
изнећемо у фрагментима. 

Сведок Јован Крстић, као сведок тужене стране, заступао је мишље-
ње о већ казаном синору, који су утврдили Турци Ваљевци и Седларци 
од Немачке Крајине до Карађорђева времена. Његово сведочење се 
односило на међу на левој обали Градца (Подгорски срез). По његовом 
казивању село Градац, Бело Поље, Дрочине, Кличевац и пола Рађева 
Села под асовином ваљевском било је и да сада под Ваљево потпада. По 
сазнању сведока Павла Обућине, који не зна границе између парничних 
страна, спахија дегурски узимао је десетак од Суве чесме до воде 
Градца, а преко Градца не зна. Кмету Матији Исидоровићу није ништа 
лично познато, већ по причању других људи зна да је граница између 
Ваљева ишла од Суве чесме па горе иза куће Савине до воде коју је 
Јован Бугарин из Ваљева градио, од воде малим пољићком на кућу 
Владисављевића у Ромића Поље. Сведок Ђорђе Матејевић је чуо да 
међа од Суве чесме на Мијино брдо, па на гроб Иличков. Он није 
запамтио да је и кад синорено. На питање, које и нас интересује, где је 
Сува чесма, одговорио је: одма више Јовичине бране, на један пушко-
мет. Десетак с њива дават је спахији дегурском Нишлији. Илија 
Белушевић тврдио је да међе између парничних атара нису граничне, а 
на земље које су Дегурци зиратили давали су десетак спахији дегур-
ском... Од Суве чесмеуз Градац оно брдо искрчено није било, али било 
је нешто и искрчено, што су Дегурци орали. Сарачевац је био 
дегурски... од Чукалове воде уз калдрму. Сарачевац звао се турски, а 
десетак јеузимао бег дегурски спахија Баија Заим. Милован Миливоје-
вић се сећа да је у време кад је Јовица Муња, његов тетак из Дегурића, 
женио сина свога Дамљана, он је био на свадби и чуо је кад је Јовица 
рекао да је граница између Ваљева и Суве чесме уз Мијино брдо па у 
брданце, а од брданцета је даље бујачићско. Десетак од својих земаља 
Дегурићани су плаћали дегурићском спахији. Исто су потврдили и 
сведоци Марко Милићевић, Павле Ђурђевић и Димитрије Јевтић, 
помињући да је десетак припадао дегурићском спахији до Суве чесме 
па брдом Мијиним у Иличков гроб. Приговарајући исказима појединих 
сведока, који сведоче где год их позову, тужилачка страна је тражила од 
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Матије Исидоровића, Павла Обућине и Илије Белушевића да fce закуну, 
у ком случају ће одустати од парнице, и то онда ако они боља 
сведочанства нисуу стању набавити. 

Од сведока тужилачке стране најзанимљивије је казивање Саве 
Марковића, кмета грачанског, на којем ћемо се више задржати. Он зна 
добро да је поч. г. Карађорђа синорио г. Ненадовић оним истим путем 
куда су Комисију Ваљевци провели, и то од Обућинске воденице право 
на друм ужички па на Бујачић и оданде на плочник у Колубари. Неки 
пок. Петар Драгачевац ишао је пред г. Ненадовићем напред свуда, кад 
је он синорио. Но како умке (анте, нап. ВБС) онда постављао није, тако 
сада баш местимице не могу показати куда је прошао. Поменути 
плочник у Колубари је несумљиво на тзв. Ћатиној брани. На питање 
чланова Комисије којим поводом је г. Ненадовић синорио, сведок је 
одговорио: Из забаве с пок. кнезом Грбовићем14, будући смо ми увек 
под Грбовића кнежином војевали, пак Г. Јаков желећи осинорити 
Ваљево, изаслао је био сина свога Ефрема, који је данас члан Совјета, и 
он је осинорио, као што рекох, оним путем куд су вас Ваљевци 
провели. Следеће питање је, такође, донело значајне податке. Доклеје 
десетковао дегурски спахија, докле Муселим ваљевски? Онуда су били 
турски чаири^и башче и стока је ваљевска онуда пасла, наставио је 
сведок Марковић. Онда Турци нису имали шта онуда ни десетковати, 
нити је до Г. Карађорђа време когођ онде шта од Дегураца прит-
јажавао. А и за Г. Карађорђа времена било је тако исто. По пропасти 
пак српској оставше оне турске чаире и башчалуке16 приграбљивали 
су Дегурци, које сведоцима које иначе. О томе би најбоље могао 
засведочити Ибро Арсић из Залужја, који у Залужју у Босни живи, је ли 
коме са чаира свога десетак давао. Јер његов је чаир и данас остао у 
рукама Милана Муњаса из Дегурића. Ливадаје реченога Турчина баш 
она преко које је Комисија прошла, идући из воденице Обућинске 
преко брда. Следеће питање односило се на питање да ли зна још ко од 
његових сељана куда је осинорио г. Ненадовић, и је ли доцније 
синорио који други, сведок је опширно објаснио, да о томе може казати 
Милован Живановић, који је онди, чувајући стоку са Јанком Марко-
вићем, видео Комисију када је прошла. Доцније је Јаић Турчин са г. 
Гавриловићем Ефремом и неколико чаршилија1 синорио, и овоме је 
Јаић синор онај стари показао, и Ваљевци имају сигурно описаније 
тога. Желећи да искључи сваку нејасноћу, која би настала између 
сведока обе стране, комисија је овог сведока упитала за евентуалну 
могућност да је синор ишао оним правцем којим су показали сведоци 
тужене стране. Од када сам ја жив, одговорио је сведок Марковић, није 
никада синор туда био. То што је заошијавао синор око наши колеба, 

14 Милован, син кнеза Радована 
15 Чаир (тур), ливада, пашњак 
16 Башчелук (перс-тур), воћњак 
17 Чаршијски човек, трговац (перс-тур) 
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час тамо час амо, из тога се казивања Дегурићана види да су они све 
само своје зиратне земље опасали и туда синор поставили, пак осим 
тога и приватили земљу Јаића, коју данас држи Крџа, а сви знамо да 
Јаићдесетак с речене земље ниједавао спахији дегурском. 

Казивање овог сведока засебно, и заједно са осталим, биће од 
одлучујућег значаја за доношење одлуке. 

Сведок Милован Живојиновић је потврдио да је војвода Јаков 
Ненадовић прошао оним истим путем куда је прошла комисија, тј. од 
Обућинске воденице па преко брда у Кичер, одатле у Ужички друм гди 
је данас меана. Мада је његово казивање везано за међе Дегурића са 
селом Бујачић и даље преко Грабовице и Рађева Села до Козличића, 
вредно га је у целини цитирати. Војвода Јаков је са собом повео Петра 
Драгачевца, који од поменуте механе, делећи Дегурић од Бујачића, узео 
је и пренео бусен, прошав низ Бујачић до липе па до плочника, па 
преко Колубаре примио бусен18 Гаврило Луда из Рађева Села (презиме 
је имао Луда, а биоје разуман човек) и прошао на Јасику, па на Дебели 
грм па на брдо Козличићско изнад Рађева Села па у Бело Поље. Као 
житељ земље зване Сарачевац19, на које га је наследио Милован 
Грбовић, познато му је да је десетак давао Муселиму. 

Сведок Јанко Марковић је у свему потвдио казивање претходног 
сведока, додајући да он местимице зна која је чија је земља - Башчалук 
- била, и то воденице Обућинске горе на брдо је Турчина Шеина, даље 
Ибре Залужанина, Турума, X Мустафића; Цикино Хасима До. Агди је 
меана на друму Ужичком, оно је било Мехмеда Караулџије Речени 
Турци били су Ваљевци, и не знам да су икада десетак дегурском 
спахији давали. И ја сам терао стоку и чувао, воће турско крао из 
њихови башчи, и знао сам добро да су то били башчалици и чаири 
Турака Ваљеваца. 

Од саслушаних сведока занимљиво је још и казивање које је дао Јоко 
Крсмановић. Он се у Градац населио пре 36 година (1812. год. нап. 
ВБС), и тако зна да је Сарачевац а иначе и друге земље, незираћене 
стојале, да су како они тако и неки Дегурићани исте разним начином 
присвајали и присвојили да су за време турско Муселиму а за време 
српско Обреновићу тужитељном страном показанога синора, давали. 
Турски воћњаци су били као шума, а по пропасти Турака, за време 
Обреновића, воће усатарили Срби. Остала три сведока: Радован Стоја-
новић, Мијат Симић и Илија Ђукић су само потврдили оно што су 
претходници казивали, да су нешто од тога чули од старих људи и 
запамтили. 

Дегурићани су оспорили казивање сведока из суседног села Градац, 
не верујући им зато јер су с њима у парници. 

18 Ношење бусена на глави, као доказно средство, познато је у обичајном праву 
19 Сарачевац и данас је познат крај у Градцу. Добио име по Турчину Сарачевићу 
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Ваљевци су после ове изјаве Дегурићана изјавили да желе да се на 
трошак потпишу, пак ће они отићи и довести неколико старих Турака, 
који су оне земље, - које Дегурци под свој атар присвајају, - држали, и 
ови ће Турци и синор показати. Пристајући да се потпишу на трошак и 
на довођење сведока, па Бог им и душа куда казали буду сведоци онуда 
ће и пристати. Они ће пак свога спахију довести. 

После извођења ових доказа Комисија је 12. маја предмет уступила 
Суду Окр. ваљевског, са скицом плана спорних међа и околног зем-
љишта, са две варијанте показане од обеју страна, истичући да због 
земље, коју држи Крџа Глишић, чији је спахија Сулејман Али-бег Јаић, 
није поступак спроведен у потпуности, као и да обе стране не знају куда 
је међа ишла у овом делу. 

Суд је своје заседање одржао тек 21. октобра исте године, у прису-
ству пуномоћника обеју страна, који су сагласно изјави да немају 
ништа против иследованија које је спровела Комисија, остајући при 
својој речи да се синор постави како су га њихови сведоци и они 
показали. 

Пресуда у овој правној ствари донета је 5. фебруара 1849. године, под 
бр. Д. 4373/ С. 621, којом је решено да атар између ове две општине 
онуда остане куда Ваљевци границе показују... по гласу плана I, II, III и 
IV преко које границе да Дегурци Ваљевце у будуће право узнемирава-
ти немају. 

Против ове пресуде Дегурићани су поднели апелат Апелационом 
суду, не нудећи нове доказе, са захтевом да виши суд преиначи 
првостепену пресуду и тужбени захтев одбије. Један од разлога, што 
пресуда не може опстати, је да је Суд поступио противно параграфима 
230 и 929 Грађанског законика, према којима је граница застарила и 
запустјела, као и да би по тач. 6 оно што је који захватио пре 1833. 
године и обзиратио, то је његово. 

У одговору на апелат Дегурићана Ваљевци су се посебно осврнули 
на ове разлоге тужене стране, истичући да оне земље које су Дегу-
рићани заузели, купили и обрадили, не траже избити из њихова 
притјажанија, већ само то да се зна, као и других села и вароши, докле 
је којих села и вароши међа и испуст. 

Апелациони суд је својом пресудом број 807/849 од 16. маја 1850. 
године првостепену одлуку као умесну одобрио савршено. Већ 12. јула 
Дегурићани подносе Врховном суду рекурс, којим оспоравају раније 
синорење, утврђено од Јакова и Јеврема Ненадовића, са захтевом да 
тужилачка страна та своја права докаже писменим доказима. И даље се 
позивају на законске прописе о свом праву на државину, које је прече и 
јаче од поступка спроведеног од комисије. Ваљевци су и на овај правни 
лек Дегурићана одговорили 31. августа 1850. године, оспоравајући 
наводе из истог као неумесне. Пресудом број ГН 1440 од 28. септембра 
Врховни суд је у свему пресуду Апелационог суда, са додатком да 
оптужени, ако синорењем овим сопствене њиве њине на страни атара 
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ваљевског остају, могу такове и унапредак правом собствености прит-
јажавати, остављајући међу тим тужитељима пут отворен... 

Дегурићани ни овом пресудом нису били задовољни, па су искори-
стили и последњу могућност да се непосредно обрате Александру, као 
што су то учинили сељани Рађевог Села. У овом случају њихов корак 
није успео, па је одлуком Кнеза СН бр. 212 од 27. априла 1851. године 
читав поступак проглашен извршним. 

Међе између Ваљева и Дегурића, утврђене у овом предмету, на снази 
су биле до данашњих дана, с тим што се већ тада село Градац, које се 
граничи са Дегурићем, сматрало делом атара ваљевског. На левој обали 
реке, почев од пута Ваљево-манастир Ћелије, па низ Дубоки поток, 
звани засеок Врана, припојиће се Ваљеву, о чему ће бити говора. 

ПАРНИЦА ОПШТИНЕ ВАЉЕВСКЕ ПРОТИВ СЕЛА ГРАБОВИЦЕ20 

- ради синора -

У четвртој парници, коју је Општина ваљевска повела против 
суседних села (прва је, као што смо навели, окончана поравнањем), 
Ваљевци су оснивали своје потраживање на синорењу почившег 
господара Јакова Ненадовића, за време блаженопочившег Господара 
Карађорђа; Грабовичани пак доказују да судо показани белега спахије 
турске десетковали и они ћешеве плаћали. Овај закључак је комисија 
унела у свој извештај Суду Окружија ваљевског од 27. маја 1843. године, 
под бр. 7, с напоменом да је у овом предмету било дуго иследованије. 

И у овом предмету комисија је радила у истом саставу као у 
претходна два. Тужилачку страну заступали су Павле Балиновац, 
Никола Митровић, Павле Гавриловић, Милић Илић, Мићо Тадић и 
Коста Максимовић. На туженој страни уписано је 18 Грабовчана: Петар 
Стојановић21, кмет, Јован Ристић, Живан Милошевић, Вићентије Ђурић, 
Јован Стевановић, Димитрије Дамњановић, Танасије Урошевић, Жив-
ко Нешић, В (...) Ракић, Алекса Трифуновић, Јеремија Трифуновић, 
Алексије Маринковић, Мирко Митровић, Никола Пеић, Тома Митро-
вић, Јован Петровић, Алекса Матић и Живко Ненадовић. 

На првом рочишту парничне стране су своја гледишта заснивале на 
већ познатим околностима, без веродостојних писмених доказа или 
очуваних белега, ако су уопште и постављени. Међу парничарима је 
било неспорно да је заједничка граница полазила од реке Колубаре до 
друма бранковинског. Свака страна је настојала да јој припадне на део 
већи део земаља, како би у свом атару задржали одговарајуће позиције. 

Тако су Ваљевци предложили да они синор између Ваљева и 
Грабовице желе онуда куда је г. Јаков Ненадовић осинорио, и то: кад се 
с Котешичког пута на друм Бранковачки изиђе, идући ка Ваљеву више 

20 ИАВ, Окр. суд, Ф. III бр. 129/1854 
21 У току поступка често се говори о Пегру Станојевићу. Пре би се рекло да је реч о 

Петру Стојановићу 
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потока Грабовичког, па овим потоком у Дебели грм (12 аршина 
дебели), од грма истим потоком Грабовичким у ћуприју на друму 
Београдском лежећу. Од ћуприје идући друмом к Београду до пола 
Ћетеништа, па преко Ћетеништа у Јаића бунар, одЈаића бунара право 
у Велику тополу, од ове Клађанским складом у брану поч. Лазе 
Теодоровића у Колубару. 

Не признавајући исти синор Грабовчани су показали да се од 
Ваљева граниче следујућим белегама: од друма Бранковичког у 
раскршће где се 4 међе Рађевачка, Котишка, Грабовичка и Козличићска 
сударају у Живков пањ, па даље друмом Бранковачким у Ваљеву идући 
у Камењак, пак друмом у Бели пут па у Бели камен. Одатле синором 
Кличевачким и Грабовачким у Шабину оскорушу, па потоком Равањ-
ским у Јазовик поток, па потоком у друм Београдски, преко друма у 
Правитељску ливаду Зукве, па поред поља г. Бошковог у воденицу г. 
Ненадовића, одатле у Шљивице на Дебелом складу, па Дебелим 
складом у Криву врбу, па стареницом у Велику тополу на окуки, па 
врбицама преко отоке и врбицама у живу Колубару. 

Заснивајући свој захтев на синору војводе Јакова, Ваљевци су од 
Грабовчана тражили да докажу да је Јаков другим путем прошао, у ком 
случају ће ту границу признати. 

Бранећи се оптужени, како стоји у протоколу комисије, наводеда су 
они три ћеша платили, и то: прво за момка кнеза Живковот22, 2-го за 
Паку комшију г. Проте Ненадовићевог, који је погинуо тамо више 
бране г. Ненадовића липсану23. Ако су ова лица погинула на ваљевском 
атару зашто они нису плаћали ћеш Турцима, већ Грабовчани. Гра-
бовчани су уз то за земљу, која је припадала њиховом атару, плаћали 
данак спахији а за ону која је била на ваљевској страни-Муселиму. 
Понудили су и писмено да су они под књазом Милошем са Ваљевцима 
терали се, и онда да је решено и једном за свагда књазом Милошем 
пресуђено. 

На ову реплику Ваљевци су категорично тврдили да су Грабовчани 
са Протом Матејом и још неким Ваљевцима терали се не о синору него 
поособ и приватно због неки земаља. Ако би Грабовчани своје тврђење 
поткрепили пресудом, Ваљевци ће одмах од парнице одустати. Ово 
рочиште је закључено обећањем Грабовчана да ће сутрадан донети 
поменуту пресуду. 

Расправа је настављена сутрадан, 6. маја 1848. године, када су 
Грабовчани понудили једну пресуду у оригиналу коју је Комисија 
узела на протокол. Износимо је у изворном тексту, без обзира да ли је 
као доказ подобна у овој парници. 

22 У даљем тексту реч је о Живку, момку кнеза Алексе Ненадовића. Вид. нап. 27 
23 Проте Матеје 
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Н. 6. 
ОБЈАВЉЕНИЕ 

Којим сваком коме надлежни јавља се да је Грабовачка сопственост 
она земља коју Грабовчани у Н(ахији) ваљевској уживају и у које су 
уживали чрез Проту Ненадовића и чрез Ваљевце узнемиравани бивали 
под видом да је та земља Турчина Османа Ћатића, и да су они њу од 
реченога Турчина купити ради... По томе налаже се свакој власти, 
којој надлежи да би се свакоме који би Грабовичане у уживању исте 
земље под којим му другим видом узнемиравати тео, забранили 
безпутно и неваљало намерење у дело привести. У противном до-
гађају, како онај који би опоменуте Грабовчане у уживању исте земље 
узнемирио, тако и власти које би предупредити могле, пак су пребре-
гле, казниће се најстрожом казном. 

У Крагујевцу, 2. јануара 1831. год. 
Н.30 (М.п) Милош Обреновић, књаз србски 

(М.п) Суд Народни Србски. 
Даје копија ова оригиналу своме верна сведочи члан Суда окр. ва-
љевског 

Јован Печеновић 

Будући да се у овом документу ништа не говори о међама, Ваљевци 
су тражили доказе о синору. Грабовчани су оптужили Ваљевце да желе 
да присвоје њихове зиратне земље, које су они купили или искрчили. 
Ни Ваљевци им не остају дужни, тврдећи да они само траже да се синор 
одреди, да би знали свој испуст као и да не доличи пољак њихов у атар 
ваљевски и стоку истерују из атара њиховога и у обор селски одтерују 
и затварају. Ваљевци најзад изјављују да ће веровати ако оптужени 
четири ваљана и поштена човека за сведока доведу, и ако ови докажу 
када је прави синор, и то под заклетвом. 

Показаће се да је ова изјава Ваљеваца била несмотрена, и да ће она 
бити одлучујућа за исход парнице. 

Да не би потпуно искључили Грабовчане из доказаног поступка, 
Ваљевци су пристали да се као сведоци саслушају кмет Петар Стојано-
вић и Аксентије Маринковић, којима верују јер их познају да судобри 
и поштени људи и да се криво заклети неће. 

На рочиште одржано 8. маја тужена страна довела је сведоке из 
Бујачића, Забрдице и Козличића. Ваљевци су одмах изјавили да овим 
сведоцима не верују, јер они желе и да се од Бујачића ограниче, па би 
ови сведоци били заинтересовани. Тражили су сведоке из других села 
са којима се Ваљевци не парниче. Друге сведоке, који би могли да 
посведоче наводе тужене стране, Грабовчани нису могли довести, па је 
Комисија пришла њиховом саслушању. 

Први сведок, Пантелија Тешић из Козличића, стар 49 година, отац 
седам синова и са троје унучади, тврдио је у време Карађорђа имао 15-16 
година (?), када је терајући кукурузе кући из Плочника Колубаре (коју 
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нам је као бивше њиве Г. Јаков поделио) приповедао ми је пок деда 
Никола Козодра да је синор између Ваљева и Грабовице ишао, од 
сумеђе Дрочинске (која је била под асовином ваљевском), Козли-
чићске и Грабовичке, идући друмом Бранковачким у Ваљево у Каме-
њак, одатле у Дрочинско гробље, у Бели пут, у оскорушу па у Равањски 
поток и низ Равањски поток у друм Београдски... Даље не знам. На 
питање Комисије коме је све војвода Јаков раздавао оне турске земљеу 
Колубари, осим Козличића, одговорио је: давао је Близоњима, Бранко-
вини, Котешанима, Забрђанима и Грабовчанима. Десетак је даван 
војводи Јакову, а од друма Београдског до Колубаре спахији. 

Казивање Арсенија Петровића из Забрдице (стар 60 година, отац три 
сина), у једном делу има историјску вредност. Његова веза са Грабови-
цом потиче отуд што је његова мајка из куће кмета Петра Стојановића, 
што би могло утицати на пристрастност његове изјаве. За разлику од 
претходника он међу описује почев од Колубаре, посред аде пок. Јовице 
(Милутиновића, нап. ВБС) у воденицу Г. Ненадовића (Проте Матеје, 
нап. ВБС) поред Зукава и даље како су показали Грабовчани. Овде се 
помиње грм гди је погинуо момак кнеза Живка (?), који се налазио 
између Камењака и сумеђе Грабовице са другим селима. Овај сведок 
даље казује да је десетак за ове земље узимао спахија Нурија24, а за 
време српско Обреновићи. То ја добро памтим кад је у Ваљеву 2.000 
кућа25 било. Онда је Ваљевски испуст био гди је сада Бело Поље и 
Рађево Село. У оно време није ту било насељено. Та онда је цело 
Рађево Село било подВаљево. Ни њему није било познато да је војвода 
Јаков синорио Ваљево од суседних села. На казато може се заклети, мада 
му је тешко клети се за туђа посла и за љубав моје деце. 

Сведоку Панићу из Забрдице (стар 58 год, отац троје деце) позната је 
међа између парничара, која се унеколико разликује од претходних 
казивања. Правитељствене Зукве2бсу биле власништво Турчина Кадра-
ге. Што се пак тиче десетка, он је плаћан на ваљевској страни Муселиму 
ваљевском а од Протине воденице наниже спахији Берковцу. Код оног 
Грма, који помиње сведок Арсеније Петровић, није погинуо момак 
кнеза Живка већ кнеза Алексе Ненадовића27, што је веродостојније и 
историјски тачније. И он пристаје да се закуне на казано. 

24 Берковац, Берковчанин. Овај спахија је био велепоседник. У атару Мионице, више 
бање Врујци постоји село Берковац. Да ли је име овог села везано за овог спахију? 

25 Податак који поткрепљује казивања Проте Матеје (Мемоари, стр. 12, издање СКЗ, 
1893). Прота је записао да је пред Кочину Крајину у Ваљеву било 24 џамије и преко 
3.000 кућа турских а 200 хришћанских 

26 Предео ниже поља Крушик 
27 Живко, хазнадар (благајник, ар-перс) кнеза Алексе. Њега помиње Прота Матеја у 

својим Мемоарима (издање 1983. стр. 52). Мој отац, казује Прота, дође у Ваљево баш 
на чисту Среду, она четири Турчина оду и заседну сат од Ваљева у шуму крај пута 
којим се он мора вратити. Једном рекну: удри ти кнежева хазнадара Живка, а нас ћемо 
тројица кнеза. Кад мој отац наиђе покрај заседе, онај један Турчин опали Живка и 
убије, но они други промаше мога оца и не згоде га, већ побегну у поток пак у Ваљево. 
Грм, под којим је погинуо, од тада се зове Живков грм 
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Казивање Кузмана Максимовића из Забрдице (стар 60 година, отац 
два сина), у погледу синора не разликује се од других, а које заснива на 
плаћању ћешева на грунту Грабовчана. И он потврђује већ речено да је 
поред оног Грма погинуо момак кнеза Алексе Живко, као и да су 
Кадрагина поља била поред Љубостиње, звана Зукве. Све ово му је познато 
отуда што је радио Турцима. Он можеихоће да се закуне на казано. 

Сведок Иван Ђурић, стар 75-80 година, отац четири сина и три 
кћери, земљоделац из Забрдице, казао је као и ранији сведоци, и то до 
воденице Г. Ненадовића, а од воденице не зна јер су складови 
изпреоравани. Што се тиче десетка, Грабовчани су плаћали спахији 
Дрочинском и штету (ћеш) тамо гди је момак кнеза Алексе погинуо, а с 
оне стране Берковац спахија грабовички је узимао. Посед спахије 
Берковца се простирао од друма Београдског до воденице Проте Матеје на 
Колубари. Он не зна да је војвода Јаков постављао синор. И он нуди заклетву. 

Казивање сведока Јована Ковачевића, кмета села Бујачића (30 год. 
отац једног сина), заснива се на причању његовог пок. оца и односи се 
на земље близу Колубаре. Ни Димитрије Јевтић из Бујачића (г. 66, отац 
једне ћерке) и Аксентије Ковачевић, такође из Бујачића (стар 51 год. 
отац двоје деце), нису више могли посведочити него што је казао њихов 
кмет Јован. За разлику од осталих, они су сагласно изјавили да је 
војвода Јеврем Ненадовић, за време Карађорђева, хтео одузети речене 
земље... но кад присвојити није могао, да је дошао и поделио на 
Грабовичане. 

По извођењу ових доказа Ваљевци су изјавили да овим сведоцима не 
веРУЈУ> нарочито зато што се види да су наговорени од противне 
стране, и што су Бујачићани с њима у парници, и што ће који дан и с 
селом њиним синорити. Вероваће само сведоку Ивану Ђурићу из 
Забрдице и Петру Стојановићу, кмету Грабовчана и Аксентију Марин-
ковићу, ако се они закуну формално у Судуда ћеду прави синор између 
Ваљева и Грабовице показати, после чега ће проћи том границом и 
онуда куда они буду прошли умке подигну и једном за свагда од 
парнице одустати. После суочења са сведоцима, Петар Стојановић и 
Аксентије Маринковић, као и сведок Иван Ђурић, изјаснили су се да ће 
се заклети пред судом, да ће проћи показаном међом и поставити умке 
онуда куда они после заклетве прошли буду. Грабовчани су потом 
тражили да им се о томе даде писмено потврђено од суда, што су 
Ваљевци прихватили. Обе стране су, и на рочишту од 10. маја, остале 
при датим обећањима. 

Истог дана пришло се саслушању сведока, које су Ваљевци пре-
дложили. Од предложена четири сведока из Кличевца, два су дала своје 
изјаве, док се, један са њима сагласио. 

Будући да њихове изјаве нису од значаја за одлуку у овом предмету, 
вредно је само понешто из њих поменути. 

Велимир Манојловић (52 г., отац седморо деце) је изнео нови 
податак, по коме су војвода Јаков и Јанићије Ђурић28 Ваљево од 

28 Близак Карађорђев сарадник и лични секретар 
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суседних села синорили. Јован Бабић (60 год., отац два сина) такође 
помиње синорење које су обавили Јаков и Јанићије, а то му је, вели, 
познато, јер је ту рођен и да је муселиму десетак плаћао а не спахији 
грабовичком. На овим околностима, уосталом, Ваљевци и заснивају 
своју позицију у погледу међе. Првом сведоку Грабовчани су пригово-
рили, истичући да су му Ваљевци обећали дати три њиве ако буде на 
њиховој страни. Сведоку Бабићу су замерили да је своју стару кућу, на 
ваљевском атару, оставио и нову подигао на грабовачком атару, као и да 
му не верују као пијаници. Будући да је сведок Симеон Живковић (50), 
казао као претходна два, њему је приговорено да је одскоро досељен и 
да су са њим у парници. Грабовчани су потом, у допуну доказног 
поступка, предложили још два сведока: Уроша Гођевца из Пријездића 
(стар 60 год. отац једног сина и једне ћерке) и Ђуру Гођевца из Заруба 
(стар 55 год. отац четворо деце). 

Саслушање је обављено Ф. 2 јуна 1848. у Суду Окружија ваљевског 
коме је предмет дат на даљи рад. 

Урош Гођевац је у турско време био субаша код спахије Берковца и за 
њега десетак убирао за земље које је спахија држао. Он је границу 
између парничних страна показао од Љубостиње до Колубаре, коју је 
знао отуда што је и сам држао земље спахије Берковчанина. Што се тиче 
границе, која је ишла од Љубостиње према београдском друму, она је 
ишла преко имања Бошковог (Тадића, нап. ВБС) и Араповића (Јоце, 
нап. ВБС), па затим преко правитељствених Зукава у београдски друм 
ниже Куле. Сведок је овде своје њиве имао пре 40 година, и познато му 
је да је поч. Марко Гавриловић своју њиву имао у једној половини на 
атару села Грабовице а другу на ваљевској страни. На грабовачкој 
страни десетак је узимао спахија Нурија Берковац а на ваљевској војвода 
Јеврем (Ненадовић, нап. ВБС) као асовину. 

Ђуро Гођевац је посведочио да је, у турско време, муселим ваљевски 
држао и косио велике Зукве (сада правитељствене), са којим се Зуквама 
граничила његова њива, за коју је десетак давао спахији. И он је тврдио 
да синор иде испод Ненадовића воденице у стару Колубару, преко њиве 
кнеза Јовице (Милутиновића, нап. ВБС). Да је војвода Јаков некада 
синор овим правцем утврдио, није му познато. 

Ваљевци су замерили и овим сведоцима, истичући да они овде своје 
земље имају, које би синором у атар ваљевски припале, бојећи се да им 
се не одузму. Они би и друге сведоке предложили, али то не могу 
учинити, јер су неки пуномоћници општински трговином својом 
отишли. 

Како парничне стране нису пружиле друге доказе, Суд је 5. фебруара 
1849. године, под бр. Д. 2097/С 622 донео пресуду у којој, после излагања 
захтева обеју страна, решава да се сведоци Иван Ђурић, Петар Стојано-
вић и Аксентије Маринковић закуну на околности дате у својим 
изјавама, по којима би синор између ове две општине ишао онуда куда 
је војвода Јаков својевремено прошао и међе поставио. У случају да се 
ови сведоци не закуну, граница би се поставила онуда куда су Ваљевци 
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тражили. Уколико би имали својих трошкова, могу их тражити у 
посебној парници. 

Незадовољни овом пресудом заступници тужене општине поднели 
су 24. маја 1849. године апелат Апелационом суду. Овај правни лек 
потписали су кмет Петар Стојановић, Јован Ристић, Аксентије Марин-
ковић, Јеремија Ракић и Живан Милошевић, од којих је само последњи 
био писмен. Своје разлоге формулисали су у пет тачака. 

У првој тачки апелата Грабовчани истичу да тужилачка страна није 
доказала своју тврдњу о синорењу војводе Јакова, а потом и да је 
наступила застарелост, ако је уопште то синорење и вршено. Од 1816. 
године, до дана поведене парнице, прошло је 32 године, у ком су 
времену Грабовчани држали чисту земљу, за време Турака плаћали 
десетак спахији, а од 1833. године постали и власници истих. 

Што се тиче заклетви сведока, Грабовчани су хотели два пута 
формално заклети се и за цело је свећа горела идо светога Јеванђелија 
и честога крста довели су на заклетву. Ваљевци су на основу протокола 
ослонили са а од тога је оставила се заклетве. Заклетва се врло лако у 
дејствително разсмотреније код високе власти предузети може. Пози-
вајући се на параграфе 230 и 929 Грађанског закона Грабовчани своју 
државину заснивају начистој совјести, коју им тужиоци не могу 
одузети. То њихово притјажаније је у складу и са Хатишерифом из 
1833. године, по коме свако своје притјажавање има што је од 1816. до 
1833. године притјажавао. 

У тачки четвртој Грабовчани истичу да су их Ваљевци, чикањем да 
100 дуката цесарских преко заклетве положити имају, ако се закуну, 
наводе да својудушу за дукате дужни полагати, сачувај Боже, и да то не 
би учинили ни за милионе. Сада одбијају заклетву, јер их у томе 
данашња законита права у том обезбеђују. 

Најзад, у петој тачки апелата Грабовчани се позивају и на плаћање 
ћевша, о чему су ћевшницу писмену суду подносили, која доказује да су 
Грабовчани а не Ваљевци за погинуле, код бране Лазе Теодоровића29 и 
на другим местима, плаћали спахији у 1001 грош. Тражили су и 
трошкове парнице, које су определили у 7.555 гроша. 

У свом одговору на апелат Ваљевци приговор застарелости одбијају 
као неважећи по данашњим законима, јер никакав синор застарети не 
може па ни онај што је утврдио војвода Јаков Ненадовић. Што се тиче 
имања Грабовчана, која би припала атару ваљевском, њих нико не 
отима нити отети може. Они нису бранили Грабовчанима да се закуну, 
али су их упозорили на давање криве заклетве и на казну која би их 
чекала, за кривоклетство. Зато су Грабовчани и одустали од обећаних 
заклетви. Ваљевска општина само тражи да се синор, као и у случају 
других вароши и села зна, докле је њихове вароши простор атара и куд 
синор граничи се вароши ове. Четврто побуђеније Грабовчана, да их 

29 Познати државник и политичар за време кнеза Милоша, члан Народне канцеларије, 
попечитељ и депутат, зв. Ћата, по коме је и данас позна га Ћатина брана 
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Ваљевци чикају, називају голом спрдњом, и неумесним наводима. 
Позивање на некакав ћевш, који су, наводно, Грабовчани плаћали 
Турцима, то Ваљевцима није познато. Предложили су да виши суд 
одлучи у корист њихову. 

Апелациони суд је својој пресуди број 808 од 16. маја 1850. године 
одбио апелат Грабовчана и првостепену пресуду као уместну одобрио 
совршено, што ће рећи - у потпуности. 

У извршењу пресуде Апелационог суда, Суд Окружија ваљевског је 
14. јула донео решење да сведоци Петар Стојановић, Иван Ђурић и 
Аксентије Маринковић предстану суду поради давања заклетви. 

На рочиште од 12. августа приступили су Петар Стојановић и 
Аксентије Маринковић. Иван Ђурић је у међувремену умро, па је позив 
уручен његовом сину Стефану. У заклетви ова два сведока наведено је 
да је поч. г. Јаков Ненадовић поставио синор између атара ваљевског и 
грабовичког по белегама које су Грабовчани показали. По узетим 
заклетвама Суд је својим актом број Д. 6545/ С. 6915 од 17. августа 
наложио Начелству Окружија ваљевског да пресуду судова изврши у 
ползу оптужени Грабовичана. 

Уследиле су потом две нове парнице. Једну је повела општина 
тужене стране против Ваљевске општине, у којој је тражено да им суд 
досуди на име трошкова парнице 10.908 гроша. Рочиште је заказано за 
20. октобар исте године. Дан пре овог рочишта Ваљевци су приступили 
суду и поднели на протокол тужбу против Аксентија Бесаровца (раније 
Марковић) због кривоклетства. Предложили су да се на ову околност 
саслушају сведоци Велимир Манојловић из Кличевца, Јован Бабић из 
истог села, Милован Живојиновић, Сава Марковић и Илија Ђукић, сви 
из Градца. Ваљевци су тврдили да се Аксентије није био ни родио у 
време када је синорено. У ствари, радило се о обнови поступка о синору, 
вођеном између парничних страна. 

У својој речи Велимир Манојловић из Рађева Села (55 година, отац 
седморо деце) сведочио је да Јеврем Јаковљевић Ненадовић, кад је 
синор ваљевски граничио, било је са њиме више народа, неколико 
барјака и таламбаса, а то је било за Карађорђеве Крајине. Објашњава-
јући куда је синор ишао, овај сведок је изјавио да отац Аксентијев и 
његова фамилија у време ово није овде била, но су после из Бесаровине 
доселили, пошто је књаз Милош завладао. Са њима су се доселили и 
Малишевићи и колибе по шевару начинили а после и куће подигли. 

Сведок Јован Бабић (60 год. отац два сина) је углавном сведочио као 
и претходни сведок, тврдећи да је сведок Аксентије криво сведочио и 
заклео се, а са своје стране одбио да се закуне. 

Сведоци Сава Марковић (60 год., отац четворо деце), Илија Ђукић (60 
год. отац четворо деце) и Милован Живојиновић (70 год. отац седморо 
деце), сви из Градца нису тврдили да се Аксентије криво заклео, али да 
је он млад и да му оно синорење није могло бити познато. 
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Грабовчани су уложили приговор суду на ово сведочење, тражећи да 
суд изјаве сведока одбаци као неистините, као и да своју пресуду 
изврши, као што је у њој решено. 

Ваљевци нису одустајали од ове парнице ни наредне године. На дан 
20. септембра 1851. поново су тражили обнову поступка, позивајући се 
на већ дате разлоге кривоклетства. Суд је поновљени захтев Ваљеваца 
коначно одбио својим решењем број Д. 7979/С. 7311 Ч. 1357 донетог на 
заседанију од 22. септембра исте године. Ни жалба Општине ваљевске, 
упућена Попечитељству правосудија, није боље прошла. Кнез српски је 
својом одлуком број Д.10.529/С. 9072 од 13. децембра 1851, уз исцрпно 
образложење, оснажио пресуде судова, вративши предмет на даљи 
поступак. 

Поступак је окончан извршењем пресуде првог суда, на тај начин 
што је Начелство Окружија ваљевског, у присуству парничних страна, 
изашло на лице места и поставило анте оним границама које су 
показали сведоци тужене стране. Било је то почетком марта месеца 
1854. године. 

Што се трошкова парнице тиче, суд је Грабовчанима досудио само 
132 гроша чаршијска, док је у осталом делу њихов захтев одбио. 

Ова парница, као и она вођена против Дегурићана, имала је и свој 
другачији исход. Оно што није могло да се реши у парницама, решио је 
Књаз српски Александар Карађорђевић. 

Наиме, на представљење Попечитељства внутрених дела ПН. бр. 
1845 од 7. јула 1854. год. Књаз српски је својом одлуком ВН. бр. 610 од 
12. августа решио да засеоци на атару општине ваљевске постојећи, а 
зовоми „Врана" и „Кличевац", од који је први Општини лелићској 
Среза подгорског, а други Општини забрдичкој Среза Тамнавског, 
принадлежао, сада у Ваљевску општину, као њима најближу, спадну, и 
у будуће да се именом ове зову, но куће и земље да им онде остану гди 
се сад наоде.30 О томе је Попечитељство правосудија и просвете 
обавестило Суд Окружија ваљевског својим актом АН. бр. 2326 од 4. 
септембра 1854. године. Ово је још неколико података вредних за 
историју вароши Ваљева, о којима ће бити више речи у посебном раду. 

Да ли је вођена парница са општином села Бујачића, није нам 
познато. Досадашња истраживања у том правцу нису била успешна. 

* * * 

Синорење атара вароши Ваљева, средином XIX века, и парнице 
вођене са суседним селима, од прворазредног су значаја за историју 
ваљевског краја, али и за Кнежевину Србију. До сада непознате, више 
наслућиване чињенице, постале су нам доступније и веродостојније. 
То се нарочито односи на податке из скица плана Ваљева и околних 
села. Мада и оне имају одређених мањкавости, будући да нису у 

30 Архив Србије, МИД-В, 1854 Ф. IIН. 117, Кличевац је, иначе познат и као „Асовац" 
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потпуности пратиле казивања сведока, очигледно је да су нам помогле 
у поимању положаја Ваљева, његових саобраћајница и других података. 
Ово се нарочито односи на поседе појединих турских велепоседника, 
спахија, ага и бегова, који се у овим парницама по први пут помињу. Од 
посебног значаја су подаци о утврђивању међа ваљевског атара са 
суседним селима, које је објавио војвода Јаков Ненадовић и његов син 
Јеврем, у време Првог устанка, начин како је синорење вршено и куда је 
граница ишла у односу на Тамнавски, Колубарски и Подгорски срез. 
Казивања Арсенија Петровића из Забрдице, о Ваљеву пред Устанак, са 
2.000 кућа, вредан је пажње и наше знатижеље за даљим истраживањи-
ма у том правцу. Приложене скице, са увиђаја, потврда су наших 
сазнања у области урбанизма, која су зачета у нашем раду Први план 
Ваљева, објављен у листу Напред од 27. априла 1990. године (Додатак за 
културу, уметност и науку, стр. 3-5), са Планом местоположења места 
за варош Ваљево 1855. године, који је сачинио инжењер Никола 
Јовановић, први до сада познати ваљевски урбаниста. Ово је утолико 
вредније што је план инжењера Јовановића уследио убрзо по окончању 
проучаваних парница. 

Нису на одмет ни подаци о учесницима парнице (судије, заступници 
парничних страна и сведоци), које смо унели због потреба изучавања 
становништва и миграције придошлица из других крајева, а ти подаци 
су нам често оскудне вредности. 

Посебну занимљивост представља шанац на Кличевцу, који је 
грађен, по казивању Проте Матеје (Мемоари, стр. 33) на почетку 
Кочине Крајине. Њега је начинио добровољачки мајор Лукић. Захваљу-
јући овим парницама и скицама планова у два предмета, у прилици смо, 
најзад, да одредимо приближно место, положај, као и његов облик. Тај 
ваљевски шанац, нажалост несачуван, налазио се стотинак метара од 
Ненадовића (Ваљевске) куле, и доминирао је над околним подручјем. 
Он је, осим Витковића и Ненадовића куле као и Муселимова конака, био 
један од најзнаменитијих војних објеката Ваљевске нахије. 

У сваком случају, презентација ових парница представља допринос 
бољем упознавању са историјом краја, који је кроз векове одиграо не 
малу улогу у историји Србије. Даља истраживања у том правцу, 
разјасниће и друге непознанице из свих области друштвених збивања. 
То се нарочито односи на збивања у XIX веку, која су, нажалост, веома 
мало и фрагментарно изучена. 
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ИЗ РАДА АРХИВА 
OUT OF ТНЕ ARCHIVES WORK 

УДК = 930.253 (941.711 Ваљево) „1979-1984" 

Зорица Gioia Јеремић 

РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА 
„В АЉЕВО" - РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАЈЕДНИЧКИХ 

ПОСЛОВА - ВАЉЕВО 1979-1984. 
Историјска белешка 

I. Историјат ствараоца фонда 

Организационим променама које су извршене у току 1979. године у 
области усмереног образовања и васпитања, постојећи образовни цен-
три „Милица Павловић", „25. мај", „В. И. Лењин", „Др Миша Пантић" и 
„Бора Атанацковић" прерасли су у основне организације удруженог 
рада у саставу Радне организације. 

Радна организација усмереног образовања „Ваљево" у Ваљеву форми-
рана је 23. V 1979, усвајањем на референдуму Самоуправног споразума о 
удруживању у Радну организацију, а почела је са радом 1. X 1979. 
године.1 Својство правног лица је стекла уписом у судски регистар 
Окружног привредног суда у Ваљеву под бројем 1-521-00.2 

Радна организација усмереног образовања „Ваљево" у Ваљеву кон-
ституисана је у складу са одредбама ЗУР-а и у свом саставу има пет 
основних организација удруженог рада и Радну заједницу заједничких 
послова: ООУР за усмерено образовање „Ваљевска гимназија В. И. 
Лењин", ООУР за усмерено образовање „Милица Павловић", ООУР за 
усмерено образовање „25. мај", ООУР за усмерено образовање „Др 
Миша Пантић" и ООУР за усмерено образовање „Бора Атанацковић". 
Две основне организације имају физички одвојена одељења и то: 

- ООУР „Ваљевска гимназија В. И. Лењин" 11 одељења I и II разреда 
у Осечини и Пецкој и 

- ООУР „Др Миша Пантић" 9 одељења I и II разреда у Мионици. 

1 ИАВ, фонд: Рада организација усмереног образовања „Ваљево" - Радна заједница 
заједничких послова - Ваљево ( 1 9 7 9 - 1 9 8 4 ) ; Кут. инв. бр. 11, VI -A-6 ) ,B) 

2 Исто, кут. инв. бр. 11, II-A-a) 
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Републички секретаријат за образовање и науку је 9. VI 1980. године 
донео Решење да су испуњени прописани услови за почетак рада и 
обављања делатности усмереног образовања основних организација 
удруженог рада новоосноване Радне организације усмереног образова-
ња „Ваљево" у Ваљеву.3 

Заједничке функције удружених основних организација које се оства-
РУЈУ У оквиру Радне организације су: 

1. програмирање делатности и развоја Радне организације и удру-
жених основних организација; 

2. усклађивање планова основних организација; 
3. пословна сарадња са радним организацијама; 
4. научне истраживања у циљу унапређења делатности Радне орга-

низације; 
5. пословање удруженим средствима; 
6. инвестициона улагања; 
7. кредитни односи; 
8. стамбена изградња и објекти друштвеног стандарда; 
9. обезбеђење кадрова и њихово стручно усавршавање и оспособља-

вање; 
10. књиговодство и обрачуни; 
11. општенародна одбрана и друштвена самозаштита; 
12. материјално-финансијско пословање. 
На основу Самоуправног споразума о основама плана и развоја Радне 

организације, основне организације су се сагласиле да садржај програ-
ма заједничког рада треба да чине: 

- реализација пројекта нове унутрашње организације рада; 
- календар активности; 
- друштвено-политички и стручни рад; 
- марксистичко образовање; 
- активности омладинске организације; 
- културна и јавна делатност; 
- спортске активности и 
- активности радних бригада 
На нивоу Радне организације усмереног образовања „Ваљево" у 

Ваљеву 2. XI 1979. године, у складу са одредбама ЗУР-а, основана је 
РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА да за потребе удру-
жених основних организација врши заједничке послове нужне ради 
остваривања циљева самоуправног удруживања у Радну организацију и 
остваривања заједничких функција удружених основних организација. 
Формирањем Радне заједнице нису у потпуности решена одређена 
питања битна за рад Радне заједнице, као и питање издвајања средстава 
заједничке потрошње за потребе радника Радне заједнице, тако да 

3 Исто, кут. инв. бр. 10-1-1 
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Радна заједница у моменту свога формирања није располагала ни са 
минимумом средстава заједничке потрошње. Радна заједница зајед-
ничких послова представља једну од основних новина у организовано-
сти у оквиру интеграционог процеса.4 

Граничне године Радне организације усмереног образовања „Ваље-
во" - Радна заједница заједничких послова су 1979. и 1984. г. и свака од 
њих носи у себи одређене специфичности: 

1979. - Представља конститутивну годину, од идеје до озваничења 
и стварног почетка са радом Радне организације и Радне 
заједнице. 

1980. - Година привикавања на нове услове и организацију рада. 
Уочени су недостаци у организацији појединих служби 
Радне заједнице и немогућност остварења замишљених 
идеја у вези с њима. 

1981. - Нова организација школства и служби које је опслужују, 
полако се устаљују, уз замах нових идеја. 

1982. - Радна организација и Радна заједница добијају своју праву 
физиономију и уочени недостаци у службама^се мењају у 
циљу што боље реализације планова и задатака. 

1983. - Мирна година са устаљеним начином организације послова 
и планова за наредне периоде. 

1984. - У првој половини године, не слутећи да ће доћи до 
радикалних промена, службе Радне организације и Радне 
заједнице раде пуним замахом и са новим идејама. 
Од јуна месеца, када се сазнало за реорганизацију, долази до 
постепеног гашења појединих служби Радне заједнице и 
припреме за гашење службе у том облику. 

Радна организација је конституисана у складу са одредбама ЗУР-а од 
стране СО Ваљево, што довољно говори о њеној важности и месту у 
друштву. Радна заједница заједничких послова је функционално везана 
за Радну организацију, дели њену судбину и све промене у Радној 
организацији се рефлектују на рад Радне заједнице. 

Радну организацију као целину треба посматрати у оквиру измена 
Закона о усмереном образовању и васпитању, као и у оквиру актуелних 
питања даљег процеса развоја образовања у коме се инсистира да 
образовно-васпитна организација представља радну и образовну орга-
низациону целину, ради потпуног остваривања образовно-васпитне 
функције школе. То је захтевало прерастање постојећих основних 
организација у организације удруженог рада и условило престанак 
постојања Радне организације усмереног образовања „Ваљево". 

Удружене основне организације у саставу Радне организације усме-
реног образовања „Ваљево", полазећи од права да самоуправно одлучују 

4 Исто, кут. инв. бр. 11, VI-Б-а), б), в), г), д) 
5 Исто, кут. инв. бр. 11, VI-г-д) 
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о облицима самоуправног организовања, а на основу мишљења осни-
вача СО Ваљево, оцениле су да не постоји потреба за даљим обављањем 
послова од заједничког интереса на нивоу Радне организације. Ова 
оцена је пошла од основних праваца даљег усавршавања система 
средњег усмереног образовања, сходно закључку Скупштине СР Србије 
од 5. маја 1984. године. Општи захтев у погледу организовања школа 
пошао је од потреба да се створе такве школе, које ће програмима, 
капацитетима, материјално-кадровском основом, самоуправно-педагош-
ком оријентацијом бити у стању да успешно остварују циљ и задатак 
усмереног образовања од I до V степена стручне спреме.6 

У забелешци са састанка одржаног 24. маја 1984. године у канцелари-
ји потпредседника СО Ваљево, стоји, да је договорено да се до 1. 
септембра 1984. године спроведе поступак на основу закона и самоу-
правних аката Радне организације, око престанка рада Радне организа-
ције усмереног образовања „Ваљево" и формирају просте радне органи-
зације. 

У акту бр. 01-207 од 12. јуна 1984. године стоји да је Раднички савет 
Радне организације на седници од 11. јуна 1984. године утврдио 
Предлог одлуке о престанку даљег рада Радне заједнице заједничких 
послова у Радној организацији усмереног образовања „Ваљево"7, која је 
примењена пошто су се о предлогу одлуке на референдуму изјаснили 
радници удружених основних организација. Доношење овакве одлуке 
од стране удружених основних организација значи престанак Радне 
организације и формирање пет нових независних радних организација 
(од постојећих ООУР). 

Одговарајуће промене код Окружног привредног суда извршене су 
од стране сваке новоформиране радне организације, у периоду 1Х-ХН 
1984. године.8 

Услед промена у организовању, 31. XII 1984. год. Радна организација 
усмереног образовања „Ваљево" у Ваљеву престала је да постоји, па 
самим тим и Радна заједница заједничких послова, која је обављала 
послове од заједничког интереса за удружене основне организације у 
саставу Радне организације. Пет ООУР од којих се састојала Радна 
организација, у новој организованости школства послују као пет потпу-
но самосталних и независних простих радних организација под нази-
вом: 

- Радна организација за усмерено образовање „Ваљевска гимназија 
В. И. Лењин", 

- Радна организација за усмерено образовање „Милица Павловић", 
- Радна организација за усмерено образовање „Др Миша Пантић", 

6 Исто, кут. инв. бр. 12, Х1-А-Њ) 
7 Исто, кут. инв. бр. 11, VI-ђ-б) 
8 Исто, кут. инв. бр. 11, II-A-6) 
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- Радна организација за усмерено образовање „Бора Атанацковић" и 
- Радна организација за усмерено образовање „25. мај".9 

II. Унутрашња организација Радне организације усмереног образовања 
„Ваљево" - Радна заједница заједнинких послова 

Ш Е М А 
РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА „ВАЉЕВО" 

1. директор 
2. раднички савет Радне организације 

УДРУЖЕНЕ ОСНОВНЕ РАДНА ЗАЈЕДНИЦА 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

- ООУР „Др Миша Пантић" 1. Раднички савет (до реорга-
- ООУР „25. мај" низације РЗ 1982) 
- ООУР „Гимназија В. И. Лењин" 2. Збор радника Радне зајед-
- ООУ Р „Бора Атанацковић" нице 
- ООУР „Милица Павловић" 

Шема Радне организације јасно и прегледно показује органску и 
функционалну повезаност њена два основна елемента: 

- Радне заједнице заједничких послова и 
- удружених основних организација. 
Заједничким пословима Радне организације управљају радници 

основних организација и Радне заједнице преко својих делегата у 
органима Радне организације. 

Органи Радне организације су: 
1. Раднички савет 
2. Директор 
3. Веће самоуправне радничке контроле 
4. Конференција делегација 
5. Акциона конференција Савеза синдиката 
6. Стручни активи 
1. - Раднички савет Радне организације је заједнички орган управља-

ња удружених основних организација, састављен од делегата, радника 
основних организација и делегата Радне заједнице. 

Раднички савет Радне организације одлучује о следећим питањима: 
- утврђује предлог статута, 
- утврђује предлог самоуправног споразума о основама 

плана организације, 
- доноси план Радне (заједнице) организације, 
- доноси планове и програме из општенародне одбране и 

друштвене самозаштите, 

9 Исто, кут. инв. бр. 11, Ш-А-д-б) 
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- утврђује пословну политику и мере за њено спровођење, 
- доноси самоуправна општа акта којима се уређују зајед-

ничка питања која нису утврђена статутом и споразумом 
о удруживању, 

- бира, именује и разрешава од дужности инокосни посло-
водни орган, 

- даје смернице и упутства пословодном органу и врши 
контролу над његовим радом, 

- доноси одлуку о политици уписа учника и 
- друга питања која треба решити. 

2. - Директор Радне организације је заједнички пословодни орган 
основних организација, а своја самоуправна права остварује у оквиру 
Радне заједнице. 

3. - Веће самоуправне радничке контроле врши послове самоуправне 
радничке контроле заједничког пословања удружених основних орга-
низација и састоји се од по једног делегата радника удружених 
основних организација и радне заједнице. 

4. - Конференција делегација је облик повезивања и заједничког 
деловања свих делегација основних организација и Радне заједнице 
преко које се остварују и усклађују интереси и циљеви заједничког 
иступања. 

5. - Акциона конференција Савеза синдиката координира активност 
основних организација Савеза синдиката о питањима која су самоуправ-
но организовани радници поверили Радној организацији. Акциона 
конференција је колективно, демократско тело основних организација 
Савеза синдиката у којој делегати имају једнака права и лично су 
заједнички одговорни за рад. 

6. - Стручни актив Радне организације сачињавају наставници и 
стручњаци истог наставног предмета, односно више наставних предме-
та из свих ООУР-а. 

На нивоу Радне организације конституисана је акциона конферен-
ција Савеза социјалистичке омладине која је саставни део Општинске 
конференције ССО Ваљево. Млади људи се заједнички договарају, 
утврђују правце активности са конкретним обавезама сваког појединца 
и уједно оспособљавају у самоуправном и делегатском друштвеном 
одлучивању.10 

За обављање послова од заједничког интереса формирана је Радна 
заједница заједничких послова, од постојећих радника који су обављали 
административно-рачуноводствено-стручно-помоћне и њима сличне 
послове у образовним центрима који су се удружили у Радну организа-
цију. 

Од оснивања, Радна организација броји 92 радника, који су дошли у 
њу: 

10 Исто, кут. инв. бр. 13, ХШ-4-А-г),д) 
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из ООУР „Милица Павловић" 28 радника 
из ООУР „25. мај" 28 радника 
из ООУР „В. И. Лењин" 14 радника 
из ООУР „М. Пантић" 12 радника 
из ООУР „Б. Атанацковић" 10 радника 

Укупно 92 радника 
Питању унутрашње организације као и рада Радне заједнице по-

свећена је одређена пажња, ово из разлога што је Радна заједница 
новоформирана па је требало решити многа питања везана за рад Радне 
заједнице и њен однос са ООУР. Радници Радне заједнице остварују 
укупан приход учешћем у дохотку основних организација кроз самоу-
правно договорену накнаду која обухвата: 

- материјалне трошкове 
- средства за личне дохотке и заједничку потрошњу 
- средства за обавезе које се надокнађују из дохотка. 
Доходовни однос између ООУР-а и Радне заједнице регулисан је 

„Самоуправним споразумом о међусобним правима, обавезама и одго-
ворностима удружених основних организација и Радне заједнице". 

Квлификациона структура радника Радне заједнице је знатно утица-
ла на број условних радника и на расподелу средстава за личне дохотке 
(у негативном смислу) што се може видети из следеће табеле: 

КВАЛИФИКАЦИЈА БРОЈ 
висока стручна спрема 6 радника 
виша стручна спрема 7 радника 
средње стручна спрема 17 радника 
висококвалификованих 4 радника 
квалификованих 10 радника 
полуквалификованих 2 радника 
неквалификованих 43 радника 
без школе 1 радник 

Од оснивања 1979. године са 92 радника и специфичном квалифика-
ционом структуром Радна заједница је била организована у следеће 
службе: 

1. Рачуноводствена 
2. Правна 
3. Педагошко-психолошка 
4. Кадровска и општа служба 
5. Помоћно-техничка служба 
Питање организације рада Радне заједнице се више пута налазило 

на дневном реду Савета ООУР-а, Централног савета Радне организаци-
је и Савета Радне заједнице. Савет се том приликом суочавао са 
озбиљним проблемима око организације рада, неким организационим 
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и структуралним изменама, предлозима реорганизације Радне заједни-
це, око избора руководиоца Радне заједнице. Било је доста дилема и 
неусклађених ставова ООУР-а. Било је честог неразумевања за пробле-
ме Радне заједнице од стране ООУР-а, поготово када се радило о 
усвајању финансијских планова Радне заједнице и осигурању потреб-
них средстава за нормалан рад Радне заједнице. Проблем реорганиза-
ције рада Радне заједнице био је предмет разматрања ООСК ООУР-а и РЗ. 

У циљу ефикаснијег рада Радне организације и успешнијег обавља-
ња поверених јој послова и радних задатака од стране ООУР-а у саставу 
Радне организације, представници радничких савета, секретари ООСК, 
као и директори ООУР-а и директор Радне организације су на зајед-
ничком састанку одржаном 14. XI 1980. године донели закључке, а 17. XI 
1980. године на седници Радничког савета Радне организације су 
усвојени закључци: 

Да се у што краћем року учине одговарајуће промене у унутрашњој 
организацији рада Радне заједнице у смислу делимичног дислоцирања 
појединих служби по ООУР-има, ради њиховог ефикаснијег рада и 
успешнијег обављања послова. 

- Реорганизације у Радној заједници спровести кроз измену Правил-
ника о пословима и радним задацима и условима за њихово обављање у 
Радној заједници 

- Избор руководиоца Радне заједнице треба да се изврши из реда 
радника Радне организације. 

- Финансирање рада радне заједнице вршити путем слободне разме-
не рада, на основу програма рада Радне заједнице усаглашеног на 
нивоу ООУР-а. 

- За успешно обављање наведених задатака потребно је решити 
проблем простора за рад Радне заједнице. 

Поверене послове и радне задатке, Радна заједница би свакако 
успешније обављала, да је била лоцирана на једном месту, уз одговара-
јући простор за нормалан рад. Просторна удаљеност радника Радне 
заједнице у великој мери је отежавала нормалну координацију између 
служби, а самим тим и успешно обављање послова. 

Реорганизацију Радне заједнице је требало извришти из више 
разлога: 

- да се учини ефикаснијим обављање послова од заједничког инте-
реса за све ООУР-е, 

- да би се смањило издвајање из дохотка ООУР-а за потребе Радне 
заједнице, 

- да се смање трошкови пословања Радне заједнице, 
- да се ефикасношћу рада Радне заједнице утиче на повећање 

дохотка ООУР-а, 
- да се новом организацијом обезбеди измена кадровске структуре у 

оквиру Радне заједнице. 

160 



Радна организација усмереног образовања „Ваљево"... 

Савет Радне заједнице заједничких послова Радне организације 
усмереног образовања „Ваљево" је усвојио нову организацију Радне 
заједнице на седници од 11. XII 1980. године, када су неке службе 
(општа и финансијска) дислоциране у ООУР-е за које обављају одре-
ђене послове, у циљу да се рад Радне заједнице учини ефикаснијим и 
рационалнијим, а остале су на платном списку Радне заједнице. Нова 
организациона поставка је почела да функционише 1.11981. године. 

У току првих месеци 1982. године водила се дискусија у Радној 
организацији око потребе реорганизовања Радне заједнице пошто 
дотадашња организација није дала жељене резултате, да би се послови 
учинили ефикаснијим и економичнијим. Од оснивања Радне организа-
ције, био је акутан проблем организовање Радне заједнице, начин 
организовања, како би најбоље обављала послове од заједничког инте-
реса за све основне организације. 

Зато је 1982. године дошло до статусних промена у организовању 
Радне организације, а самим тим и Радне заједнице. Референдумом од 
28. јуна 1982. године договорено је да Радна заједница на нивоу Радне 
организације усмереног образовања „Ваљево" има 10 извршилаца, уме-
сто дотадашњих 91 (пошто је један отишао у пензију из Радне 
заједнице).11 Претпостављало се да је коначно пронађен облик и састав 
Радне заједнице заједничких послова, која може успешно да обавља 
послове од заједничког интереса за све основне организације. У новој 
организацији Радна заједница обухвата следеће службе и извршиоце 
послова и радних задатака: 

1 - Директор Радне организације, који је уједно и руководилац 
Радне заједнице 1 извршилац 

2 - Секретар Радне организације и Радне заједнице.. .1 извршилац 
3 - Правнаслужба 2 извршиоца 
4 - Референт за ОНО и ДСЗ Радне организације 1 извршилац 
5 - Програмер васпитно-образовног рада 1 извршилац 
6 - Психолог 1 извршилац 
7 - Референт за план и анализу 1 извршилац 
8 - Финансијско и материјално књиговодство 1 извршилац 
9 - Дактилограф 1 извршилац 

Укупно 10 извршилаца 

Оваква концепција је прихваћена у свим ООУР-има, као и од стране 
друштвено-политичке заједнице. 

Нова организација је уследила почетком 1982/83. године. Радници 
који су постали радници ООУР-а и даље су остали радници Радне 
заједнице са свим осталима до 1. септембра 1982. године до када су 
примали лични доходак преко Радне заједнице. 

11 Исто, кут. инв. бр. 10,1-4-в) 
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Према новој концепцијн Радне заједнице, део педагошке службе, 
финансијско-материјалне службе, административно-кадровске и тех-
ничко-помоћне службе, прелази у ООУР-е, односно ти радници постају 
радници ООУР-а. 

Раднички савет Радне заједнице заједничких послова на седници 
одржаној 28. августа 1982. године донео је Одлуку о распоређивању 85 
радника из Радне заједнице заједничких послова у основне организаци-
је удруженог рада у саставу Радне организације (из којих су и дошли) и то: 

ООУР за усмерено образовање: 
1. „М. Павловић" 24 радника 
2. „25. мај" 23радника 
3. „Гимназија В. И. Лењин" 16 радника 
4. „Др Миша Пантић" ц радника 
5. „Б. Атанацковић" Прадника 

Укупно 85 радника 
Реорганизација Радне заједнице се може пратити кроз документа 

сређена у сумарном инвентару бр. II Ц-93: 

ХИ-1-В-6 
Раднички савет радне организације утврдио је предлог нове органи-

зације Радне заједнице заједничких послова 24. III1981. године. 

ХН-1-Г-6 
01-343 - Предлог Радничког савета Радне организације усмереног 

образовања „Ваљево" о реорганизацији Радне заједнице 10. 
VI 1982. године 

05-376 - Одлука Збора радних људи ООУР за усмерено образовање 
„Б. Атанацковић" о реорганизацији Радне заједнице 10. VI 
1982. године 

01-467 - Извештај комисије за усаглашавање ставова и предлога на 
нивоу Радне организације у вези са реорганизацијом Радне 
заједнице 10. VI1982. године 

06-536 - Сагласност Радничког савета Радне организације усмереног 
образовања „Ваљево" у вез са реорганизацијом Радне зајед-
нице 10. VI 1982. године 

I - 1 1 - г 

- Записник о реорганизацији Радне заједнице - 1. IX 1982. 
године 

VI-Г-д 
- Одлука о реорганизацији Радне заједнице - 1982. године. 

У вези са реорганизацијом Радне заједнице уследила је појачана 
активност на изимени и допуни нормативне регулативе у ООУР-има, 
односно у Радној организацији. 
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Пошто промене нису у потпуности завршене до краја 1982. године, 
то се на тима пословима радило и у току 1983. године. 

На крају је ипак констатовано да су оствареном квалитету рада 
основних организација допринели и радници Радне заједнице квали-
тетним обављањем поверених послова и радних задатака (док. 07-130). 

У складу са одредбама Самоуправног споразума о удруживању Радне 
организације усмереног образовања „Ваљево" у Ваљеву, Самоуправног 
споразума о међусобним правима, обавезама и одговорностима удру-
жених основних организација и Радне заједнице урађена је измена и 
допуна Програма рада Радне заједнице за период септембар-децембар 
1984. године. Измена Програма рада уследила је као резултат покренуте 
иницијативе за промену правног положаја Радне организације усмере-
ног образовања и ООУР-а у њеном саставу.12 

Послове и радне задатке за наведени период обављало је 6 извршила-
ца: 

1. В.Д. директор Радне организације и Радне заједнице 
2. Програмер образовно-васпитног рада 
3. Психолог 
4. Секретар Радне организације и Радне заједнице 
5. Финансијски књиговођа и 
6. Дактилограф. 
У последња два месеца свог пословања служба Радне заједнице је из 

објективних разлога, услед одласка службеника на нова радна места, 
била организована у виду најосновнијих служби које су требало да 
заврше техничке послове и састојала се од 4 извршиоца: 

1. ВД. директор Радне организације и Радне заједнице 
2. Секретар Радне организације и Радне заједнице 
3. Финансијски књиговођа и 
4. Дактилограф. 

III. Регистратурско пословање 
у периоду од оснивања Радне организације 1979. и током 1980. 

године сва документација је стизала у седиште Радне заједнице. У 
посебан деловодни протокол евидентирана и завођена су акта и доку-
мента од интереса за целу Радну организацију, а остала у деловодни 
протокол Радне заједнице; сваки ООУР је имао свој посебан деловодни 
протокол. 

Од 1981. године Радна организација нема свој деловодни протокол, а 
пошта и документација више не стижу у писарницу Радне организаци-
је да се курирски разносе у Радну заједницу и свих пет ООУР-а, него се 
предају директно у сваку писарницу којој припадају. 

12 Исто, кут. инв. бр. 10, VIII-A-e 
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Књиге деловодног протокола Радне заједнице су вођене по свим 
принципима канцеларијског пословања. Иако је пет година вођено у 
две књиге, свака је уредно закључена са задњим бројем године и 
оверена печатом уз потпис. Акта су евидентирана кроз деловодни 
протокол по редоследу пристизања. Поједина акта имају шифру орга-
низационе јединице којој припадају, али је то веома ретко. 

Строго поверљива документа су евидентирана у посебан деловодни 
протокол, а тицала су се општенародне одбране и друштвене само-
заштите. Деловодни протокол није уз архивски фонд, него је предат 
Секретаријату за ОНО и ДСЗ у Ваљеву. 

Од осталих књига Радне заједнице постоји још Матична књига 
радника Радне заједнице. 

IV. Стање грађе пре преузимања у Архив и начин сређивања 

Фонд је преузет записнички 27. XII 1984. године између представни-
ка Радне организације усмереног образовања „Ваљево" и представника 
Међуопштинског историјског архива у Ваљеву (Записник бр. 630/1). 

Прегледом архивског фонда уочено је да поједини делови недостају. 
Испоставило се да документација није предата у целини. 

Дана 3. VII 1985. године накнадно је предато у Архив: 

- 1 0 регистатора 
- 3 фасцикле 
- 1 књига 
Дана 11. XI 1985. године донети су накнадно у Архив и предати 

обрасци М-4 за период 1980-1984. год. и картони личних доходака за 
1984. годину. 

Попис накнадно предате документације је прикључен Записнику о 
примопредаји. 

Обим фонда Радне организације су у фази предаје састојао из 14 
књига; 43 регистатора; 71 фасцикле; 8 књига деловодника благајне. 

После сређивања у архивском фонду Радне органзације је остало 9 
књига и 8 архивских кутија коначно сређене архивске грађе. 

Хронолошки обим грађе је 1979-1984. год. 
Фонд је предат у одличном стању, архивиран прегледно и у новим 

регистраторима. 
Токови у самоуправном организовању усмереног образовања одреди-

ли су Радну организацију усмереног образовања „Ваљево", као самоу-
правну организацију радника повезаних заједничким интересима у 
раду и организовању у основне организације у њеном саставу. 

Бржи развој самоуправних и друштвено-економских односа на наче-
лима слободне размене рада био је прворазредни задатак радника Радне 
организације. Основне организације су требало да постану „модерна 
образовна упоришта, комбинати за задовољење образовних потреба 
друштва". 
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Зато су се морале брзо прилагођавати променама друштвених потре-
ба ради успешнијег договарања са удруженим радом. Морале су се 
брисати старе навике да се основне организације углавном баве соп-
ственим темама и проблемима, не отварајући се довољно према удру-
женом раду, да се боре за ново место у средини у којој раде.13 

Јачање материјалног положаја образовања, односно основних орга-
низација и Радне организације као целине, важна је претпоставка 
успешног остваривања суштине самоуправног преображаја. У сре-
дишту пажње је било развијање слободне размене рада, а то је 
подразумевало појачане напоре ради оптималног усклађивања развоја 
основних организација удруженог рада и оспособљавање стручног 
наставног кадра, рационализацију основних организација, рационални-
је коришћење средстава, капацитета и кадрова, осавремењивање и 
повећање квалитета и ефикасности васпитнообразовног рада. 

Приликом сређивања фонда „Радна организација усмереног образо-
вања "Ваљево" - Радна заједница заједничких послова" примењиван је 
принцип слободне провенијенције, односно тематски начин сређива-
ња. Метод је изабран по слободном опредељењу архивског радника 
ради садржине архивске грађе, степена очуваности фонда и да сређена 
архивска грађа буде лако доступна истраживачима. Испоштовани су 
јединство и границе ствараоца фонда, али не и доследно систем рада 
регистратуре. 

Архивска грађа фонда разврстана је на две групе: 

I - књиге 
II - општа архивска грађа (записници, извештаји, одлуке, планови, 

анализе) 
- финансијска архивска грађа, 
- персонална архивска грађа. 
Подаци за историјску белешку архивског фонда су пронађени пре-

гледома архивске грађе фонда „Радна организација усмереног образова-
ња 'Ваљево' - Радна заједница заједничких послова". 

Класификациони план примењен у овом фонду заснован је на 
детаљној анализи задатака и делатности ствараоца фонда. Формирано је 
19 тематских група. 

Методско упутство фонда је самостално одређено од стране архив-
ског радника и у току сређивања претрпело је извесне измене у смислу 
редоследа обављања послова. 

Према класификационом плану који је урађен, архивска грађа је 
класирана: 

- на реферате, 
- на групе и подгрупе докумената према врсти грађе, 
- на године. 

13 Исто, кут. инв. бр. 13, XII-6-6-a), ђ) 
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Систематизација архивске грађе је обухватила: 
- обраду књига, 
- сређивање списа, 
- формирање предмета, 
- ревизију предлога за излучивање, пошто је фонд млад и у току рада 

на њему појавила се потреба за документацијом која се иначе не чува, 
- излучивање безвредног архивског материјала, 
- сређивање докумената у предмету и формирање предмета, 
- утврђивање редоследа група у архивском фонду, 
- израду унутрашње листе, 
- израду спољашње листе, 
- технички послови, 
- пописивање кутија сређене архивске грађе, 
- писање сумарног инвентара, 
- писање историјске белешке, 
- формирање досијеа архивског фонда. 

Напомена: 

Фонд „Радна организација усмереног образовања 'Ваљево' - Радна 
заједница заједничких послова" је веома значајан. Одсликава начин 
организовања средњег образовања. До таквог облика организације се 
дошло реформом постојећег средњег образовања. 

... „Основа изградње нове самоуправне школе јесте интегрисање 
васпитно-образовне делатности у систему удруженог рада, маркси-
стичка заснованост укупних васпитно-образовних садржаја, повезивање 
образовања са радним процесом у области производње и другим 
делатностима; радно и политичко васпитање полазника образовног 
система и стварање могућности перманентног образовања."14 

Међутим, друштвени токови и планови ширег друштвеног обима су 
довели до нових реформи, популарно названих „реформа реформе", а то 
до гашења Радне организације усмереног образовања „Ваљево" - Радне 
заједнице заједничких послова. Из свега тога произашла је организаци-
ја средњег школства у коме се потпуно раздвајају ООУР-и (школе) и 
самостално послују као просте радне организације, а заједничка нит 
која их је повезивала у виду заједничких служби, нестаје потупно услед 
гашења функција. 

Период 1984-1986. је период великих полемика у друштву о оправда-
ности реформи средњег образовања. Овај фонд ће пружити податке 
колико је овако организована радна организација имала удела у прогре-
су школства. 

14 Исто, кут. бр. 12,1Х-2-ђ) 
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Свемир Поповић 

Ц Р К В Е Н Е М А Т И Ч Н Е К Њ И Г Е ВАЉЕВСКОГ КРАЈА 
У И С Т О Р И Ј С К О М АРХИВУ ВАЉЕВО 

Евиденција крштених, венчаних и умрлих при парохијским храмо-
вима у Кнежевини Србији стављена је под државну надлежност почев 
од 1837. године. Наиме, од тада се редовно воде црквене матичне књиге 
на, од државе, посебно прописаним и штампаним обрасцима. Код неких 
парохијских храмова, додуше, могу се наћи подаци и за неке од ранијих 
година, али на истом предлошку, што нам говори да су евиденције 
вођене и пре. Међутим, није нам познато, бар кад је ваљевски крај у 
питању, како су оне изгледале. 

Од овог времена се, дакле, за све крштене, венчане и умрле уводи 
обавеза уношења одређеног броја података у дати образац који је био у 
облику протокола. Приликом крштења свештеник је уписивао податке 
како следи: прво пол и датум рођења детета, затим имена родитеља и 
одакле су они родом, име свештеника и цркве у којој је крштено,име 
детета, име кума и одакле је. На крају, са стране, уписује се датум 
крштења. За венчане се прво уписују подаци о младожењи, па затим о 
млади, уз обавезно уписивање имена родитеља и одакле су. Даље следи 
име свештеника и цркве у којој су венчани, име кума и одакле је родом 
и на крају датум венчања који је уједно и датум уписа. У протокол 
умрлих се прво уписује име и презиме и боравиште преминулог, па име 
свештеника који га је опојао и храма при којем исти служи. На крају се 
уписује датум смрти и место гробља на ком је покопан. Датум уписа на 
крају означава дан сахране. Генерално гледано, за крштене је било 
потребно попунити 10 рубрика, венчане исто толико, а за умрле 7. 

Образац матичних књига се временом мењао тако да у различитим 
периодима наилазимо на њихов потпуно другачији изглед и различит 
број рубрика које је требало попуњавати. За разлику од првих матичних 
књига, од шездесетих година 19. века у употреби су нови обрасци у које 
се за крштене уписује 8, а за венчане и умрле по 9 података. Битно је 
напоменути да се при парохијским храмовима, у правилу, образац није 
мењао одмах по изласку из штампе новог, него се прво до краја 
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попуњавао постојећи, а такав случај срећемо и касније. У овом периоду 
званично се употребљава црквенословенски језик и то траје до средине 
седамдесетих година кад стижу нови обрасци већег формата и штампа-
ни народним језиком. Од овог времена повећава се број података који се 
уносе у протокол, па их се, тако, за крштене уписује 13, венчане 12, а за 
умрле 15. Уводи се и пракса да се на почетку сваког протокола штампају 
изводи из Кривичног закона, који се односе на вођење црквених 
матичних књига, уз детаљно упутство за попуњавање сваке од задатих 
рубрика. Значајна новина је што надлежни свештеник има обавезу да 
упише сву новорођену децу, без обзира јесу ли крштена или не. 
Посебном напоменом одређено је да се паралелно води и евиденција 
мртворођенчади након 6. месеца трудноће, уз обавезу достављања и тих 
података једном годишње надлежној власти. 

Први обрасци матичних књига израђени су од порозног папира и у 
картонском су повезу димензија 34 х 28 цм. На једној страни су била 3 
посебно уоквирена места за уношење података. Касније, на образац 47 х 
40 цм који се простире преко две странице има их седам, а на великом 
формату, исто преко две странице величине 75 х 50 цм, 12 места. Пред 
крај 19. века установљен је принцип да се сви подаци за једно лице или 
брачни пар уписују на једну страницу димензија 37 х 25 цм. Сваки нови 
тип обрасца који се појављивао, израђиван је на квалитетнијем папиру 
и у картонском је повезу, а тек примерци с краја века делимично имају 
платнени повез. Подаци су у протоколе обично уписивани смеђим и 
црним мастилом, а касније срећемо и мастиљаву оловку. 

Непосредним увидом у расположиве матичне књиге утврђено је да 
је овакав вид евиденција био у употреби све до краја Првог светског 
рата, па и касније, јер су парохијски свештеници у Краљевини СХС, 
касније Југославији, и даље били обавезни да воде матичне књиге. Ово 
је, уз извесна одступања током Другог светског рата, трајало до 1946. 
године кад се стање потпуно мења. Наиме, те године у Савезној 
скупштини изгласан је Закон о државним матичним књигама,1 а њиме 
је прописано да их убудуће могу водити само државни органи. Тиме је 
заправо одузето право и обавеза парохијских свештеника да воде ове 
евиденције. Законом им је то изричито забрањено, па су они, од тог 
времена, при својим парохијским храмовима, у правилу, у књиге 
уписивали само крштене, венчане у цркви и умрле, сахрањене уз 
хришћански обред. Већ раније, за време трајања Другог светског рата 
код нас, припремајући се за касније преузимање власти, новоформира-
ни народноослободилачки одбори су, независно од црквених, установ-
љавали своје евиденције исте намене. Ова пракса је настављена и одмах 
по завршетку рата при месним народним одборима и трајала је до 
доношења Закона.2 Само законско регулисање овог питања представља-

1 Сл. лист ФНРЈ бр. 39 од 9. априла 1946 
2 Борислав Вујић, Ваљевске матичне књиге у 19. и 20. веку, Гласник Историјског архива 

Ваљево бр. 2-3, Ваљево 1967, с гр. 172 
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ло је у ствари легализацију дотадашње праксе народних одбора у 
вођењу матичних књига и прецизирање појединих питања из те 
области. 

Одвојен упис података у матичним књигама који је почео пре 
доношења Закона, потрајао је неко време и после чина његовог 
проглашавања. Ипак веома брзо, за неку годину, све је дошло на своје 
место, па су државни органи уписивали све рођене, венчане и умрле, а 
парохијски свештеници само крштене, у цркви венчане и умрле, 
сахрањене уз хришћански обред. 

Издавање потребних извода грађанима, од овог времена, постало је 
обавеза државних органа,у складу са законом, а то су у почетку били 
месни народни одбори, касније месне канцеларије, или општинске 
матичне службе. Убрзо се показало да су за ефикасан оперативни рад 
тих служби неопходне црквене матичне књиге из ранијег периода, па 
су оне одузете од парохијских храмова и похрањене у матичним 
службама општина и месним народним одборима. 

Осим основних евиденција о рођеним, венчаним и умрлим при 
парохијским храмовима, вођене су и помоћне евиденције које, у 
недостатку првих, истраживачу могу послужити као значајна допуна 
тражених података, а то су књиге брачних испита и домовни протоко-
ли. У прве су евидентирани доласци будућих младенаца пред на-
длежног свештеника како би се утврдило да ли постоји нека сметња 
њиховом планираном браку, а у друге је вршен упис домаћинстава у 
једној парохији, са пописом свих њихових чланова понаособ, са одре-
ђеним основним подацима. 

Бригу о црквеним матичним књигама, оним које се налазе код 
општинских матичних служби и по месним канцеларијама, Архив је на 
свом подручју делатности непрекидно водио од 1968. године. Тада је, по 
местима где се оне налазе, послат, за ту намену израђени упитник 
којим је тражен попис свих црквених књига појединачно и достава 
података Архиву. Попис се имао извршити за књиге сваког парохијског 
храма посебно. Повратком попуњених упитника са терена у Архив 
током новембра исте године, било је могуће утврдити број и годишта 
црквених књига које су својевремено одузете као и приближно време 
кад се то десило, а судећи по последњим годиштима из пописа, то је 
време од 1947. до 1950. 

Сада, кад су основни подаци о броју и месту смештаја ових књига 
постали доступни, Архив је предложио надлежним матичним служба-
ма у општинама да на чување преузме одређен број истих, али само 
оних које се више не користе за издавање потребних уверења, што се 
постепено почело и остваривати. Дугогодишњом активношћу запосле-
них Архив је до сада преузео укупно 236 матичних и помоћних књига 
из свих шест општина за које је надлежан. Досадашње активности око 
преузимања су трајале од 7. марта 1988. до 18. марта 1999, с тим што још 
увек нису завршене за онај период који је ориентационо означен као 
граница престанка оперативне важности тј. прве године 20. века за 
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рођене и почетак Првог светског рата за венчане и умрле. На основу 
записника о преузимању из 1988, са подручја свих општина преузете су 
укупно 172 књиге.3 У наредном периоду, током 1997, 1998 и 1999. 
преузета је још 61 књига4, док су три које припадају парохијском храму 
у Моравцима у Архив дошле заједно са архивском грађом Народног 
одбора Среза љишког. 

Од преузетих црквених матичних књига у Архиву је, по називима 
парохијских храмова, формирано 19 нових архивских фондова. Књиге 
су обрађене и за сваки фонд је урађен сумарни инвентар. Приликом 
преузимања на већини њих су примећена и констатована знатна 
оштећења, па их је већи број предложен за рестаурацију и коричење, а 
све за микрофилмовање. На том пољу је, зависно од расположивих 
средстава, доста и урађено. Микрофилмоване су 172 књиге које су 
преузете 1988. године, а у потпуности је заштићено или само укоричено 
неколико примерака који су били најугроженији. Премда је број књига 
које захтевају темељну заштиту велики, а делимичну све, ипак према 
сведочењу инспекцијских органа из Архива Србије, стање ове врсте 
грађе у другим архивима је много лошије и самим тим прече за 
заштиту, па ће, вероватно, потпуна заштита фондова са овог терена 
морати да сачека боље дане. 

Фондови црквених матичних књига представљају архивску грађу од 
изузетног значаја, а у овом тренутку, највреднију и највише коришћену 
у овом архиву. Од укупног броја истраживача који су се у протеклих 5 
година служили нашом архивском грађом, више од 6о% користило је 
управо њих. Према евиденцији корисника архивске грађе најчешћи 
повод истраживања је израда породичног родослова, или трагање за 
основним биографским подацима познатих личности ваљевског краја. 

ПОПИС ЦРКВЕНИХ МАТИЧНИХ КЊИГА ВОЂЕНИХ У 
ПАРОХИЈСКИМ ХРАМОВИМА КОЈЕ СУ ПОХРАЊЕНЕ У 

ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ ВАЉЕВО 

Храм Сабора светог архангела Гаврила у Бранковини, 24 књиге: 
- матичне књиге крштених 1837 - 1900,10 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 -1906,4 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 - 1906,10 књ. 

Храм Покрова пресвете Богородице у Вал>еву, 35 књига: 
- матичне књиге крштених 1837 - 1902,15 књ. 

3 Записници о преузимању црквених матичних књига из општинских матичних служби 
и са терена, преко истих: бр. 175 од 7. 03. 1988 - Ваљево, бр. 176 од 7.03. 1988 - Уб, бр. 
265 од 15. 04. 1988 - Осечина, бр. 267 од 15.04.1988 - Мионица, бр. 268 од 18. 04.1988 -
Љиг и бр. 269 од 18. 04.1988 - Лајковац 

4 Записници о преузимању матичних књига бр. 40 од 12. 02.1997 - Уб, бр. 151 и 152 од 
29.04.1998. и 245 од 11. 06.1998 - Ваљево и бр. 133 од 18.03.1999 - Љиг 
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- матичне књиге венчаних 1837 -1907,6 књ. 
- матичне књиге умрлих 1849 -1910,14 књ. 

Храм Светог оца Николаја у Ваљевској Каменици, 4 књиге: 
- матичне књиге крштених 1881 -1902,4 књ. 

Храм Светог оца Николаја у Горњој Буковици, 19 књига: 
- матичне књиге крштених 1834 -1850 и 1861 - 1901,8 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 - 1907,4 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 - 1902, 7 књ. 

Храм Рођења светог Јована Крстителл у Јовањи, 4 књиге: 
- матичне књиге крштених 1868 -1899,3 књ. 
- матична књига умрлих 1883 -1899,1 књ. 

Храм Покрова Пресвете Богородице у Калањевцима, 29 књига: 

за парохију калањевачку: 
- матичне књиге крштених 1836 -1892. и 1894 -1904,11 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 -1906,5 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 -1914,7 књ. 
за парохију драгољску: 
- матичне књиге крштених 1893 -1903,3 књ. 
- матичне књиге венчаних 1893 - 1906,1 књ. 
- матичне књиге умрлих 1893 - 1906,2 књ. 

Храм Преноса моштију светог оца Николаја у Крчмару, 9 књига: 
- матичне књиге крштених 1837 -1880,3 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 -1880,2 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 -1906,4 књ. 

Храм Светог великомученика Димитрија у Марковој Цркви, 2 књиге: 
- матична књига венчаних 1897 - 1908,1 књ. 
- матична књига умрлих 1897 - 1902,1 књ. 

Храм Светог архангела Гаврила у Моравцима, 4 књиге: 
- матична књига крштених 1895 -1900,1 књ. 
- матичне књиге умрлих 1862 -1899,3 књ. 

Храм Вазнесења Господњег у Осечини, 20 књига: 
- матичне књиге крштених 1837 -1848,1852 -1878 и 1881 -1888,6 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 -1906,5 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 -1909 и 1914 -1916,9 књ. 

Храм Рођења светог Јована Крстителл у Паунама, 8 књига: 
- матичне књиге крштених 1837 -1870,2 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 -1881,2 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 - 1906,4 књ. 
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Храм Успења пресвете Богородице у Петници, 3 књиге: 
- матичне књиге крштених 1860 - 1880. и 1888-1901,2 књ. 
- матична књига венчаних 1837 -1880,1 књ. 

Храм Светих апостола Петра и Павла - црква рибничка у Попадићу, 11 књига: 
- матичне књиге крштених 1836 -1893,5 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 - 1879, 2 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837-1905,4 књ. 

Храм Преноса моштију светог оца Николаја у Причевићу, 8 књига: 
- матичне књиге венчаних 1837 -1914,3 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 - 1862 и 1878 -1912,2 књ. 
- књига брачних испита 1889 -1893,1 књ. 
- домовни протоколи (азбучни) за парохију причевачку 1935,2 књ. 

Храм Ваведења пресвете Богородице у манстиру Пустиња, 6 књига: 
- матична књига крштених 1839 -1859. и 1899 - 1902,2 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 - 1880, 2 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 - 1880,2 књ. 

Храм Преноса моштију светог оца Николаја у Рабровици, 16 књига: 
- матичне књиге крштених 1837 - 1881. и 1895-1897,5 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 - 1898,4 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 - 1902, 7 књ. 

Храм Покрова пресвете Богородице у Радл»еву, 2 књиге: 
- матична књига крштених 1895 -1898,1 књ. 
- матична књига умрлих 1898 - 1902,1 књ. 

Храм Светог архангела Михаила - црква грачаничка у Тубравићу, 3 књиге: 
- матична књига крштених 1837 - 1864. и 1897 - 1900,2 књ. 
- матична књига умрлих 1837 - 1876,1 књ. 

Храм Светог архангела Михаила у манстиру Ћелије, 29 књига: 

за парохију ћелијску: 
- матичне књиге крштених 1837 -1901,14 књ. 
- матичне књиге венчаних 1837 -1901,4 књ. 
- матичне књиге умрлих 1837 -1906,11 књ. 

за парохију драчићку: 
- матичне књиге крштених 1889 - 1901,4 књ. 
- матичне књиге умрлих 1890 - 1906,3 књ. 
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К Р И Т И К Е И П Р И К А З И 
REVIEWS 

Владимир Кривошејев 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А И С Т О Р И О Г Р А Ф С К И Х И З Д А Њ А 
О В А Љ Е В С К О М К Р А Ј У 

(јануар 1998-јун 1999) 

Са објављивањем пописа историографских издања изашлих из штампе од 
почетка па до краја 1997. године, у прошлом, 32. броју Гласника Историјског 
архива Ваљево, започела је реализација текуће библиографије радова са 
темама из историографије ваљевског краја. Та активност се наставља и у 
овом броју, а л и уз извесне промене у односу на приступ из претходног 
прилога . Уместо списка издања изашлих у оквиру једне календарске године, 
хронолошки распон се са 31. децембра претходне године помера на дан 
з а к љ у ч и в а њ а новог броја часописа. Тако ће у оквирима овог прилога своје 
место н а ћ и публикације изашле из штампе од почетка 1998. (када је 
завршено праћење издања за библиографију из прошле свеске Гласника), до 
кра ја ј у н а 1999 (дана закључивања 33. броја). Овај приступ је усвојен стога 
што Гласник из штампе излази обично у другој половини године, а пракса је 
показала да од смене календарске године до појаве новог броја бива 
об јављено више историографских радова са којима читаоци већ могу б и т и 
у п о з н а т и и ч и ј и прикази се могу појавити у истој свесци у којој би б и л и 
и з о с т а в љ е н и из текуће библиографије . Истовремено, како је због објектив-
них разлога отежано праћење тачног времена објављивања свих радова, у 
текућо ј б и б л и о г р а ф и ј и о н и неће б и т и разврстани оним редоследом како су 
и з л а з и л и из штампе, већ као и претходне године, азбучним редом. 

* 

В А Љ Е В С К И АЛМАНАХ, св. 1 (уредник Милош Јевтић), Београд, Удру-
ж е њ е Ваљеваца у Београду, 1998, 370 

П р в и број г о д и ш њ е г гласила Друштва Ваљеваца у Београду. Међу разно-
врсним п р и л о з и м а о ваљевском крају садржи и неколико са историјском 
тематиком: Чика Љуба - Љубомир Ненадовић (Слободан Ж . Марковић), 
Двоструки јубилеј Љубе Ковачевића (Милорад Радојчић), Ваљево - кратак 
преглед историје града (Владимир Кривошејев), Хералдички знаци на заста-
ви војводе Симе Ненадовића (Бошко Јеремић), Прве ваљевске новине Гласо-
ноша (Мирослав Перишић) , Материјално страдање лозничке општине у 
Првом светском рату (Момчило Исић), Наша нахија, Колубара и остали 

173 



Владимир Кривошејев 

ваљевски алманаси и календари (Здравко Ранковић), Борбе за ослобођење 
Ваљева (Жарко Јовановић). 

Видић Велибор и Поповић Свемир, КАТАЛОГ И З Л О Ж Б Е „ К Р О З ФОНДО-
ВЕ И З Б И Р К Е И С Т О Р И Ј С К О Г АРХИВА ВАЉЕВО", Ваљево, Историјски 
архив Ваљево, 1998,36. 

П р и г о д н а публикаци ја издата поводом изложбе посвећене педесетого-
д и ш њ и ц и рада Архива. Садржи предговор о историјату Архива (аутор 
М и л ч а Мадић) и сумарни погшс 179 изложених експоната. 

Г Л А С Н И К И С Т О Р И Ј С К О Г АРХИВА ВАЉЕВО, бр 32, Ваљево, Историј-
ски архив Ваљево, 1998,346. 

Нова свеска часописа који је 1966. године покренуо Историјски архив 
Ваљево у ц и љ у презентације радова из националне историографије а са 
т е ж и ш т е м на п и т а њ и м а из прошлости Ваљева и његове шире околине 
садржи 33 прилога . После уводне речи уредника, поводом пола века рада 
Архива (Милча Мадић, Од архивског средишта до историјског архива), у 
р у б р и ц и Чланци налазе се: Ваљевска епископија 1718-1739 (Недељко Радосав-
љевић), Подгорски рудници у 20. веку (Даница Милић), Обреновац на 
преласку из 19. у 20. век - становништво и привреда (Лепосава Цвијетић) , 
Удаја Ваљевки за официре крајем 19. и почетком 20. века (Милић Милићевић) , 
О настанку равногорске устаничке организације у ваљевском крају (Бојан 
Димитри јевић) . У рубрици Прилози: Гледаш, је ли, мога коња... - из тефтера 
од цветног панађура 1836. у Ваљеву (Мирко С. Бојанић), Сто година цркве 
каменичке - шематизам (Селимир Тимотић), Долазак првог воза у Ваљево -
прилог за историју железнице Ваљево - Забрежје (Милан Трипковић), 
Планинарство, покрет извидника и планинки и стег скаута у Ваљеву (1900-
1941) (Зоран Трипковић) , Велимировићи владике Николаја (Зоран Радојчић, 
М и р к о С. Бојанић) . Новоуведена рубрика Методологија и историографија 
садржи п р и л о г С и н и ш е Мишића: Марија Исаиловић (Накић) - прилог 
српској историографији. У рубрици Грађа налази се: Списак свештеника 
Шабачко-ваљевске епархије (Мирослав Перишић), Из прошлости школства: 
школски одбори између два рата (Душан Николић), Страдање колубарских 
партизана у зиму 1941Ц942. године (Љубомир Ненадовић), Ваљевска бригада 
на ратишту западног Срема и источне Славоније 1991/92. године (Марко 
Јелић) . У рубрици Из рада Архива се налазе два прилога: Удружење носилаца 
албанске споменице 1915-1916 ; Подружница Ваљаево (1938-1988) (Милча 
Мадић и Зоја Ристовић) и Дом ученика у привреди „Стеван Филиповић" -
Ваљево (1945-1972); 1946-1973 - историјска белешка (Снежана Радић). У 
р у б р и ц и Критике и прикази објављени су следећи наслови: Библиографија 
историографских издања о ваљевском крају у 1997. години (Владимир Кри-
вошејев), Љубодраг Димић: Културна политика Краљевине Југославије (Ми-
рослав Перишић) , Владимир Кривошејев, Ваљево, настанак и развој града -
прилози за урбану историју, од првог помена до средине 19. века (Александар 
Крстић) , Ваљево 1945-1965 (Недељко Радосављевић), Д. Средојевић, Право-
славље у Мачви 1247-1521 (Александра Фостиков), Милан Трипковић, Богдан 
Јанковић (Мирослав Перишић) , Радош ЈБушић, Кнегиња Љубица (Мирослав 
Перишић) , Жак Ле Гоф, За један други средњи век - време, рад и култура 
запада ( Јелена Мргић), Џон Мајендорф, Империјално јединство и хришћан-
ске деобе - црква од 450. до 680. године (Данко Страхинић). У рубрици 
Библиографије је објављена Прошлост Ваљева и ваљевског краја до 1941 
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године на страницама Напреда (Љубисав Андрић). На крају је дат In 
memoriam сарадницима Гласника: Миленку Топаловићу, Милу Милатовићу, 
Лазару Нинковићу и Видосави Стојанчевић. 

Група аутора, Б И О Г Р А Ф С К И Л Е К С И К О И ВАЛ,ЕВСКОГ КРАЈА, к њ и г а 1, 
свеска 5 (Д-Ђ), (уредник: Здравко Ранковић) Ваљево, Колубара, 1998,293-368. 

Пета свеска прве књиге Биографског лексикона, са биографијама истак-
н у т и х становника ваљевског краја, као и људи који су својим радом 
о с т а в и л и трага у Ваљеву, од на јранијих времена до данас. Биографије 
распоређене по азбучном реду. Свеска број 5 почиње са наставком биографи-
је Јеврема Гавриловића, ч и ј и је почетак објављен у четвртој свесци, а 
завршава се биографијом Павла Ђурића. 

Груна аутора, БИОГРАФСКИ Л Е К С И К О Н ВАЛзЕВСКОГ KPAJA, књига 1, 
свеска 6 (допунска свеска, А-Ђ) (уредник: Здравко Ранковић) Ваљево, Колуба-
ра, 1998, 369-408. 

Шеста, завршна, допунска свеска прве књиге Биографског лексикона. 
Садржи л и ч н о с т и од слова А до Ђ које су изостављене из првих пет свезака. 

Група аутора, БИОГРАФСКИ Л Е К С И К О Н ВАЈБЕВСКОГ КРАЈА књига 1, 
(уредник: Здравко Ранковић) Ваљево, Колубара, 1998, 408. 

Ф и з и ч к и обједињене, у истим корицама, свих 6 свезака (од А до Ђ) које 
за једно чине прву књигу . 

Група аутора, БИОГРАФСКИ Л Е К С И К О Н ВАЉЕВСКОГ КРАЈА, књига 2, 
свескаб, (Ђ-И), (уредник: Здравко Ранковић) Ваљево, Колубара, 1999, 68. 

Прва свеска друге књиге Биографског лексикона. Почиње биографијом 
Петра Ђ у р и ћ а Кара, фармацеута и музичара, а завршава се биографијом 
доктора истори јских наука Марије Исаиловић. 

ДЕСАНКА М А К С И М О В И Ћ - С П О М Е Н И Ц А О 100-ГОДИШЊИЦИ РО-
ЂЕЊА, (приредио Велибор Берко Савић), Ваљево, издање приређивача, 1998,1104. 

Ј у б и л а р н а споменица посвећена песникињи Десанки Максимовић. После 
уводног п р и л о г а о породици Максимовић и песникињиног животописа 
приређивач је разноврсну објављену грађу о Десанки сврстао у поглавља: На 
очевим стазама, Прикази, Књижевне студије, Критике, Есеји, Сећања, Пе-
с н и ц и Десанки, Годишњице, Посмртне почасти, Изјаве саучешћа, да би на 
кра ју књиге п р и л о ж и о збирку докумената и Селективну библиографију . 

Димитријевић Бојан, ВАЈБЕВСКИ Р А В Н О Г О Р Ц И - ЈУГОСЛОВЕНСКА 
В О Ј С К А У О Т А Џ Б И Н И У ВАЛ»ЕВСКОМ КРАЈУ 1941-1945, Ваљево, Историј-
ски архив Ваљево и Српскареч , 1998, 350. 

Ц е л о в и т а монографија о развоју равногорског покрета у ваљевском крају 
представља ауторов магистарски рад и заснива се на архивској грађи. 
Садржи следећа поглавља: Од отпора до грађанског рата, Вишестрани 
грађански рат под окупацијом, Равногорска организација у зениту и Слом 
равногорске организације . Основном корпусу књиге придодага је и збирка 
фотографија . 

Илић-Лазаревић Драгана, ЗЈ1АМЕ1ШТОСТИ БРАНКОВИНЕ, Ваљево, Народ-
н и музеј Ваљево, 1998,64. 

Водич кроз истори јски спомен-комплекс у Бранковини. Састоји се из 
п о г л а в љ а посвећеног познатим Бранковчанима, поглавља о објектима у 
о к в и р у комплекса и збирке пригодних фотографија. 
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КОЛУБАРЛ, ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕПДАР ЗА ПРОСТУ 1998. ГОДИ-
НУ, Ваљево, Колубара, 1998,272. 

Популарно приређен годишњак, забавног карактера, са текстовимаразно-
врсне тематике, међу којима се налази и већи број историографских радова, 
од популарно писаних, до научних студија: Старе вести (Из старе штампе), 
Рођени, венчани, умрли 1898 (Борислав Вујић), Бранковина (Из књиге 
Споменик, Београд 1898), Тефтер од меда нахије ваљевске (Мирко Бојанић), 
Свештенство у ваљевском крају око 1836. године (Марко Павловић), Медици-
нари у ваљевском крајудо Првог светског рата (Здравко Ранковић), Претплат-
ници из Ваљева и околине на књиге и часописе, трећи део, од 1846. до 1850 
(Станиша Војиновић), Зелснаштво у Тамнави (Зоран Јоксимовић), Списак 
свију домова у вароши ваљевској 1901 (архивска грађа), Електрифицирано 
Ваљево, првих пет година 1900-1905 (Александар Кале Спасојевић), Качер -
слојеви језичког памћења, поводом књиге Миодрага Јаћимовића (Александар 
Лома), Песничке ђаконије „Путујућег художника" Филипа Глогића (Ђорђе 
Перић), Старе библиотеке у Белановици и Моравцима (Здравко Ранковић), 
Помоћ из Ваљева „оностраним Србима" (Драган Колак), Крајпугаш из 
Јасенице (Живорад Јевтић), Свечано годишње гађање ваљевске савезне 
стрељачке дружине 1891. године (Зоран Трипковић), Регистар личности у 
календару Колубара за 1991. и 1992. годину. 

КОЛУБАРА, ВЕЛИКИ НАРОДНИ КАЛЕНДАР ЗА ПРОСТУ 1999. годину, 
Ваљево, Колубара, 1999, 346. 

Популарно приређен годишњак, забавног карактера, са текстовима разно-
врсне тематике, међу којима се налази и већи број историографских радова: 
Двадесети век - хронологија важнијих збивања и појава у ваљевском крају, 
Пре сто година - старе вести, Поздрав из Ваљева - век ваљевских разгледница 
(Здравко Ранковић), Азбучни списак гласача општине ваљевске - на дан 24. 
фебруара 1899. Кафане у Ваљеву 1899 (Зоран Јоксимовић), Пропаст Јовише 
Ђурића; Оцене наставника и наставница народних школа у 1898/99. школској 
години - округ ваљевски; Рођени, венчани, умрли 1899 (Борислав Вујић), 
Проглашење Пецке и Осечине за варошицу (Милорад Радојчић), Чарширлије 
из главне улице (Раде Ђунисијевић) , Први становници Љига (Драгослав 
Марјановић), Познати жигељи Ваљевске Каменице (Селимир С. Тимотић), 
Ваљевски окружни инжењери до Првог светског рата (Здравко Ранковић), 
Стеван Ђуричић и Подгорски рудници (Василије Симић), Михаило В. Илић 
(Љуба Павловић), Мој животопис (Јеврем П. Гудовић), Од Бачеваца до 
Београда 1858 - путничке забелешке (Тома М. Бацетић), Путописна белешка о 
Ваљеву из 1922. године (Мирјана Д. Стефановић), Први попис археолошких 
старина у западној Србији (М. С. Милојевић), Ваљевски исход у давнину 
Милоша М. Милојевића (Јово Бајић), У потрази за Хромим Дабом (Алексан-
дар Лома), Ваљево на обалама Колубаре (Владимир Кривошејев), Свештен-
ство у Ваљевском крају око 1735. године (Марко Павловић), Црква Св. Илије у 
селуБа ( Ж е љ к о Јеж), Претплатници из Ваљева и околине на књиге, новине и 
часописе - 4. део, од 1851. до 1855 (Станиша Војиновић), Мелографски записи 
Владимира Ђорђевића из ваљевског краја (Димитрије Големовић), Вулетићи 
из Мратишића и Лончаника (Ви гомир Вулетић), Мионичка бања Врујци -
настанак и развој (Радован Лазаревић), Први југословенски живинарски 
конгрес и изложба живине 1933. године (Милош Станојловић), Регистар 
личности у Календару Ваљевац (садашња Колубара) за 1993. и 1994. годину. 
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Библиографија историографских издања о ваљевском крају... 

Ковачевић В. Милан, БРАНКОВИНА И ЊЕНЕ ЗНАМЕНИТОСТИ, Шабац, 
Православна хришћанска заједница Шабац, 1998,38. 

Популарно писана брошура - водич о историјском спомен-комплексу 
Бранковина. Садржи поглавља: Историјат села, Црква и црквена порта, 
Школско двориште 

Кораћ Миладин, ЖИВОТ И ЗБИВАЊА У ПРЕТХОДНИХ ШЕСТ И ПО-
СЛЕДЊИХ ПЕГ ДЕЦЕНИЈА - 1885-1945-1995, Ваљево, Издавачко предузеће 
Колубара, 1998,592. 

Опсежна аутобиографија проф. др М. Кораћа, истакнутог стручњака 
политичке економије. Књига почиње историјатом старе ваљевске трговачке 
породице Кораћ, да би се потом наставила ауторовим аутобиографским 
подацима, разврстаним по поглављима омеђеним пресудним датумима у 
приватном и стручном животу М. Кораћа. Уз М. Кораћа, у целину књиге су 
укомпонована, такође по периодима, и сећања ауторове супруге Вере, тако да 
је у инпресуму она потписана као коаутор. 

Павловић Љуба, АНТРОПОГЕОГРАФИЈА ВАЉЕВСКЕ ТАМНАВЕ, Уб, 
С к у п ш г и н а општине Уб и Градска библиотека „Божидар Кнежевић" Уб, 
1998,310. 

Репринт издање познатог дела Љубе Павловића, рађеног по методама 
Јована Цвијића а први пут објављеног 1912. године. 

Павловић Марко, МАНАСТИРИ ШАБАЧКОВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ, Ша-
бац, Православна Народна Хришћанска заједница у Шапцу, 1998,192. 

Популарно, у основним цртама приказан историјат тринест данас посто-
јећих манастира на т л у Шабачковаљевске епархије: Ћелије , Троноша Бого-
вађа, Каона, Чокешина, Радовашница, Докмир, Петковица, Грабовац, Пусти-
ња, Лелић, Илиње, Соко. 

Перишић Мирослав, ВАЉЕВО - ГРАД У СРБИЈИ КРАЈЕМ 19. ВЕКА 
(1970-1903), Ваљево, Институт за новију историју Србије и СО Ваљево, 1998, 
388. Друго, непромењено издање монографије о Ваљеву на крају 19. века 
(прво издање објављено 1997). 

Третира превасходно проблематику друштвене историје. Настала као 
резултат архивских истраживања. Садржи следећа поглавља: Град и гра-
ђанин, заборављене теме српске историографије, Лепа варош по положају, И 
варош и град, Време када су људи обликовали град, Време када је град 
формирао грађанина, Загледаност у Београд, Свакодневница и Град без 
функције. Другом издању је додат Поговор који је написао др Љубодраг Димић. 

ПОМОЋ ХИЛАНДАРУ НАРОДА СРЕЗА ТАМНАВСКОГ 1855. ГОДИНЕ 
(приредио Љубодраг Поповић), Ваљево, Историјски архив Ваљево и Изда-
вачко предузеће Колубара, 1999,104. 

Стручно, са коментарима у научном апарату, приређен попис дародаваца 
из Тамнавског среза који су током 1854/5. године дали прилоге манастиру 
Хиландар. Сви дародавци су сврстани по насељима из којих су. Приређивач 
је аутор и обимнијег увода везаног за карактер документа пописа. 

РАТОВАЊЕ ПЕТОГ ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА „КРАЉА МИЛАНА" - 1912-
1920. (средио Светомир С. Николић), Ваљево, Колубара, 1998,308. 

Р а т н и дневник Петог пука Дринске дивизије. Садржи поглавља: За 
Косово - Куманово, За Сливницу - Брегалница, Брат је мио које вере био, и 
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Списак официра и војних чиновника 1914-1920. Основном корпусу књиге 
придодато сећање Димитрија Драшковића на мобилизацију 1912. и фото 
прилози ратног фотографа Дјрагомира Глишића. 

Ристивојевић Св. Милисав, ВАЉЕВСКЕ СГАВЕ - ХРОНИКА СЕЛА - БО-
БОВА, СУВОДАЊЕ, СТАГШНА РЕКА, СИТАРИЦЕ, ВРАГОЧАНИЦА, Бео-
град, Стручна књига, 1998,248. 

Збирка разноликих, немуштих, прилога директно и л и индиректно веза-
них за села која гравитирају варошици Ставе, са тежиштем на ауторовој 
фамилији , са једне, и попису домаћинстава из 1863. године у селима 
наведеним у наслову, са друге стране. 

Симоновић Радован, ВОЈНА, Београд, издање аутора, 1998,164. 
Романсирана сећања аутора на ратовања ваљевских јединица на Славон-

ском ратишту током јесени 1991. године. 

СТО ГОДИИА OCIIOBIIE ШКОЛЕ У ПАМБУКОВИЦИ (1898-1998) ЛЕ-
ТОПИС, (уредио Зоран Јоксимовић), Памбуковица, ОШ Тамнавски партиза-
ни, 1998, 256. 

Јубиларна споменица издата поводом стогодишњице постојања основне 
школе у селу Памбуковици код Уба. Садржи следеће прилоге: Памбуковица 
и Радуша (Зоран Јоксимовић), Прве године школе памбуковачке (Зоран 
Јоксимовић), Између два светска рата (Момчило Исић), Под окупацијом 
(Милорад Радојчић), Прерастање у осмогодишњу школу (Живорад Јевтић), 
Године великих промена (Живорад Јевтић), Рад у новим условима (Живорад 
Јевтић), Свршени ученици (Милан Станојчић), Учитељи, наставници, профе-
сори (Милорад Радојчић), Носиоци дипломе „Вук Караџић" (Милан Ста-
нојчић), Просветни радници (Милорад Радојчић), Факултетски образовани 
(Милорад Радојчић), Помоћни радници. 

Тешић Предраг, ВЕРТИКАЛЕ МЛАДОСТИ, Уб, СУБНОР Уб и Градска 
библиотека „Божидар Кнежевић" Уб, 1998,110. 

Мемоари Предрага Тешића, председника СУБНОР-а Уба. Обухватају 
период од његовог детињства и првих активности у СКОЈ-у и КПЈ, преко 
ратних и логорашких искустава, до првих година по завршетку Другог 
светског рата. 

Трипковић Милан, БОГДАН ЈАНКОВИћ, Ваљево, Ваљевска гимназија 
1998, 116. 

Биографија Богдана Јанковића (1868-1918), истакнутог просветног радни-
ка и политичара . Садржи поглавља: Долазак Јанковића у Ваљево, Школова-
ње, Гимнази јски професор, Професор и директор Српске гимназије „Дом 
науке" у Солуну, Директор Ваљевске гимназије, Народни посланик, У 
ратном вихору, Ж и в о т н и крај Богдана Јанковића, као и посебан додатак са 
родословом, пописом потомака и фото-албумом. 

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА У С Л У Ж Б И ХИГИЈЕ, споменица четрдесетого-
дишњице рада Медицинске школе „Др Миша Пантић" Ваљево (уредио Влади-
мир Кривошејев) , Ваљево, Медицинска школа „Др Миша Пантић", 1998,246. 

Јубиларна споменица Средње медицинске школе из Ваљева издата пово-
дом четрдесетогодишњице њеног рада и педесетогодишњице од оснивања 
претече данашње школе. Садржи следеће прилоге: Уводна реч директора 
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Библиографија историографских издања о ваљевском крају... 

(Миливо је Стефановић) , Уз јубилеј школе - на путу хуманости (Мина 
Стојић) , Следимо њихов пример (Милорад Билчар и Владимир Кривошејев) , 
Предисторијат школе (Владимир Кривошејев), Хроника школе (Зорица Алек-
сић), Школа данас - кораци ка педесетогодишњици (Зорица Алексић), Ванна-
ставне активности (Зорица Алексић и Вера Видаковић); Сећања; Списак 
радника школе и Списак ученика. 
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Изложба: „КРОЗ ФОНДОВЕ И ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
ВАЉЕВО, ИЗБОР ИЗ АРХИВСКЕ ГРАЋЕ" 

Истори јски архив, једна од наје-
м и н е н т н и ј и х установа културе ва-
љевског краја, обележио је прошле 
године пола века постојања. У окви-
р у овог ј у б и л е ј а (програм прославе 
се одиграо 18. септембра 1998. годи-
не) п а ж њ у поштовалаца архивске, а 
посебно знатижељу истраживача, по-
будила је изложба на којој је пред-
стављен избор грађе из фондова и 
збирки Историјског архива, праћена 
п р и г о д н и м каталогом. 

С т р у ч н и рад Архива од оснивања 
Архивског средишта 1948. године ка-
р а к т е р и ш у напори на прикупљању 
грађе, када је сакупљен 31,5 вагон, 
док је са прерастањем у Градску др-
ж а в н у архиву 1952. отпочео период 
в и ш е г н и в о а рада ко ји одликује ан-
гажовање на њено ј обради и раз-
врставању у фондове и збирке, што 
је касније све више интензивирано . 
У р и з н и ц а м а Архива, незаобилазним 
у проучавању историје ваљевског кра-
ја и шире, и с т и ч у се старе и ретке 
књиге, записници, протоколи, матич-
не и друге књиге , стара акта и писма, 
а у т е н т и ч н е фотографије . Обиље о-
вог матери јала оштећено је и л и не-
стало у р а т н и м вихорима, што се пре 
свега односи на велику архиву Прво-
степеног суда која је страдала у ви-
ше наврата. Али, и поред тога у 
Архиву се данас налази 2900 м дуж-
н и х грађе класификоване у 343 фон-
да и 8 збирки, ч и ј и је преглед и 
садржај исцрпно дат у каталошком 
тексту. Овом п р и л и к о м поменућемо 
оне на ј знача јни је , јер су у уској вези 
са и з л о ж б о м о којо ј ће б и т и речи. 

Међу на јвредније фондове спада 
О к р у ж н и суд Ваљево (1823-1944) који 
нам омогућава да проучавамо друшт-

вене односе, културу и привредну 
историју, јер је у својој надлежности 
имао, посебно током XIX века, поред 
судских - и управне послове. Ова ј 
фонд по садржају и к о л и ч и н и грађе 
спада међу на јочуваније те врсте у 
Србији; 

Фонд Општине града Ваљева 
(1839-1944), значајан за истраживање 
историје града и његове околине, 
садржи грађу од осамдесетих година 
XIX века па све до краја Другог свет-
ског рата; 

Грађа Начелства Округа ваљев-
ског, и срезова који су му припадали, 
није сачувана у целини, а л и пружа 
драгоцене податке; 

Фондови црквених опиггина (1837-) 
такође су вредни, а садрже матичне 
књиге крштених, венчаних и умр-
лих, што је основ у истраживању 
порекла породице. 

Привредни, друштвени и култур-
ни живот може се пратити кроз фон-
дове банкарских установа задруж-
ног, струковног и хуманитарног ти-
па... У том смислу се према обиму 
грађе посебно истиче Фонд Ваљевске 
штедионице (1871-1948), Слога ваљев-
ских раденика (1883-1896) и многи 
други. 

Међу л и ч н и м и породичним фон-
довима издвајају се Фонд Проте Ма-
теје Ненадовића и Фонд породице 
Ракић из Мионице. За праћење разво-
ја просветних прилика у ваљевском 
крају од важности су школски фон-
дови као што су Фонд основне школе 
у Ваљеву и Ваљевске гимназије . 

Подаци о Ваљеву у послератном 
периоду чувају се у фондовима упра-
ве: Окружног народног одбора, сре-
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ских народних одбора, народних од-
бора о п ш т и н а и општина . 

Неке групе докумената су према 
о б и м у и знача ју сврстане у збирке: 
varia, поклона, откупа, мемоарске гра-
ђе, преписа, повеља и диплома, пла-
ката, хроника, фотографија и фото и 
ксерокс копија . 

Веома богата : је и архивска би-
б л и о т е к а са преко 5500 наслова, од 
чега око 400 к њ и г а и часописа при-
пада к а т е г о р и ј и старе и ретке књиге. 

Овај кратак приказ архивских фон-
дова на јбоље сведочи о томе колико 
су одговоран задатак и м а л и пред со-
бом аутори изложбе у намери да од 
о б и љ а грађе издвоје оно најзначај-
није . 

На изложби „Кроз фондове и збир-
ке Историјског архива Ваљево, избор 
из архивске грађе" представљена су 
на јвредни ја документа из поменутих 
фондова и збирки, које су за ову 
п р и л и к у зналачки одабрали аутори, 
историчари - архивисти Велибор Ви-
дић и Свемир Поповић, уз помоћ 
својих сарадника. 

Концепција изложбе се заснива 
на хронолошком принципу који је 
углавном испоштован, док је темат-
ски приступ заступљен у оним слу-
ча јевима где је одређене периоде 
и л и к љ у ч н е догађаје било могуће 
п о к р и т и одговарајућом и у исто вре-
ме м у з е о л о ш к и атрактивном доку-
ментацијом. О п ш т и позитиван ути-
сак о и з л о ж б и употпуњују , поред 
у н и к а т н е грађе, старе и ретке књиге 
и а у т е н т и ч н е фотографије . На из-
л о ж б и су на јпре представљена нај-
стари ја оригинална документа из пр-
ве половине XIX века. Реч је о архив-
ској грађи која се чува пре свега у 
фонду О к р у ж н о г суда у Ваљеву и 
збиркама varia, поклона и откупа, док 
иајстарије изложбене фотографије rio-
тичу из друге половине XIX века. 

У том смислу и с т и ч у се докумен-
та као што су: 

„Свидел>ство о подели имовине 
п о к о ј н о г Јовице Л е л и ћ а н и н а са пог-

писом устаничког команданта Јако-
ва Ненадовића, Главица, 13. ј у л а 
1807", према каталошком попису број 
4 и „Писмо Доситеја Обрадовића Пе-
тру Николајевићу Молеру са жеља-
ма за брзо оздрављење након тешког 
рањавања, Београд, 23. маја 1808" (ка-
тал. бр. 5), као и за нас интересантан 
„План дела Ваљево из 1847" (катал. 
бр. 6). Реч је о скици са уцртаним 
током Колубаре и чаршијом на де-
сној, а кућама са баштом Проте Мате-
је на левој обали - сви из збирке 
varia, као и нешто каснији „План 
дела Ваљева рађен за потребе суђења 
Јеврема Ненадовића са општином Ва-
љевском, од 7. новембра 1850", из 
фонда Окружног суда Ваљево (катал. 
бр. 21). 

Међу осталим вредним докумен-
тима значајни су они са потписом 
кнеза Милоша Обреновића као што 
је „Квита (признаница) књаза Ми-
лоша Обреновића суду ваљевском на 
примљени полугодишњи, митровски 
порез, Крагујевац, 24. децембра 1831" 
(катал. бр. 7) која припада фонду 
Окружног суда Ваљево и „Диплома 
књаза Милоша Обреновића о наиме-
новању Николе Ракића за кнеза у 
нахији Ваљевској, некадашњој кне-
ж и н и његовог оца Раке Тешића, Кра-
гујевац 20. јануара 1824" (катал. бр. 
12) из збирке поклона. Као експонат 
је, због воденог жига, је занимљива 
„Прокламација о смрти књаза Ми-
лоша Обреновића, Београд, 14. сеп-
тембра 1859." из збирке varia (катал. 
бр. 24). Телеграфска депеша мини-
стра Николе Христића окружном на-
челнику у Ваљеву, којом га оба-
вештава о убиству кнеза Михаила 
Обреновића, Београд, 30. маја 1868" 
(катал. бр. 29), чува се у збирци по-
клона. Као експонат из исте збирке 
атрактивна је и „Диплома о постав-
љању ЈБубомира П. Ненадовића за 
секретара књажевско-српске агенци-
је у Цариграду, Београд, 1. новембар 
1858" (катал. бр. 30). 
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Особеност чине црквене књиге, 
почев од 1837. године, а и з л о ж е н и су 
е г з е м п л а р и крштених, венчаних и 
у м р л и х (катал. бр. 141,142,143,144). 

На основу изложбе и пратећег 
каталошког пописа, можемо закљу-
ч и т и да је период XIX века презенто-
ван архивали јама из фонда Окруж-
ног суда Ваљево, фонда Начелства 
округа Ваљевског и фонда Ваљевске 
трговачке омладине и збирки varia, 
поклона, откупа, повеља и диплома. 
На јстарије фотографије односе се на 
познате л и ч н о с т и из друге половине 
XIX века из обласги трговине и оп-
штинске управе, а има и оних на 
ко јима је представљена градска нош-
ња и уопште изглед једне грађанске 
породице. 

О р и г и н а л н и примерци из збирке 
фотографије с почетка XX века, та-
кође се односе на изглед ношње и на 
по једина удружења (Певачка дружи-
на Ђурђевданског уранка, Извођачи 
првих позоришних представа...). Бал-
кански и Први светски рат приказан 
је фотосима на којима су овекове-
ч е н и „Официри 5. пешадијског пука 
Дринске д и в и з и ј е првог позива из 
Ваљева, учесници у балканским ра-
т о в и м а 1912-1913. године" (катал. бр. 
59) и л и „Лекари и болничари из 
Ваљева у периоду између 1912-1915. 
године" (катал. бр. 60). 

П и в н и ц и „Србији", познатој као 
ј едној од првих кафана реквирира-
них за смешта ј оболелих од пегавог 
тифуса , а према истраживањима ау-
тора изложбе на јвероватније седиш-
т у првог биоскопа на Балкану, по-
свећен је на и з л о ж б и посебан пано, о 
коме ће б и т и речи. 

Прва п о л о в и н а XX века као раз-
добље два светска сукоба оставила је 
видне трагове и на ваљевски крај. Од 
бро јних а р х и в а л и ј а које се чува ју у 
збиркама varia, плаката, повеља и ди-
плома, поклона и фотографија , Фон-
ду О п ш т и н е града Ваљева и Фонду 
О к р у ж н о г народног одбора Ваљева 
(председништва, просветног одеље-

ња и одсека народне имовине) , изд-
војићемо овом приликом нека која 
нам се чине посебним. То је, најпре, 
„Наредба краља Петра, врховног ко-
манданта српске војске, за почетак 
рата против Турске, Ниш, октобра 
1912" (катал. бр. 57) из збирке varia. 
Из исте збирке вредан помена је и 
„Ратни дневник Душана В. Хаџића, 
поднаредника 4. чете 1. батаљона 5. 
пешадијског пука Дринске дивизи је 
првог позива о ратовању 1915-1919" 
(катал. бр. 125). 

Интересантан је „Плакат штам-
пан поводом свечаног дочека српске 
војске из балканских ратова, Ваљево, 
1913" (катал. бр. 59 а) из збирке пла-
ката. Аутор томе је бранковачки 
учитељ Михаило Д. Максимовић, 
отац песникиње Десанке Максимо-
вић. Крај Првог светског рата оз-
начен је фотографијом која приказу-
је свечаност поводом ослобођења Ва-
љева 1918. године (катал. бр. 64). 

Међуратни период истиче се ек-
спонатима који припадају већ поме-
нутим збиркама, при чему су заступ-
љени они који представљају био-
скоп „Србију" у простору некадашње 
пивнице (катал. бр. 65), фотографије 
на којима су његови власници Тио-
сав и Љубица Благојевић са децом 
1933. године (катал. бр. 66), сала био-
скопа „Србија" око 1930 (катал. бр. 
67), његова унутрашњост између два 
рата, као и посебно занимљив плакат 
са филмовима на репертоару окто-
бра 1938 (катал. бр. 69) и телеграми -
честитке биоскопу поводом тридесе-
тогодишњице његовог постојања од 
Метро Голдин Мајера и Авала ф и л м а 
22. августа 1940. Као што се види, реч 
је о музеолошкој ц е л и н и коју су 
успешно обликовали аутори излож-
бе. Овај део препознатљив је и по 
архивалијама као што су „Свечана 
диплома занатске коморе из 1925" 
(катал. бр. 73), као и приказаним 
акцијама Ваљевске штедионице из 
1921. године, основаној 1871 (катал. 
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бр. 74) и Ваљевске пиваре из 1931 
(катал. бр. 75). 

У л о г а ваљевског краја у Другом 
светском р а т у презентована је архив-
ском грађом карактеристичном за 
ово раздобље, почев од докумената 
ко јима се у виду прогласа и наредби 
у п у ћ е н и м грађанима огласио окупа-
торски режим, а односе се на њихове 
обавезе у новим условима (катал. бр. 
76 и 77) и забрани окупљања и крета-
ња на ј а в н и м местима после поли-
цијског часа, као и евентуално ј од-
мазди (катал. бр. 78 и 79), а чувају се 
у збиркама плаката, откупа nvaria. 

О ф у н к ц и о н и с а њ у предузећа „Ви-
стад", основаном пред сам рат, све-
дочи „Легитимација предузећа из 
времена окупације 1941-1944, на не-
мачком и српском језику, на име 
Миодрага Бранковића", издата 23. 
маја 1941 (катал. бр. 128). Неки експо-
н а т и се односе на а н т и ф а ш и с г и ч к и 
карактер овог периода и успоставља-
ње нове власти пред сам крај рата и 
прве послератне изборе (катал. бр. 
86-96), док д р у г и сведоче о свакод-
н е в н и м потребама грађана као што је 
„Ценовник п и ј а ч н и х производа у Ва-
љеву 1945", из збирке плаката. 

Збирка фотографија представљена 
је р а з л и ч и т и м тематским садржаји-
ма нпр: „Свечани дефиле ослободи-
лаца Ваљева септембра 1944. године" 
(катал. бр. 82), „Ваљевски сточни пи-
јац првих година после Другог свет-
ског рата" (катал. бр. 98, 99), „Дефиле 
у ч е с н и к а првомајске параде 1946. го-
дине" (кагал. бр. 106)... 

П о с л е р а т н и период заступљен је 
фотографи јама са првих радних ак-
ци ја на обнови и уређењу града, као 
и о н и м а на ко јима је приказан део 
неких у л и ц а и л и одређених објеката, 
а од докумената греба издвојити пре-
суде и спискове лица осуђених на 
к о н ф и с к а ц и ј у имовине . 

На и з л о ж б и смо могли запазити 
архивске помоћне књиге за одређене 
фондове, које су од велике користи 
и с т р а ж и в а ч и м а . 

Из инвентара архивске библиоте-
ке представљени су на јвреднији при-
мерци за историју Ваљева и шире, 
као и нека капитална дела од општег 
значаја. Таква је нпр. Општа истори-
ја путева, Венеција 1752, на итали-
јанском; Захарија Орфелин: Вечни то 
јест од начала до конца мира тра-
ј у ш ћ и календар, Беч 1789; Јован Ра-
јић: Историја разних словенских на-
рода, Беч, 1794-1795; Викентије Ра-
кић: Историја... Венеција 1804; Доси-
те ј Обрадовић: Мезимац, Будим 1818; 
Молитослов, Кијев 1828. и многе 
друге старе и ретке књиге. Штампа је 
заступљена листовима као што су: 
Шумадинка из 1850, Гласоноша 1885, 
Вести 1944, Глас Ваљева из 1928. и 
Напред из 1948. године. 

Изложба је завршена делом које 
се односи на издавачку делатност 
Архива од првог „Гласника" покре-
нутог 1966. године (до сада је изашло 
32 броја), као и многим посебним 
издањима чи ји је покровитељ ова 
установа. 

Имали смо задовољство да у на-
шем граду видимо јединствену ар-
хивску изложбу крцату оригинали-
ма, на којој је представљено оно нај-
вредније из фондова и збирки Исто-
ријског архива и његове богате 
стручне библиотеке. Аутори и њи-
хови сарадници за избор експоната 
заслужују све похвале. Међутим, са 
музеолошког аспекта изложба је зах-
тевала виши ниво презентације, иа-
ко смо свесни да је архивска грађа од 
свих музеалија на јтежа за излагање. 
Већ поменуто богатство архивског 
материјала надвладава чак и ове до-
бронамерне примедбе. 

Истоимени кагалог остао је као 
трајно сећање на поменуту изложбу, 
а састоји се из два дела - гекстуал-
ног, насловљеног „Исгоријски архив 
Ваљево и његови фондови и збирке" 
(3-7) и оног који носи назив „Из-
ложбени експонати" (9-35). 

У текстуалном, уводном делу ка-
талога, разматра се историјат ове 
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установе, њ е н а делатност у области 
з а ш т и т е к у л т у р н и х добара све до 
данас и основне одлике фоидова и 
збирки, из пера М и л ч е Мадића, ди-
ректора Архива. 

Н а ј в р е д н и ј и део каталога ч и н и 
попис и з л о ж б е н и х експоната који су 
с а ч и н и л и а у т о р и изложбе, а броји 
179 каталошких јединица. Попис је 
рађен са позиција архивистике те се 
подаци које пружа, односе на назив 
експоната и фонд и л и збирку где се 
чува. Треба напоменути да су експо-
н а т и од броја 150 до 179 наслови из 
архивске библиотеке . 

Каталог је публикован у издању 
самог Архива, ликовно је солидно 

опремљен, а у п о т п у њ у ј у га п р и л о з и 
на ј знача јнијих докумената и фото-
графија. 

Поводом педесет година органи-
зоване архивске делатности у ваљев-
ском крају уприличена је историјска 
изложба, музејски речено - изложба 
аквизиције, тј. на јвреднијих архива-
лија из архивског депоа. Остаје нада 
да ћемо у будућности имати прили-
ке да видимо и део остале, вредне 
грађе, коју није било могуће изло-
жити. Приказана експозиција завре-
ђује да у суженом облику у виду тзв. 
покретне изложбе представља Исто-
ријски архив и сам град Ваљево и у 
другим срединама. 
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Бојан Б. Димитријевић: ВАЉЕВСКИ РАВНОГОРЦИ - Југословенска 
војска у отаџбини у ваљевском крају 1941-1945, Српска реч и Историјски 

архив Вал»сво, Вал>ево 1998,320 

Аутор кн>иге „Ваљевски равно-
горци" један је од највреднијих пред-
ставника најмлађе генерације исто-
ричара, која је у историографију за-
корачила у времену када су се бројна 
питања из историје 20. века нашла у 
средишту повећаног интересовања, а 
до јучерашња поуздана сазнања и ин-
терпретације на удару критичког пре-
испитиваЈћа. Реч је о историчару ко-
ј и се проучавању историје равногор-
ског покрета посветио растерећен 
идеолошких утицаја, одупирући се 
било којој врсти погубне искљу-
чивости, са дистанцом према време-
ну у коме је настајала литература о 
рату подстицана ваннаучним моти-
вима, а л и и са неопходном дистан-
цом и критичношћу према тој лите-
ратури. И једна и друга дистанца 
омогућава ју историчару да слобод-
ни је искаже потребу и да пред себе 
постави захтев за рационалнијом и 
уравнотеженијом сликом прошлос-
т и и да у том свом трагању крчи 
сопствене истраживачке путеве, да 
критички преиспитује раније кориш-
ћене изворе, да пропитује историо-
графско наслеђе и да, захваљујући 
новим истраживачким резултатима, 
понуди богати ју па и потпуно дру-
г а ч и ј у слику догађаја од оне која је 
деценијама у већем делу историогра-
фије негована из идеолошких разло-
га. Да се у то ј својој релативно раној 
окренутости трагању за својим ме-
стом у историографији мр Бојан Ди-
митри јевић запутио на озбиљан на-
чин, сведочи библиографија њего-
вих објављених радова коју, поред 
већег броја чланака и прилога у струч-

ним часописима, испуњавају и три 
књиге „Ђенерал Михаиловић, Био-
графија - I део до маја 1941. године", 
затим двотомми зборник докумената 
„Рат и мир Ђспсрала. Изабрани вој-
ни списи" у коау горству са др Мила-
ном Весовићем и мр Костом Нико-
лићем и, најзад, књига „Ваљевски 
равногорци". 

Покушај историчара да се струч-
но одреди према књизи - „Ваљевски 
равногорци", неизбежно одводи ка 
основним запажањима која је могуће 
сажети у оцени да Димитријевићева 
студија најпре релативизује досадаш-
њу прилично једнострану и магло-
виту слику ЈВуО у ваљевском крају, 
затим да реконструктивно, што ис-
торичару у недостатку довољне ко-
личине прворазредних извора није 
лако, доприноси проширивању по-
стојећих сазнања о формирању, дело-
вању и краху ЈВуО и, најзад, да на 
основу боље истражености пробле-
матике понуди делимично измење-
ну тачку гледишта у односу на рани-
ја тумачења. До сва три нивоа аутор 
је досегао захваљујући обимним ис-
траживањима, пре свега, грађе у Ар-
хиву Војноисторијског института у 
Београду и Историјског архива у Ва-
љеву, анализом објављених извора -
увидом у оновремену штампу и ува-
жавањем великог броја студија, ра-
справа и сећања објављених у до-
маћој и страној историографији, уз 
консултовање емигрантске литера-
туре што, у односу на бројне раније 
радове, књизи даје додатну вредност. 

Колега Димитријевић се најпре 
као сваки историчар коме је стало до 
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прецизности , у п у с т и о у расправу о 
т е р м и н о л о ш к о м одређењу појма чет-
ник . Враћа јући се изворном значењу 
т о г по јма и пратећи љегов истори-
јат , Д и м и т р и ј е в и ћ р а ш ч и ш ћ а в а одре-
ђене нејасноће, при чему открива 
к о л и к о је збрке у т а ј појам унео 
и д е о л о ш к и баласт послератне кому-
нистичке пропаганде и колико је она 
р е з у л т а т покушаја потпуне дискреди-
тације једне од супротстављених сна-
га током рата. Д и м и т р и ј е в и ћ на ви-
ше н а ч и н а и д е н т и ф и к у ј е термине 
ко ји су у употреби , сагледава међу-
собну перцепцију снага које се нала-
зе на терену , прати називе војних 
ј е д и н и ц а и покрета у грађи немач-
ког, б р и т а н с к о г и америчког поре-
кла и у домаћој и с т о р и о г р а ф и ј и и, 
најзад, задржава се на т е р м и н и м а 
к о ј и су за п р и п а д н и к е разних страна 
у п о т р е б љ а в а н и у народу. Набрајање 
преко тридесет назива за припадни-
ке р а з л и ч и т и х во јних формација на 
простору ваљевског краја својеврсна 
је и л у с т р а ц и ј а о томе како ко кога 
в и д и у р а т н о м хаосу и метежу гра-
ђанског р а т а и када бисмо буквално 
п р и х в а т и л и све те називе, стекли 
бисмо у т и с а к да су се ј е д н и против 
других , ј е д н и са д р у г и м а против тре-
ћих, и л и свако п р о т и в свакога, бори-
л и „бандити", „одметници", „енглески 
шпијуни" , „бивши официри", „иле-
г а л н и четници", „Љотићеви шакали", 
„кркаџије", „Љотићеви пси", „скитни-
це", „изда јници српског народа", „не-
п р и ј а т е љ и српства", „верне слуге оку-
патора", „убице", „разбојници", ,дра-
жиновци", „равногорци", „црвени", „шум-
ци".„ 

У р а т н у п р и ч у о ЈВуО у ваљев-
ском крају колега Димитријевић уво-
д и читаоца с л и к о м ваљевске вароши 
о н о г ј у т р а када је с т и г л а прва вест о 
п у ч у 27. марта. Фрагментарно д а ј у ћ и 
п о н е ш т о од атмосфере ваљевске ули-
це, к о л е г а Д и м и г р и ј е в и ћ с л и к а уз-
б у р к а н о с т међу грађанима, узбуђење 
које је т а ј догађа ј изазвао, манифе-
стаци је подршке К р а љ у и војсци, 

окупљање грађана на благодарењу 
поводом преузимања престола од 
стране младог краља. На ту с л и к у 
надовезују се по јединости о стању у 
во јним ј единицама наредних дана 
када се свако следеће ј у т р о у часови-
ма надвијања ратне опасности над 
градом сачекивало са неизвесношћу 
и великом забринутошћу. Вест о не-
мачком бомбардовању Београда сти-
гла је посредством радија и све што 
се наредних дана догађало у Ваљеву 
и ваљевском крају, била је с л и к а у 
малом општег стања у војсци и 
држави. Конфузија , тумарања војних 
обвезника који су безуспешно тра-
ж и л и своје јединице, паника, дезор-
ганизација били су свакодневица убр-
заног војног краха Југославије . 

Од важнијих догађаја у ваљев-
ском крају, у кратком периоду до 
капитулације , Д и м и т р и ј е в и ћ је забе-
л е ж и о немачко бомбардовање Jlaj-
ковца као железничког чворишта 7. 
априла, дизање у ваздух мостова на 
Колубари и Љ у б о с т и њ и , паљење ма-
гацина и надлетање Ваљева од стра-
не немачког авиона 13. а п р и л а из 
кога је митраљеском паљбом убије-
но двоје грађана код кафане „Јадар". 
Са капитулаци јом и успостављањем 
немачке власти у ваљевски кра ј по-
ч е л и су да с т и ж у први гласови о 
људима Косте Пећанца и војсци пу-
ковника Драгољуба Михаиловића . 

Аутор затим са низом застајкива-
ња на по јединостима које сведоче о 
времену великог неповерења и сум-
њ и ч е њ а према сваком ко се стави на 
располагање покрету отпора, прати 
почетак успостављања организаци је 
пуковника Михаиловића : његов до-
лазак на Равну Гору (по подацима 
Д и м и т р и ј е в и ћ а 11. маја), н а п о р и за 
окупљање људства, придобијање што 
већег броја активних и резервних 
војних лица, п р и к у п љ а њ е информа-
ција, сакупљање оружја . У све то 
уграђена је тешка с л и к а а п р и л с к о г 
слома, трагови које је он оставио на 
остатке војних ј единица и н е г а т и в а н 
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одјек ко ји је изазвао међу мештани-
ма западносрбијанских села, а л и и 
с л и к а тешкот положаја Михаилови-
ћа ко ји је као професионални војник, 
ветеран балканских и Првог свет-
ског рата, в еру јући у своје војничко 
знање, патриотску свест народа и 
добар избор равногорског платоа за 
седиште своје организације , веровао 
и у могућност стварања услова за 
п р у ж а њ е отпора. Наредне странице 
к њ и г е испуњава само условно ло-
к а л н и м и љ е формирања и организа-
ције супротстављених покрета који 
ће повести и грађански рат: педантно 
су забележене и реконструисане прве 
оружане акције у ваљевском крају, 
посвећена је знатна пажња опсади 
Ваљева и сагледане последице слома 
устанка 1941. године, са доста опш-
тих знања изведена је својеврсна пе-
риодизаци ја деловања равногорске ор-
ганизације. Сукоби са партизанима, 
периоди пасивности, преговори са 
Немцима, расправа о слову „3" као 
пропагандном покушају, колаборација 
и л и егзистенција , војна структура, 
т е р и т о р и ј а л н а организација , изглед, 
н а о р у ж а њ е и опрема, старешински 
састав, морал и дисциплина , пропа-
ганда, битка за Србију, покушаји 
преласка у Срем и д е ф и н и т и в н и по-
раз - тематске су целине окупљене 
око т р и в е л и к а одељка „Вишестрани 
грађански рат под окупацијом", „Рав-
ногорска организација у зениту" и 
„Слом равногорске организације" . 

У чему је знача ј књиге у којој се 
п р е п л и ћ у л о к а л н о и опште? Реч је, 
пре свега, о ј едној од запостављених 
тема у српској историографији , а у 
и с т о р и о г р а ф и ј и о Ваљеву она је на 
н е к и н а ч и н противтежа досадаш-
њ и м радовима о рату. Њ е н значај је 
и у гоме ш г о се у потпуности уклапа 
у захтеве модерне историографије 
која п а ж њ у истраживача све више 
усмерава ка и с т о р и ј и на микро пла-
н у и и с т о р и ј и српског друштва чије 
особености сагледава преко радова 
ко ји о п ш т у појаву и с п и т у ј у на ло-

калном нивоу. Историчари тиме не 
напушта ју теме о глобалним појава-
ма већ им се приближава ју и враћају 
са задатком да их осмотре и потпу-
није сагледају из другог угла. К њ и г а 
„Ваљевски равногорци" наводи и на 
размишљање о богатом искуству Ср-
ба у 20. веку, чему је њен аутор 
предано посвећен. То искуство, а 
историчари су направили биланс, бе-
лежи да је српски народ у 20. веку 
водио пет ратова, доживео две окупа-
ције, два геноцида, три пута губио и 
три пута стварао државу. К њ и г а ко-
леге Димитријевића је добар подсти-
цај и да се свако ко је наднет над 
историјом и судбином српског наро-
да, запита какве су српске поли-
тичке, војне и интелектуалне елите 
када нису успеле да обезбеде срп-
ском народу бољу судбину, да л и су 
имале могућност избора, колико је у 
њиховим програмима било простора 
за алтернативна решења, колико су 
разумеле светске историјске проце-
се... У питању је књига која ни је 
никаква рехабилитација Драгољуба 
Михаиловића и л и подстицање новог 
мита о њему. 

Књига неизбежно наводи и на 
размишљање о првим личностима 
сукобљених покрета - Јосипу Брозу 
и Драгољубу Михаиловићу. Од њи-
хових способности, личних каракте-
ра и историјске улоге коју су преузе-
ли, није зависила само судбина по-
крета које су предводили већ и суд-
бина српског народа. Различите вој-
ске којима су у прошлости припада-
ли, сусрелс су се на обронцима ва-
љевских планина током Првог свет-
ског рата. Први је био у окупатор-
ској други у ослободилачкој. Судби-
на је хтела да се, генерацијски бли-
ски, Јосип Броз и Драгољуб Михаи-
ловић, први рођен 1892. други 1893. 
године, у пуној животно ј зрелости 
а л и у нешто другачи јим улогама по-
ново сретну на подручју ваљевских 
села 1941. године у новом светском 
рату и у условима окупације земље 
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као вође два а н т и ф а ш и с т и ч к а и ан-
т и о к у п а т о р с к а покрета. Иако на че-
л у два о с л о б о д и л а ч к а покрета, разд-
в а ј а л е су их непремостиве разлике: 
п р в и н и ј е б и о Србин, био је профе-
с и о н а л н и в о ј н и к партије , функцио-
нер К о м и н т е р н е и л и ч н о с т без вој-
н и х школа; д р у г и је био представник 
српске во јне елите , ш к о л о в а н и офи-
цир, човек богатог ж и в о т н о г и вој-
н и ч к о г и с к у с т в а у к о р е њ е н у тради-
ц и ј у српског села и во јник ко ји је 
свој п а т р и о т и з а м осведочио у бал-
канском и Првом светском рату. Јо-
с и п Броз, са искуством и л е г а л н о г 
рада, као човек ко ји је, по речима 
историчара , з б у њ и в а о својом тајно-
витошћу, конспиративним наступом, 
опрезношћу, ритуалом опхођења, сти-
лом понашања, елеганци јом одевања, 
с к р и в а ј у ћ и се иза 34 псеудонима са 
ц и љ е м да у о к в и р у ослободилачког 
рата изведе р е в о л у ц и ј у и преузме 
власт, за собом је имао „међународну 
о с м а т р а ч н и ц у К о м и н т е р н е " која му 
је о м о г у ћ а в а л а да боље разуме 
међународне околности , створи ди-
с ц и п л и н о в а н у у централизовану вој-
ску, пронађе своје место у оквиру 
савезничке стратегије , стратеги јом 
борбености и о ф а н з и в н о с т и не во-
д е ћ и р а ч у н а о жртвама, које га, када 
је у п и т а њ у српски народ, као н и 
савезнике н и с у интересовале , оства-
р и победу и надвиси с у п а р н и ч к у 
страну. Док су Броз и његова парти ја 

1941. године и м а л и предност дваде-
сетогодишње илегале , фанатизовано 
чланство и парти јски снажно цен-
трализовану организацију , Михаи-
ловић је имао иза себе владу у еми-
грацији, подршку западних савезни-
ка, статус легалне и л е г и т и м н е вој-
ске. Све своје предности Михаило-
вић је до краја рата изгубио . Као 
човек који је пре свега био обузет 
е г зистенци јалним фактором, неспре-
ман да олако жртву је војне ј единице 
и становништво, Михаиловић н и ј е 
био у могућности да као Броз до 
краја разуме п о л и т и к у савезника и 
с у ш т и н у међународних односа, гу-
ра јући себе све више у изолациони-
зам. Био је опседнут: очувањем срп-
ског народа, а л и га ни је сачувао од 
превеликих жртава; у н и ш т е њ е м ко-
муниста које је сматрао на јвећим не-
пријатељем српства, а л и је од њ и х 
поражен, спасавањем Срба од гено-
цида у НДХ, а л и ни је успео да га 
спречи; задржавањем предратног sta-
tus qvo-a и у послератном раздобљу, 
што му није пошло за руком. Развој 
догађаја показао је да је Броз држао 
све конце у својим рукама и да је 
ситуаци ју процењивао кроз призму 
л и ч н о г престижа и успона, а равно-
горска организација недорасла да 
судбину српског народа узме у своје 
руке - да се послужимо речима ауто-
ра књиге - дала је на јвише што је 
могла. 
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РАТОВАЊЕ ПЕТОГ ПЕШАДИЈСКОГ ПУКА 
КРАЉА МИЛАНА 

Приредио Здравко Ранковић, Колубара-Ваљево, Ваљево 1998,307 

Пети пешадијски пук краља Ми-
лана, стациониран у мирнодопском 
периоду у Ваљеву, једна је од елит-
н и х ј единица српске војске која је у 
балканским ратовима, као и Првом 
светском рату, прешла дуг ратни пут. 
Генерално посматрано та ј ратни пут 
је у н а ј в а ж н и ј и м цртама познат, јер 
су сачувани бро јни и разноврсни 
извори првог реда ко ји о томе гово-
ре. Бољем познавању живота и дело-
вања по јединих јединица, поред по-
м е н у т и х извора првог реда, доприно-
се и р а т н и дневници, како официра и 
војника, ко ји су л и ч н о г карактера, 
тако и во јних формација. У изворима 
те врсте налазимо податке не само о 
о п ш т и м кретањима, већ и свакоднев-
ном ж и в о т у во јника и официра, на-
ч и н у попуњавања и покретања једи-
нице, борбеном расположењу и од-
носу према р а т н и м циљевима. 

Ратни дневници Петог пешадиј-
ског пука краља Милана, об једињени 
у књизи Ратовање Петог пешадиј-
ског пука краља Милана 1912-1920, 
пример су управо такве грађе. Сам 
р у к о п и с имао је необичан историјат, 
што је свакако један од разлога због 
ко јих се дуго чекало на његово објав-
љивање . Током Априлског рата 1941, 
Д н е в н и к је н е п о з н а т и официр оста-
вио породици Тодосића у селу Миро-
саљцима код Ариља. Године 1945, 
преузела га је среска милиција , да би 
га десет година касније Народни од-
бор Среза ариљског предао Народ-
ном музеју у Ужицу, где се и сада 
налази . 

Р у к о п и с Дневника хронолошки 
обухвата време од мобилизације пу-
ка у о ч и и з б и ј а њ а Првог балканског 

рата, до демобилизације резервног 
састава маја 1920, мада се ј единица у 
мирнодопски гарнизон у Ваљево вра-
тила тек 1924. 

У првом делу, под насловом За 
Косово - Куманово, описана је моби-
лизација резервног састава, попуна и 
опремљеност пука, као и покрет ка 
јужним границама, после чега је от-
почео Први балкански рат. Наведени 
су бројни подаци о учешћу у борбама 
код Куманова, Прилепа и Битоља и 
транспорту јединице преко Грчке у 
Скадар, где је требало да са другим 
српским формацијама помогне црно-
горској војсци у заузимању тог града. 
Изнета су занимљива запажања о са-
дејству са другим јединицама, посеб-
но артиљеским, али и грешкама ви-
ших команди у руковођењу операци-
јама, услед чега је долазило до непо-
требних губитака. 

У другом делу, За Сливницу-Бре-
галница, дат је опис учешћа пука у 
Другом балканском рату, вођеном 
1913. против Бугарске. Поред делова-
ња пука на фронту, у саставу Треће 
армије, аутор Дневника осврнуо се и 
на узроке који су довели до рата 
између дојучерашњих савезника, пре 
свега на македонско питање, чиме 
добијамо увид у став официрског 
кадра према том проблему који је, 
разумљиво, био потпуно истоветан 
са трену гном државном политиком. 
Дневник се завршава описом демоби-
лизације након рата, односно сво-
ђења бројног стања у мирнодопски 
састав. 

Трећи, на ј знача јни ји део, наслов-
љен Брат је мио које вере био, по-
свећен је учешћу у Првом светском 
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р а т у од његовог изби јања до конач-
н о г завршетка операција на северној 
г р а н и ц и новостворене Краљевине Ср-
ба, Хрвата и Словенаца почетком 
1920. У периоду од почетка рата 1914. 
до фебруара 1916. вођена су два опе-
рацијска дневника . Разлог томе је 
ч и њ е н и ц а да је рат затекао кадров-
ски састав у Косовској Митровици, 
одакле је пук упућен на југозападну 
границу, док је део официрског кадра 
кренуо у Ваљево са задатком да 
м о б и л и ш е резервни састав. Тиме ће 
пук п р а к т и ч н о б и т и подељен на две 
јединице, Кадровски Пети пешадиј-
ски пук краља Милана и Пети пе-
шадијски пук краља Милана I позива 
народне војске. 

Дневник кадровског пука вођен је 
од објаве рата и у њему се опису ју 
борбе на граници у Рашкој области 
(Санџаку) 1914-1915, одлазак на ис-
т о ч н у границу где је ј единица била 
ангажована у одбрани Књажевца од 
Бугара, а затим повлачење преко Цр-
не Горе и северне Албаније до мора, 
након чега је уследила евакуација на 
острво Крф. Кадровски пук је 26. 
фебруара 1916. спојен са пуком првог 
позива, чиме је та формација српске 
војске поново постала јединствена. 
Дневник пука првог позива народне 
војске знатно је о б и м н и ј и и богати ји 
подацима. П у к је почетком рата бра-
н и о подручје Лознице, а затим у 
Колубарско ј бици био задужен за 
непосредну одбрану Ваљева и обла-
сти око реке Љ и г . Даље су наведени 
подаци о одбрани границе у јесен 
1915, повлачењу преко Црне Горе и 
А л б а н и ј е све до реорганизације вој-
ске на Крфу фебруара 1916. У даљем 
тексту Дневник се односи на поново 
об једињен Пети пешадијски пук. У 
њему се прате одлазак на Солунски 
фронт, учешће у Ка јмакчаланској 
бици, фронтовски ж и в о т и битке за 
ослобођење Србије у јесен 1918. На 
кра ју се н а л а з и Дневник о деловању 
пука 1919. и 1920. у приморју ново-
створене Краљевине СХС и на њено ј 

северној граници, где се сукобљавао 
са трупама тзв. Корушке владе, све до 
демобилизације . Резервни састав пу-
ка демобилисан је у периду март-мај 
1920. 

Дневник пука првог позива поде-
љен је по годинама, с т и м што пода-
ци за 1919. и 1920. чине једну целину . 
У њему су наведени и многи првора-
зредни извори, попут наређења ко-
манде Дринске дивизи је упућених 
пуку, и извештаја команди дивизи је 
о стању на операционом подручју 
пука. Дневник даје јасну слику о 
унутрашњем животу јединице и ра-
сположењу војника и официра. При 
његовом читању треба у обзир узети 
и следеће: Дневник није дат у извор-
ном облику већ је, као што констату-
је и приређивач, списе преуредио 
пуковник Светомир Г. Николић, ко-
мандант пука, од новембра 1926. до 
краја 1927, док тачност података сво-
јим потписом потврдио пуковник 
Андрија М. Башановић. Мада тиме не 
можемо искључити могућност да је 
пуковник Николић без намере могао 
изоставити део л и ч н и х запажања 
оних који су писали оригиналне бе-
лешке, то се највероватније није пу-
но одразило на веродостојност тек-
ста, јер су операцијски дневници на-
стали у штабовима, б и л и строго вој-
ничког карактера, без великих мо-
гућности да у њих уђу л и ч н и ставо-
ви. Приређивачки посао сведен је на 
неопходне лекторске интервенције и 
тачно ишчитавање имена појединих 
личности и л и топонима из рукопи-
са пуковника Николића. Тиме је ру-
копис прилагођен савременим језич-
ким, односно правописним нормама. 
Како белешке обилу ју подацима о 
личностима, географским појмовима 
и догађајима, захтевало би превише 
простора да се у посебним напомена-
ма и д е н т и ф и к у ј у и о њима да ју најо-
сновније информације, па приређи-
вач то није ни чинио. 

На крају се налази Списак офици-
ра и војних чиновника у току рата 
1914-1920. као и текст Одлазак војске 
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на границу 1912, преузет из књиге 
Србија у ратовима 1912-1918, са ос-
вртом на ваљевски крај, штампане 
1972. у Ваљеву, у коме се даје слика 
расположења становништва уочи Пр-
вог балканског рата. Фотографије 
(укупно 36) Драгомира Глишића, ака-
демског сликара који је учествовао у 
ратовима 1912-1918, настале на Со-
лунском фронту, додатно употпуњу-
ју слику фронтовског живота дату у 
Дневнику. 

Приређивач Здравко Ранковић се 
у Поговору кратко осврнуо на фор-
мирање Пе гог пука и Дринске диви-
зијске области у целини, којој је пук 

формацијски припадао. Такође је дао 
најзначајније податке о самом Днев-
нику, његовом настанку, интервен-
цијама које је претрпео и судбини 
током Другог светског рата и касни-
је. Због природе тог текста можда би 
било примерније да је дат као Пред-
говор, чиме би се читалац на почет-
ку упутио у даљу садржину књиге. 
Објављивање Ратног дневника Пе-
тог пешадијског пука значајан је из-
давачки подухват којим је један до 
сада мало познат рукопис прибли-
жен не само будућим истраживачи-
ма, већ и ширем кругу читалаца. У 
томе је и највећа вредност ове књиге. 
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Марко Павловић: МАНАСТИРИ 
ШАБАЧКО-ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИЈЕ, 

Православиа народна хришћанска заједница, Шабац 1998 

Својим доприносима на верском, 
к у л т у р н о м и општедруштвеном пла-
ну, истакнуто место међу непролаз-
н и м вредностима нашег национа 
заузима ју српски манастири. Стога, 
појава сваког рада ко ји валоризује 
њихове истору јске улоге, завређује 
посебну пажњу. Једно од таквих дела 
је и књига шабачког протојереја ста-
врофора Марка Павловића МАНАСТИ-
РИ ШАБАЧКО-ВАЉЕВСКЕ ЕПАРХИ-
ЈЕ, која се из штампе појавила крајем 
1998. године. 

На почетку књиге прота Павло-
вић даје краћи предговор у ком, гово-
р е ћ и о вековном знача ју српских ма-
настира, набраја неке од оних који су 
у р а н и ј и м периодима постојали на 
т е р и т о р и ј и коју данас покрива Ша-
бачко-ваљевска епархија, напомињу-
ћи да је себи за циљ поставио да 
представи истори јат само оних мана-
стира „који су то и данас". Оваквим 
самоограничавањем визуре свог де-
ловања аутор пред читаоце износи 
краће хронике тринаест „појушћих" 
манастира, од оних ко ји потичу од 
старина, као што су: Ћелије, Бого-
вађа, Троноша, Каона, Чокешина, Ра-
довашница, Петковица, Грабовац и 
Пустиња, преко некада активног а 
скоријих година обновљеног мана-
стира Докмир, до недавно основаних 
манастира Лелић, Илиње и Соко. Та-
ко ова к њ и г а представља збирку од 
т р и н а е с т међусобно независних чла-
нака у ко јима се аутор труди да 
изнесе све што зна о сваком манасти-
р у понаособ. Сваки од тих чланака 
п о ч и њ е краћом белешком о манасти-
ру, у ко јо ј су дате његове основне 

„генералије" (о географском поло-
жају, свецу заштитнику, д а н а ш њ и м 
старешинама и духовницима, број-
ности братства, односно сестринс-
тва), из којих се даље развија њихова 
хроника. Строгим хронолошким ре-
дом, од првог познатог помена мана-
стира до данашњих дана, аутор пред 
читаоце износи све оне чињенице до 
којих је дошао. Изложено ткиво је 
саткано од разноврсних сазнања: за-
бележених етимолошких легенди, 
помена у пописима, информација из 
записа са маргина црквених књига, 
натписа са епиграфских извора, забе-
лежака из дела разних путописаца, 
усмене традиције... На т а ј н а ч и н је 
створен мозаик који илустру је ра-
зличите елементе прошлости везане 
за манастир: његов настанак, покрет-
ну и непокретну имовину, људе ко ји 
су у њему живели и л и се у њему 
краће време задржавали... Кроз исто-
р и ј у манастира приказане су и суд-
бине њихових конкретних подвиж-
ника, али и целог нашег народа. 

Бурна историја ових простора је 
оставила своје трагове и на манасти-
рима, ко ји су р у ш е н и и обнављани, 
даривани и пљачкани.. . Прота Па-
вловић је желео да своје читаоце 
упозна са свим т и м елементима на-
ше прошлости, онолико колико сам 
зна и како уме. 

У склапање овог мозаика, и л и 
тачније ових тринаест мозаика, ау-
тор је ушао без икаквих истражи-
вачких амбиција и без претензија да 
изнесе било шта ново, раније необ-
јављено, историографској струци не-
познато. У маниру вишедеценијског 

192 



Марко Павловић: Манастири шабачко-ваљевске епархије.. 

п а ж љ и в о г и систематског читаоца, 
он је осетио потребу да другима, на 
ј едном месту, п р у ж и оно знање које 
је сам стицао из многих монографи-
ја, чланака, расправа, скица и прило-
га. Са т а к в и м п л е м е н и т и м циљем, 
у л о ж и в ш и н е м а л и труд, у п у ш т а ј у ћ и 
се у компилације , аутор је н а ч и н и о и 
н и з грешака т и п и ч н и х за неструч-
њаке, чи је познавање материје ни је 
пропраћено и упознавањем основ-
н и х историографских метода које би 
о м о г у ћ и л е да к њ и г а потпуније оп-
равда своју намену. Зато је ова књига 
за стручњаке, професионално заин-
тересоване за ову тематику, без неке 
веће користи, јер све што је у њој 
изнето , па и знатно више и исправ-
није , већ могу пронаћи у претходној 
л и т е р а т у р и . Поред тога, недостатак 
к р и т и ч к о г апарата у виду фуснота, 
знатно отежава истраживачко ко-
р и ш ћ е њ е књиге . Истовремено, неу-
п у ћ е н и м читаоцима, којима је књига 
превасходно намењена, пружају се 
извесна основна сазнања сабрана на 
једном месту, која их на први поглед 
могу задовољити, а л и због одсуства 
сваке к р и т и ч н о с т и у компилацији , и 
некоришћења поузданије , литерату-
ре, о н и су ускраћени за многе позна-
те и важне чињенице , оптерећени 
непотребним и д у г и м екскурсима 
изван основне теме, а неретко и не-
т а ч н и м подацима, а понегде и дове-
д е н и у забуну противречним инфор-
мацијама које се о истом питању 
могу пронаћи на р а з л и ч и т и м стра-
ницама. 

О с н о в н и узрок наведених недо-
статака се уочава већ самим прегле-
дом списка коришћене литературе , у 
ком су и з о с т а в љ е н и наслови многих 
радова ко ји б и аутору п р у ж и л и до-
датна драгоцена сазнања и помогли 
да се ч и т а о ц и подробније и правил-
н и ј е обавесте о м н о г и м важним еле-
м е н т и м а прошлости манастира. Та-
ко, поред неких других, недостају и 
н а с л о в и следећих књига : Бранко Ву-
јовић: Уметност обновљене Србије; 

Боривоје Маринковић: Хаџи Р у в и м -
пре целине пре смисла 1.-2.; Слобо-
дан Милеуснић: Водич кроз манасти-
ре у Србији. Недостају такође и мно-
ги квалитетни прилози из разно-
врсних зборника и часописа (нпр. 
Гордана Бабић: Старе цркве у Ваље-
ву, Ваљево - постанак и успон град-
ског средишта; Јованка Калић: Гра-
дац у Ваљеву, исти зборник; Радмила 
Радић: Шабачко-ваљевска епархија и 
њени епископи 1945-65, Ваљево 1945-
1965; Биографски лексикон ваљев-
ског краја, св. 1-6....), као и огроман 
корпус радова завичајне историогра-
фије ваљевског краја. 

Не познајући бројну неопходну 
литературу, а истовремено некри-
т и ч к и приступа јући радовима које 
познаје, аутор је у своју к њ и г у пре-
нео многе заблуде. Тако је, упозна-
ј у ћ и читаоце са могућим средњове-
ковним пореклом манастира Ћ е л и ј е , 
некритички пренео више него сум-
њиву причу о наводној честој сеоби 
једног манастира по ваљевском крају 
(стр. 11-12), истовремено не поку-
шавајући да објасни шта би то ука-
зивало на тврдњу да су остаци старе 
цркве недалеко од Ћ е л и ј а б и л и тра-
гови манастира Градац из 11. века, а 
не, на пример, остаци неког старог 
елемента манастира Ћ е л и ј е (из 16, 
17, 18. века???), на чијем ткиву се 
данас не уочавају никакви трагови 
старији од два века?! Такође, када је 
реч о манастиру Грабовац, ниједном 
речју се не објашњава шта то указује 
да би он могао бити једна од цркава 
које је православни београдски епи-
скоп подизао изван Београда у 13. 
веку (стр. 141). На исти начин, ничим 
не аргументује погрешну тврдњу да 
се Хаџи Рувим Нешковић, заједно са 
протом Матејом Ненадовићем шко-
ловао у Купинову код Игњата Ђу-
рића (стр. 23; када је Прота Матеја 
рођен 1777. године Рувим је, као свеш-
теник бабинолучки оставио свој пр-
ви познати запис, видети Хаци Ру-
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вим - пре ц е л и н е пре смисла 1, ст. 
39). С л и ч н о је и са тврдњом (стр. 
14-16) да је Х а џ и Р у в и м имао брата 
ко ји је био и г у м а н Ћ е л и ј а и звао се 
С и м е о н Бркић (о Симеону и њего-
вим везама са Р у в и м о в и м братом Ни-
колом видети биографију Симеона 
Бркића у Биографском лексикону 
Ваљевског краја свеска 2. и на више 
места у к њ и з и Боривоја Маринко-
вића, Хаџи Рувим - пре целине пре 
смисла). 

Преносећи, из различите литера-
туре, чињенице које се односе на 
иста питања, аутор на појединим 
местима, дигресијама, доводи читао-
це у забуну. Тако на странама 14. и 
15. исправно тврди да је Хаџи Рувим 
Гроб господњи обишао 1784-5. годи-
не, а потом (стр. 49) се читаоцу суге-
р и ш е да је то било тек после обнове 
манастира Боговађа 1795. У сличне 
контрадикторности спада и негација 
исправне чињенице да је манастир 
П у с т и њ а запаљен у једном турском 
пљачкашком походу током послед-
њег аустро-турског рата (стр. 157), 
погрешном тврдњом да су после тог 
похода остали н е у н и ш т е н и „само цр-
ква у П у с т и њ и и манастир Грабо-
вац" (стр 119). 

Преносећи из раније литературе 
разноврсне податке, аутор претерано 
често ч и н и и екскурсе, удаљавајући 
се и превише изван основне теме. 
Неретко, т и екскурси су у функци ји 
основног текста, мада су понекад не-
потребно обимни, а л и има и приме-
ра када су потпуно непогребни. Та-
ко, у оквиру прилога о манастиру 
Ћ е л и ј е , у делу текста посвећеном 
с в е ш т е н и к у А н д р и ј и Јовановићу, о 
п о м е н у т о м Јовановићу се, у пар ре-
дова, износе само на јосновни ји пода-
ци, уз завршну констатацију: „Нај-
већа му је заслуга покрштавање Ци-
гана", да б и на следећих неколико 

страна (25-28), било р е ч и о Ц и г а н и м а 
уопште у Србији, Ваљеву, Шапцу... 

Износећи тако многе непотребне 
чињенице, аутор је, са друге стране, 
о неким манастирима пропустио да 
помене бројне веома значајне, а поз-
нате, информације везане за основну 
тему његовог рада. Тако се ни једном 
речју не помињу познате уметничке 
школе које су крајем 18. и на самом 
почетку 19. века веома активно дело-
вале у Докмиру и Боговађи (видети: 
Бранко Вујовић: Уметност обновље-
не Србије), и л и рад свештеника Јова-
на Хаџића, сина Хаџи Рувимовог, у 
манастиру Ћели је , где је и сахрањен 
и где се и данас може видети његов 
гроб. 

И поред труда и племенитих по-
буда које се аутору морају признати, 
ова књига није требало да изађе из 
штампе без активног и компетен-
тног рецензентског деловања, које 
би морало да има и стручну консул-
тативну и менторску функцију , а не 
да се своди на пуко појављивање 
имена рецензента (Стана Муњић) у 
импресуму, и писања штурог и уоп-
штеног поговора. Међутим, како се 
књига већ појавила пред читаоцима, 
надамо се да ће, управо својим недо-
стацима, дати подстицај за нове, оз-
биљније и садржајније радове на ис-
траживању прошлости манастира 
Шабачко-ваљевске епархије. Ова важ-
на и исцрпна тематика неоспорно 
завређује дело у коме би се, стручно 
и квалитетно, обрадили истори јати 
свих данас постојећих манастира, 
благо њихових ризница и библиоте-
ка, записи са маргина књига, натпи-
си са епиграфских споменика..., као 
и историјати некада постојећих ма-
настира на овим просторима. Ако 
књига проте Павловића и н и ц и р а на-
станак једног таквог дела, т и м чи-
ном би оставила свој траг у историо-
графији. 
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Борисав Челиковић: СВЕТИЛИШТА РУДНИЧКОГ КРАЈА, 
Каленић, Крагујевац 1998. 

У т р а г а њ и м а за непознатим еле-
м е н т и м а прошлости, у жару да се 
дотакну нових сазнања и дотакну 
и с т и н е о прошлој стварности, исто-
р и ч а р и покаткад заборављају на зна-
ча ј ко ји у њихово ј професионалној 
м и с и ј и може да има критичко-ана-
л и т и ч к о обједињавање старих, од ра-
није , и л и скорије, познатих историј-
ских истина , расутих по различи-
тим, често обичном читаоцу тешко 
доступним, публикацијама Њиховим 
стручним, критичким, обједињавањем 
могу да настану дела која као своје-
врсни приручници представљају дра-
гоцено врело сазнања за ширу, заин-
тересовану публику , свеобухватно 
д е л у ј у ћ и на н а ј д и р е к т н и ј и могући 
начин на позитивно формирање друш-
твене свести а да истовремено не 
буду без знача ја за стручну јавност. 
У такве радове спада и књига исто-
ричара , професора горњомилановач-
ке Гимназије , Борисава Челиковића: 
СВЕТИЛИШТА РУДНИЧКОГ КРАЈА 
која се половином прошле године 
п о ј а в и л а из штампе у издању Кале-
н и ћ а из Крагујевца. 

У к њ и з и СВЕТИЛИШТА, Челико-
вић је читаоцима понудио преглед 
црквених споменика који постоје, 
и л и су некада посто јали на просто-
р и м а р у д н и ч к о г планинског масива, 
с т и м што је своју историографску 
в и з у р у о г р а н и ч и о само на оне цркве 
и манастире настале пре почетка 19. 
века, оправдано сматра јући да са срп-
ском р е в о л у ц и ј о м отпочиње нови 
период ко ји карактерише замах црк-
веног градитељства , те б и грађевине 
п о д и г н у т е од тог времена требало да 
буду предмет посебног истражива-

ња. Обрађујући рудничке светиње, 
настале пре обнове српске државе, 
аутор њихов развој прати до данаш-
њих дана, заснивајући своје излага-
ње на знањима из веома бројне и 
разноврсне литературе и објављених 
извора, знатно обогаћеним сазнањи-
ма стеченим приликом самопрегор-
ног обиласка терена. 

Пре него што је пред читаоце 
презентовао проблематику основног 
истраживачког питања, Ч е л и к о в и ћ 
је у основним цртама изнео истори-
јат рудничког краја, да јући тако ски-
цу историјске вертикале која је ди-
ректно условљавала свеколике суд-
бине рудничких храмова Ц е н т р а л н и 
део књиге се састоји из четири по-
главља. У првом су обрађени мана-
стири-. Благовештење, Вољавча, Ни-
коље, Враћевшница и Вујан, док су у 
другом поглављу приказане цркве, и 
то Светог Николе у Рамаћи, Арханге-
ла Михаила у Борчу, Архангела Ми-
хаила у Брезовцу, и Светог И л и ј е у 
селу Ба. У трећем поглављу су пред 
заинтересоване читаоце и з н е т и по-
даци о темељима, нађеним остацима 
цркава и манастира са падина Рудни-
ка. То су: Петковица, црква Светог 
Јована у Дићу, Мрњина црква у Бе-
чевици, манастир Јошевац, манастир 
Ваведење у Славковици, као и низ 
остатака из старог Рудника, Мајдана 
и Борча. Иако најмање, посебну вред-
ност има завршно, четврто поглав-
ље, у њему су, по азбучном реду, уз 
краће и л и дуже осврте, пописана 
светилишта којих више нема, одно-
сно о н и храмови из прошлости руд-
ничког краја, ч и ј и остаци нису до 
данас пронађени, а л и за чије постоја-

195 



Владимир Кривошејев 

ње се зна из р а з л и ч и т и х историјских 
извора. 

И з л а г а њ е о сваком храму понао-
соб Ч е л и к о в и ћ започиње његовим 
историјатом, од етимолошких леген-
д и и првог помена, преко различи-
тих догађања која носе векови, до 
д а н а ш њ и х дана. Не у п у ш т а ј у ћ и се у 
претерану фактографију, аутор о сва-
ком храму ствара непретенциозну 
п р и ч у засновану на к р и т и ч к и прове-
р е н и м подацима, р а з л и к у ј у ћ и битно 
од небитног , проверено од непрове-
реног, историјске чињенице од ле-
генди и маште. Представљајући ис-
тори јат р у д н и ч к и х све гилишта, кроз 
и з л а г а њ а о градњи и даривању, и 
кроз приче о р у ш е њ и м а и обновама, 
аутор даје и скице бурне прошлости 
нашег народа у целини. Манире 
школованог историчара Челиковић 
не запоставља н и онда када, завр-
ш и в ш и са историјатом храма, прела-
зи на презентацију његових матери-
ј а л н и х вредности. Свестан граница 
до којих један историчар може да 
иде у презентаци ји резултата истра-
ж и в а њ а других наука, и строго их 
пошту јући , веома вешто је успео да 
не прекорачи у дилентатизам када са 
прошлости храмова прелази на пре-
зентаци ју покретних и непокретних 
к у л т у р н и х добара. Тако је читаоци-
ма предочио разнолико културно бо-
гатство р у д н и ч к и х храмова, од црк-
вених објеката и помоћних зграда, 
преко сачуваних фресака, икона и 
различитих покретних културних до-
бара чуваних у ризницама, до епи-
графског наслеђа. 

У свом мултидисциплинарном при-
ступу, с и н т е т и з у ј у ћ и резултате ис-
ториографи је са сазнањима археоло-
гије , етнологи је , историје уметносту 
и архитектуре , аутор ствара комп-

летне монографске минијатуре , код 
којих је текстуално излагање обо-
гаћено веома бројним, а л и сврсисход-
ним прилозима. Приложене географ-
ске карте, стари цртежи, архитектон-
ске и археолошке скице и планови, 
фотографије храмова и блага чува-
ног у њима, доприносе да читалац 
добије бројније информације и што 
вернију представу о описаним мана-
стирима и црквама. Поред тога, за-
слугом дизајнера Рада Ранчића, сви 
прилози су зналачки и стручно уком-
поновани у корпус књиге, тако да не 
само да обогаћујући и д о п у њ у ј у ћ и 
сазнајне вредности текста, већ књи-
зи дају и посебне естетске квалитете. 

У послу који је предузео аутор је 
пред себе поставио само један циљ: 
да створи књигу која би све лепоте и 
богатства сакралних објеката разасу-
тих по падинама Рудника приказала 
неупућеној , широкој читалачкој пу-
блици, и у томе је потпуно успео. 
Шта више, књига би могла да буде 
драгоцен приручник, путоказ и број-
ним стручњацима професионално 
заинтересованим за различита пита-
ња из историје, историје уметности 
и археологије. Кажемо могла, мада 
она то донекле и јесте, али је недо-
стајао врло мали додатни ауторски 
напор у изради потпуно изоставље-
ног стандардног критичког апарата 
да она то буде и у потпуности, а да се 
опет не наруши њена основна „све-
товна" намена. Овако, без неопход-
ног научно-критичког апарата који 
би омогућио проверу и компарацију 
података, указу јући истовремено на 
порекло веома богатог и разноврс-
ног фактографског материјала, свако 
стручно коришћење ове занимљиве 
књиге је више него отежано. 

196 



Владимир Кривошејев 

ПОМОЋ ХИЛАНДАРУ НАРОДА СРЕЗА ТАМНАВСКОГ 
1855 ГОДИНЕ 

Приредио Љубодраг Поповић, 
Ваљево, Историјски архив Ваљево и ИП Колубара, 1999. 

Средином текуће 1999. године, из-
ласком из штампе књиге Помоћ Хи-
ландару народа Среза тамнавског 
1855 године, заокружена је вредна и 
корисна активност архивског савет-
ника Архива Србије Љубодрага Попо-
вића на приређивању сазнајно драго-
ценог документа са пописом ста-
новника једног дела ваљевског краја 
ко ји су крајем 1854. и почетком 1855. 
године дали прилоге за Хиландар. 
Пре презентације овог историјског 
извора Поповић је пред читаоце из-
нео свој ауторски пролог посвећен 
одређеним сазнањима везаним за нај-
познатију задужбину Немањића. 

После краћих бележака о истори-
јату Хиландара и архивалијама чува-
н и м у њему, опаски о сређивању и 
проучавању манастирске архиве и 
научницима који су радили на тим 
активностима, Поповић је с правом 
закључио да је основна пажња ис-
траживача најчешће била уперена 
према средњовековним документима 
док је хиландарским архивалијама 
из нама б л и ж и х времена посвећива-
но зачуђујуђе мало пажње. Даље се 
наводе неке од ретких и углавном 
селективних употреба архивске гра-
ђе Хиландара из нововековног пе-
риода, да би аутор, потом, у основ-
н и м цртама приказао везе манастира 
са српским крајевима у Хабзбуршкој 
монархији, са Карађорђевим устани-
цима, са Србијом из времена Ми-
лоша и Михаила Обреновића, Алек-
сандра Карађорђевића... Историограф-
ска представа о т и м питањима је 
изнета у ш и р о к и м потезима на осно-
ву бројне и разноврсне архивске гра-

ђе чуване превасходно у Архиву Ср-
бије. После овог сажетог, али заним-
љивог и сазнајно вредног увода, ау-
тор је на сличан начин, али знатно 
конкретније, маниром искусног исто-
ричара-архивисте, синтезом бројних 
регести и цитата, у даљем тексту дао 
богате скице конкретних потеза хи-
ландарског братства на активности-
ма прикупљања помоћи манастиру. 
Заинтересован читалац може у о ч и т и 
да то није био самоиницијативан и 
неорганизован чин. Одигравао се уз 
дозволу и помоћ највиших власти 
Србије. Снабдевени потребним доз-
волама хиландарски калуђери су, не-
ретко у пратњи пандура, обилазили 
Србију прикупљајући донације. Од 
сакупљеног новца, калуђери и њихо-
ви пратиоци су део добијали за своје 
трошкове. Поред тога, по предаји 
прикупљеног новца манастиру, они 
су од његове управе добијали и по-
себне награде. Тако се у књизи нала-
зи и претпоставка, преузета из савре-
мених извора, да би калуђер који је 
сакупио 380 дуката, као награду за 
свој труд могао добити најмање 80 
дуката. 

Један од хиландарских калуђера 
који је прикупљао помоћ по Србији, 
био је и извесни Софроноје. Он је 
током јесени и зиме 1854/5. обишао 
срез Тамнавски у Ваљевском окру-
жју, као и саму варош Ваљево. О 
својој активности је сачинио прото-
кол у који је уписивао све прилоге. 
Управо та ј протокол и представља 
окосницу Поповићеве књиге. При-
ређујући извор за објављивање, По-
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повић је поштовао аутентичан текст, 
доносећи га без исправки грешака 
уочених у оригиналу , а л и осврћући 
се на њих у оквиру коментара изне-
тих у научном апарату. Уз обиље 
веома корисних и драгоцених ин-
формација, и поред великог личног 
труда приређивача, стручни кори-
сник ове публикације је остао ус-
краћен за неке информације које спа-
Дају у домен критике извора. Уз још 
неке спољне карактере аутентичног 
документа није раз јашњена ни веома 
важна чињеница: где се чува тај по-
пис и како заинтересовани истра-
ж и в а ч и могу доћи до оригинала. Да 
л и је он трезориран у самом Хилан-
дару (на шта индиректно указује ау-
торов приступ из предговора), Архи-
ву Србије (на шта, опет индиректно, 
указује цитирање других докумена-
та везаних за исту тематику), и л и на 
неком трећем месту? Ипак, ако се 
занемаре ови пропусти, неоспорно је 
да се, захваљујући труду приређи-
вача, пред данашњим читаоцима на-
лази вредан преглед 29 тамнавских 
села и вароши Ваљево, са пописима 
домаћинстава, наравно не свих, већ 
оних које су дали прилог, а број 
таквих варира од села до села. На 

списку дародаваца манастира Хилан-
дара налазе се многобројна имена 
чланова бројних породица из ваљев-
ског краја, од за нас анонимних до 
познатих и значајних, какви су б и л и 
Ненадовићи. Наизглед штури попис 
данас представља драгоцен, више-
струко употребљив историјски из-
вор са корисним подацима који све-
доче о демографији, породици, имов-
ном стању, односу становништва 
према Хиландару, труду монаха... Уз 
имена главе породице у протоколу 
су уписивани и остали укућани, као 
и сума која је дата на име прилога. 
Дарови су давани углавном у новцу, 
и износили су од 2 гроша до једног 
дуката, али немали број сељана да-
вао је дарове и у пољопривредним 
производима, претежно у пшеници и 
кукурузу (мумурузу), а забележен је 
и пример једне ваљевске породице 
која је уз новчани прилог од 20 
гроша дала и 1 леп чаршав. 

Објављивањем овог документа при-
ређивач, као и издавачи (Историјски 
архив Ваљево и ИП Колубара) су 
поводом прославе осам векова мана-
стира Хиландар дали значајан до-
принос обележавању овог великог 
јубилеја. 
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Д. СУРДЕЛ: ИСЛАМ 
(превод са француског Никола Бертолино), Плато - XX век, 

Београд-Земун 1998,127 

К њ и г а која је пред нама, првобит-
но је об јављена у оквиру француске 
енциклопедијске збирке ,,Que sais-je?", 
што з н а ч и да је намењена ширем 
к р у г у читалаца, те је тако треба и 
посматрати, а л и може п о с л у ж и т и и 
као полазиште за стицање већих зна-
ња. О знача ју ко ји се, не само у 
Француској , придаје овој теми, као и 
з а н и м а њ у за њу, сведочи и податак 
да је преведена са осамнаестог допу-
њ е н о г издања из 1995. године. 

Дело обрађује све видове ислама 
као монотеистичке религи је , тј . сама 
у ч е њ а и „за једницу коју сачињавају 
присталице те вере и цивилизаци ју 
која је из ње произашла" (стр. 5). По 
свом склопу, у складу са темом, поде-
љ е н о је на седам јасно издвојених 
целина: Мухамед и Куран, Мусли-
мански свет до XIX века, Исламски 
закон, Секташки покрети, Суфизам и 
философија, Интелектуални и умет-
нички живот и Модерни ислам. Посе-
бан део ч и н и библиографија која 
садржи углавном дела на францу-
ском језику . Штета је што она ни је 
д о п у њ е н а насловима об јављеним на 
о в д а ш њ и м просторима. Нажалост, на 
кра ју к њ и г е недостаје регистар лич-
н и х и м е н а и р е ч н и к к љ у ч н и х појмо-
ва, што б и олакшало сналажење и 
у једно з н а ч и л о побољшање у односу 
на изворник . За нас б и било од додат-
н о г значаја , ј ер не располажемо ве-
л и к и м бројем дела енциклопедијске 
природе. 

Сурдел своје издање почиње оба-
в е ш т е њ и м а о простору на коме је 
п о н и к л а на јмлађа монотеистичка ре-
л и г и ј а , као и о самом њеном настан-
ку, т ј . о Мухамедовом животу , по-

чецима проповедања, догађајима по-
сле Хицре (изгнанства), „настанку" 
Курана и одликама „прве прозне 
књиге Арапа". Аутор истиче да то 
није обична књига већ она „која је 
њихов говор уздигла до висина јед-
ног цивилизованог језика, при чему 
из њеног читања и из њеног ритма 
проистичу надахнуће и ритам свеу-
купног живота муслимана" (стр. 16). 

Следеће поглавље односи се на 
политичке околности под којима се 
ширио и развијао ислам. Обрађен је 
период четири прве халифе, те Ума-
јада, Абасида, Умајадског халифата у 
Кордови значајног због ширења кул-
турних утицаја у Европи. Следе стра-
нице посвећене Фатимидима, Селџу-
цима - даваоцима политичког и 
друштвеног уређења које ће б и т и 
узор целом муслиманском Истоку, 
те Монголском царству, подручју 
Магреба, Могулина, Сефевидима и, 
напослетку, Османлијама, ч и ј и м 
опадањем је муслимански свет изгу-
био на животности до XIX века. 

С посебном пажњом обрађен је 
исламски Закон, односно питања ве-
ре, догме и теологије , извора Закона 
(Курана, Суне и развоја правних 
школа), те односа Закона и живота 
верника, верског и друштвеног (што 
подразумева појам „заједнице" -
ума), као и спровођење Закона. Ау-
тор указује да је Куран „верски и 
друштвени законик дат у виду от-
кровења, а из тога проистиче у суш-
т и н и правни карактер ислама, дефи-
нисаног Законом (шеријатом) ко ји се 
примењује искључиво на за једницу 
верника" (стр. 32). Важност Закона је 
у томе што је представљао „главни 
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п р и н ц и п на којем је почивало уре-
ђење, како друштвеног и политич-
ког, тако и верског живота" (стр. 70). 

У наредна два поглавља аутор 
разматра важне теме - секте и наста-
нак и развој суфизма и философије. 
Удаљавање од званичног ислама, ко-
је је било последица политичких спо-
рова око наслеђивања халифовске 
власти, довело је до појаве секташ-
ких покрета (хариџита, шиита, покло-
ника дванаесторице, исмаилита и др). 
Суфизам и философија , ч и ј и је раз-
вој такође „текао по страни Закона, 
понекад чак и против њега, ипак 
представљају делотворне и плодоно-
сне елементе исламског мишљења" 
(стр. 80). Иако су изашли из граница 
правоверности, њихов значај је у то-
ме што су имали велики утицај на 
исламску мисао, јер је пробуђено за-
нимање за области изван правних 
наука. 

О уза јамности религи је и инте-
лектуалног и уметничког стварања, 
којима је посвећено претпоследње 
поглавље, најбоље говори сам Сур-
дел. По њему нам се ислам „више не 
указује само као религија , ни само 
као заједница, већ као основа на којој 
се развила једна цивилизација , чи-
ј и м р а з л и ч и т и м верским, интелек-
т у а л н и м и уметничким испољава-
њима он даје живот - и л и их, у 
на јмању руку, условљава" (стр. 103). 

За нас је свакако најважније по-
главље о модерном исламу због „же-
ље да се (он) победоносно супроста-
ви иностраном уплитању" (стр. 104), 
те да се по економском и културном 
утица ју из једначи са европском ци-
вилизацијом. Наиме, „ислам остаје и 
даље в е л и к и изазов модерној европ-
ској цивилизацији , али не ислам као 
строго р е л и г и о з н и поглед на свет, 
н и т и одређени к у л т у р н и образац 
живота и понашања, већ првенстве-
но п о л и т и ч к о идеолошки пројекти 
засновани на идеологи ји панисла-
мизма и пантуранизма" (С. Терзић, 

Завршна реч на међународном науч-
ном скупу „Ислам, Балкан и велике 
силе (XIV-XX век)", Београд 1997,650. 

Колика је важност овог питања, 
види се у томе да „нова америчка 
спољнополитичка доктрина убраја ис-
лам и муслимане, као такве, међу 
чиниоце светског поретка који се 
више не могу подразумевати у коор-
динатама регионалних, политичко-
економских и интересних подела 
Земљиног шара" (Д. Танасковић, 
Ислам између мита и стварности, у 
1Д. Л. Еспозито, Исламска претња: 
мит и л и стварност?, Београд, 1994, 
258). Чињеница је да оно овде није 
обрађено у тој мери да се може у 
целости сагледати. Наша знања о 
том проблему су непотпуна и по-
грешна, јер су у нас „пробуђени, 
обновљени и обогаћени негативни 
стереотипи о исламу и муслимани-
ма", који су врло животни због ско-
рашњих догађаја (исто, 261). 

Како бисмо разумели своје окру-
жење, па и себе, јер смо и сами 
немалим делом баштиници ислам-
ске цивилизације, нужно је познава-
ње ове теме, за почетак бар у обиму 
који ова књига нуди. 

Када је у питању ислам на ов-
дашњим просторима, треба се оба-
зрети и на стремљења у савременим 
светским стручним часописима. Ту 
имамо низ „теорија које данас цвета-
ју", које „треба схватити врло озбиљ-
но", јер се „ствара једна митолошка 
историја" на основу које „западне 
државе доносе одлуке о Балкану" (в. 
М. Екмечић: „ISLAMIC STUDIES", 
Volume 36, Numbers 2, 3, Summer-Au-
tumn 1997, „Special Issue ISLAMIN THE 
BALKANS, издаје „Islamic Reasearch In-
stitute", Исламабад, Пакистан, ИЧ 
XLIV (1997), Београд 1998,281-293). 

Ha крају, речи хвале треба свака-
ко упутити преводиоцу који је ово 
издање допунио издашним комента-
рима те га је учинио богатијим и од 
изворника. 
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БИБЛИОГРАФИЈА ОБЈАВЉЕНИХ ИСТОРИЈСКИХ 
ИЗВОРА У ГЛАСНИКУ ДСС-а, ОДНОСНО СУД-а 

(1846-1864/65-1892) 

Друштво српске словесности (ДСС) основано је 1841. године, а свој 
часопис Гласник ДСС издаје од 1847. Годину дана пре првог броја, 1846. 
г., Новине Србске су објавиле програм рада Друштва и његовог гласила. 
У оквиру ГДСС-а предвиђен је простор за: повесницу и старине српске, 
земљописаније, државописаније (стаститика) и природописаније срп-
ско и радове из области других наука. 

Главна пажња посвећена је прикупљању старина, издавању изворне 
грађе и оснивању архива. Упуство за тај рад дали су чланови: Аврам 
Петронијевић, Сима Милутиновић, Исидор Стојановић, Сергије Нико-
лић и Јанко Шафарик у ГДСС 2 (1849). Од тог, другог броја, Г. редовно 
објављује изворе, а од петог (1855) почиње да прати домаће, и касније 
стране публикације. Иако се већ 1848. г. тражило напуштање правописа 
наметнутог одредбом из 1832, и редакција гласила се држала старог, 
ДСС није учинило много на унапређењу језика. Текстове писане 
Вуковим језиком и правописом почео је да објављује Ђура Даничић. 

Најзначајнији подухват било је издавање „Српских историјских 
споменика млетачког архива", које је приредио Ј. Шафарик у ГДСС 
11-15 (1859-1862). У Г. 15 (1862) једино је целовито објављена хрисовуља 
цара Стефана Душана манастиру Св. арханђела код Призрена. 

Дошавши у сукоб са владом1 ДСС је јануара 1864. суспендовано. 
Током рада објављено је свега 17 бројева (1847-63). Августа исте те 1864. 
обновљено је кнежевим указом под новим именом Српско учено 
друштво (СУД). Чланови ДСС-а позвани су да наставе сарадњу, а 
концепција часописа остаје иста, изузев промене имена (Гласник СУД) 
у складу са називом друштва. Први број изашао је 1865, а да би се 

1 до сукоба долази због примања Херцена и Габиралдија за почасне чланове 
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нагласио континуитет, први број се сматра осамнаестим Гласником 
ДСС-а. 

Иако је СУД подељен на четири одсека, у часопису нису установље-
не рубрике по наукама, већ су заједно штампани природно-матема-
тички и културно-историјски радови. Једино су издвојени одељци 
Радње, Стање и Изводи из записника СУД-а. 

Устројство СУД-а предвиђало је бављење „Наукама и вештинама 
уколико се најближе тичу србства" и стога је велики део уступљен 
историчарима. Сарадњу су наставили: Исидор Стојановић, Јанко Шафа-
рик, Милан Ђ. Милићевић и историчар права Никола Крстић, касније 
се прикључују и нове личности: Стојан Новаковић, Панта Срећковић, 
Иларион Руварац, Чедомиљ Мијатовић, Владан Ђорђевић, Светозар 
Никетић, архимандрит Нићифор Дучић, Гаврило Витковић, Сава Коса-
новић, Јован Мишковић, Констатин Јиречек, Милош С. Милојевић, 
Иван Јастребов, Иван Павловић, Љубомир Ковачевић, Јован Ристић, 
Димитрије Руварац... 

Ђура Даничић, Јанко Шафарик, Ватрослав Јагић, Стојан Новаковић 
и Љубомир Стојановић објавили су средњовековне изворе, а Марко 
Драговић грађу за историју Црне Горе. Настављајући српску библиог-
рафију, С. Новаковић је повремено пратио српска и хрватска издања 
укључујући и стране радове о Србима и Србији. Пионирски рад 
Михила Валтровића и Драгутина Миладиновића на изучавању споме-
ника културе, није довољно видљив, пошто су у Гласнику излазили 
једино њихови говори приликом отварања изложби и извештаји које су 
подносили уметничком одбору СУД-а. 

Првог новембра 1886. г. основана је Српска краљевска академија 
(СКА), са којим ће се 1892. СУД стопити, када ће се угасити и часопис. 
У оквиру овог уједињења, предвиђено је да СКА, као обавезне публика-
ције, издаје: Глас СКА са истраживачким радовима у два разреда 
(природно-математичке и философско-историјске и философске науке) 
и Споменик СКА са изворном грађом. 

Орган ДСС-а, односно СУД-а излазио је редовно 1865-1892. г. (18-75), 
са изузетком бројева ГСУД 58, 74 који су планирани, али нису никада 
објављени.2 Друштво је обично објављивало једно-две свеске годишње, 
изузев за 1871. и 1872. када су издате четири и 1884-85. пет свезака. У 
последњем, 75. броју, дата је и библиографија претходних. 

Повремени статистички подаци и демографски прегледи у Гласнику 
ДСС-а и СУД-а, као и мноштво чланака на актуелне теме, данас имају 
изворну вредност за новију историју 19. века, као и извештаји о радњи, 
стању или скуповима Друштва, или објављивани некролози. 

Значајни су и ботанички радови Јосифа Панчића, пошто је у њима 
означавао зашто се користе одређене биљке међу српским станов-
ништвом, или је давао описе флоре и фауне српске државе. 

2 Преглед издања Српске академије наука и уметности 1847-1959, Београд 1959 (IX) 
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Питање критичког издавања извора захтева напомену да томе није 
придаван значај до средине 19. века, када тиме почиње да се бави Ђура 
Даничић... и када са Иларионом Руварцем започиње раздобље кри-
тичког правца у српској историографији. Ни касније извори се не 
објављују увек критички, већ се појављују и преводи без оригиналног 
текста. 

Извори за историју средњег века 
- Извори из једне хронике: Диплома цара Стефана Уроша из 1358, 

Диплома царицеМаре, ГДСС 2 (1849), 197-202 
- Хрисовуља Јована Бранковића, деспота српског, ГДСС 5 (1853), 

224-226 
- Ј. Шафарик, Клетва великог бана босанског Матије Стевана (Нино-

слава?) 1248, ГДСС 6 (1854), 173-179 
- Писмо веродајно краља босанског Томаша (?) кнезу Дубровачком, 

ГДСС 6 (1854), 184-186 
- А. Вукомановић, О кнезу Лазару. Преписано из рукописа 17. века, 

ГДСС 11 (1859), 108-118 
- А. Вукомановић, Летопис царем српским. Из рукописа 17. века, 

ГДСС 11 (1859), 144-159 
- Ј. Шафарик, Српски историјски споменици Млетачког архива, ГДСС 

11 (1859), 317-462; ГДСС 12 (1860), 1-396; ГДСС 13 (1861), 1-282; ГДСС 
14 (1862), 1-232; ГДСС 15 (1862), 137-248 

- К. Ј. Јиречек, Уговор Стефана Првовенчаног с Дубровчанима, ГСУД 
47 (1879), 304-311 

- Ђ. Даничић, Похвала кнезу Лазару. Из рукописа с крајем 14. или 
почетка 15. века, ГДСС 13 (1861), 358-368 

- Повест Комнена монаха и Прокла монаха о различитим деспотима 
Епира, и о тирану Томи деспоту и Комнену и Прељубу, ГДСС 14 
(1862) 233-281 

- Ј. Шафарик, Летопис Михаила Константиновића из Островице, ГСУД 
18 (1865), 25-170 

- С. Новаковић, Нешто о кнезу Лазару. Из рукописа 17. века, ГСУД 21 
(1867), 157-164 

- К. Невострујев, Три молитве, ГСУД 22 (1867), 360-370 
- К. Невострујев, Писмо Доминика архиепископа венедичком патри-

јарху антиохијском Петру о опресанцима и одговор истог патријар-
ха (илиДве посланице), ГСУД 22 (1867), 371-405 

- С. Новаковић, Повеља краља босанског Стјепана Остоје војводи 
Хрвоју и сину му Баоши од 1400, ГСУД 23 (1868), 45-53 

- А. Убички, Уговор о савезу и пријатељству међу Карлом од Валоа и 
посланицима српског краља Уроша од 27. 03. 1347. у Абатилији код 
Мелина, ГСУД 27 (1870), 309-341 

- В. В. Макушев, Прилози к српској историји 14. и 15. века (12 
прилога), ГСУД 32 (1871), 164-208 
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- Р. Ковачевић, 13 писама српских у архиву Дубровачке републике 
(1593-1705), ГСУД 63 (1885), 221-239 

- Ј. Шафарик, Попис акта за историју Срба и осталих Јужних Словена 
у млетачком главном архиву, ГДСС 10 (1858), 1-158 

- Ферман, којије султан Бајазит писао 1389. првоме већилару, ГДСС 
10 (1858), 350-351 

- В. Ј агић, Живот Стефана Лазаревића деспота српског од Константи-
на Филозофа, ГСУД 42 (1875), 223-328 

- А. Вукомановић, Грађа за историју народа и књижевности српске, 
ГДСС 10 (1858), 211-277 

- Г. Витковић, Прошлост, установа и спомени угарских краљевих 
Шајкаша (српски књижевни и историјски споменици за политичку 
и црквену средњовековну и нововековну историјудо 18. века; 1-450), 
ГСУД 67 (1887), 1-519 

- Монах Иларион, Житије цара Уроша одПајсија пећког партијарха, 
ГСУД 22 (1867), 209-232 

- С. Новаковић, Прилози к историји српске књижевности. По рукопи-
су 16. века, ГСУД 22 (1867), 233-302 

- Ј. Шафарик, Живот деспота Стефана Лазаревића, великог кнеза 
српског. По одеском рукопису, ГСУД 28 (1870), 363-428 

- Натпис на цркви у манастиру Преображења, названом данас Зерзе, 
код Прилепа, ДСС 6 (1854), 186-189 

- Ј. Шафарик, Прилози к историји српске и бугарске епархије, ГДСС 
7 (1855), 170-180 

- Ј. Шафарик, Писмени споменици српски и бугарски, ГДСС 7 (1855), 
180-193 

- Ђ. Даничић, Рукопис Кипријанов, ГДСС 9 (1857), 245-255 
- Ђ. Даничић, Рукопис Александров, ГДСС 9 (1857), 256-267 
- Јордан Хаџи Константинов, Српске старине, ГДСС 8 (1859), 131-151 
- Ј. Шафарик, Житије Стефана Уроша написано од Григорија Мнихе, 

ГДСС 11 (1859), 35-94 
- А. Вукомановић, Живот архиепископа Максима. Преписано из 

рукописа 17. века, ГДСС 11 (1859), 125-129 
- Ђ. Даничић, Три српске хрисовуље, ГДСС 11 (1859), 130-143 
- Ђ. Даничић, За црквену историју српску. Из рукописа 17. века, ГДСС 

11 (1859), 160-165 
- Ђ. Даничић, Шта је писао Високи Стефан. Из рукописа 15. и17. века, 

ГДСС 11 (1859), 166-170 
- Ђ. Даничић, Рукопис архиепископа Никодима, ГДСС 11 (1859), 

189-204 
- Ђ. Даничић, Хрисовуља краља Стефана Душана, потоњег цара 

српског, ГДСС 13 (1861), 369-377 
- Ј. С. Поповић, Прилог српским древностима (записи), ГДСС 1 

(1847), 184-186 
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- П. Лавровски, О манастиру Раваници стари запис, ГДСС (1860), 
681-684 

- Ј. Шафарик, Хрисовуља цара Стефана Душана, којом оснива мана-
стир Св. Михаила и Гаврила у Призрену, ГДСС 15 (1862), 266-317 

- Ј. Шафарик, Житије Св. Методија, првог архиепископа моравског, 
ГДСС 16 (1863), 33-41 

- Две старинске српске молитве преписане из рукописа прве полови-
не 15. века, ГСУД 20 (1866), 136-156 

- Ј. Шафарик, Типик св. Саве за манастир Хиландар, ГСУД 20 (1866), 
157-213 

- С. Новаковић, Хрисовуља краља Милутина манастиру Ртачком, 
ГСУД20 (1866), 214-220 

- Ј. Шафарик, Сврљишки одломци еванђеља и запис од 1279. године, 
ГСУД 20 (1866), 245-264 

- М. Ђ. Милићевић, Манастири у Србији (натписи), ГСУД 21 (1867), 
1-97 

- П. С. Срећковић, Родословије сербских цареји, ГСУД 21 (1867), 
226-276 

- Монах Иларион, Натпис у цркви села Богдашића, близу Котора, 
ГСУД 21 (1867), 358-361 

- Архимандрит Леонид, Типик или устав царске српске лавре Хилан-
дара у св. Гори, који је написао његов оснивач св. Сава, ГСУД 24 
(1868), 166-230 

- Архимандрит Леонид, Стара српска писма. Из руског манастира св 
Пантелејмона у св. Гори (18 повеља српских владара и властелина), 
ГСУД 24 (1868), 231-295 

- К. Невострујев, Три хрисовуље у Хиландару, ГСУД25 (1869), 272-287 
- Патријарх Јевтимије, Проскомидија из зографског манастира у св 

Гори, ГСУД 25 (1869), 288-304 
- С. Новаковић, Писмо св. Саве од 1293 или уговор којим је од 

Светогораца купио земљу, ГСУД 25 (1869), 305-310 
- М. А. Петронијевић, Хрисовуље Стефана краља и цара Србије и 

Романије (1-13) Превод са јелинског, ГСУД26 (1869), 20-43; од 14 до 
28, ГСУД 32 (1871), 278-295 

- С. Новаковић, Хрисовуља Душанова од 20. 09.1351. којом наређује да 
се исплати дуг Дубровчанима, ГСУД 27 (1870), 285-286 

- Архимандрит Леонид, Хрисовуља цара Стефана, донета у Скопљу 
1347. којом се оснива епископска столица у Лесковцу, ГСУД 27 
(1870), 287-296 

- С. Новаковић, Прилози к историји српске књижевности. Живот 
српског испосника Петра Коришког, ГСУД 29 (1871) 301-346 

- С. Косановић, Српске старине у Босни. Неколике биљешке (натпи-
си), ГСУД 29 (1871), 158-188 
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- М. С. Милојевић, Правила св. Петке Параскеве српске, ГСУД 31 
(1871), 311-347 

- Архимендрит Леонид, Похвала св. оцу Ефтимију, патријарху трнов-
ском одГ. Цамбака, ГСУД 31 (1871), 243-291 

- М. С. Милојевић, Правила св. Симеуну српском. Исписано из 
Вучитрнског пролога, ГСУД 32 (1871), 149-163 

- Димитрија Хоматинског одговор на питање краља Стефана Прво-
венчаного црквеним стварима, ГСУД 33 (1872), 1-37 

- М С. Милојевић, Обшти лист патријаршије пећке, ГСУД 34 (1872), 

- Ј. Шафарик, Српска исправа о продаји непокретног добра у Призре-
ну из времена царева српских, или из 14. века, ГСУД 35 (1872), 
119-124 ' 

- С. Косановић, Белешка о Богумилима. Исписано из старогрукописа, 
ГСУД 37(1873), 179-188 

- Ј. К. Јиречек, Типик св. Саве за манастир Студеницу, ГСУД 40 
(1874), 132-181 

- И. Ј астребов, Подаци за историју цркве у Старој Србији по извори-
ма, на српском и турском језику. (Увод П. С Срећковића), ГСУД 40 
(1874), 182-257; ГСУД 42 (1875), 353-362 

- И. Јастребов, Препис хрисовуља на Цетињу о ман. св. Николе на 
Врањини, ГСУД 47 (1879), 219-231 

- И. Павловић, Хронолошке белешке св. Саве о Стефану Немањи, 
ГСУД 47 (1879), 276-303 

- С. Новаковић, Два прилога у српским старинама: 1) Звона Градачка; 
2) Хрисовуља краља Стефана Душана манастиру Трескавачком, 
ГСУД 41 (1875), 353-361 

- Архимандрит Леонид, Словенско-српска књижица у Светој Гори 
Агонској, ГСУД 44 (1877), 232-304 

- П. Срећковић, Путничке слике II. Фамилијарна гробница Мрњав-
чевића, ГСУД 46 (1878), 214-229 

- С. Новаковић, Буквари за Србе од 1724 и 1734 (изводи), ГСУД 46 
(1878), 230-242 

- И. Јастребов, О православним српским старим и новим црквама у 
скадарском округу (натписи), Гласник 48 (1880), 258-389 

- И. Јастребов, Хрисовуља дечанског краља од године 1326, ГДУС 49 
(1881), 354-366 

- С. Новаковић, Варлам и Јоасаф, ГСУД 50 (1881); ГСУД 51 (1882), 1-171 
- И. Павловић, О св. Луци и преношењу његовог тела. Рукопис из 

друге половине 15. века, ГСУД 51 (1882), 70-100 
- Н. Дучић, Старине Хиландарске, ГСУД 56 (1884), 325-360 
- И. Јастребов, Наставак белешака из могпутовања по Старој Србији 

ГСУД 51 (1882), 53-69; ГСУД 57 (1884), 38-70 
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- Љ. Ковачевић, Неколико прилога за црквену и политичку историју 
Јужних Словена, I-V (I-III за средњи; III-V за нови век), ГСУД 63 
(1885), 1-40 

- П. Срећковић, „Чин братотворенију" (побратимству), ГСУД 63 
(1885), 273-294 

- Ј. Шафарик, Грађа за српску сфрагистику, ГДСС 9 (1857), 287-290 
- Ј. Шафарик, Српска нумизматика, ГДСС 1 (1847), 174-183; ГДСС 3 

(1851), 189-261; ГДСС 5 (1853), 212-223; ГДСС 6 (1854), 190-208; ГДСС 
7 (1855), 194-230; ГДСС 8 (1856), 264-288; ГДСС 9 (1857), 268-287; 

- Ј. С. Поповић, Печати стари, ГДСС 1 (1847), 173-174 

Извори за историју новог века, до 19. века 
- Споменик српске историје 18. века и казивање о истом времену 

(нађеноуКупинову), ГДСС 2 (1849), 225-228 
- Шта прича Милош Воденичаревић о српској историји, ГДСС 2 

(1849), 229-231 
- Ј. Шафарик, Српска диплома султана Селима општини Дубровачкој 

1517, ГДСС 4 (1852), 219-226 
- Ј. Шафарик, Диплома војводе угровлашког Јована Михаила, од 1596, 

ГДСС 9 (1857), 243-244 
- Мурат Први на Нишу. Из Феридунбегова зборника турских споме-

ника издатогуЦариграду 1848, ГДСС 11 (1859), 199-124 
- Ферман султана Махмуда српском патријарху Арсенију 1731, ГДСС 

11 (1859), 181-186 
- Изводи из турских докумената у Карловачкој архиви, ГДСС 11 

(1859), 187-188 
- М. А. Петронијевић, Три писма из архива министарства иностра-

них послова у Москви (Ђорђа Бранковића, Арсенија Чарнојевића), 
ГДСС 15 (1862), 259-265 

- С. Новаковић, Прилог к српској историји око 1790. уз последњи 
аустријскират с Турцима, ГСУД 20 (1866), 22-101 

- И. Руварац, Бегство патријарха Арсенија Четвртог по опису његова 
протосинђела Партенија, ГСУД 23 (1868), 252-253 

- С. Новаковић, Из хронике деспота Ђурђа Бранковића с додатком 
некојих докумената који сењега тичу, ГСУД 33 (1872), 135-190 

- Г. Витковић, Извештај Максима Ратковића, ексарха београдског 
митрополита, 1733, ГСУД 56 (1884), 117-324 

- М. Спасић, Неки подаци из времена нашег првог рата за ослобођење 
и независност, ГСУД 63 (1885), 240-250 

- М. Драговић, Три писма владике Данила П. Њ., ГСУД 63 (1885), 
263-272 

- М. Драговић, Русија и Црна Гора од 1780 до 1790, ГСУД 72 (1891), 
217-297 
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- Д. Руварац, Договор и одлуке српских народних старешина и првака 
уБеограду 1733, ГСУД 72 (1891), 201-212 

- Ј. С. Поповић, Повеље и дипломе, ГДСС 1 (1847), 155-173 
- С. Новаковић, Стари српско-словенски буквар (примерак из 1717) с 

неколиком белешкама за историју буквара уопште, ГСУД 34 (1872), 
53-85 

- Извори из једне хронике: Диплома митрополита Јоакима 1786. г., 
ГДСС 2 (1849), 203-205 

- Г. Витковић, О књижевном раду јеромонаха Гаврила Стефановића (с 
додатком неких извода из Гаврилових Зборника), ГСУД 34 (1872), 
151-177 

- Препис оригиналног историчног састава митрополита карловачког 
Стефана Стратимировића, ГДСС 2 (1849), 208-220 

- Ј. Шафарик, Српски летописац са почетка 16. века, ГДСС 5 (1853), 
14-112 

- JI. Мушицки, Сказаније о житију преосвјашчених архиепископов 
всеја Сербскија и поморскија земљи, ГДСС 6 (1854), 25-87 

- М. Шабчанин, Летопис Раванички (1462-1768), ГСУД 20 (1866), 1-21 
- Синђелија митрополита Јоакима 6. јуна 1793. г. попу Матеји Алек-

сићу, ГСУД 20 (1866), 132-135 
- Два писмена споменика који се тичу манастира Раковице код 

Београда, ГСУД 20 (1866), 229-235 
- С. Новаковић, Прилози к историји српске књижевности. Један 

стари свјетовни зборник ћирилски, по рукопису из 17. века, ГСУД 
25 (1869), 19-63 

- Јеротија Рачанина путу Јерусалим 1704. г., ГСУД 31 (1871), 292-310 
- П. С. Срећковић, Записник из овчарских и кабларских манастира, 

ГСУД 25 (1869), 64-49 
- С. Новаковић, Служба и живот св. Ђурђа Кратовца. По рукопису 17. 

века, ГСУД 21 (1867), 98-156 
- В. Јагић, Још нешто о животу св. Ђурђа Кратовца. Додатак 21. књизи 

Гласника, ГСУД 40 (1874), 121-131 
- И. Руварац, О каталозима пећких патријарха, ГСУД 47 (1879), 232-275 
- Н. Дучић, Хронограф Житомишлићки (писан 1634. у манастиру 

Хопово у Сријему), ГСУД 32 (1871), 239-277 
- С. Косановић, Српске старине из Босне, ГСУД 32 (1873), 141-192 
- Н. Дучић, Морача и Острогу Црној Гори, ГСУД 43 (1876), 52-69 
- Љ. Стојановић, Српскиродослов и летописи, ГСУД 53 (1883), 1-160 
- Љ. Ковачевић, Белешке и натписи, друга руковет, ГСУД 56 (1884), 

325-360 
- Н. Дучић, Три рукописна документа, ГСУД 72 (1891), 184-192 
- М. Живковић, Србуље у Сарајеву I-XIV, ГСУД 63 (1885), 178-120 
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- М. Драговић, Грађа за историју града Рисна, ГСУД 73 (1892), 342-360 

Извори за историју 19. века 
- Српско прошеније аустријском цару у Топчидеру 20. јула 1804, 

ГДСС 2 (1849), 221-222 
- Прошеније збега кленачког митрополиту Стефану Стратимировићу 

21. августа 1804, ГДСС 2 (1849), 223-224 
- Причање Гаје Пантелића о новој српској историји, ГДСС 2 (1849), 

232-246 
- О покушајима убиства Карађорђа за време дахија (искази сведока), 

ГДСС 2 (1849), 247-264 
- Подаци за повесницу српску времена Карађорђева извађених из 

архива покојног Исидора Стојановића (искази сведока), ГДСС 3 
(1851), 131-175 

- Ј. Ђурић, Српска повесница Карађорђевог времена, ГДСС 4 (1852), 
75-171 

- Карађорђев извештај о Србији и последњим догађајима српског 
(новијег) доба, ГДСС 4 (1852), 152-184 

- Прилози српској повесници Карађорђевог времена (писма), ГДСС 
6 (1854), 156-160 
Јордан Хаџи Константинов, Српске старине (писма Карађорђа), 
ГДСС 8 (1856) 

- Два стара рукописа (Запис Данила Првог, Писмо српских кнезова 
Ужичким Турцима 1804), ГДСС 17 (1863), 315-317 

- Уређење „ Српског ученог друштва" од 03. 01. 1869, ГСУД 25 (1869), 
1-10 

- Пословник,, Српскогученогдруштва", ГСУД 25 (1869), 11-18 
- М. Видаковић, Аутобиографија, одломак, ГСУД 30 (1871), 92-128 
- Ј. Мишковић, Грађа за новију историју Србије, ГСУД 48 (1880), 

153-220 
- И. Павловић, Српска писма у француским архивама, ГСУД 51 (1882), 

113-137 
- М. Драговић, Материјали за историју Црне Горе: I (из доба Петра 

Првог), ГСУД 55 (1884), 283-324; II (Петар Други), ГСУД 63 (1885), 
121-178; ГСУД 65 (1886), 129-200; ГСУД 50 (1892), 228-261 

- В. Јовановић, Друштвена и међународна борба за опстанак, ГСУД 60 
(1885), 165-256 

- Љ. Стојановић, Неколико рукописа из царске библиотеке у Бечу, I, / / , 
ГСУД63 (1885), 41-120 

- М. Милосављевић, Грађа за политичку историју српску новог време-
на (хајдук Вељко по савременицима), ГСУД 75 (1892), 232-247 
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- М. К. Бранковић, Писма Вука С Караџића Лукијану Мушицком, 
ГСУД75 (1892), 249-312 

- Д. Ђурић, Научно истраживање и одређивање границе народа 
Балканског полуострва (Одзив на „ федерацију" балканских народа), 
ГСУД 75 (1892), 313-343 

- В. Јакшић, Боловање и умирање српске стајаће војске, ГСУД 35 
(1872), 238-259 

- Ј. Гавриловић, Прилог за географију и статистику Србије (попис 
становништва 1846), ГДСС 3 (1851), 186-190 

- А. Медовић, Округ пожаревачки са стране државописне и повесне, 
ГДСС 4 (1852), 185-218 (новија повесница Округа пожаревачког 
1804-1816) 

- Ј. Гавриловић, Прилог за географију и статистику Србије, ГДСС 4 
(1852), 227-248 

- В. Јакшић, Број и покрет људства у Београду, ГДСС 4 (1852), 249-265 
- Ј. А. Ивановић, Опис округа крајинског, ГДСС 5 (1853), 227-253 
- В. Јакшић, Општи покрет људства у години 1852, сравњен са 

петнаестолетним времеником, ГДСС 5 (1853), 254-273 
- В. Јакшић, Растење општега благослања и раскоши, ГДСС 6 (1854), 

270-302 
- В. Јакшић, Општи покрет људства у години 1853, упоређен са 

шеснаестолетним времеником, ГДСС 6 (1854), 303-326 
- В. Јакшић, Број и покрет људства главног града Београда, ГДСС 7 

(1855), 231-279 
- В. Јакшић, Покрет људства Србије у години 1854, ГДСС 7 (1855), 

303-323 
- Ј. Гавриловић, Главни извод пописа у Србији 1854-55, ГДСС 9 

(1857), 224-226 
- П. Пчелар, Округ крајински, ГДСС 9 (1857), 189-223 
- М. Спасић, Статистички подаци школских завода у Кнежевини 

српској, ГДСС 9 (1857), 162-188 
- М. Спасић, Статистички подаци школских завода у Кнежевини 

српској од 1856-57 до 1860-61 школске године, ГДСС 14 (1862), 
283-304 

- А. В. Богић, Опис врачарског среза, ГСУД19 (1866), 85-264 
- Ј. Миленковић, Орекама у Србији, ГСУД19 (1866), 265-283 
- С. Мачај, Грађа за топографију округа књажевачког, ГСУД 19 (1866), 

285-345 
- Закони тичући се преустројења друштва, ГСУД 18 (1865), 1-12 
- Из описа Босне и Херцеговине од једног родољуба, ГСУД 20 (1866), 

264-265; ГСУД 21 (1867), 289-357; ГСУД 22 (1867), 1-46 
- М. Ђ. Милићевић, Нешто о Васојевићима, ГСУД 22 (1867), 67-76 
- В. Јакшић, Густина насељености Србије, ГСУД 31 (1871), 97-143 
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- В. Јакшић, Нестајање српског народа у Угарској, ГСУД 33 (1872), 
38-134 

- В. Јакшић, Становништво Ђаковачке бискупије у Славонији, ГСУД 
34 (1872), 1-52 
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In memoriam 

С Е Л И М И Р Т И М О Т И Ћ 
(1936-1998) 

Наш сарадник и истраживач СЕЈ1ИМИР ТИМОТИЋ умро је 3. 
октобра 1998, не дочекавши као аутор објављивање књиге „ШКОЈ1А У 
КАМЕНИЦИ", која је већ била спремна за штампање. 

Селимир Тимотић је рођен 11. октобра 1936. у Ваљевској Каменици, 
од оца Светомира и мајке Милинке (девојачко Настић), као пето од 
укупно осморо деце. У школу је пошао 1944. године у Каменици, а осми 
разред је завршио 1952. у Осечини. Учитељску школу је завршио на Убу 
1957. и добио први посао учитеља у Босанској Крајини. У селу Чуклићу, 
општина Шипово, сада Република Српска, остаје само једну школску 
годину. На одслужење војног рока одлази 1958, у школу резервних 
официра у Билећи. По повратку из војске, 1959. године добија посао у 
Народном одбору општине Каменица. Од 1962. до 1973. ради у Основној 
школи у Каменици, као учитељ у издвојеном оделењу на Убићу, где је и 
управитељ школе. 

Учитељски испит је положио 1964. Од 1973. је запослен у ГП 
„Јабланица", где ради најпре као референт народне одбране, а затим 
референт за кадрове. Био је руководилац кадровске службе. Уз рад је 
завршио факултет политичких наука. У инвалидску пензију одлази 08. 
02.1994. 

Био је друштвено-политички активан. Одликован је као резервни 
поручник Орденом за војне заслуге са сребрним мачевима, 1967. 
године. 

Отишавши у пензију, нашао је времена за истраживање прошлости 
свог завичаја: Каменице у којој је рођен, Оглађеновца одакле му је бака, 
Миличинице у којој је радио и шире Подгорине. Читао је књиге, 
посећивао је архиве и правио белешке. Био је пасионирани сакупљач 
података о установама, људима и догађајима. У духу традиције наших 
учитеља који су бележили податке о местима у којима су службовали, 
сакупио је грађу о школи у Каменици. Поред школе, истраживао је и 

213 



историју друге две значајне установе - цркве и задруге. Припремао је и 
биографски лексикон Подгорине. Још док је радио у кадровској служби 
„ Јабланице", направио је белешку о радницима ратницима Јабланице у 
рату 1991-1994. 

Објављивао је текстове у Напреду, Гласнику ИАВ, где су објављени 
његови радови: Шематизам учитеља каменичке школе до 1918. године, у 
броју 30; Учитељи и наставници каменичке школе 1919-1996. године, у 
броју 31; Сто осамдесет година цркве каменичке, шематизам, у броју 32. 

По његовој жељи, његови сродници су предали рукописе из његове 
зоставштине Историјском архиву Ваљево. Рукописи су увршћени у 
збирку поклона. У шест архивских кутија се чувају његови текстови и 
белешке. Грађа садржи: сећања, говоре, белешке о задрузи у Каменици, 
општини Убићу, записе о Подгорини, исписе из матичних књига 
Каменичке и Буковичке цркве, податке о попису у Подгорини из 1863. и 
разне податке о Оглађеновцу. 

Текстове које је написао и фотокопије докумената које је оставио 
Историјском архиву Ваљево, биће драгоцена помоћ свима који истра-
жују прошлост нашег краја. Селимир Тимотић је волео да долази у 
Архив у којем ће преко својих рукописа и остати. 
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In memoriam 

М И Л И В О Ј Е К Р С Т И Ћ 

Четвртог јануара 1999. годнне преминуо је МИЈ1ИВОЈЕ КРСТИЋ, 
из Врачевића код Лајковца, учитељ у пензији, активни школски и 
културни прегалац овог краја, верни читалац и сарадник нашег часопи-
са, али и више других јавних гласила. Скоро да се ништа вредно и 
занимљиво није могло догодити у околини Лајковца и Мионице, Љига 
и Лазаревца, па и шире, а да то „уча Крстић" није забележио и објавио у 
неком од гласила са којима је годинама сарађивао. 

Миливоје Крстић рођен је 18. августа 1917. године у Команицама код 
Мионице, у средње имућној сеоској породици. Био је једно од шесторо 
деце Јелке и Велимира Крстића, вредних и честитих економа из овог 
колубарског села. Мајка му је пореклом од Ивановића из Врачевића и 
била је велика кућаница и скромна жена. Миливојев отац Велимир 
активно је учествовао у ослободилачким ратовима од 1912. до 1915. 
године и постао ратни војни инвалид. Његов брат Никола погинуо је у 
борби против Турака на Врдици код Скадра 1913. године. Велимир је 
био и дугогодишњи члан Пољопривредне подружине Српског пољо-
привредног друштва у Мионици, а изван свега напредан воћар и 
виноградар. 

Основну школу Миливоје учи у месту рођења и Мионици. Као 
одличан ученик продужио је даље школовање у већ угледној ваљевској 
гимназији. Пошто је завршио и нижу гимназију и био један од 
најбољих у разреду, уписао је и после пет година завршио Мушку 
учитељску школу у Београду. Чим је завршио школовање, отишао је на 
одслужење редовног војног рока. 

Своје прво запослење добио је 1938. године, као учитељ у Власини, 
на југословенско-бугарској граници. Следећу школску годину радио је 
у Округлици, такође негде на југу Србије. После две године проведене 
на страни враћа се у родни крај. Најпре је радио у Доњој Топлици а 
потом и у Крчмару и Ђурђевцу. Поред свакодневног ангажовања у 
настави будно је бдио над школском имовином и безбедношћу својих 
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ђака за време Другог светског рата, а доста радио и у Српском 
пољопривредном друштву итд. 

Од 1946. па до одласка у пензију, с краћим прекидом због премештаја 
„по потреби службе" за кратко време у Топли До код Сурдулице, пуне 
32 године учитељевао је у Врачевићу код Лајковца. Било је година када 
је у овом питомом и великом колубарском селу учио и по 106 ђака. 
Међутим, ни то му није сметало да по засеоцима Врачевића организује 
и води курсеве за описмењавање одраслих мештана. Скоро се није 
могла замислити ниједна друга значајнија комунална и културна 
акција у Врачевићу и околини, у којој он није учествовао. Доста је радио 
и на унапређењу пољопривреде и села, подизању здравствене културе 
својих ђака и њихових родитеља итд. Нарочито је активно радио у 
Покрету младих горана Србије. При школи имао је расадник багремо-
вих и других садница које су потом он и његови ученици користили за 
пошумљавање голети и других празних површина у том и околним 
селима. 

Ипак, Миливоје Крстић се најбоље и најлепше осећао у школској 
учионици. Волео је свој позив и ученике, па им се и доста посвећивао. 
Био је велики познавалац свог посла, добар методичар и солидан 
педагог. Од својих ђака тражио је знање, ред и рад. Кажу да је био строг, 
па је знао и да викне и на други начин казни, али и да истовремено буде 
реалан и правичан. Све то скупа допринело је да велики број његових 
ђака продужи своје образовање, те међу њима има врсних стручњака 
различитих профила. 

Миливоје Крстић је и сам доста читао и био пасионирани књигољу-
бац. Организовао је и годинама успешно водио једну од најбољих 
књижница и читаоница на сеоском подручју ваљевског краја. Захваљу-
јући њему и његовом раду, та књижница постала је богатија за више 
наслова вредних књига које су житељи Врачевића касније радо читали. 

Имао је он и солидну личну библиотеку у којој су се могла наћи 
највреднија дела домаће и светске књижевности, многе завичајне 
књиге и друге публикације, али и многи други значајни наслови из 
историје, етнологије, пољопривреде итд. Посебно је занимљив његов 
„Пресс клипинг" у коме се налази више стотина исечених новинских 
чланака, вредних забележака о разговорима са савременицима, записи 
са надгробних споменика и других спомен-обележаја, исписи из разних 
писаних докумената па и објављених књига и других публикација. 
Многи од тих драгоцених података записани су на полеђини какве 
признанице, деловима поцепаних папирних кеса, празним листовима 
из ђачких вежбанки и слично. 

И то показује да се Миливоје Крстић годинама и деценијама упорно 
и стрпљиво бавио истраживањем ближе и даље прошлости овог краја 
али и шире. Његова нарочита опсесија био је древни манастир 
Боговађа, где се зачела историја устаничке Србије XIX века. Ништа 
мање нису га привлачили ни живописи многих познатих личности, 
али и друге теме. 
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Стечено знање Миливоје Крстић није љубоморно чувао за себе већ 
га је јавно публиковао и тако чинио доступним свим заинтересованим. 
Његово име и презиме, уз оно обавезно „учитељ (у пензији) из 
Врачевића", често се појављивало испод многих текстова објављених у 
десетак разноврсних листова и часописа. Као један од вернијих и 
пажљивијих читалаца лако је уочавао грешке и јављао се редакцијама да 
их исправи и прилоге допуни. Није пропуштао ни прилику да понешто 
похвали, али и да још нешто дода уз објављени прилог, па и да 
предложи покоју тему о којој би требало више говорити. 

Од далеке 1960. године Миливоје Крстић био је активни сарадник 
ваљевског листа „Напред". Повремено је сарађивао и у београдским 
листовима: „Политика", „Илустрована Политика", „Просветни пре-
глед", „Село", „Задруга", „Православље", „Весник" и „Фронт". Послед-
њих година доста је радио за мионички „Запис", али и за програме 
Радио-Београда и Радио-Ваљева. 

Резултате својих историјских истраживања радо је објављивао и у 
нашем часопису. Први део свог рада „Љубитељи књига у Округу 
ваљевском у XIX веку" објавио је у двоброју 13/14, а други већ у 
следећем броју, односно двоброју 15/16. Занимљиво је да је и његов 
трећи рад „Прилог проучавању фрајкора у ваљевском крају" штампан у 
двоброју (28/29). Више вредних прилога објавио је и у календарима 
„Колубара" (1992) и „Ваљевац" (1993), алманаху „Село - Колубара, 
Подгорина, Тамнава и Качер" (1993), али и више других периодичних 
публикација. 

Миливоје Крстић биоје аутор више занимљивих прилога објавље-
них у књигама „Србија у ратовима од 1912. до 1918. са освртом на 
ваљевски крај" (Ваљево, 1972), „Отргнуто од заборава" (Сарајево, 1983), 
„На ратиштима и стратиштима" - споменица просветних радника 
Србије погинулих и страдалих у НОБ-у (Београд, 1985), „Основне 
школе ваљевског краја 1918-1985" (1986), „Мионица и Мионичани" 
(Ваљево, 1995) итд. Иза себе оставио је необјављене рукописе књига: 
„Летопис школе у Боговађи" и хронике „Врачевић од памтивека". 

Већ и из овог да се закључити да је он био изузетно вредан и радан 
човек, али и страстан заљубљеник у писану реч и прошлост свог родног 
краја. Као одговоран и систематичан човек настојао је да сваки податак 
што боље провери пре него што би га објавио. Такав његов однос 
многима је служио за пример. 

Наравно, тај и такав рад није могао остати незапажен, па је одлико-
ван Орденом рада са златним венцем и више других одликовања и 
јавних признања. Са својом животном сапутницом и колегиницом 
Радмилом, дев. Живковић из Кључа код Мионице, 1984. године добио је 
престижно признање „Најдражи учитељ". Више од тих признања 
радовао се успеху својих кћери: Снежане, магистра књижевности, и 
Љиљане, доктора стоматологије, и њихове деце. 
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Наш драги сарадник и пријатељ Миливоје Крстић сахрањен је 6. 
јануара 1999. године на сеоском гробљу у Врачевићу, где је и након 
одласка у пензију живео скромно и повучено у малом школском стану. 
Надамо се да ће се његови многобројни записи и документа која је 
упорно и брижно сакупљао, ускоро наћи у збиркама нашег Архива и 
бити доступни нашим истраживачима. 
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In memoriam 

Б О Г О М И Р - Б О Л Е Ј Е Р Е М И Ћ 

У првим минутима 25. марта 1999. године, односно почетком другог 
дана НАТО-агресије на СР Југославију, престало је да куца племенито 
срце Богомира-Бола Јеремића, историчара уметности, публицисте и 
познатог културног радника ваљевског краја. 

Богомир-Боле Јеремић или, једноставно, Боле Јеремић, како смо га 
из милоште звали, рођен је 22. маја 1928. године у Прељини код Чачка, а 
води порекло из старе ваљевске породице. Његов отац Живорад, у време 
Боловог рођења, био је поглавар Среза љубичко-трнавског у Прељини 
код Чачка, а умро је 1935. године као секретар Дунавске бановине у 
Новом Саду. Бошкова мајка Јелена, дев. Ангеловски, рођена је у 
Битољу. 

Прва два разреда основне школе Боле је учио у Ваљеву. После очеве 
смрти мајка га води у своје родно место, па је тамо у приватној школи 
(College Saint Vinsent) завршио трећи и четврти разред основне школе. 
Гимназију учи у родним местима својих родитеља - Битољу и Ваљеву. 

Са само 16 година, 15. септембра 1944, ступио је у јединице НОВ и 
ПО Југославије и активно учествовао у завршним борбама за осло-
бођење земље. Као курир САНПРОСТ-а бр. 1 (Санитарно-прихватно 
отпремне станице бр. 1) Прве армије, на релацији Кукујевци - Ердевик, 
на Сремском фронту, је рањен и пао с коња повредивши кичму, од чега 
је задобио трајне последице. Из НОВ Југославије демобилисан је 6. 
новембра 1945. године. 

Након завршетка Другог светског рата, студирао је историју уметно-
сти и културе на Филозофском факултету Свеучилишта у Загребу. Мада 
још није дипломирао, 1. јануара 1953. године, почео је да ради као 
приправник-препаратор у Градском музеју у Ваљеву. Са пуно знања а 
још више воље прионуо је на посао и значајно допринео образовању 
првих музејских збирки у нашем крају. Већ 1. децембра 1955. именован 
је за директора Народног музеја у Ваљеву. Радећи на тој дужности, 
оставио је дубок траг у настанку и развоју ове значајне установе културе 
у нашем граду. 
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У Музеју је радио до краја 1960. године, када је изабран за професио-
налног секретара Културно-просветне заједнице среза Ваљево. Већ у 
другој половини те године, привремено се враћа у Музеј да би радио на 
припреми сталне изложбене поставке посвећене народној револуцији у 
ваљевском крају. Поред професионалног рада у Музеју и Културно-про-
светној заједници био је ангажован као секретар Народног универзите-
та у Ваљеву. Од 1953. био је члан хора и управе Културно-уметничког 
друштва „Абрашевић" у Ваљеву. Током 1959. учествовао је као певач у 
извођењу оперете „Ковачев син студент" од В. Водопивеца. Била је то и 
прва оперетска представа на сцени Дома културе у Ваљеву. 

Богомир-Боле Јеремић више пута биран је за члана и председника 
Савета за просвету и културу општине и среза Ваљево и Управног 
одбора Фонда за културу општине Ваљево. Познато је да је неко време 
био и председник Комисије за заштиту споменика културе и природ-
них реткости општине и среза Ваљево. Од оснивања Културно-просвет-
не заједнице среза Ваљево 1957. па све до свог пензионисања 1966. 
године, био је њен секретар. Организовао је и непосредно учествовао у 
многим значајним културним акцијама и манифестацијама у овом 
граду, па и шире (један је од оснивача Вуковог сабора у Тршићу). 

Једном речју, Боле Јеремић, иако се тешко кретао, био је свуда где се 
нешто лепо и значајно догађало. А могао је то, поред осталог, јер је био 
и један од првих људи у овом граду професионално оквалификованих за 
рад у установама културе. Своја знања још више је допуњавао истра-
живањем ближе и даље прошлости овог краја. 

Од 1952. Боле Јеремић сарађује на страницама ваљевског листа 
„Напред", објављујући занимљиве прилоге из историје, културе, умет-
ности и етнографије. Посебно се бавио изучавањем легенди ваљевског 
краја и њиховим односом према уметности. Сазнања до којих је 
долазио, објављивао је у београдским листовима „Политика", „Задруга" 
и другим. Имао је запажених радова и у календару „Колубара", „Ваљев-
ском алманаху" и још неким периодичним публикацијама. Током 1954. 
године, у ваљевском недељнику са најдужом традицијом основао је а 
неко време и уређивао дечју страну, под називом „Напред за децу". 

У овом „Гласнику" објавио је четири прилога. Први прилог „Парти-
занска радионица бомби у селу Мајиновићу 1941. године" објавио је у 
двоброју 4/5, који је изашао 1969. У следећем броју који се појавио две 
године касније, публиковао је рад „Нова функција 1941. Политички 
комесар" у коме анализира место, улогу и задатке нове, значајне и веома 
деликатне дужности у партизанским формацијама. Преостала два рада 
штампана у овој публикацији посвећена су припадницима историјске 
породице Ненадовићи из Бранковине код Ваљева. Најпре је у броју 7, од 
1972. године, описао заставу младог војводе Симе Ненадовића, а онда у 
броју 25, који се појавио 1990, пише о сликарским радовима Уроша 
Кнежевића, под насловом „Портрети Ненадовића". 

Богомир-Боле Јеремић био је и сарадник Радио Ваљева од његовог 
оснивања 29. новембра 1967. године. Био је и један од првих спикера ове 
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радио станице. Аутор је низа прилога о знаменитим људима и до-
гађајима из овог краја, као и више емисија, емитованих у програму 
Радио-Ваљева и Радио Београда („Код два бела голуба). Објавио је и 
књигу „Ваљевски музеј 1951-1961. године", која представља избор 
најзанимљивијих текстова у вези са Музејом, емитованих на таласима 
Радио Ваљева. 

Био је један од првих чланова Удружења публициста Србије из 
ваљевског краја. 

Сви који су га познавали, слажу се у оцени да ја био изузетно вредан, 
радан и доста ангажован човек. Врстан зналац прошлости овог краја 
увек је радо био на услузи сваком ко би затражио његову помоћ. Као 
веома честита и хумана особа пленио је својом добротом, па је био радо 
виђен у многим срединама. О њему се говорило само бираним речима и 
најлепше. 

По личној жељи, сахрањен је без јавног оглашавања, само у кругу 
чланова породице и најближих пријатеља, на Новом гробљу у Ваљеву, у 
петак, 26. марта 1999. године. 
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