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време кнеза Лазара и деспота Ђурђа седиште митрополије Лим било је 

у манастиру Милешеви.  

Ово подручје југозападне Србије дуго је било под турском влашћу. 

Од стицања слободе и присаједињења Србији направило је велики на-

предак. У новије време познато је по лимским хидроцентралама, број-

ним манастирима, текстилној и другој индустрији. Међутим, мало се 

зна да је оно у XIX веку било и постојбина мнобројних Ваљеваца. Број-

на сведочанства о томе могу се наћи у капиталном делу антропогографа 

Љубомира Павловића „Колубара и Подгорина“. Једни су овамо долази-

ли ради бољег живота, други ради личне сигурности, трећи ради шко-

ловања, четврти ради запослења, итд. Наравно било је кретања и у су-

протном смеру али су она била скоро занемарљива. 

У том делу југозападне Србије која је дуго била под турском упра-

вом живело се тешко и несигурно. Осећала се велика немаштина, поред 

присутних тешкоћа и нагомиланих проблема у обезбеђењу елементар-

них услова за живот, народ није могао да измири све веће намете осио-

не турске власти. Другим речима владало је безакоње и велики зулум. 

Народ је чезнуо за ослобођењем од вишевековног ропства под Турцима 

и сопственом слободом. 

Кад је у јуну 1875. године планула Невесињска пушка, односно кад 

је избио устанак у Босни и Херцеговини, образован је национални 

фронт који је имао снажан економски, политички, а највише етнограф-

ски карактер. Полазећи од тога српска влада посећивала је изузетну па-

жњу војно-политичкој ситуацији у том делу западне Србије. Званични 

државни органи још неко време нису били спремни да помогну тај на-

ционални револуционарни програм. После доласка либерала на власт, 

предвођених Стевчом Михаиловићем и Јованом Ристићем, ситуација се 

битније променила. За главног команданта свих војних снага на просто-

ру према Новопазарском санџаку и дринској граници постављен је Ран-

ко Алимпић (Накучани, Шабац, 1820 – Београд, 1882), који ће касније 

постати генерал, професор и управитељ Војне академије, министар гра-

ђевина и члан Државног савета. Он је добио задатак, да користећи ши-

рока овлашћења, уведе редовнију војну обуку народне војске, да чува 

границу, да организује добровољачке чете и да „устаницима у помоћ 

притекне“. Већ 1875. године, формирао је добровољачке чете од Рашке, 

до ушћа Дрине за помоћ босанско-херцеговачким устаницима. 

На прве вести о почетку устанка у Босни и Херцеговини, августа 

1875. године, у околини Пријепоља, Нове Вароши и Прибоја почело је 

организовање више локалних ослободилачког покрета за борбу против 

власти турске царевине, који су за непуну годину дана обухватили ве-

лику већину крајева и области настањених јужнословенским становни-

штва на Балканском полуострву... Неки од тих покрета кренули су у са-

мосталне ослободилачке акције. Једна таква буна почела је августу 



Прота Јефта Ф. Поповић Кувеља (1823-1912) 

7 

1875. године у Бабинама, планинском селу на левој обали Лима, удаље-

ном 10 до 15 километара, од Пријепоља а обухватала је и становништво 

већег броја околних села. На челу те буне, познате под именом Бабин-

ска разура, били су: Јевто Поповић Кувеља из Бабина, Јевто Ђуровић из 

Бјелог Брда, Зарија Поповића из Штрпца, Алекса Борисављевић, Дам-

њан Кубуровић, Прокопије Бујишић, архимандрит манастира Бање и 

још неки. Тако се у средини устаничких збивања нашла територија за-

падног дела Старе Србије између Увца и Таре, Дрине и Ибра, која је 

убрзо постала поприште великог народног устанка. 

На ток и размере тог устанка значајно је утицао и проглас, који је 

на побуњену територију убацио Жарко Љешовић из Ужица, у коме је 

поред осталог писало: „Српском народу у Босни, Херцеговини и старој 

Србији! Нека знају сви људи, да је створен српски народ да живи у сло-

боди... Чуј народе све три вјере! Устај на оружје, рат је ово за слободу 

читавога народа. Свака вјера, свачије право, образ и имање биће нам 

светиња. Ко овоме рату за слободу буде, крстио се, или клањао, гла-

вом ће као издајица свога народа платити. Зато устајте славни сино-

ви Босне, Херцеговине и старе Србије. Зулумћарском крвљу прелијте 

огњишта прадедова. Земља је ова старина наша, право је наше...“ 

Поносни, горди, храбри, одважни и смели планинци Бабина и окол-

них села негујући своје обичаје и националну свест, уз гусле и усмено 

предање, бранили су своју слободу и достојанство, давали отпор свако-

ме ко је покушао да удари на њихове велике породичне задруге, њихов 

образ и иметак. Вођени сеоским првацима и паметарима, оружјем су 

бранили а гуслама челичили јунаштво и храброст. Тако су и пушке Ву-

ка Плескоњића и Ђерасима Лојанице, у освит зоре 12. августа 1875. го-

дине, огласиле су почетак „Бабинске разуре“, палећи хан на Јабуци и 

прогонећи турске заптије... 

Поповићи из Бабина 

Једна о бројнијих, разгранатијих и најимућнијих породичних за-

друга у то време не само у Бабинама, селу на средокраћи између Прије-

поља и Пљеваља, већ и много шире, били су Поповићи. Уз то из њихо-

ве куће изашао је већи број свештеника и других угледних људи.  

Према доступним подацима Поповићи су, око 1707. године, дошли 

из Вранешке долине, из села Барица код Бијелог Поља. Како је Вране-

шка долина, тих година све више постајала транзитна миграциона 

зона, која је пуна два века представљала својеврстан вентил кроз ко-

ји је отицао демографски вишак са простора Старе Црне Горе, Брда, 

Херцеговине, Потарја и Полимља, то су и они одлучили да је напу-

сте. Захваљујући тим миграционим процесима доста је места и краје-

ва у Србији у којима живе породице које своје порекло изводе од 

Вранеша и Доњег Колашина. Дакле, Вранеш је био не само постојби-
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на многих расељених породица већ и успутна станица многобројних 

сеоба према Србији, Херцеговини, Босни, Далмацији и другим обла-

стима.  

До прве веће сеобе српског становништва из Вранеша дошло је 

приликом турског похода на Далмацију 1537. године, када је на Вра-

неш ударила велика војска суровог султана Селима F, који је дошао 

на место Бајазита II 1512. године. После стравичног и трагичног об-

рачуна са мушким члановима овдашњих породица, наредио је Пири-

паши ,,да све цркве претвори у џамије, да се забрани хришћанима јав-

но вршење верских обреда по богомољама и да се побију сви који не 

пређу у ислам“. Султан је дознао да цркве и манастири у Вранешу не 

поштују ту његову наредбу већ сијају свом својом свјетлошћу, да су 

украшене златом и покривене оловом али да тамо нема много раје. 

Наредио је да се у Вранеш пошаље казнена експедиција. Тада је до 

темеља срушена велика црква у Павином Пољу, позната и по имену 

црква Љубовиђа. Извршени су велики зулуми над српским становни-

штвом, а ко је претекао, масовно се иселио. Предање каже да је коло-

на избеглица била дугачка пет до шест километара. Од тада је у Вра-

нешу почела исламизација, која је вршена све интензивније током на-

редна три века. Знајући за наилазак казнене експедиције, јеромонах 

Мардарије Јоксимовић је са манастирском братијом натоварио шест 

коња црквених ствари и ноћу побегао. Тако је почело масовније исе-

љавање према северу у правцу Подриња, Шумадије и Колубаре. Неки 

су остајали у околини Пријепоља, Прибоја и Нове Вароши, с надом 

да ће се вратити у завичај. 

За нас је значајно да сви аутори који су писали о манастиру Бого-

вађи код Лајковца тврдили да је нову цркву Боговађу на старим теме-

љима подигао поменути Мардарије. Мада је та његова црква била ма-

ла и тескобна, па се у њој једва могло служити богослужење, у то 

време, одвијао се веома интензиван верски живот. Тако је од прве по-

ловине XVI до друге половине XVIII века у њој текао миран живот. 

Међутим, овај манастир је значајно проширио свој шумски комплекс 

и стекао многа друга богатства па је Хаџи Рувим, архимандрит мана-

стира Боговађа, са својом братијом и народом крајем XVIII века по-

дигао нову и знатно већу цркву.1 

Ипак, највећа сеоба српског становништва из Вранеша у Војво-

дину збила се под Арсенијем III Чарнојевићем 1690. године. Ова сео-

ба била је условљена поразом аустро-угарске војске у бици са Тур-

цима код Качаника, почетком јануара 1690. године. Врхунац тешког 

стања представљало је тотално истребљење српског народа јер је био 

на страни Аустро-Угарске. Самог патријарха Арсенија Турци су ухва-

                                                      
1 Живојиновић, 1971, 7, 8, 13 и 47. 
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тили и хтели га погубити да није откупљен златом. То претешко ста-

ње натерало је патријарха Чарнојевића да Србе дигне на устанак, а 

делом и Арбанасе, који се брзо ширио. Тражена је помоћ од Русије, 

али су Турци дошли до писма из Русије Арсенију Чарнојевићу и по-

руке су пропале. Наступио је брзи преокрет ситуације на фронту, јер 

се аустроугарска војска морала брзо повући према Београду, а са 

њом и српски устаници и народ. Око 100.000 Срба и неколико хиља-

да Арбанаса напустило је своја огњишта и прешло преко Саве и Ду-

нава у Војводину и Мађарску. Део Срба из Вранеша и Полимља пред-

вођен Арсенијем III Чарнојевићем одселио се према Војводини.  

Још у Вранешима Поповићи су постали имућна и угледна свеште-

ничка породица, позната по старом породичном презимену Кувељићи – 

Кувеље. Славили су, а и данас њихови потомци славе, Ђурђевдан. Ода-

тле су дошли у засеок Буђановце у Бабинама и ту се стално настанили. 

Некако у то време овај засеок променио је име и прозван је Крајеви, па 

се тако и сада зове. У новој средини су добро примљени, вредно су ра-

дили и постали још угледнија и поштованија породица.  

У то време Поповићи су имали велико имање и огромно стадо. Та-

кође, настојали су да и њихови суседи и други сунродници живе боље. 

Редовно су их обавештавали о својим акцијама, размењивали искуства, 

узајамно се испомагали и настојали да удруженим снагама решавају за-

једничке проблеме које су имали. Посебно су трудили да брже и рацио-

налније решавају нагомилане комуналне проблеме у свом и околним 

селима, као што је поправка путева, изградња верских и школских обје-

ката, довођење воде за пиће и слично. Нарочито је био значајан њихов 

допринос изградњи и развоју српских православних цркава и подизању 

националне свести.2 То је и разумљиво ако се има у виду да су припад-

ници ове велике и угледне свештеничке породице деценијама опслужи-

вали цркве у Сељанима, Тоцима, Пријепољу и још неким местима при-

бојског краја. Истовремено одржавали су везе са српским кнезом, Руси-

јом и Црном Гором.  

Дуго је на челу ове угледне породице био свештеник – прота Фи-

лип С. Поповић, велики добротвор и истакнути народни првак. И његов 

отац Симо, такође је био свештеник бабински, док је Симин отац 

Аврам био свештеник вранешки. Кувељићи су се по поп Аврамовом 

занимању и звању прозвали Поповићи.  

У дужем временском периоду Филип Поповић био је виђена лич-

ност у Пријепољу, Пљевљима и околини, па и у Србији. За њега су чу-

ли а познавали су га и неки виђени људи у Русији, коју је посетио у 

младости. Доста је радио на националном пољу и економској стабили-

зацији прилика у свом завичају. Са својим народом подигао је поруше-

                                                      
2 Брашанац, 1980а. 
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ну цркву у Сељанима. Поред цркве подигли су и конак код цркве у том 

месту, у коме је 1832. године отворена и прва школа, која је постојала и 

радила све до коначног ослобођења (1912), када је премештена у ново-

саграђену зграду у Сељашници.
3
  

Прота Филип у браку са Ружицом имао је четири сина: Николу, Но-

вака Новка4, Јевту и Јосифа. Заједно са другом децом прота Филип их у 

свом конаку научио првим основама писмености. Кад више није могао 

њима да се бави довео им је учитеља из Србије, који их је учио и нау-

чио другим потребним знањима.
5
 Ни са тим се није задовољио већ им 

јена разне начине помогао да дођу до свог „парчета хлеба“ и тако их 

успешно изводио на сопствени пут. 

RODOSLOVNA TABLICA
PROTE JEVTE POPOVI]A KUVEQE

Avram Kuveqi}

Sima Popovi}

Filip S. Popovi}

Nikola Novak - Novko Jevta Josif

Mihailo MikaGavrilo Vasilije Nikola Filip

Milorad

Gavrilo 

Simeun Stevan

Nikola Gavrilo FilipJosif Jevta 

Stojadin

Josif Nemawa Jevto 

Nemawa Dragomir 

 

Свога првенца Николу послао је на даље школовање у Русију. 

Новкo је остао код куће, на имању, а Јевту и Јосифа је упутио у Београд 

у такозвану „страначку“ Богословију. Пошто су након две године завр-

шили Богословију, 1842. године, Јевта и Јосиф се враћају кући. Ускоро 

је дошао и Никола из Русије, па их је отац све поженио и запопио. Сви 

Филипови синови су били ожењени из првих сеоских кућа и варошких 

домова, па су се прочули по добром. Као вредни, поштени и угледни 

људи, свештеници Поповићи служили су у Пријепољу и још неким пра-

вославним селима милешевског и нешто прибојског среза.  

По Николином повратку из Русије отац му је предао и управу над 
кућом. Никола је њом вешто и мудро управљао па је у кући владао ред, 
рад и слога. Захваљујући томе, али и њиховој иницијативи и прегнућу, 

                                                      
3 Савић, 2003, 151-155.  
4 У неким документима он се помиње као Новак, па је вероватно да му је једно 

било име, а друго надимак. 
5 Павловић, 1928б, 211-220. 
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она се нагло уздизала и задобијала све бољи углед у околини, па и у Ср-
бији. Била је на читлуку аге Селимовића из Пљеваља, али у то доба и 
они су смогли снаге да купе нова имања у Буђановцима, Горњој и До-
њој Брезовици, Плужанима и Чемерници. Њени укућани су превасход-
но живели од зарада од стоке и свештеничких прихода.  

Од стоке су држали овце, козе, говеда, коње и нешто свиња. Најви-
ше су држали овце, па је бивало и преко 1.000 музних брава и преко 300 
јагњића и овнова. Сваке године се од свога домазлука товило и по 250 
овнова и куповало по сто од својих сељака. Све се то касније извозило 
у Скопље и Солун. Лично су браћа Новак и Јевта гонили и продавали 
овнове, па би отуда набављали све што им је било потребно за тако ве-
лико газдинство у наредних годину дана. Никада нису имали мање од 
25 до 30 музних крава познате полимске расе, која је још дуго била на 
добром гласу у Ужицу и по Санџаку. Сир, масло, кајмак, а у раније до-
ба и качкаваљ, такође су продавали у Скопљу, Пљевљима и Сарајеву. 
Остало је записано да су имали и доста коња. Биле су то праве ергеле 
брдских коња, добрих за јахање али за разне товаре. Још тада је кућа 
Поповића бивало по најмање 5-6 седланика, стално држаних у шталама, 
а бар два пута толико товарних грла. 

Временом домаћинство Поповића постало је права мала чаршија. 
Имали су четири куће, све једна лепша од друге. Све су биле грађене од 
дрвета и покривене шиндром (дрвене плочице). Намештај је био исти 
као у агинским кућама. Око њих су биле бројне зграде за жито, смок, 
стоку, спрему и слично. Куће су биле толико угодне и угледне да су мо-
гле угостити и владике, виђене чиновнике, трговце и друге госте о чему 
се причало често и надалеко. 

Због њиховог преданог рада на њиви Господњој и великог утицаја 
на српски народ, владика је 1852. године два брата Поповића – Николу 
и Јевту, произвео у протојереје. Две године касније мостарски владика 
Глигорије произвео је и Јосифа у протојереја.6 То као да им је дало нову 
снагу и елан па су почели још више и упорније да раде на религијском 
и националном плану. 

Никола је два пута ишао у Русију и преко својих некадашњих про-
фесора и познаника прикупљао помоћ за опустошене српске цркве у 
Пријепољу, Милешеву, Тоцима и Сељанима и потлачену српску рају. 
Други пут кад је ишао у Русији остао је пуне две године и донео много 
црквених реликвија и других вредних поклона. Сви ти поклони углав-
ном су подељени црквама у околини.  

Боравак проте Николе у Русији и помоћ која је добијена нису били 

по вољи Турцима у Пријепољу. Они ангажују неке својих сународника 

да сачекају у заседи оца Филипа и сина Николу по повратку из цркве у 

Сељанима и да их побију 1852. године. Потом је Прота Јевта, пронала-

                                                      
6 Брашанац, 2008г, 256. 
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зи њихове лешеве и сахрањује их поред улаза у сељанску цркву – оца с 

десне, а брата с леве стране. Одмах потом Јевта Поповић Кувеља по-

стао је и старешина ове велике, имућне и изван свега угледне породич-

не задруге. 

Ко је био Прота Јевта Поповић Кувеља? 

Јевта Поповић, по негде пише и Јефта, рођен 

је 13. новембра 1823. године у Бабинама код При-

јепоља, од оца Филипа, свештеника и мајке Ружи-

це, домаћице. Око године његовог рођења постоје 

различити подаци. На његовом надгробном спо-

менику пише да је рођен 1809. и да је умро 1911. 

године, што није тачно. Тај исти податак о њего-

вом рођењу може се прочитати у часопису „Ве-

сник“, органу Удружења православног свештен-

ства Федеративне Народне Републике Југослави-

је.7 Антропогеограф Љубомир Павловић
8
 пише да 

је рођен у почетком марта 1820. године, итд. У 

Биографском лексикону Златиборског округа сто-

ји да је рођен 1823. године. Ми смо установили да 

је то било 13. новембра 1823. године, а исто пише и часопису „Босанска 

вила“.
9
  

По Јевтином казивању отац га је 1831. године дао у школу у Прије-

поље, где је провео годину дана. Потом га је одвео у Пљевља,
10

 где је 

требао да настави школовање па је остао следеће две године учећи се 

писмености код тамошњих учитеља Захарија Бојаџије, Јована Рајовића 

и Николе Новаковића из Далмације. У младости Јевта Поповић Кувеља 

био је живахан и несталан па се тешко задржавао на једном месту. Го-

дине 1842. године отац га одведи у манастир Свете Тројице, где постаје 

„чтец“, спремајући се за свештеника. Међутим, ни ту не остаје дуго, па 

се поново враћа кући. Током 1846. године отац га поново одводи у 

Пљевљу али овог пута да изучава терзијски занат. Међутим, њему се то 

не свиди а није могао ни да поднесе шиканирање од стране мајстора и 

његових укућана, па се након 45 дана, опет врати кући. 

Већ, следеће године брат, поп Никола, са старијим братом Јосифом, 

одведе га у Ужице, где их упише у неку школу. После годину дана од-

веде их у Београд с намером да их упише у тамошњу Богословију. Та-

                                                      
7 Рајаковић, 1955.  
8 Павловић, 1928б, 211-220. 
9 „Босанска вила“, 1905.  
10 Јевтин зет Михаило Живковић у свом тексту „Јевта Поповић у устанку 1875. 

године“ пише да је основну школу учио у Ужицу а терзијски занат у Пљевљима. 
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дашње власти по препоруци кнеза Александра Карађорђевића, приме 

их за питомце, одредивши им по три талира месечно за благодејање 

(стипендију) и храну у богословском семинару.
11

 

Пошто је успешно завршио школовање Јевта Поповић се вратио у 

родни крај и оцу почео помагати у обављању верских послова. Оженио 

се девојком из угледне породице и ускоро постао месни свештеник. По-

чео је радити 1850. године у Дреновцу и ту остао наредне четири годи-

не. Са оцем Филипом, браћом Николом и Јосифом, а касније и синов-

цем Михаилом, Новаковим сином, опслуживао је и цркве у Сељанима, 

Тоцима, Пријепољу и Пљевљима. Био је истински верник и неуморни 

радник на верском пољу. Тај његов рад није остао незапажен па је, још 

1852. године, произведен је у чин протојереја, а потом и постављен за 

проту пријепољског. 

Поред свакодневног бављења свештеничким позивом Јевта је доста 

радио на националном, привредном, комуналном и сваком другом пре-

породу свога завичаја. Не само да је радио за своју породицу већ је 

упорно покушавао да окупи, организује и мобилише бројне своје паро-

хијане и да их приволи да брже и ефикасније решавају сопствене про-

блеме и стварају услове за лакши и удобнији живот. То му није било те-

шко јер су људи осећали да се није задовољавао да само њему буде ле-

по јер је желео да и други људи буду задовољни и срећни. Радећи вред-

но и предано временом стекао је велику имовину не само у Бабинама 

већ и у Пљевљима и Пријепољу, али и велики углед у народу. Зато је у 

свом народу остао упамћен као истински борац за слободу, правду и на-

предак.12  

Старешина породичне задруге 

Погибија Јевтиног оца и брата, Филипа и Николе Поповића, изазва-

ла је велики потрес, не само у њиховој кући него и читавом Полимљу. 

Мада га је све то тешко погодило тек прокламовани старешина поро-

дичне задруге Поповића, прота Јевта, пажљиво је пратио актуелне дога-

ђаје и расположење народа свога краја, анализирао новонасталу ситуа-

цију и трудио се да је узрујане сроднике и друге сународнике смири и 

све држи под контролом да би могао да живот наставе као и раније. Љу-

ди су му се жалили на турски зулум и тражили да нешто предузме. Вре-

меном, почели су га походити и поједини гласницима који су долазили 

из Србије, Црне Горе и Херцеговине и доносили му бројне и разновр-

сне поруке. Контакте је могао да успоставља и одржава са њима јер су 

у то време многе везе ишле преко Бабина, манастира Бање и Златибора 

до Ужица, где се налазио емигрантски одбор. И сам је тајно слао повер-

                                                      
11 „Босанска вила“, 1905. 
12 Радојчић, 1991а, 4. 
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љиве људе на договорена места на граници према Србији, ради преузи-

мања оружја и муниције.
13

 

Тешио је и смиривао чељад, али његов мало млађи брат Јосиф, ро-

ђен 1824. године, носио је дубок бол за оцем и братом, па се није дао 

умирити. Са неколико слуга из своје куће нашао је злочинце и побио их 

1858. године. Осветивши оца и брата, петнаестак дана се крио у Баби-

нама а онда се придружио хајдучкој
14

 чети Ристе Шаренца, Миће и Ду-

шана Глушчевића и учествовао у Лукановића буни. Само после неколи-

ко дана дође до њиховог пушкарања с Турцима у коме погину четири 

Турчина а више њих буде рањено. Тим поводом Турци ухвате проту 

Јевту и ставе у тешке окове у којима је провео шест месеци.
15

 Према 

писању проте Миленка Рајаковића
16

 тада је у тамници под оковима про-

вео шест месеци а према писању „Гласа Ваљева“
17

 две године да би уз 

велико јемство првих Срба и Турака једва био ослобођен и ако му је це-

ла имовина за то време била уништена. Овде је највероватније реч о ве-

ликом претеривању.  

Након тога Јосиф се придружи Луки Вукајловићу, вођи херцеговач-

ког устанка.
18

 Са Луком је остао све до 1862. године, а кад је устанак 

угушен отишао је с њим у Београд. Из Београда упућен је код владике 

жичког у Карановац (данас Краљево), који га је поставио за пароха у 

дубској парохији у тадашњем Срезу рачанског Округа ужичког, а сада 

на подручју општине Бајине Баште. Нешто касније, прота Јевта му је 

пребацио супругу и децу у Ужице, где се породица поново састала и 

наставила заједнички живот. Према писању Михаила Живковића, Јо-

сиф Поповић је имао сина Мику и кћери Анку, Кату, Јелену и још једну 

коју помиње као Милову мајку. 

Прота Јевта, са братом Новком наставио је да живи у кући пуној 

чељади и да се поред свештеничког позива стара о породичном дома-

ћинству. Настојао је да се сво имање са којим су располагали обради, 

како би могли да обезбеде довољне количине хране за укућане и стоку. 

Поред мноштва породичних и црквених дужности, ништа није препу-

штао случају настојао је да укућане школује и даље унапређује поро-

дичну задругу. Тако је послао Михаила, Новковог сина, у Београд да и он 

заврши тамошњу Богословију. По завршеном шестогодишњем школовању 

у Београду и Михаило се враћа у завичај, где се оженио и запопио. 

                                                      
13 Брашанац, 2006в, 576-577. 
14 По писању Михаила Живковића ускочкој чети. 
15 Историјски архив Ужице, Лични фонд Михаила Живковића 1862-1944, кутија 

VII. 
16 Рајаковић, 1955.  
17 „Глас Ваљева“, 1931, 2. 
18 Брашанац, 2006в, 577.  
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Као старешина породице прота Јевта упорно настоји да кућу узди-
же, да нова имања прибавља, да што боље организује земљорадњу и 
сточарство, да уводи бројне и разноврсне новине како би им живот био 
лепши и лакши. Пошто су Бабине стациониране на кречњачком и без-
водном терену, а њихов засеок Крајеви, стално у вртачама и без воде, 
он реши 1864. године да пронађе воду и да је доведе у село. По препо-
рукама и писаним описима свога брата Јосифа подигне чатрњу испред 
куће, онакву какву је поп Јосиф виђао у приморју, да би у њу хватао ки-
шницу и снежницу. Ипак, закључио да и даље немају довољно воде ни 
за пиће а камоли за друге потребе многобројне породичне задруге. Зато 
већ следеће године решио да похвата јабучке изворе, који пониру у је-
дан содом под Јастребовцем и кроз избушене борове цеви ту воду спро-
веде у свој засеок. Што је намерио то је и учинио. Помоћу градитеља 
Примораца пронађених у Пљевљима, за новац, похвата јабучке изворе 
и лучевим цевима кроз кланац Бразду доведе их у Крајеве, уведе у куће, 
зграде, баре и баште. И после седам деценија од изградње чатрља је би-
ла у животу али је водовод био уништен.  

Захваљујући свему што је предузимао, свом систематском раду, 
принципијелном држању, а изван свега оствареним резултатима Прота 
Јевта не само да је био на добром гласу не само у Санџаку него у целој 
турској царевини на Балкану и обе српске кнежевине – Србији и Црној 
Гори. Чувен је био не само по богатству, мада је вероватно био најбога-
тији човек у Санџаку, који је имао по 1.000 брава оваца и по 100 коња и 
говеди. Осим великог богатства имао је и велику породичну задругу у 
којој су поред њега увек била још бар два свештеника.19 

Припрема Бабинске разуре 

Кад је избио велики устанак у Херцеговини и Босни, 1875. године, 
у Ужицу су живеле тада већ добро познате санџачке војводе – поп Жар-
ко Љешевић, Јован Глушчевић и Маринко Леовац, који су раније диза-
ли устанке по Санџаку и после неуспеха бежали у Србију и живели од 
мале помоћи коју им је влада Србије давала. Они су нису хтели и могли 
да се помире да српски народ у Полимљу и даље живи под турском ти-
ранијом. Зато су стално радили на буђењу и развијању националне све-
сти, припремама мештана за борбу и слично. Добро су знали да поред 
игумана Прокопија Бујше (Бујшића), старешине манастира Бања код 
Прибоја, који је већ био придобијен за овај устанак, само прота Јевта 
Поповић Кувеља може подићи народ на устанак, па су настојали да га 
придобију за то.  

И духовни покретач устанка, архимандрит Нићифор Дучић, који је 
тада био у Србији и који је био у непосредној вези са Јевтиним братом 
Јосифом, много је настојао да приволи проту Јевту и његовог синовца 

                                                      
19 „Глас Ваљева“, 1931, 2. 
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попа Михаила да се и они одлуче на устанак. Истовремено, прота Јевта је 
добијао многа писма и поруке од познаника и пријатеља из Србије и Цр-
не Горе да се припрема и диже устанак али се он још неко време колебао 
и оклевао јер као школован и искусан човек знао је шта им све треба за 
устанак и какве им последице евентуални неуспех може донети. 

 Уочи Петровдана 1875. године, архимандрит Дучић му је послао 
два сељака с писмом и препорукама „да устаје“, јер су Србија и Црна 
Гора за устанак, који је већ почео у Херцеговини и Босни. Временом 
прота Јевта је преломио и почео да се интензивно припрема за устанак. 
Она оба сељака задржао је у својој колиби у Буђановцима и почео још 
упорније да ради на припремама и дизању оружаног устанка. Преко 
брата Јосифа одржавао је везе са херцеговачким Србима у Ужицу, као и 
виђеним људима из Србије као што су пуковници Перо Борисављевић и 
Илија Чолак Антић.20 

На дан Св. Прокопија, 8. јула 1875. године, у протиној кући, окупи-
ла су се четрдесеторица сеоских старешина из Бабина, Звезда, Јабуке, 
Сељана, Чадиња, Душманића, Крњаче, Тоца, Кучина, Ђурашића, Џуро-
ва, Мемића и других села прибојског и пријепољског краја. Пошто су 
ручали и међу собом дуго разговарали о актуелној политичкој ситуаци-
ји у њиховом крају, прота Јевта је пред њих извео ону двојицу гласоно-
ша, које је претходно сакрио у колиби, и прочитао им писма архиман-
дрита Нићифора Дучића, војводе Љешевића и попа Јосифа Поповића. 
Затим им је описао ситуацију у којој већ деценијама и вековима живе, 
испричао све што је он знао о циљу побуне и досадашњим њеним при-
премама, а затим дао реч свом синовцу, млађем и још борбенијем попу 
Михаилу, који им је на свој начин говорио о буни и њеним циљевима.  

Окупљени народни прваци већали су цео тај дан до вечере, целу 

ноћ и сутрадан до подне и на крају једногласно одлучили да се устаје 

на устанак. Сви су се међусобно изљубили и заверили се да дигну уста-

нак, али да о томе до његовог почетка никоме не казују. Прота Јевта их 

је све на Јеванђељу заклео да ће држати дату реч. После заклетве рази-

шли су се својим кућама да сваки у своме селу ради на припремама за 

дизање пружаног устанка.21 

Прота Јевта и поп Михаило одмах сутрадан известили попа Јосифа 

у писму које су предали његовим повереницима и тражили да их орга-

низовано и систематски снабдевају храном и новцем и да то преко поу-

зданих људи пребаце.  

У Историјском архиву у Ужицу налази се Лични фонд протиног зе-

та Михаила Р. Живковића, директора гимназије у Ужицу, који је доби-

јен 1954. године на поклон од његових наследника. Међу више десети-

на докумената налази се и рукопис „Прота Јевта Поповић у устанку 

                                                      
20 Рајаковић, 1955. 
21 Савић, 2003, 152-153.  
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1875. године“, чије аутор поменути Михаило Живковић. У њему, поред 

осталог, пише: 

„Месеца априла дође непозната жена кући проте Јевте и донесе 

му писмо упућено на њега, анонимно (без потписа). У њему се пита 

прота, били се тукао на Турке.... 

.... Прота добије одговор од виђених људи да би се радо дигли про-

тив Турака али немају са чиме и да се он прота стави на ЧЕЛО ПО-

КРЕТА. По добијејеном одговору прота напише писмо без потписа и по 

истој жени упути незнано коме јавивши у писму да је потребно само 

оружје и муниција... У писму се каже да се пошаље комора за пријем 

оружја на место Баре до Златибора... У том времену док још оружје 

није стигло једнога дана стиже гласник из планине Виса и извести 

проту: да су стигли Црногорци устаници и то Божа Томић и Лука Ђу-

ровић учитељ.“22             

Из других доступних докумената види се да је прота Јевта Поповић 

слао Милисава Мартиновића
23

 и Антонија Калајџију у Камену Гору, а 

Вују Деспића у Обарду, да по питању дизања устанка затраже мишље-

ње виђенијих људи. Међутим, они не успеју да пробију на договорена 

одредишта пошто их спазе турски сејмени (полицајци) и побију, а по-

шту заплене. Тако сазнају да се устанак припрема а Срби се почињу 

окупљати, наоружавати и образовати чете.  

Увидевши да је враг однео шалу виђенији Турци позову проту Јев-

ту на састанак у Пријепоље, уз обећање да ми се ништа ружно неће до-

годити. Имајући негативна искуства са Турцима прота Јевта није при-

хватио тај позив већ је наредио да се заробљени Турци разоружају и 

окују у коњске букагије и то – једног у леву а другог у десну ногу. 

На самом почетку устанка у Бабинама, чувени ужички прота Ми-

лан Ђурић, написао је писмо министру спољних послова Србије Анти 

Богићевићу из кога произилази да један број избеглица из Босне и Хер-

цеговине, на челу са Жарком Љешевићем, тражи дозволу српске владе 

за прелаз преко границе „како би притекли у помоћ својој браћи“.24 По-

сле извесног колебања кнез Милан Обреновић одлучи да прими њихову 

                                                      
22 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаило Живковић, кутија VII. 
23 Исић и Јовановић, Ваљево, 2003, 21-23. Према писању Момчила Исића и 

Мирољуба Јовановића, а на основу записа пароха ћелијског Василија Попо-
вића, сина проте Јевте Поповића Кувеље, од 30. јуна 1904. у Ћелијама, Мили-

сав Мартиновић, рођен у Бабинама, стар 30 година, био је појац у цркви код 
проте Јевте. У време буне 1875. године Јевта га пошаље са писмима у Под-
горицу, Камену Гору, Црну Гору и тад Турци, на Јабуци, код Ана-механе, на 
друму погоде га и убију – главу му одсеку и у Пријепоље однесу. После три 
дана мајка му је украде и сахрани код цркве Сељанске. Милисав је носио 
писма да раздаје бунтовницима. 

24 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 2. 
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делегацију у аудијенцију и да им пристанак на ову акцију. Има индици-

ја да су прота Љешевић и његови сарадници били примљени и код ми-

трополита српског Михаила, који је својим саветима помагао устанике, 

па су се њихове чете стално све више множиле и јуначки бориле. 
25

  

Војвода Жарко Љешевић још у Београду прикупи 300 добровоља-

ца, већином Херцеговаца, Босанаца и Црногораца, који се преко Ваље-

ва врате у Ужице, да би одатле са још 500 нових добровољаца кренули 

у помоћ својој неослобођеној браћи у Полимљу. Пошто су из војног ма-

гацина у Ужицу примили оружје и храну, добровољци су 12. августа 

1875. године прешли реку Ђетињу, кренули из Ужица преко Забучја, 

Цареве воде, Чајетине и Златибора ка Новој Вароши.  

Пошто је прота Јевта добио одговор од виђенијих људи да су рас-

положени да се дижу на устанак и чуо да немају довољно оружја и му-

ниције са којим се борили а траже и да он буде на челу покрета, напише 

писмо оном ко му је послао претходно помињано анонимно писмо. У 

њему затражи помоћ у снабдевању оружјем, муницијом, храном и дру-

гом војном опремом. Три дана касније стиже му наређење да одмах по-

шаље људе и коње за преузимање оружја и муниције у комори која се 

налази на локалитету Баре до Златибора. Тим поводом он организује 

поворку од 35 коња са спроводницима а предвођену својим синовцем 

свештеником Михаилом. Путовали су и дању и ноћу пошто је пут био 

слободан јер су се Турци већ били повукли из села у градове. 

У Барама их сачекају пуковници регуларне српске војске Петар Бори-

сављевић и Илија Чолак - Антић, који су били у сељачком оделу у гуњеви-

ма и чакширама. Они не само да су их добро примили и снабдели потреб-

ним оружјем и муницијом, већ су им дали више корисних и значајних са-

вета и упуства. У тим тренуцима спроводници из Бабина нису ни знали да 

имају комуникацију са командантима регуларне српске војске већ су то са-

знали тек кад је буна почела. Без дужег задржавања и проблема преузели 

су оружје и муницију, пренели и склонили на договорено место.  

Паралелно са тим Ранко Алимпић је уз помоћ агената српске наци-

оналне пропаганде у Новопазарски санџак убацивао оружје и муницију. 

Тих дана и поп Јосиф Поповић се прихватио да пребаци део оружја и 

муниције својим каналима и да га склони у манастир Бању код Прибоја, 

код игумана Бујише и његовог сабрата одваженог Геодена Марића. Та-

ко је већ пред крај јула 1875. године било пребачено оружје са џебаном 

и осталим ратним потребама.26 

После одласка добровољаца у Полимље у Србији започела је још 

живља и интензивнија акција на припреми устанка у Полимљу. Најпре 

је у Ужицу образован одбор од четрдсетак виђенијих људи и пристали-

                                                      
25 Рајаковић, 1955. 
26 Павловић, 1928б, 211-220. 
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ца покрета за сједињење Босне и Херцеговине на челу са већ помиња-

ним свештеником Миланом Ђурићем. Овај одбор имао је задатак да 

прикупља добровољце и шаље на фронту, да набавља и шаље оружје, 

муницију и храну за устанике и добровољце, да се стара о устаничким 

породицама, да припремају смештај евентуалних нових избеглица и 

прихватају и лече рањенике ради чега су у Ужицу на Царини имали 

своју болницу.27  

 Убрзо су устаницима почели да пристижу и добровољци из Србије 

и Црне Горе. Црногорци су се пробијали преко Санџака до Бабина под 

руководством Саве Шаулића, Алексе Полексића, Луке Ђуровића, Боже 

Томића и Петра Јовића. Број добровољаца из Србије, нарочито из по-

граничних крајева, из дана у дан бивао је знатно већи. Имао се утисак 

да ће бити довољно да протерају мрског окупатора и извојују дуго оче-

кивану слободу.  

Још пре него што је стигло оружје из Србије прота Јевта Поповић 

Кувеља добио је обавештење са планине Вис, да су стигли црногорски 

устаници са Божом Томићем и Луком Ђуровић, учитељем, на челу. Па 

је потом прота Јевта, са још неколико виђенијих људи, написао мали 

проглас и позвао народ Санџака обе вере – и Србе и Муслимане – да 

устану на устанак против турске бахате власти. Тај проглас је прихва-

ћен на Илиндан у манастиру Бања код Прибоја а упућен је у вишеград-

ску, пријепољску, нововарошку и сјеничку нахију, након чега су при-

преме за устанак још више интензивиране. 

На чело устаничких одреда ставили су се поп Жарко Љешевић и 

поп Јосиф Поповић, који је довео сто добровољаца. Скоро истовремено, 

прота Јевта Поповић Кувеља поведе људе из Бабина и околине које је 

довео са собом у чети и закуне их на верност једног друга према другом 

другу. Тек након тога и они су се придружили осталим устаницима код 

манастира Бање. Командири чета су се нашли у Бањи, где их је мана-

стир снабдевао својом и примљеном храном из Србије. 

Док су прота Јевта и поп Михаило били међу устаницима, неки ага 

Шећерагић из Пријепоља, добар пријатељ куће Поповића, нарочито 

проте Јевте, једно јутро бане пред њихову кућу и повиче: „О домаћи-

не!“. Изађе протиница Јека, а он је упита „А где је стари прото?“. 

 – Отишао је у нурију да свети водицу – одговори протиница. 

– Ја, ја – рече ага – знам ја ... свети водицу. Он је на Јабуци. Но по-

падијо је ли беса да ти кажем нешто. 

– Јесте, аго, беса! 

– Јави му одмах да дође и сав миљет (чељад) одавде склони куд 

зна. Ови наши прете да ће све да претворе у жар и вас покољу. Био 

сам вам пријатељ и остајем... Никоме не казуј да сам долазио. Алах не-

                                                      
27 Рајаковић, 1955. 
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ка вам помогне... – Ободе коња и оде. Протиница је јавила проти. Он је 

дошао и сву чељад склонио.
28

 

Тако је прота Јевта Поповић постао покретач и душа новообразова-

ног слободарског покрета.  

Најжешће борбе 

Због тешког положаја сељаштва у склопу феудалног система Турске, 

дошло је 10. августа 1875. године до побуне под именом Бабинска разура, 

која је захватила простор од Таре до Сјенице, Вишеграда и око Нове Варо-

ши. Названа је Бабинска разура (буна) по средишту где је настала, а прота 

Јевта Поповић постао је устанички војвода.29 Оскудни писани извори не 

дају довољно података о организацији и току Бабинске буне. Зна се само 

да је прота Јевта Поповић послао писмо и Ђоки Влајковићу у Београд, где 

поред осталог пише: „Сав народ се дигао, али пушака немамо, шаљи их 

што пре.“. И из једног писма Жарка Љешевића, послатог из Радоиње у Бе-

оград, на самом почетку буне види се да „да се сав народ дигао, али пуша-

ка немамо“, па Љешевић тражи да се пошаљу. Овакве и сличне захтева из-

гледа да су слали још неких виђенији људи из Полимља а било их је и у 

појединим листовима и службеним документима. 

Бабинска разура није дуго трајала али за то време било је више же-

стоких окршаја са Турцима. Чак су скоро истовремено вођене борбе на 

више локација. Све то било је тешко пратити а камоли синхронизовано и 

успешно водити. Поготову када се има у виду да устаници нису имали 

довољно војно обучених кадрова а да нису располагали ни са бројним 

људством а камоли наоружањем и опремом. Њихова жеља и тежња ка 

слободу били су значајни али и недовољни да се оствари жељени циљ. 

У устанички логор на В. Вису први су стигли Црногорци Божа То-

мић и учитељ Лука Ђуровић са 26 устаника. Ту устаници изврше закле-

тву па крену да запале хан и караулу на Јабуци, посеку телеграфске ли-

није, растерају турске полицајце који су ту били стационирани и створе 

услове за слободно кретање на путу Пријепоље – Пљевља. Поп Стево 

Јањуш(евић) оде кроз село Ограде, Врбово, Ожаљ и друга да диже на-

род на оружје. На Стоцу више Пријепоља српски устаници предвођени 

Миланом Јањушевић, Стеваном и Милојицом Бронце из Бабина су из-

вршили напад на Турке. У том нападу смртно је рањен један од уста-

ничких вођа Милан Мићо Јањушевић, који је потом пренет и сахрањен 

на гробљу „Суво поље“ у Бабинама.30 

                                                      
28 Савић, 2003, 153. 
29 Брашанац, 1998б, 12.  
30 Његов син Риста Јањушевић, био је познати учитељ у пожаревачком, ужич-

ком и ваљевском крају (Рајковићу и Поћути) и Београду, где је умро 27. 
марта 1932. године. 
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Добровољци под командом Жарка Љешевића, 15. августа, пређу 

реку Увац, изврше јуначки јуриш, заузму караулу Повикале, Шаћиров 

хан код Кратова и пребаце се преко реке Лима. Снаге под командом 

старешина Глушћевића, Гојковића и Јоловића притекну у помоћ уста-

ницима проте Јевте који су водили оштру борбу са Турцима. Након пе-

точасовне борбе приморају их на повлачење ка Новој Вароши, оставив-

ши на бојном пољу преко 80 мртвих.31  

Касније црногорски добровољци са српским устаницима ударе на 

Турке на Рогуши и Барицама. Када се под планином Китоњом, у близини 

Црног врха, 16. и 17. августа 1875. године развила огорчена борба са 

Турцима чија беше бројнија и надмоћнија војска, а којој стиже помоћ од 

Турака са Јабуке и Пљеваља и од Арнаута из Колашина, протини устани-

ци одступише у унутрашњост села Бабина. Након тога почело је и осипа-

ње устаника који су се почели плашили опкољавања и сечења. Међутим, 

охрабри их прота Јевта Поповић Кувеља тражећи да се жене и деца изве-

ду пред њих у убеђењу да Турци неће нападати невине жртве.32 

Ова протина одлучност и херојство охрабри многе устанике и они 

ступише у нови бој на Шербатовцу, где прота Јевта умало не „изгуби 

главу“. У тој борби учествоваше Божа Томић и Лука Ђуровић са својих 

30 другова. Видевиши како се одвија борба Ђуровић повика „Чувај се 

прото! Боље је да погине нас сто него ти сам.“ Следеће ноћи устаници 

се повуку на планину Побијеник, где их Турци нападну и задају им те-

шке ударце. Потом пређу реку Лим и стану пред манастиром Бања код 

Прибоја. 

Сутрадан кад Турци примете повлачење Срба крену у потеру за 

њима, те дође до новог сукоба. У новој борби под Црним врхом, 23. ав-

густа, Турци буду страховито потучени, где од Срба нико није погинуо 

а Турци су имали доста мртвих и рањених. У ратничком расположењу, 

одушевљени победом и успесима постигнутим до тада устаничке вође 

поп Жарко Љешевић, капетан Окица Кањевић, архимандрит Прокопије 

Бујишић, прота Јевта Поповић, прота Јевта Ђуровић, Мићо Ковачевић и 

Вук Јоловић са 1.500 људи ударише у јутро рано на Прибој и на јуриш 

га освојише. Устаници после тога победоносно развише на Лиму срп-

ске заставе.
33

  

Након тога у манастиру Бања крај Прибоја устаничке вође састану се 

са Жарком Љешевићем, Јованом Глушчевићем, Маринком Леовцем, ар-

химандритом Бујишићем и попом Ђорђем Ђоковићем. Том приликом 

утврдили су следећи распоред: војвода Жарко Љешевић иде ка Новој Ва-

роши да дигне народ у селима Бистрица, Челице, Вранеши и другим; 

                                                      
31 Рајаковић, 1955. 
32 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаило Живковић, кутија VII. 
33 Рајаковић, 1955. 
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прота Јевта Поповић са својима иде преко Лима у села изнад Прибоја да 

растера Турке, попали њихове куће и да се врати на планину Побијеник.  

Са Побијеника једна група устаника оде у село Тоце. Ту дођу и поп 

Саво Шаулић и Алекса Полексић из Штатовца. Прво заузму то село а 

потом поврате и изгубљене Бабине. Тих дана заузму и Камену Гору, 

Тоце, Врбовово, Врањак, Сељанце, Слатину и више других места. Ратна 

срећа није била још дуго на страни устаника. За то време Турци заузму 

висове села Кучине и стари град Кучи. Следећа два дана обе војске 

остану на својим положајима. Како је Турцима у току ноћи стигао и 

Дервиш-паша са својом војском пође им за руком да заузму села Би-

стрица и Челице.  

Пошто устаници установе да је у борбу против њих укључена и ре-

гуларна турска војска, а видевши да немају снаге и средстава да им се 

одупру одлуче да одустану од даље борбе. Сматрали су да је неодговор-

но жртвовати људе и своје најближе излагати новом шиканирању и зло-

стављању. Најпре се војвода Жарко Љешевић са својима повуче у Ср-

бију. За њима у Србију крену и поп Саво Шаулић и Полексић са својих 

150 људи. Потом и прота Јевта Поповић Кувеља одлучи да са својима 

крене кроз кланац Мангура у Србију. Но Турци их опазе и још пре њи-

ховог преласка преко реке Увца отворе жестоку битку. На то и устани-

ци жестоко одговоре. Том приликом погине Ристо Брашанац а рањен је 

Јова Кубура, док су Турци имали доста рањених. Тек тада устаници са-

знају да се међу њима налазе Пера Борисављевић и Илија Чолак - Ан-

тић, пуковници регуларне српске војске, који су ту дошли да им помог-

ну у освајању слободе.34 

Још нека виђења тих догађаја 

Вести које су, почетком лета 1875. године стизале у Србију о стра-

дању српског живља и устаничким акцијама у Босни и Херцеговини 

изазивале су узнемиреност и ратоборно расположење српских родољу-

ба. По Србији су оснивани одбори за прикупљање помоћи, окупљани су 

добровољци и образоване чете за одлазак у побуњене крајеве. У Бео-

граду је формиран Главни одбор за помагање устанку састављен пре 

свега од лица избеглих из Босне и Херцеговине и истакнутих национал-

них радника. Његов задатак био је да шири подршку устанку, а пре све-

га да обезбеђује оружје, муницију и друге потрепштине која ће бити по-

слата добровољцима преко границе.  

По избијању Бабинске буне поп Јосиф Поповић, брат проте Јевте 

Поповића Кувеље, са више од сто добровољаца дошао је у родни крај и 

учествовао у ослобођењу Прибоја. Борио се и на Побијенику штитећи 

од турске навале бабинску нејач а потом се повлачио према Прибојској 

                                                      
34 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаиоло Живковић, кутија VII. 
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Бањи, Увцу и даље ка Златибору и Ужицу. Када је буна угашена вратио 

се у своју дубску парохију код Бајине Баште и наставио да обавља све-

штеничку дужност. Слично су поступила још нека лица пореклом из 

тог краја која су се такође дуже времена налазила у избеглиштву. 

Половином августа 1875. године лист „Исток“ јавља да се око Но-

ве Вароши „дигла раја“ и да су устаници ударили на Турке, па ова каса-

ба букти у пламену. Према истом извору, готово у исто време, устаници 

јачине око 1000 људи, извршили су напад на Прибој и запалили га. Не-

колико дана касније, са границе из Мокре Горе према Вишеграду, сти-

гла је вест да су турске касарне у пламену, о запаљеним хановима у 

Штрпцима, и да Турци из Прибоја предају оружје. Јављено је и да на-

род масовно ступа у борбу, но нема довољно оружја и муниције те се 

тражи помоћ.  

И други извори потврђују да су добровољци запалили Прибој, да су 

борбе вођене и у манастиру Бања, а да су Турци потучени код Кратова, 

Рутоша и Вранеша. У исто време устаници са попом Јевтом Ђурови-

ћем напредовали су ка Вишеграду. И српски обавештајац, који се за 

време Бабинске буне налазио на граници, потврдио је да су чете Жар-

ка Љешевића, Вука Јоловића, Јована Глушчевића и Риста Михајлови-

ћа прешле Увац код Сјеништа и после неколико дана водиле тешке 

борбе око Нове Вароши и Пријепоља. У тим борбама посебно се иста-

као велики број Ужичана и бораца из Доброселице, Штиткова, Ојко-

вице и других места. 35 

Према писању часописа „Босанска вила“, у броју 7, из 1905. године, 

прота Јевта Поповић Кувеља је, са архимандритом Бујишићем, био 

главни организатор устанка против Турака 1875. године, познатог под 

именом „Бабинске разуре“. Пошто је своју нејач па и породицу, која се 

крила по збеговима, послао у Србију, кренуо је са својим устаницима 

низ турска села, палећи њихове куће и друге објекте, пљачкајући стоку, 

храну и друго. Потом је ударио и на Пријепоље али се пред многоброј-

нијим и надмоћнијим противничким снагама морао повући натраг. Му-

ниције, па и оружја није имао довољно, а временом и бораца било је све 

мање. Ипак, прота Јевта са својом војском успева да се пробије и кроз 

тај турски обруч, проводећи и осталу нејач која беше у збеговима зао-

стала и пође пут Србије. Пошто пређу реку Лим на Брезама поново се 

сукоби с Турцима, али и ту проби њихове редове и сву нејач заштити 

од покоља. На Малишиној караули прешао је Увац и ушао у Србију. 

Војску је распустио, а он се упутио да тражи своју породицу и осталу 

нејач. 

Зашто не нагласити да је Бабинска буна настала из ослободилачких 

тежњи српског народа и потребе за уједињењем са матицом Србијом. 

                                                      
35 Марковић, 2005, 5.  
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Тим поводом они су истицали своје разумне циљеве утемељене на 

историјским, етичким и политичким упориштима. Пошто те циљеве ни-

су успевали да остваре легитимним политичким захтевима прибегли су 

оружаној побуни и борби за њих.  

Буна у крви угушена 

Чим су Турци чули и сазнали за српске намере и овај покрет Срба 

брже боље позову Турке Пљевљаке, прикупе одреде своје војске и гото-

во пре српског поласка из Бање нађу се у близини Нове Вароши. Тамо 

су похитали да спрече њихов упад долином Лима и Бистрице, као и ста-

ром џадом којом се ишло из Босне за Сјеницу и даље.  

Схвативши устанак најозбиљније, турска регуларна војска, у првој 

половини септембра, под командом Мехмед Али-паше са 8000 војника, 

поново нападне устаничке чете под Црним Врхом. Уз то су Турци ма-

совно надирали уз Рогатицу, Вишеград и Рудо и нападали устаничке 

шанчеве. Битка је трајала од раног јутра до поднева и устаници су били 

приморани да одступе преко реке Увца на Дубљу у Србију, да бих ова 

коначно извршила обрачун са Турском у рату од 1876. године. Турци 

потом успоставе старе границе од пре 1875. године, а заробљеним уста-

ницима посекоше главе и изложише их на вишеградском мосту страха 

ради и угледа раји.36 

Од самог почетка Бабинске буне у команди над устаницима није 

било јединствене команде, ни унапред утврђеног плана борбених деј-

става, па чак ни конкретно разрађених идеја за даље поступање. Све се 

завршавало на дуготрајним разговорима, којима се кад-кад није могао 

предвидети ни крај а камоли да се има неко друго решење у случају не 

остваривања планираних циљева. О томе доста говори и подаци да се 

поред проте Јевте Поповића Кувеље, као вође ове буне, помињу још не-

ке народне вође. Поготово није било праве кординације између Љеше-

вићевих добровољаца и устаника у Бабинама под командом проте Јевте 

Поповића Кувеље.  

Како се конкретно поступало доста говори и овај случај. Кад је, на-

кон три дана задржавања у манастиру, надвладало мишљење попа Жар-

ка Љешевића да се преко Кратова, старом џадом иде на Нову Варош, 

где уз пут треба да растерају Турке, одлучено је да тако и буде. Једва се 

пошло и ударило на Кратово, где су их Турци Кратовци добро спре-

мљени напали. Срећом, ипак Кратовци су били савладани, куће им 

опљачкане и попаљене а чељад послана унапред за Нову Варош. 

Опијени овом ситном победом устаници уместо да иду напред јед-

ног дана застану и провеселе се, док за то време Турци заузму Мангуру 

и поседну све кланце. Једва у зло доба после једнодневног весеља поно-

                                                      
36 Рајаковић, 1955. 
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во крену напред без патрола и опрезног осматрања те западну у заседе 

и унакрсну ватру, где их много погинуло. Према неким подацима у пр-

вим борбеним редовима пао је поп Михаило Поповић, синовац проте 

Јевте, који је од првог дана са својом четом учествовао у скоро свим 

борбама храбрећи устанике. После повлачења устанка у нововарошки 

крај учествовао је у борбама и на Кратову, Рутошима и Мангури. Њега 

су Турци Пријепољци открили тешко рањеног. Видевши да му нема 

спаса убио је још двојицу Турака а једног тешко ранио. После тога од-

секли су му главу, однели у Пријепоље и натакли на колац и поставили 

на ћуприју преко Лима у Пријепољу.37 Тек после три месеца пријатељи 

проте Јевте наводно су нашли његово беживотно тело, а Јоко Брашано-

вић је уз велики откуп узео његову главу и сахранио је у порти цркве у 

Сељанима.
38

 Уз поп Михаила пало је још много устаника, а много их 

беше теже и лакше рањених, који су били спроведени преко Увца у Ср-

бију на лечење и опоравак. 

Пошто су дубоко продрли у територију Босне, добровољачке акци-

је и устаничке борбе почеле су да малаксавају. На планини Мољевини, 

„која је до Вишеграда“ зауставила их је регуларна турска војска.  

Велики утицај на даљи развој буне имале су борбе са Турцима на 

планини Побијенику и Мангури код Нове Вароши, вођене крајем авгу-

ста 1875. године. Турцима су тих дана непрестано стизала појачања из 

Сјенице, Новог Пазара и Сарајева. На Побијенику је дошло до жестоког 

обрачуна између турске војске и устаника. Турске јединице Дервиш-па-

ше, успеле су да заузму устанички шанац а устанике да принуде на по-

влачење. Бројнија и надмоћнија турска војска и на другим бојиштима 

задобијала је превагу. 

Хроничар и учесник тих збивања поред осталог забележио је и ово: 

„На Госпојин дан, 15. августа, усташе у планини Мангури из заседе 

убише једног јузбашу и четовођу... Истог дана дође Али-паша, врло на-

                                                      
37 Брашанац, 2006г, 584.  
38 Према писању Момчила Исића и Мирољуба Јовановића (Погинули у рато-

вима Србије у 19. веку – Шабачко-ваљевска епархија, Ваљево, 2003, 21. и 22) 
а на основу записа пароха ћелијског Василија Поповића, сина проте Јевте 
Поповића Кувеље, од 30. јуна 1904. у Ћелијама, Михаило Поповић, рођен у 
Бабинама, свештеник, стар 35. година погинуо је у Косатици 1877. године. 
Код свог стрица Јевте –команданта 1 батаљона а тада пароха грачаничког, 
био је четовођа. По наредби архимандрита Дучића послат је у предстражу 
пред Дервиш-пашу, а наређено му је и да од Радоине пређе и манастиру 
Милешеви, где су се нашли Турци на вису косатици и ту се потуку. Поп 
Михаило погине – главу му Турци одсеку и однесу у варош Пријепоље. 
После три дана његова сестра са ћуприје украде и сахрани у цркви 
Сељанима, где је пре рата служио као свештеник. О овоме наводно је и 
архимандрит Дучић писао у војном часопису „Ратник“.  
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учен и отмен са својом бригадом; на планини Мангури шанац устанич-

ки брзо освоји. Иза тога на неколико дана, исти паша са својом вој-

ском и башибозлуком растера усташе, које побегоше у Србију“.
39

  

Истине ради треба истаћи да се на Мангури водила четвородневна 

битка, али и поред подршке из Србије све је било узалуд. Турци не само 

да су имали појачања у људству из Сјенице и Сарајева, већ су били до-

бро обавештени о покретима и намерама устаника, а редовно им стиза-

ла и помоћ у муницији и наоружању. У тим околностима устаници су 

били приморани да се врате натраг и преко Рутоша сиђу на Увац. По-

што се није могло оделети многобројнијој и боље опремљеној турској 

сили буна је скоро завршена. 

Почетком септембра 1875. године Бабинска буна и ослободилачки 

покрети у осталим деловима Новопазарског санџака су доста ослабили. 

Турска војска је наступала ка устаничким Бабинама, из три правца: од 

Пљеваља, преко Михаилова и Јабуке; од Савина Лакта и Сељана и од 

Пријепоља преко Столца. Бабински устаници су зауставили неприја-

тељску колону која је долазила од Пријепоља у борбама на Столцу. Ту 

су регуларне јединице разбијене. Међутим, покушај устаника да непри-

јатеља зауставе на Јабуци, није успео. Групе бораца под руководством 

Ђерасима Лојанице и Вука Плескоње зауставиле су Турке на Јаблани-

ци, али је турска колона која је ишла од Сељана и Савиног Лакта ушла 

у Бабине. Уследиле су одлучујуће битке устаничких јединица и добро-

вољаца са турском регуларном војском која је наступала према Бабина-

ма. Вођа бабинског устанка прота Јевта Поповић Кувеља, иако без по-

требних војно-стручних знања, успевао је да се неко време супроставља 

турској армади, а онда се одлучио на повлачење од Столца па су преко 

Бабина, Вијорога, прешли границу Србије на Малишиној караули и 

ушли у ужички крај.40 За то време турске чете „почеле су да бесне дуж 

Лима и Дрине над бунтовном рајом, а која је остављена сама себи... 

Ватра непријатеља сагорела је сва српска села од Сјенице до ниже Ви-

шеграда. Стоку је уграбио Турчин, а њиве и ливаде предао паљењу 

освете...“ 

Све што је имао у имању, грађевинама, малу и капиталу прота Јев-

та Поповић дао је за слободу свога краја. Бабинска разура однела је ње-

гово велико имање у Бабинама, Пљевљима и Пријепољу, а од људских 

жртава дао је два брата и три синовца. „Са голом душом и много својих 

Усташа прешао је у Србију...“
41

  

                                                      
39 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 3. 
40 Марковић, 2005, 5-6. 
41 Поповић, 1940, 178.  
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Прихват и збрињавање избеглица 

Кад су Турци протерали устанике у Србију нејач, старци и жене са 

нешто мала (имовине) пребачено је преко Увца и Лима на златиборске 

сувати у Ужице и Севојно. Турци се врате натраг, дођу у Бабине и цело 

село, нарочито протину кућу запале и до темеља поруше.
42

 Кућа и цело 

Бабине били су спаљени од Турака као одмазда „Ћаурском папазу“.
43

 

Тако је Бабинска разура у крви угушена, села попаљена а већина пре-

живелог становништва се нашла у избеглиштву. После догађаја из 

1975. године Поповића у Бабинама нема.
44

  

Пошто су српски добровољци, разбијени од турских јединица, под 

командом Жарка Љешевића вратише се у Србију, прикупише се у Бра-

нешком пољу, на Златибору. Уз помоћ локалних власти у Ужицу срп-

ска влада влада прихватила је устанике из Санџака и пружила им мате-

ријалну помоћ. Штавише, устаницима су одређене месечне принадле-

жности: „редовима један динар, водницима 1,60, четовођама 2,40, ус-

ташким старешинама 4 динара“.  

У прихватању и збрињавању око 15.000 избеглица био је посебно 

ангажован већ помињани Устанички одбор у Ужицу, на челу са протом 

Миланом Ђурићем, који је прикупљао помоћ преко разних национал-

них, хуманитарних, женских и других организација на територији целе 

Србије. У једном извештају о раду тог одбора прота Ђурић је писао Ди-

митрију Слављанском, члану Словенског комитета: “Теби је познато 

да је се 1875. године саставио Одбор у Ужицу за дизање народа на 

оружје против Турака у Босни и Херцеговини и нахији сјеничкој, но ка-

ко одбор није имао средстава, а особито оружје... резултат је био 

упропашћивање многих села и фамилија“.45  

 Мада су се многи добровољци одмах по пропасти вратили својим 

породицама, а неки се ангажовали у сталној српској војсци, од њих је 

организовано 10 добровољачких чета. У њих су ступиле и поједине из-

беглице из Босне и Херцеговине и Црне Горе. У Ужицу од учесника Ба-

бинске буне образован Добровољачки кор Јаворске и Ибарске војске. 

Прота Јевта је постао четовођа прве чете првог батаљона тог кора. Ко-

мандант његовог батаљона био је архимандрит Нићифор Дучић а његов 

заменик Михаило Новаковић, војни капетан,46 док је поп Жарко Љеше-

вић добио улогу саветника.  

Припремајући се за нове борбе и окршаје избеглице су редовно ве-

жбале у Бранешцима на Златибору и Крчагову код Ужица. Расположе-

                                                      
42 Павловић, 1928б, 211-220. 
43 Јевтић. 1985, 59.  
44 Брашанац, 1980а, 9. 
45 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 4. 
46 Историјски архив Ужице, Лични фонд: Михаило Живковић, кутија VII. 
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ње је било да поново пређу границу и наставе активности за ослобође-

ње тог краја од турског зулума. На ту активност избеглице је највише 

подстицао Вук Јоловић. Међутим, у Босни и Херцеговини се ситуација 

погоршавала, па је српска влада Љубомира Каљевића процењивала ско-

ри слом и херцеговачког устанка, те није хтела да се замера Турској ве-

ћим пружањем помоћи устаницима из Новопазарског санџака па је при-

ступила расформирању добровољачких јединица. Након тога њени при-

падници су се разишли – неки су отишли својим раније одбеглим поро-

дицама, други су примљени у сталну војну службу у српској војсци.47 

Прота Јевта Поповић Кувеља још неко време задржао се у Ужицу и 

околним селима. За то време држава је донела одлуку да их прихвати, 

дала им одела, хране и склоништа. Тако су они остали у Србији не само 

те зиме већ и касније. Турске власти су га у одсуству осудиле на смрт, а 

његово имање конфисковали у корист државе. Остао је у Србији, добио 

је државну помоћ а издржавао се опслужујући наше цркве.48 

И поред упорног настојања власти, Устаничког одбора и других ко-

ји су били ангажовани на прикупљању помоћи сви учесници Бабинске 

буне нису добили за себе и своје породице ни основно материјално 

обезбеђење. Зато су се многи трудили да им на разне начине помогну. 

Тако су на пример надлежне власти у ужичком крају током зиме 

1875/1876. године избеглица дозволиле да у недостатку огрева могу се-

ћи дрвеће око града: крушке, јабуке, трешње, шљиве. Милан Радовић, 

савременик тих догађаја тим поводом је записао: „Баште и воћњаци 

су страдали за време босанско-херцеговачког устанка. Те године било 

је доста народа који је добегао к нама у ужички крај. За три године 

су исекли све крушике и јабуке, употребили их за гориво. Нико их није 

бранио”. 

Учесник Јаворског рата 

Све до 1876. године Србија је била вазална земља и зависна кнеже-

вина па је Турској плаћала годишњи данак. Догађаји у Босни и Херце-

говини још више су појачали ратоборно расположење српског народа. 

У жељи да изборе сопствену независност Србија и Црна Гора, 18. јуна 

1876. године, објавиле су рат Турској. Пошто су најжешће борбе у ње-

му вођене на планини Јавору он је назван Јаворски рат. 

У складу са том намером убрзане су војне, политичке и економске 

припреме. Крајем априла 1876. године, по директивама владе, у Ужице 

долази архимандрит Нићифор Дучић. Донео је наређење о стварању до-

бровољачког батаљона, чије језгро треба да сачињавају избеглице из 

Босне и Херцеговине. Поступајући по том наређењу њихова мобилиза-

                                                      
47 Марковић, 2005, 6. 
48 Брашанац, 2006в, 576-577. 
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ција извршена је на брзину, без довољно материјалних припрема. Мно-

ги од њих долазили су у ужички логор без одеће, војне опреме и довољ-

но хране.  

До почетка јуна 1876. године у Ужицу се прикупило око 2000 до-

бровољца. Међу првима је стигао бабински прота Јевта Поповић, са 

многим својим саборцима из претходне буне. Имали су логор у Крчаго-

ву и били су организовани у војне формације: добровољачки одред, ба-

таљоне, чете и водове. За команданта одреда постављен је Нићифор Ду-

чић, а у састав његовог командног кадра ушли су поред осталих: Жарко 

Љешевић из Пиве, Јован Глушчевић из Камене Горе, Окица Каљевић из 

Тепаца, Маринко Леовац из Крћа, Вук Јоловић и други.49 Прота Јевта 

Поповић – Кувеља је командир I (бабинске) чете I батаљона Доброво-

љачког одреда. 

Српске војске на Јавору било је око 35 хиљада, са 50 топова. Тур-

ска војска била је бројчано већа и боље наоружана. Турском војском 

командовали су Омер-паша и Мехмед Али-паша, а српском војском у 

почетку командовао је генерал Фрањо Зах. У јуначким борбама на Ти-

кви код Нове Вароши борбене чете устаника беху пред успехом да не 

би пораза српске војске на Калипољу, Нова Варош би сигурно пала у 

њихове руке.50 Битка је почела на Калипољу, недалеко од Јавора и тра-

јала је око седам часова. Погинуло је око седам хиљада војника а много 

више од тог броја је рањено. Већ првог дана рањен је и генерал Зах па 

је пренет у Београд, где му је нога ампутирана. 

За то време добровољци су највеће борбе водили у Радоињи. Јунач-

ким отпором извојевали су победу над Турцима. Разбијене су две не-

пријатељске колоне, које су наступале од Нове Вароши и с вишеград-

ског правца, под командом Мустај-паше. „Обе стране имале су велике 

губитке код Радоиње кад су Турци пробили центар и наши приморани 

турском силом, хтели прећи на нашу земљу многи добровољци су на-

страдали у набујалом Увцу.“ 

Средином јула 1876. године Добровољачки одред је, по налогу срп-

ске владе и врховне команде пребачен са Сјеништа на Кадину стену, 

између Мучња, Чемернице и Тисовине, а одавде нешто касније на Ја-

вор. Иако слабо наоружани, добровољци су у јаворским борбама испо-

љили велику храброст. Међутим, временом Добровољачки одред се 

смањивао, пошто власти нису испуњавале обавезе према њима, како у 

погледу њихових принадлежности, тако и у вези са збрињавањем њихо-

вих породица. Део њих је напустио фронт и добровољачка војска је ко-

начно расформирана 14. августа 1876. године. Остатак Првог батаљона 

Добровољачког одреда прикључен је Другој ужичкој бригади. 

                                                      
49 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 1. 
50 Рајаковић, 1955. 
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 Како je преко Калипоља секао пут ка Сјеници, а оно било доми-

нантна тачка у тактичком и стратегијском погледу, Турци су на том 

правцу саградили читав систем одбрамбених утврђења. Истовремено, 

Калипоље је брањено значајним противничким снагама, па је 24. јуна 

дошло до жестоког боја. Јуриши су се понављали у таласима а српска 

војска се осипала. Гинули су и војници и старешине. Скоро је нестало 

муниције али и снаге да се заузму калипољска утврђења. Иако је стигла 

у помоћ коњици а Турци нису одустајали, проређена и малаксала срп-

ска војска морала је да се повлачи са првобитних положаја, па је кали-

пољска битка изгубљена. Калипољска битка имала је значајне последи-

це за даљи ток борби на Јавору. Непосредно је допринела тријумфу 

Дервиш-паше и губитку борбених положаја српске војске.51 

Прота Јевта Поповић Кувеља учествовао је у више борби Јаворског 

рата али је био посебно запажен у борбама на Јавору и Нишу. Истицао 

се као борац, јунак и свештеник са крстом и пушком у руци. Наступао 

је са геслом „Туђе нећемо, а своје узећемо. Доста његових бораца из 

родног краја остало је на Калипољу и под Јавором. У својим рапортима 

са ратиштима командант Добровољачког кора архимандрит Нићифор 

Дучић често спомиње „одважног проту бабинског Јевту Поповића“. У 

борби на Јавору када је тешко рањен у груди куршумом из велике пу-

шке „берданке“ морао је отићи да потражи лека. Одатле је преко Куши-

ћа, Ивањице и Ариља пребачен у Ужице, где је на лечењу провео на-

редна три месеца. Али и након тога још дуго је носио куршум у себи па 

му је то до смрти причињавало проблеме те је говорио испрекидано и с 

предахом. 

Кад је Србија 1. децембра 1877. године опет објавила рат за ослобо-

ђење и независност, прота Јевта је поново међу добровољцима. Најпре 

се ангажује као четни старешина, а потом и као полубатаљонски старе-

шина. Са својим војницима учествовао у свим значајнијим борбама и 

другим акцијама. Уз проту је био његов брат Новак који је остао у рату 

све до 1878. године када се по објављеној амнестији вратио у Бабине на 

своје згариште. Са њим се тада вратио већи број Бабинаца који су амне-

стирани. 

Његово јуначко држање није могло остати незапажено, па га је још 

по завршетку Првог српско-турског рата командант Добровољачког од-

реда у свом рапорту од 5. септембра 1876. године предлаже за одлико-

вање. У том предлогу поред осталог пише: „Прота Јевта Поповић из 

Бабина у Херцеговини, који је неуморно радио у устанку за народно 

ослобођење и у свим бојевима први храбро ишао на непријатеља и који 

је 26. јула на Доловима на Јавору, у боју био рањен...“ Познато је да је за 

заслуге из тих ратова добио следећа војна одличја: споменице за ратове 

                                                      
51 Ужице некад и сад (мултимедијална енциклопедија), 1997, 9.  
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1876, 1877. и 1878. године, Сребрну медаљу за храброст, Таковски крст 

и Медаљу за војничке врлине. Од црквених одличја добио је црвени по-

јас и протску камилавку.
52

 

Како са завршетком тих ратова нису испуњене жеље проте Јевте и 
пошто до краја живота није био амнестиран није се могао вратити у 
родни крај. По изласку из болнице поново се обрео у Ужицу, где су већ 
биле породице његових погинулих – брата Николе и синовца попа Ми-
хаила. За све њих требало је обезбедити најнужнија средства за издржа-
вање што није било ни мало лако. Пријатељи видећи га још не излечена 
молили су га да још остане у Ужицу и живи од помоћи коју је држава 
њима доделила а и њему ће ако је затражи. Међутим, он је ту помоћ за 
себе одбио али је тражио да је добијају породице његовог брата и си-
новца који су у буни погинули. Такође, тражио је да се она додели и по-
родицама других његових сабораца који су страдали у тим акцијама за 
ослобођење од вишевековног турског јарма. 

Кад је сакупио избегле људе, жену и децу из завичаја прота Јевта 
оде у Београд и најпре се обрати митрополиту Михаилу и министру Јо-
вану Ристићу, који га лепо примише и саветоваше да се обрати и кнезу 
Милану Обреновићу.53 Поступајући по том савету затражи и пријем код 
кнеза Милана Обреновића, који га такође лепо прими а кад му овај по-
нуди парохију, прота му рече: „Ја не тражим парохију, но тражим да 
ратимо с Турцима. Ако нећемо ратити, идем оној сиротињи којој сам 
раскућио куће, те се сада злопате по златиборским колибама, па како 
буде њој нека буде и мени, кад већ друге помоћи није...“

54
  

Краће време опслуживао је Белу Цркву у Карану код Ужица, посве-

ћену Благовештању. Цркву је подигао и фрескама украсио жупан Петар 

(Брајан) са женом и децом на месту некадашњег римског насеља, изме-

ђу 1340. и 1342. године, у време владавине Душана. Упечатљиве и до-

бро очуване фреске ове цркве представљају монументално сликарство 

северозападног дела државе краља Душана. У њој су службовали број-

ни познати свештеници међу којима је био и прота Милан Ђурић. 

Како све дотле жену – протиницу није био превео у Србију, пошто 

ју је јула 1875. године с малим тек рођеним детом оставио код пријате-

ља у Тоцима, успео је да издејствује да му је пријатељи пребаце у Ужи-

це. После тога затражио и добије службу на парохији у околини Ваље-

ва. Након Бабинске буне у ваљевски крај са протом Јевтом, или нешто 

након њега, дошле су још неке устаничке породице из Бабине и околи-

не попут: Јањушевића у Бујачић и Градац, Цвијовића и Стељића у Гра-

дац, Плескоњића у Живковце код Белановице. 

                                                      
52 Радојчић, 1991а, 4. 
53 Савић, 2003, 151-155. 
54 Радојчић, 1991а, 4.  
54 Јевтић, 1985, 61. 
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Као свештеник драчићки и ћелијски опслуживао 

је цркву у Ћелијама а радио је у цркви Грачаници 

По препоруци митрополита Михаила 1880. године добио је службу 

у цркви Св. Архангела у Ћелијама, која се налази на левој обали реке 

Градац, на атару села Лелић, у близини Ваљево (5 км). Данашњи мате-

ријални остаци манастирског комплекса су настали у XIX веку и касни-

је. Као манастир у току Првог српског устанка био је војна болница. 

Турци су га запалили 1810. године. Обновљен је одмах следеће године 

и дозидана је припрата и кубе. Звоник је 1926. постављен на северној 

страни цркве. Најпре је чинодејствовао на драчићској парохији, па се и 

привремено настанио у Драчићу. Иначе, све до 1901. године када је у 

Драчићу саграђена црква, тој парохији припадала су села: Бачевци, Бе-

лић, Бранговић, Драчић, Зарубе, Ковачице, Пријездић и Равње.  

 Већ 1883. године прелази на грачаничку парохију. Нема поузданих 

података о градњи храма Светог Архангела Гаврила у селу Тубравићу, 

у кањону реке Сушице, подно Повлена, у народу познатог као мана-

стирска црква Ваљевска Грачаница. По народном предању, које се пре-

носи са генерације на генерацију она се доводи у везу са Немањићима. 

Најстарији сачувани запис о том храму сачинио је Јоаким Вујић 1826. 

године. У њему пише да је то „парохијска црква села Тубравић, Стубо, 

Кунице, Брезовице, Сушице, Ровни..., да је манастирска црква зидана 

од ломљеног камена, заливеног живим кречом, дебелих зидова, под по-

кривен облим каменом“. У апсиди испод малтера, својевремено је от-

кривен бледуњав траг старих фрески, што је један од доказа старости 

цркве. О могућем периоду настанка ове цркве говоре и археолошки на-

лази из XV и XVI века пронађени током археолошких ископавања. У 

близини цркве налазило се средњовековно гробље које је народ називао 

„мађарско“, док се уз оближњи поток налазио „Виган“ чије име указује 

на некадашњу рударску и ковачку активност у овом крају. Републички 

завод за заштиту споменика културе Србије био је прогласио овај храм 

спомеником културе од друштвеног значаја али ће пуњењем хидроаку-

мулације он бити потопљен, док је црква подигнута на другом месту. 

Две године касније у селу Стубо код Ваљева, у засеоку Јабланица, 

прота Јевта Поповић Кувеља купио је нешто имања и на брдашцу с ле-

ве стране пута Ваљево – Поћута – Бајина Башта, између поточића Рези-

на и Репић саградио породичну кућу. У међувремену овамо је дошла и 

Николина супруга Јела са својом децом и осталим укућанима, која је 

касније прешла у Србију и настанила у селу Стубо код Ваљева, где је и 

умрла. Са њима су била и остала деца његове браће и других сродника. 

Временом овде је засновао и створио веома имућно и угледно сео-

ско домаћинство. Куповао је земљу, углавном у долини речице Јабла-

нице, тзв. луке и имао 16 хектара добре земље. Подигао је велики, ра-
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зноврстан и квалитетан воћњак у коме је било доста веома квалитетних 

садница шљива, крушака, јабука, ораха, па и винове лозе. Његов воћ-

њак био је узор многим људима овог краја. 

 
Манастир Ћелије 

Тек 1893. године прешао је у цркву Ћелије и ћелијску парохију која 

је захватала села: Богатић, Горње Лесковице, Доње Лесковице, Лелић, 

Сушицу и Стрмну Гору. Током 1903. године поново се враћа на грача-

ничку парохију, заменивши се са сином Василијом – Васом који је оти-

шао у Ћелије. Уствари, прота Јевта је својим ауторитетом сређивао по-

слове у обе парохије, и у својој и у синовљевој.55 Поред свештеничког 

позива бавио се и пољопривредом. 

Био је то крупан и стамен човек, прави горштак. Претерано скро-

ман који је нерадо говорио о себи и свом националном раду. Ка би га 

саговорници приволели да прича говорио је са очима пуних суза и с је-

цајем, доста живо, верно и аргументовано. Обично је ту причу заврша-

вао констатацијом да су то биле велике жртве а ништа нису добили.56  

Као свештеник живео је примерним животом, а био је одан својој 

вери и народу. У вршењу богослужења био је уредан. Са великом љуба-

вљу обилазио је народ и вршио своју пастирску дужност. Још дуго је 

било људи који су га се радо сећали и ословљавали га са „оцо“ и 

„аџо“57, мада су мало знали о његовом националном раду и претходном 

ратовању, па и немерљивим заслугама. Другим речима као свештеник 

служио је Богу, Српској православној цркви и сопственом народу, па је 

као такав био изузетно поштован и уважаван. 

                                                      
55 Јевтић, 1985, 59. 
56 Павловић, 1928б, 211-220 
57 Јевтић, 1985, 61. 
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Још из Драчића почео је слати своју децу по школама, а по прела-

ску у Стубо 1880. године
58

 то још више појачава. Добро је знао да сино-

ве мора школовати, кћерке удавати, а сину Николи коме је наменио да 

буде земљорадник земљу куповати. Сву своју децу одлично је извео на 

пут и спремио за живот. За чуђење је како је овај скромни човек и скоро 

заборављени свештеник све то успевао постићи у веома тешким окол-

ностима у којима се стицајем ратних прилика нашао. 

Јевтини потомци 

У браку са Јеком имао је три кћери и четири 

сина. Сви они су били радни, вредни, честити и 

угледни грађани. По настањивању у Стубо, жена 

Јека му је умрла. Зато је извесно време живео са-

мачким животом у манастиру Ћелије, са два верна 

момка доведена из Бабина. 

Најстарији му син Гаврило – Гаврил, Гавра и 

Гаја, рођен око 1855. године у Бабинама. Вероватно 

прота Јевта поносан на своје рано стечено звање 

проте, најстаријег сина Гаврила пријавио је на пре-

зиме Протић, па се сви Гаврини потомци презивају Протићи, док су сви 

остали Јевтини потомци задржали презиме Поповић.59  

Гаврило  је 13. новембра 1883. године у Ваљеву склопио је брак са 

Јулијаном Текић, рођеном 17. августа 1861. године у Ваљеву, од мајке 

Јелене и оца Николе, трговаца. Кум на том венчању био им је Јован Ни-

кић, члан Суда округа ваљевског. Други брак склопио је 17. фебруара 

1902. године са Јулом, женом поч. Милутина Филиповића из Ваљева, а 

кћерком Косаре и Јакова Поповића, абаџије из Београда, а овог пута 

кум је био Раде Радосављевић, чувени адвокат из Ваљева. Обављао је 

више значајних дужности; практиканта, среског писара и благајника, 

поштанског чиновника, а бивао је и срески начелник, па и начелник 

врачарског кварта.60 Није могао својим радом стећи богатство да деци 

остави у наслеђе али им је оставио поштено име наслеђено од предака 

својих.
61

 Умро је 18. фебруара, односно 3 марта 1931. године у Ваљеву 

а иза себе је оставио шесторо деце.  

Према казивању Борислава Боре Вујића, хроничара старог Ваљева, 

у првом браку је имао кћи Емилију и синове: Јевту, чиновника; Нема-

                                                      
58 Павловић, 1907а, 965. 
59 Наредбом кнеза Александра Карађорђевића стална презимена у Србији се 

уводе 1842, док у крајевима која су била под турском окупацијом презимена 
су могла још увек да се мењају. 

60 Што би сада одговарало функцији председника општине. 
61 „Глас Ваљева“, 1931, 2. 
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њу, чиновника и Јосифа, официра. У другом браку имао је сина Нико-

лу, дугогодишњег судију и председника Среског суда у Ваљеву и по-

знатог глумца „Абрашевића“ и Градског народног позоришта у Ваље-

ву. Међутим, из разговора са Николином кћерком Јелисаветом Протић, 

адвокатицом из Београда, сазнали смо да њен отац потиче из познате 

свештеничке породице Протића из Субјела код Косјерића и да нема ни-

каквих родбинских веза са овом породицом. Отуда нам је остало непо-

знато ко су још била Гаврилова деца.  

По писању „Гласа Ваљева“
62

 Немања Протић, писар Окружног суда 

у Сплиту почетком 1930. године постављен је за судију Среског суда у 

Макарској. Пред завршетак Другог светског рата Немања Протић само 

неколико месеци живео је у Ваљеву и радио као в. д. јавног тужиоца. 

Имао је неутрално држање а по ослобођењу је настојао да се докаже ра-

дом и стручношћу.
63

 Познато је да је био веома ангажован у позори-

шном животу нашег града. Поред тога што је глумио у више представа, 

многе је и режирао. У другом наставку свог текста „Ваљевски глумци“ 

Борислав Вујић представља најпознатије ваљевске глумце, па пише и 

ово: „Немања Протић, такође судија и до краја своје каријере председ-

ник Среског суда у Ваљеву. Диван човек, доброћудан, али поред одлич-

ног обављања службе у суду, био је одличан глумац. Просто да човек не 

верује да је то исто лице.“  

И новинар Бранко Вићентијевић
64

 писао је да је Немања Протић 

био председник Среског суда у Ваљеву и да је у браку са Инес, Далма-

тинком италијанког порекла из Шибеника, имао двоје деце. Кћи му Ју-

лијана, годинама живи у САД, а била је удата за покојног Слобу Петро-

вића, једног од пионира кошарке у Ваљеву, са којим има сина Предрага 

и кћи Даницу. Син Гаврило – Гавра (1948-2012) још као ученик Тех-

ничке школе 1960-тих година био је талентовани бициклиста а у јуни-

орској конкуренцији био је међу водећим такмичарима у Србији, па је 

бивао и на Напредовој ранг-листи најуспешнијих спортиста ваљевског 

краја. У браку са Снежаном, млађом кћерком Маре и Драге Марчетића, 

има синове Немању и Драгомира – Драгу.  

Други Јевтин син Василије – Васо, рођен 12. априла 1868. године у 

Бабинама, основну школу завршио је у Ужицу, пет разреда гимназије 

учио је у Ваљеву и Ужицу а богословију у Београду 1890. године. За ђа-

кона произведен је од стране митрополита Михаила у Ваљеву 21. јула 

1891, а сутрадан на Убу за презвитера.
65

 Био је „висок, крупан, стасит и 

                                                      
62 „Глас Ваљева“, 1930, 3. 
63 Историјски архив Ваљево, Фонд: Окружни народни одбор Ваљево – Персо-

нално одељење (1944-1947). 
64 Вићентијевић Б., 2012, 27. 
65 Костић, 1924, 26-27. 
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леп као Његош“
66

 па га је отац одмах оженио и запопио. Најпре је био 

парох у Грачаници, а потом у Ћелијама од 1. јануара 1903, до 1923. ка-

да је, због убиства у самоодбрани, уклоњен са ове парохије. Иако је 

ослобођен оптужбе пошто је пролио братску хришћанску крв, а као та-

кав по хришћански канонима морао је бити рашчињен што је и учиње-

но. После тога се закалуђерио и до смрти остао калуђер у ћелијском ма-

настиру.67 Умро је као удовац у болници у Ваљеву, 16. марта 1927. го-

дине, и сахрањен је код ћелијске цркве поред свог оца Јевте. Занимљи-

во је да Ранко Вићентијевић
68

 пише да је Васа као велики родољуб и па-

триота учествовао је у балканским и Првом светском рату. Прешао је 

Албанију и био носилац више одликовања па и Албанске споменице. 

Међутим из других извора69 произилази да је током Првог светског ра-

та вршио свештеничку дужност у Ћелијама и да је од стране тајне поли-

ције био разврстан у прву групу као потпуно поуздан, мада је раније 

био војник због чега произилази да је чак требао бити удаљен из слу-

жбе. Ово наводи на закључак да је изгледа учествовао у балканским ра-

товима а познато је да је имао црвени појас. 

Василије у браку са Алексијом 12. јуна 1894. године добио је прво, 

изгледа и једино дете – сина Милорада Поповића. Као студент технике 

Милорад је 1914. године ступио у комите. Касније је прешао у авијати-

ку и код Париза се усавршавао, па је произведен у официра српске вој-

ске. Неко време током Првог светског рата био је и у Риму на усаврша-

вању технике, а онда ступио у српску авијатику и борио се на Солун-

ском фронту. По окончању ратних дејстава отишао је у Монпеље, у 

Француску, да студира медицину. Тамо се разболео и умро 28. марта 

1922. године.70 Због жалости за изгубљеним сином јединцем био је сав 

утучен али своју тугу и жалост није желео да испољава пред другима, 

па му је то још теже падало. 

Јевтин син Филип завршио је гимназију и војну академију а умро 

као пешадијски капетан.71 Док је био у животу радо се дао видети на ра-

зним манифестацијама ваљевског гарнизона у војводском оделу с про-

тојерејским златним крстом, који му је остао од његовог претка.
72

 До 

других података о њему нисмо могли доћи. 

Сина Николу, рођеног 1873. године у Бабинама, који је завршио 

два разреда гимназије задржао је у Стубу и определио да се бави пољо-

                                                      
66 Вићентијевић Р., 1976, 24.  
67 Исто, 1976, 28. 
68 Исто, 1976, 24. 
69 Костић, 1924, 33, 34 и 77. 
70 Црквена матична књига умрлих ћелијске цркве за 1912. годину. 
71 По писању његовог биографа Недељка Савића, Филип је умро као потпуков-

ник. 
72 Павловић, 1928б, 211-220 
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привредом. Удруженим снагама успели су да дођу до 18 хектара земље, 

да му кућа буде пуна и да буде права домаћинска кућа. Никола је као 

ордонанс II позива, умро у Војној болници у Ужицу 2. марта 1915. го-

дине. У браку са Крстином Селаковић из Сушице имао је кћи Драгу и 

синове Симеона – Симу и Стевана – Стеву. Драга се удала за Велимира 

Марковића, рођеног 17. фебруара 1882. године у Златарићу код Ваљева, 

учитеља у Стубу и Јовањи, који је као резервни коњички потпоручник 

учествовао у балканским и Првом светском рату а погинуо је, 16. сеп-

тембра 1914. године, у Црној Бари у Мачви. Њихов син Бранислав Мар-

ковић, рођен 1914. године у Јовањи, такође учитељ, умро je 13. јула 

1945. године у месту рођења од последица рањавања које је задобио као 

припадник јединица НОВ и ПО Југославије.73  

Иза Симе (1896-1974) и Вукосаве (1904-1985) остало је бројно по-

томство. Милица, удата за Миломира Аџића у Совач; Јевта, земљорад-

ник, са својом породицом одселио се у Пауне, општина Ваљево; Јосип 

(1935-1955), трговински радник, погинуо у војсци; Гаврило – Гавра, ко-

ји је радио у ваљевском „Елинду“ а са својима живео у Белошевцу; Ни-

кола, земљорадник, са својима се одселио у Доњу Буковицу, и Душан-

ка, била је удата у Голосковиће у Златарић а живела у Ваљеву74
.  

Стеван у браку са Миленијом имао је сина Филипа, и две кћери Је-

лену, која је умрла као девојчица и Настасију – Насту, удату за Радиво-

ја Јанковића из Тубравића, засеок Грачаница, са којим је живела у Ва-

љеву.75 Стеванов син Филип, рођен 28. априла 1932. године у Стубу, 

ожењен Станијом, рођ. Спасојевић, такође из Стуба, настањеном у Ва-

љеву, у старој градској чаршији Тешњару, био је свештеник у Рибници 

код Мионице, Великом Пољу и Стублинама код Обреновца. Имао је 

кћи Ружицу, службеницу и сина Стојадина, дипломираног инжењера 

агрономије. Као прота у пензији умро је у Ваљеву 23. новембра 2005. 

године. 

Најстарију кћи Ружицу Јевта је удао за Петронић (Младена) Аксен-

тија (1866-1936), земљорадника из имућне и угледне сеоске породице 

из Осладића код Ваљева, који је у два мандата биран за председника 

осладићске општине. Имали су 14-оро деце – два сина (Милорада, зе-

мљорадника и првог председника земљорадничке задруге у селу и 

Аврама, познатог учитеља у Ваљеву) дванаест кћерки (Драгу, учитељи-

цу удату за колегу Недељка Савића76; Милицу, такође учитељицу удата 

за Сергија Секловацки; Кристину за Сретена Андрића, земљорадника у 

Осладићу; Зорку за Душана Макевића, земљорадника у Осладићу; Ста-

                                                      
73 Група аутора, 1986, 311 и 331.  
74 Казивање Драгана Маричића, дипломираног економисте у пензији из Стуба 

у Ваљеву. 
75 Казивање Станије Поповић, попадије из Ваљева 25. октобра 2012. године. 
76 Радојчић, 1998б, 13. 
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ну за Светомира Пантелића, земљорадника из Сирдије код Осечине; 

Цвету за Станка Ранковића из Лознице; Славку за Тихомира Крстића из 

села Осечине; Јелку – Јелицу, удату за Александра – Леку Радојичића, 

чиновника из Осладића у Ваљеву, док су Станка, Драгиња, Милева и 

Косара помрле младе).77 Иза њих је остало веома бројно и доста успе-

шно потомство. 

 

Капела Поповића у Стубу 

Јевтина кћи Јела, рођена 1875. године у Бабинама, која је завршила 

два разреда гимназије, 21. јануара 1896. године у Ваљеву склопила је 

брак са Милорадом – Милом Војтехом, рођеним 12. априла 1868. годи-

не у Ваљеву, од оца Адолфа, клонфера – лимара и гвожђара и мајке Са-

вете, домаћице. Милорадов отац Адолф, по рођењу Чех и један од пр-

вих странаца занатлија који су се 60-тих година XIX века трајно наста-

нили у овом граду на Колубари, у улици Кнеза Милоша, где је имао ма-

лу двоспратну кућу са лимарским дућаном.78 Обављао је занатске радо-

ве на многим познатим градским објектима па и на старој ваљевској 

болници. И Адолфов брат Едуард, обућар био је стално настањен у Ва-

љеву, где је и преминуо 5. јуна 1906. године у 55 години.  

Милорадов брат је др Павле Војтех (Ваљево, 17. маја 1876 – Ваље-

во, 23. јануара 1915) који је медицину завршио у Бечу, а радио као сре-

ски лекар у Горњем Милановцу, Параћину и Убу, а од 1907. године у 

Ваљеву, где га затичу балкански ратови. У Првом светском рату као ре-

ферент санитета Дринске дивизије у чину мајора разболео се у Коцеље-

ви од пегавог тифуса и умро 23. јануара 1915. године.79 Иза себе оста-

вио је супругу Наталију, током Првог светског рата добровољну болни-

                                                      
77 Живковић, 2008, 11, 13, 15-17.  
78 Драшковић, 1969.  
79 Ранковић, 1996/97, 186-187. 
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чарку, са троје малолетне деце – сина Мирка и две кћери Милицу и Љу-

бицу. 

Знамо да су Јела и Милорад имали синове: Боривоја, (18. новембра 

1896 – 14. августа 1965), трговца у Мионици и Ваљеву, Љубомира (26. 

маја 1904), бившег официра и четничког команданта, који је умро на 

Новом Зеланду 25. априла 1977. године, кћери Десанку, Босиљку, Ста-

ну, Јулијану, Станиславу и Видосаву... Боривоје је завршио Трговачку 

академију у Бечу а потом се вратио у Србију. Између два светска рата у 

Мионици, у Улици војводе Мишића бр. 13, имао је трговинску радњу 

али је 1932. године банкротирао и одселио се за Ваљево. После Другог 

светског рата био је службеник у Комуналном предузећу у Ваљеву. У 

браку са Надом имао је Љубицу, Веру и Мила.80 Милорад – Миле Вој-

тех у младости био је веома добар фудбалер, а радио је као управник 

једног погона у ваљевском „Елинду“ и био секретар Самоуправне инте-

ресне заједнице за запошљавање у Ваљеву. И сада у Ваљеву живи њи-

хово бројно и успешно потомство. 

И трећа Јевтина кћи Милева имала је два за-

вршена разреда гимназије а 6. фебруара 1900. го-

дине у Ваљеву склопила је брак са Михаилом Р. 

Живковићем (Страгари, Крагујевац, 1862 – Ужи-

це, 25. јуна 1944), професором у Ваљеву и више 

других места, потом директором Гимназије у 

Ужицу, иницијатором оснивања Педагошког оде-

љења, претече Учитељске школе, Педагошке ака-

демије и Учитељског факултета у Ужицу, позна-

тим геологом и сарадником више   угледних науч-

них радника, народним послаником.81 И сам се ба-

вио научно-истраживачким радом чије је резултате објављивао по ра-

зним часописима и сличним публикацијама, а неки од њих налази се у 

његовом личном фонду, који се чува у Историјском архиву у Ужицу.
82

 

Имали су кћи Зорку. 

Временом су и њихова деца стасала и заузимала значајне положаје. 

Неки од мушких потомака су задржали породично презиме, а други су 

се по проти Јевти прозвали Протићима.  

Витез Карађорђеве звезде 

Посебно је занимљив један од Гаврилових синова – Јосиф Протић, 

рођен 1884. године у Ваљеву, а одрастао је у Ваљеву, Београду и дру-

гим местима у којима је службовао његов отац. У младости је био не-

                                                      
80 Недељковић , 2006, 30-31.  
81 Радојчић, 2007в, 782-783.  
82 Лазовић, 1991, 279-287.  
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сташан па је правио и ситније испаде. Бежао је од куће али су га жан-

дарми враћали на општу саблазан комшилука и срамоту оца, високог 

државног чиновника. 

Изгледа по казни отац га уписује у Коњичку 

подофицирску школу, коју успешно завршава и 

постаје коњички поднаредник. Међутим, још 

1903. године одлази у комите да се бори против 

турске власти на југу Србије и Македоније. Био 

је познат под псеудонимом „Смаилага“. Од 

1906. до 1908. године био је најближи сарадник 

комитског војводе Војина Поповића Вука. Као 

искусан, храбар, сналажљив и поуздан коњички 

поручник у балканским ратовима био је прати-

лац више познатих личности и ађутант принца 

Ђорђа Карађорђевића. 

У јесен 1914. године ангажован је као оба-

вештајац на обали Дрине, где је имао задатак да 

хвата „живе језике“ из противничког табора. 

Једне ноћи његова патрола се срела са аустроу-

граском патролом и дошло је до крвавог обрачу-

на. После кратке али оштре борбе поручник Протић и двојица искусних 

комита савладали су отпор Шваба. Том приликом успевају да заробе и 

на своју територију пребаце противничку патролу. Међу заробљенима 

био је и Еберхард фон Клајцен, поручник аустроугарске војске који је 

потом размењен за једног заробљеног српског војника. Учествовао је у 

више борби Првог светског рата а на Солунском фронту био апсанџија 

Драгутину Димитријевићу Апису и друговима. За ратне заслуге добио 

је више одликовања, међу којима и орден Карађорђеве звезде IV реда 

са мачевима, о чему је објављен указ ФАО бр. 13893.83 Почетком 

1986. године пронађене су његове успомене са Солунског процеса 

1917. године. 

Активна војна служба Јосифа Протића престала је 1939. године у 

чину потпуковника и на положају команданта гардијског пука у Зему-

ну. Средином априла 1941. године заробљен је и упућен у немачки ло-

гор у Нинбергу. Наводно је одбио понуду Милана Недића и бившег 

ратног заробљеника Еберхарда фон Клајцена да буде ослобођен верују-

ћи да је као пензионер погрешно ухапшен и да ће бити ослобођен када 

то буде установљено. 

Кад су Американци ослободили логор у коме је боравио он је као и 

већина његових ратних другова кренуо за Југославију. Међутим, по на-

говору неких другова који су му говорили да ће као бивши обавештајац 

                                                      
83 Влаховић, 1990, 439. 

Јосиф Протић са 
ћерком 
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у земљи бити сигурно стрељан вратио се у Немачку, одакле је упућен у 

Белгију. Као носилац белгијског ордена Витеза краља Леопарда сме-

штен је у једну луксузну вилу, односно Дом за старце – војне ветеране 

из Првог светског рата. Ту га је 1952. године пронашао зет Радивоје Ра-

ћа Марковић, чувени спортски радио репортер, који је био ожењен ње-

говом кћерком Анђелијом и са њом имао сина Родољуба. Убрзо потом, 

у договору са родбином, вратио се у земљу. 

Јосиф Протић умро у Београду 1962. године.84 

Суђење попу Васи Поповићу 

Своје ангажовање у Бабинској разури Јевта Поповић Кувеља скупо 

је платио. Ни по преласку у тадашњу Србију он и његови најближи ни-

су имали миран и спокојан живот. Као истакнути народни прваци били 

су повремено на удару разуларених и необузданих појединаца. Један 

догађај посебно је остао у сећању потомака пошто је имао кобне после-

дице и епилог добио на суду. 

Као што смо већ написали Јевтин син поп Василије Васа Поповић, 

парох ћелијски, био јуначина и велики родољуб, увек спреман све да да 

за отаџбину. Редовно је носио чизме и каму, завучену у десну сару од 

чизме. На глави је имао свештеничку, војну капу, сличну оној што су је 

имали тадашњи српски четници. 

Једног дана, највероватније почетком треће деценије XX века, у 

Ћелијама у манастирској порти, био је црквени сабор на коме се окупи-

ло мноштво света из околних села, Ваљева и других места. После слу-

жбе божје, у порти је играло коло и народ се веселио и пио, па је било 

доста оних у алкохолисаном стању. На том народном слављу био је и 

поп Васа разговарајући са виђенијим парохијанима, познаницима и 

пријатељима.  

У неко доба дана, један од напитих сељака нешто се окомио на поп 

Васу, задиркивао га, па и вређао. Присутни грађани су га одвраћали од 

тога али је он био све упорнији и безобзирнији. У једном тренутку пљу-

но је на поп Васину браду и замахнуо једним дрветом да га удари по 

глави. То је страшно револтирало поп Васу па је извадио каму из чизме 

и ударио га, после чега је тај сељак почео да бежи али га је поп Васа 

стигао код капије и задао му још једанаест удараца. Након чега је он 

пао и издахнуо. 

Због овог убиства поведен је кривични поступак против поп Васе и 

одређен му притвор. Потом је подигнута оптужница и почело суђење 

пред Првостепеним судом у Ваљеву. Суђење је било јавно и веома ин-

тересантно са становишта права и морала, а посебно по личности опту-

женог и његовом свештеничком позиву, па је на њега дошло много гра-
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ђана, те је судница била препуна. Судским већем председавао је судија 

Милисав Вуковић, из познате судијске породице из Комирића код Осе-

чине, која је у то време дала више познатих правника и судија, од којих 

је један био и председник Апелационог суда. Поп Васа седео је скруше-

но на оптуженичкој клупи а бранили су га ваљевски адвокати Михајло 

Јевтић Кајле и Света Протић, познати кривичари и добри беседници а 

уз то и Васини добри пријатељи. Записник је водио Ранко А. Вићенти-

јевић, дипломирани правник из Пауна код Ваљева, касније и сам позна-

ти судија и адвокат у више места.  

Оптужени поп Васа је у целости признао све како се збило, што су 

и сведоци потврдили. Са својим браниоцима истицао је да је то дело 

учинио у нужној одбрани части, телесног интегритета и нужној одбра-

ни живота. Претрес је завршен истог дана и изречена је пресуда којом 

се поп Васа ослобађа од оптужбе за ово дело, будући да је исто учинио 

у праведној одбрани живота и части, па се ослобађа и плаћања трошко-

ва кривичног поступка и одмах се пушта на слободу. У току изрицања 

пресуде поп Васа је стајао и све то слушао, скрушено и тужног лица, 

низ које су му падале велике капи суза, уз по неки тешки јецај.  

Као што смо већ написали без обзира што је поп Васа ослобођен од 

оптужбе он више није могао бити свештеник јер је пролио братску хри-

шћанску крв. Према црквеним канонима морао је бити рашчињен што 

је и у његовом случају учињено. После тога се закалуђерио и до смрти 

остао калуђер у манастиру Ћелије.85  

Последњи дани проте Јевте 

Пред крај живота прота Јевта Ф. Поповић је опет био добро стојећи 

домаћин. У Стубу имао је двадесетак хектара земље и велико домаћин-

ство – две лепе велике куће и око њих све потребне помоћне зграде. То је 

навело једну групу одметника, разбојника, који су пљачкали имућније 

домаћине да и његову кућу, усамљену и на крај села, једне ноћи нападну. 

Он их је дочекао са пушком брзометком што је цело село разбудило. 

Пљачкаши су се разбежали али су се сутрадан видели трагови крви.86 

 У његовој кући увек су владали примеран ред и чистоћа. Имао је 

свега, па и кошнице са пчелама. Јевтина кућа увек је била отворена за 

госте и све добронамернике. Један његов биограф87
 забележио је и ово: 

„Било нас је доста на ручку код проте Јевте јула 1911. године. Међу 

осталима и пок. Јован Цвијић, који се много беше интересовао за про-

                                                      
85 Поглавље „Суђење попу Васи Поповићу“ скоро у целини је написано према 

писању Ранка А. Вићентијевића у трећој књизи „Незаборављени“, Ваљево, 
1976, 24-29. 

86 Савић, 2003, 151-155. 
87 Павловић, 1928б, 211-220.  
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ту, пошто је био старац његовог доброг друга Михаила Р. Живковића, 

директора гимназије из Ужица. Усред ручка после дужих причања за-

питаће Цвијић проту: Шта би највише желео у овим старим дани-

ма?“. Прота му одједанпут одговори овим речима: „Дијете, најволео 

бих доживети да моје Бабине дођу у Србију, да одем да их видим и да у 

оном камену оставим кости.“  

Не само што је прота испунио све родитељске дужности већ је и 

доживео да се одужи оним пријатељима у Пријепољу, Пљевљима и 

Ужицу од којих је узео „ратне камате“ 1.200 дуката за ратне потребе и 

издржавање својих чета.88 Очевици тврде да је био необично радостан 

кад је успео да врати своја дуговања.  

Погађале су га преране смрти синова, унучади и снаха због чега 

овај скоро столетни храст није дочекао судбоносне догађаје 1912. годи-

не. Београдски лист „Самоуправа“, у свом броју од 21. јуна 1912. годи-

не под насловом “Оболео“ писао је ово: 

„Стари, стољетни храст, кога ни секира ни ветрови кроз читавих 

100 година не савладаше и оборише , сам од себе почиње се сушити... 

Тако исто један стари свештеник кога за његових мало непуних 100 го-

дина нису могле оборити ни турске „букагије“, њихови кундаци ни кур-

шуми. Кога су мимоишле турске сабље и хајдучка танад – пао је у по-

стељу... 

Војвода усташки из Херцеговине, прота бабински, свештеник цр-

кве грачаничке код Ваљева Јефто Поповић, тешко је оболео. 

Ми му желимо да још коју годину поживи, те да види остварене 

идеале своје: ослобођено српско племе, о чему је целог века идеалисао.“  

Прота Јевта Ф. Поповић Кувеља умро је средином јула 1912. годи-

не, на три и по месеца пре ослобођења „његових милих Бабина“. Није 

дочекао да види ослобођење Срба од Турака и присаједињење свог род-

ног краја са Србијом, али је то за живота осећао да мора доћи. Његови 

парохијани и грађани града Ваљева пренели су га на рукама из његове 

куће у Стублу и сахранили на јужној страни  ћелијске цркве. Значи на 

другој страни од гроба великог војводе и чувеног обор кнеза Илије Бир-

чанина из Суводања испод Медведника, коме је био сличан. Ожаљен је 

и испраћен са почастима вишег официра са много говора и хвалоспева, 

које није подносио за живота. Пола Ваљева му је изашло на гроб. 

Поводом његове смрти београдски лист „Самоуправа“89 под насло-

вом „Прота Јевто Поповић – Аџо“ је написао: „У селу Ћелије, среза и 

округа ваљевског, умро је 3. овог месеца код свог сина попа Васе, у сво-

јој стотој години, велики јунак и Србин, прота Јефта Поповић. Трећи 

дан је сахрањен уз велико учешће народа. Из свију оближњих крајева 
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скупио се тога дана народ да испрати и укаже последњу почаст вели-

ком и заслужном покојнику. Лака му била земља, коју је свим срцем 

својим љубио, и светао му спомен у српском народу“. 

На мермерној надгробној плочи, испод уклесаног крста, стоји сле-

дећи запис: „Прота Јефта Ф. Поповић, рођ. 1809-1911. г. Споменик по-

дижу: унук Стеван Поповић и праунук Филип, свештеник из Стубла“.90 

Пошто је овај споменик подигнут знатно касније а нису провераване 

његове генералије на њему су погрешно уписане и године његовог ро-

ђења и смрти. 
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Summary 

The article presents Jefta Kuvelja Popović, a well-known priest and one of the 
national leaders for national liberation of parts of Serbia in the second half of the 
nineteenth century. 

Jevta Popović (in some places noted Jefta) was born on 13th of November in 
1823 in village of Babine, near Prijepolje.  He was a son of Filip, the priest and 
mother Ružica who was a housewife. He grew up in a big old, wealthy and promi-
nent family cooperative that has provided a large number of priests and national 
benefactors. 

For years he was a pastor in several churches in Polimlje region, tireless worker 
for the improvement of agriculture, driving force for creating better life conditions 
of his compatriots, the initiator and one of the organizers of Turkish mistreatment 
resistance. His attitude and hard work gained him esteemed reputation, known not 
only to his parishioners, but also more broadly. 

He was one of the organizers and a leader of well known Babine mutiny. After 
its failure, he fled to Serbia. Although he has done enough on preparation and 
organization of this rebellion, he did not have enough knowledge and experience, 
manpower and weaponry to stand against far more numerous, better-organized and 
technically superior Turkish army. When the uprising broke out in Bosnia and 
Herzegovina in 1875, Serbian government paid special attention to the military-
political situation in that part of Western Serbia, and decided to “help" the rebels, 
but even that was not enough. 
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Recognizing that their liberation movement has no chance of success, and in 
order to avoid the suffering of innocent men, women and children, sacrificing 
enormous wealth, he left his homeland and with the surviving rebels and other 
people, he fled to Serbia. He participated in the Serbian-Turkish wars from 1876 to 
1878, and was especially noticeable in the famous Javor war.  

Turkish authorities sentenced him to death in his absence and confiscated all 
his property. He was never pardoned, so he permanently settled in Serbia. After 
spending five years in Užice region, he settled in the village near Valjevo. He 
devoted himself to the church and performed clerical duties in churches Ćelije and 
Gračanica, near Valjevo. He bought his own farm and founded his own household in 
Stubo, a village near Valjevo. He died on 3rd of July 1912, as a very old man, year-
ning and not living to see his hometown freed.  He was buried in the monastery 
Ćelije, where his tombstone still stands. 

He left behind numerous and successful offspring. 
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У стручној литератури и архивској грађи о Стевану Бороти и Јоси-

фу Мајеру има веома мало података. О њима су највише писали у кви-

слиншким листовима Ново време, Обнова и Наша борба посебно у зи-

му 1941/42 године када су борци народноослободилачких партизанских 

одреда водили велику борбу против десетоструко јаче немачке војне си-

ле којој су здушно помагали четници Драже Михаиловића и Косте Пе-

ћанца, љотићевци и добровољци. Почетком 1942. године у неравноправ-

ној борби поред Посаво-тамнавског народноослободилачког партизан-

ског одреда страдали су Космајски, Мачвански (Подрински), Сувобор-

ски и Ваљевски одред. Велики број бораца је убијен или ухваћен и по-

сле страховитог мучења и саслушавања одведен у логоре или стрељан 

на стратиштима. У то време, међу ухваћеним војно-политичким руково-

диоцима, крајем фебруара и почетком марта 1942. године, били су Сте-

ван Борота и Јосиф Мајер. 

Још од октобра 1941. године по ваљевским селима о њима су кру-

жиле свакојаке приче што је послужило квислиншкој штампи да од тога 

објављује репортаже сензационалистичког карактера, нарочито после 

њиховог заробљавања. 

У жељи да сазнамо истину, кренули смо трагом скромних података 

и после дугогодишњег истраживања дошли до нових сазнања која осве-

тљавају њихово деловање у народноослободилачкој борби у сасвим 

другом светлу у односу на неистине којима су се служили непријатељи, 

Нажалост, и после толико година од њихове трагичне смрти, понеки 

аутори их приказују у негативном контексту преписујући упорно оно 

што је о њима објављивала квислиншка штампа за време окупације а 

служило је пропагандном рату против партизанског покрета. 

С обзиром на то да су Стеван Борота и Јосиф Мајер из Београда 

истога дана дошли у Посавски партизански одред, мада се пре тога ни-

су познавали, да су заједно учествовали у готово свим оружаним акци-

јама, да су скоро у исто време ухваћени и да су обешени 27. марта 1942. 

године у Ваљеву, њихову трагичну судбину описиваћемо заједно. Јер, 

тако их памти народ ваљевског краја и тако их најчешће помињу у 

стручној литератури и документима архивске грађе. 

Стеван Борота је рођен 14. новембра 1898. године у Винковцима 

(отац Никола, мајка Јованка рођена Исхак - Исаковић пореклом са Кор-

дуна). Основну школу је завршио у родном граду а Краљевску земаљ-

ску ратарницу (пољопривредна школа) у Пожеги (Западна Славонија) 

1917. године. Пошто није могао да нађе посао у струци, преквалифико-

вао се за механичара и мотористу. У потрази за послом боравио је у Ка-

нади и Америци (1927/28). Због економске кризе вратио се у Југослави-

ју и једно време с породицом живео у Загребу. На крају је дошао у Зе-

мун и Београд. Био је ожењен са Софијом, рођеном Калушевић, са ко-

јом је имао сина Мирка. По избијању Другог светског рата ступио је у 
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контакт са учесницима напредног радничког покрета и слушао о потре-

би учешћа у организованим акцијама у борби против непријатеља. За-

хваљујући претходно организованој вези 14. 8. 1941. године упутио се у 

село Грабовац где су се налазили борци Посавског партизанског одреда.
1
 

Јосиф Мајер је рођен 20. маја 1920. године у Нишу (отац Бора, мај-

ка Софија рођена Леви). Одмах по рођењу преселили су се у Београд 

где је завршио основну школу и два разреда гимназије. Био је члан цио-

нистичке организације „Хашомер хацаир“.2 У то време имао је надимак 

Тарцан (Тарзан). До капитулације Југославије неколико година радио је 

као штрикерски радник у фабрици трикотаже „Елка“. Био је учесник де-

монстрација 27. марта 1941. године у Београду. За време окупације от-

пуштен је као Јеврејин с посла и по наређењу немачких власти упућен 

на присилан рад на рашчишћавању рушевина по Београду насталих по-

сле шестоаприлског бомбардовања. У то време постаје члан СКОЈ-а. 

Четрнаестог августа 1941. године, с тројицом другова из фабрике „Ел-

ка“, напустио је Београд и придружио се Посавском партизанском одре-

ду у околини Обреновца. 

Током августа у Посавски партизански одред стигла су у групама 

још деветорица нових бораца и сви су били распоређени у Трећу там-

навску чету. Од наоружања имали су један митраљез, 86 пушака, девет 

пиштоља, 26 бомби и више хиљада метака.
3
 

До краја августа бројно стање Посавског партизанског одреда је би-

ло 140 бораца. Нови борци морали су да положе партизанску заклетву. 

У одред је тих дана дошао Филип Кљајић, члан Главног штаба народно-

ослободилачких партизанских одреда за Србију и пренео им задатке. За 

каманданта одреда изабран је Коча Поповић (Пера Шпанац), а за поли-

тичког комесара Боривоје Бора Марковић. 

Током јула и августа месеца 1941. године борци Посавског парти-

занског одреда извели су више успешних акција. Разоружали су готово 

све жандармеријске станице југозападно од Београда, у долини Саве, 

Колубаре и Тамнаве и ослободили подручја Посавине и Тамнаве осим 

                                                      
1 Историјски архив Београда, Фонд Управа града Београда, Одељење Специ-

јалне полиције, (у даљем тексту ИАБ, ФУГБ, ОСП) записник са саслушања 
Стевана Бороте, 10. март 1942, досије IV-Q-155; Биографски подаци о Стева-
ну Бороти из архиве његовог унука Стефана Бороте. 

2 ИАБ, ФУГБ, ОСП, записник са саслушања Јосифа Мајера, 28. фебруар 1942, 
досије IV-Q-155/1; Хашомер хацаир – Млади стражар. Циљеви ове извиђачке 
организације су били синтеза неговања јеврејске културе и изградња насеља 
у Палестини и борба против асимилације. Бавили су се оспособљавањем чла-
нова за пионирски рад и изградњу бескласног социјалистичког друштва у Па-
лестини. 

3 Петковић, 1974, 101. 
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Умке, Обреновца и Уба. У свим местима забранили су рад квислиншких 

општина.  

Акције бораца Посавског партизанског одреда имале су великог од-
јека у народу овог краја. По правилу, после сваке успеле акције долази-
ло је до прилива нових бораца. Многи добровољци су враћени кућама 
због младости и недостатака муниције. За разлику од осталих партизан-
ских одреда Посавски партизански одред није деловао само на својој 
територији, већ свуда где се указала прилика.  

У Трећој тамнавској чети образована су три вода. За водника другог 
вода одређен је Стеван Борота. Четом је командовао Добросав Симић, а 
политички комесар је био Андрија Мазињанин. Сваки вод имао је 30 
бораца. Крајем месеца августа, чета је била распоређена на положаје 
према Лајковцу, Убу и реци Сави. Двадесет седмог августа Трећа там-
навска чета напала је жандармеријску станицу у Дебрцу, порушила 
мост на путу Обреновац–Шабац и спалила општинске архиве у селу 
Месарци. Крајем августа донета је одлука да се нападне варошица Уб. 
Партизани су само успели да продру до зграде затвора и ослободе све 
таоце али Немци су пружили снажан отпор. Наређено је повлачење. 
Иако напад на Уб није успео Немци су напустили Уб и повукли се у 
Лајковац чекајући појачање. На Убу је остало 70 жандарма који су напу-
стили место 10. септембра али су их партизани убрзо ухватили. Парти-
зани су ушли на Уб и код споменика борцима из Првог светског рата 
одржали смотру бораца и народни збор.4 

Почетком септембра борци Тамнавске партизанске чете учествова-

ли су у акцијама спречавања транспорта робе реком Савом којом је пре-

ношен угаљ и други материјали намењени непријатељима. У овим ак-

цијама истакао се Јосиф Мајер и по његовом наређењу све заплењене 

намирнице са бродова раздељене су сељацима. У овим партизанским 

акцијама страдали су бродови Отаџбина, Жика, Косово док је брод Кра-

љица Марија спаљен. 

Догађај у селу Попучке 

Средином септембра месеца Посавски партизански одред бројао је 

2500 бораца. Услед великог прилива нових бораца а у циљу лакшег ко-

мандовања донета је одлука да чете прерасту у батаљоне а водови у че-

те. Трећа тамнавска чета у којој су били Стеван Борота и Јосиф Мајер 

постала је Трећи тамнавски батаљон који је имао 600 бораца распоређе-

них у четири чете. Командни штаб био је у следећем саставу: Добросав 

Симић, командант, Рајко Михаиловић, заменик команданта, Андрија 

Мазињанин, политички комесар, Светислав Пандуровић, руководилац 

агитације и пропаганде, Илија Вековић, интендант. Командни кадар чи-

                                                      
4 Бојић, 1987, 176 -180. 
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нили су:1. чета: Живота Илић, командир, Павле Петковић, политички 

комесар. 2. чета: Стеван Борота, командир, Јосиф Мајер, политички ко-

месар. 3. чета: Светислав Поповић, командир, Милан Марчетић, поли-

тички комесар. 4.чета: Бора Станковић, командир, Обрен Николић, по-

литички комесар. 

 У време формирања Трећег тамнавског батаљона Друга чета овог 

батаљона налазила се на сектору Бабине Луке, Кршне Главе, Дупљаја и 

Забрдице. У овим местима одржали су неколико зборова на којима су 

најчешће говорили Стеван Борота и Јосиф Мајер. Међу задацима доби-

јени од Штаба Посавског партизанског одреда било је и спречавање ме-

штана да односе животне намирнице у Ваљево које је у то време било 

под блокадом од стране партизанских одреда. У блокади Ваљева уче-

ствовало је око 1100 бораца Ваљевског народноослободилачког парти-

занског одреда који је потпуно блокирао град. На путевима од Београда, 

Шапца, Лознице и Ужица који воде ка Ваљеву били су порушени мосто-

ви. Путеви су били прекопани, подигнуте препреке и постављене мине.5 

Прва појава партизана у селу Кланица изазвала је код већине наро-

да позитивну реакцију али не и код представника квислиншке власти 

међу којима је био Велисав Петровић,
6
 председник општине Дивци. Од-

мах по доласку партизана обавестио је свог брата Живојина Петровића 

обавештајног официра у Окружном начелству а он немачку команду у 

Ваљеву. Са Уба је хитно упућена једна немачка јединица са задатком да 

ликвидира партизане. У краткотрајној борби партизани су имали једног 

мртвог и више рањених бораца. За одмазду што су пружили гостопримство 

партизанима, Немци су стрељали следећа лица: Славка, Анђелка и Петра 

Глишића, Илију и Милију Терзића и Драгомира Ристића. Поред тога, запа-

лили су неколико кућа и два вајата у којима су боравили партизани. 

Међу мештанима је завладао страх. Неки од њих су као главне 

кривце за овај злочин, оптуживали партизане и позивали народ да их 

бојкотују. Догађај је искористила квислиншка пропагандна машинерија 

која је почела да шири лажи, настојећи да направи јаз између партизана 

и месног становништва и пласира их у највећем окупационом дневном 

листу Ново време. Руководство Тамнавске партизанске чете после де-

таљне анализе установило је да је њихов положај открио Велисав Пе-

тровић. Наређено је његово привођење у партизански штаб који се на-

лазио у селу Дупљају. После признања кривице изречена му је смртна 

казна стрељањем.7 

Будући да је Велисав Петровић био познат као угледан и имућан 

домаћин квислиншка штампа није седела скрштених руку. По сећању 

                                                      
5 Ђуришић, 1982, 156. 
6 У квислиншкој штампи Велисав Петровић се помиње као Веселин Петровић. 
7 Радојчић, 1982, 20. 
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Реље Калембера у то време био је ухваћен један курир из Тамнавске 

партизанске чете по надимку Жупан коме су жандарми обећали да ће га 

пустити ако исприча да је Велисав Петровић заклан тестером и да је то 

учинио Стеван Борота.
8
 

Прича је почела да кружи по селима ваљевског краја и свако је још 

понешто додавао а многи су помињали Јосифа Мајера као наредбодав-

ца. Појединци су говорили да је Велисав Петровић бачен у кречану и да 

ће тако проћи сваки имућан и поштен човек. 

Али, то није био крај непријатељским лажима. Да би све било увер-

љивије квислинзи су објавили у новинама да Стеван Борота није Србин 

православне вере, већ Мађар и да му је име Иштван. За Јосифа Мајера 

се говорило да је он, у ствари, Хинко Мајер велетрговац из Загреба и да 

су обојица послати у Србију да изазову братоубилачки рат. И на овоме 

се није стало. Пронађен је и „сведок“ Љубомир Рафаиловић из Диваца 

чији исказ је објављен у брошури „Крвава листа комунистичких злочи-

на“ штампана у 13.000 примерака. Његова верзија догађаја је гласила: 

„Последњих дана септембра комунистички зверови под вођством 

Хинка Мајера, велетрговца из Загреба, ухватили су Веселина Петрови-

ћа председника општине Дивци у срезу ваљевском и уморили га нај-

страшнијим мукама. Прво су му секли део по део тела, онда су му те-

стером одсекли главу. 

Ова иста банда Мајерова имала је свој штаб у селу Дупљају. Када 

су владини одреди очистили ово село и тај крај од комунистичких раз-

бојника нашли су у дворишту једне куће тридесет пет гробова у којима 

су плитко покопани сељаци из тог краја које је Хинко Мајер са својим 

џелатима уморио најужаснијом смрћу, најчешће секући им комад по ко-

мад меса. Један од судија Мајеровог „преког суда“ имао је обичај да се-

љаку изведеном пред овај скуп црвених зверова забије две каме по јед-

ну са сваке стране у врат и онда кроз смех пита своје остале другове „да 

ли да га ослободимо.“
9
 

Љотићевац Боривоје Карапанџић пишући о овом догађају у листу 

Наша борба иде још даље у измишљању које прелазе границе монстру-

озности: 

„... Доводи се пред Јосифа Мајера, политичког комесара народноо-

слободилачког партизанског одреда један од најчеститијих домаћина ва-

љевског краја иначе председника једне сеоске општине коме Мајер из-

риче пресуду: „Сломити му обадве кључне кости– претестерисати их – 

а затим ножем сећи до срца и извадити му срце па га предати мени“. 

У каснијим написима додавао је нове неистине: 

                                                      
8 Калембер, 1996, 110-111. 
9 Крвава листа, 1942, 58-59. 
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„Комунисти су убијали без икаквог суда. Највише су страдали жан-

дарми као преостали чувари југословенске буржоазије – како су црвени 

говорили. 

Иза жандарма дошли су на ред свештеници и учитељи, па председ-

ници, кметови, деловође сеоских општина и уопште виђенији сеоски 

домаћини. Стрељали су их, или клали, без ислеђивања и суђења, многе 

су претходно, стављали на невиђене муке. 

У овом крвавом послу нарочито су се истакли Иштван Борота ко-

мандир и Јосиф Мајер, политички комесар једне чете у Посавском пар-

тизанском одреду. Њих двојица, својим злоделима, у црно су завили За-

падну Србију а нарочито Ваљевску нахију. Шта су и како су радили са 

српским народом, нека најбоље послужи следећи пример. 

Када су са својом четом стигли у село Дивци, срез ваљевски, ухва-

тили су председника дивачке општине – Петровића, једног од виђенијих 

домаћина у ваљевском крају. Сазвали су цело село, па је онда лично Ма-

јер уз асистенцију свога помоћника Стевана Филиповића Фиће и самог 

командира Бороте ставио несрећног Петровића на невиђене муке. Нај-

пре су од греда направили ногаре, сличне онима на којима се стружу 

дрва. Онда су на те „ногаре“ повалили председника општине и увезали 

га жицом и конопцима. Затим су узели шумску тестеру за тестерисање 

дрва „пилу“ па су несрећном Петровићу тестерисали најпре ноге, па он-

да руке. 

Када би несрећни човек закукао због страховитих болова „ослобо-

диоци“ би га убодима ножа ућуткивали. А када је Петровић у најужа-

снијим мукама издахнуо Мајер и Борота сипали су му со у живе ране.“
10

  

О свему овоме борац Трећег тамнавског партизанског батаљона Ре-

ља Калембер каже у својим сећањима: 

„О Стевану Бороти испредале су се свакојаке приче и тачне и лажне 

а неке су се граничиле са фантазијом као: неће га метак, ствара војску 

из плеве и слично или мрзи четнике и тестерише их коље и веша. Наро-

чито га је оцрнила недићевско–љотићевска пропаганда: као Мађар је и 

зато мрзи Србе и све што је српско а зове се Иштван Борота, затим ко-

муниста је од оних најцрњих и најгорих, не признаје славу, ни цркву, 

пропагира слободну љубав није му света ни мајка ни сестра а све је то 

била велика лаж. Ми борци Тамнавског партизанског батаљона знамо га 

као правог борца и комунисту одличног организатора и храброг међу 

најхрабријима. Према борцима је био друг али строг, правичан и зато су 

га његови борци волели, ценили и ишли с њим јер је био један од најбо-

љих у Одреду“.
11

 

                                                      
10 Карапанџић, 1993, 4. 
11 Калембер, 1996, 110. 
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У селима око Ваљева партизани су одржали зборове са мештанима и 

формирали мали број одбора што је имало за последицу јачање неприја-

тељске пропаганде. Појава тамнавских партизана у селу Попучке и све 

што се о њима негативно причало имало је одјека међу мештанима. 

У страху за своју судбину Милован Грбић председник општине у 

овом селу затражио је и добио од окружног начелника Драгомира Луки-

ћа оружје за борбу против партизана. У селу су постављене страже. 

Приликом једног обиласка села мештани су ухватили двојицу партизана 

и спровели их у Начелство округа где су их предали Немцима који су их 

стрељали. 

Верујући да је у питању освета због убиства Велисава Петровића 

партизани су предузели одређене мере да казне кривце. Прво су запали-

ли куће Милована Грбића, председника општине Попучке а затим чето-

вође Драгоја Војисављевића и Лазара Пајића земљорадника из истог се-

ла који се највише истицао у мучењу ухваћених партизана.12 

Успеси партизана у Србији и другим местима тадашње Југославије 

изазвали су велику забринутост немачких војних заповедника. Пошто 

полицијским мерама, одмаздама постојеће окупационе снаге (704, 714. 

и 712. дивизија) нису биле у стању да спрече ширење устанка немачка 

команда Југоистока и команда Србије тражиле су од Берлина да се у Ср-

бију најхитније упуте појачања. Хитлер је 16. септембра 1941. године 

потписао Наредбу о противофанзиви и гушењу устанка у Србији најо-

штријим мерама. Немачка Врховна команда добила је задатак да се об-

рачуна са устаницима и становништвом. Из Грчке је стигао штаб 18. ар-

мијског корпуса а из Француске 342.дивизија размештена на потезу 

Сремска Митровица–Шабац. У Ваљеву су се нашли 704. посадна диви-

зија и 125. пешадијски пук . 

Општи немачки напад на Мачву почео је 28. септембра пошто су 

Немци сматрали да је Мачва главно устаничко подручје. Против парти-

зана су учествовали Недићева жандармерија, четници Драже Михаило-

вића и Косте Пећанца. У многим местима Немци су вршили масовна 

стрељања локалног становништва. У казненом походу запаљена су села, 

стрељано је много људи а на хиљаде је одведено у логоре. 

Почетком октобра месеца Друга чета Тамнавског партизанског ба-

таљона држала је положаје око Ваљева скоро два месеца водећи свако-

дневне борбе с непријатељима. Опкољени Немци у Ваљеву су више пу-

та безуспешно покушавали да се пробију из града уз велике губитке. У 

блокади града учествовало је осам чета са око 1100 бораца Ваљевског 

народноослободилачког партизанског одреда и око пет стотина бораца 

Посавског одреда. Град је био потпуно окружен и блокиран. Немци су 

имали око хиљаду војника. Већина путева која је водила према Шапцу, 

                                                      
12 Радојчић, 1982, 20. 



Борота и Мајер – мит и стварност 

57 

Лозници, Ужицу и Београду је разрушена. Блокадом је онемогућено снаб-

девање немачких јединица борбеним средствима, храном и одећом.
13

 

Шестог и седмог октобра вођене су борбе с Немцима у Голој Глави и 

Забрдици. После шесточасовне борбе у којој су учествовали Стеван Бо-

рота и Јосиф Мајер, Немци су претрпели велике губитке, више од сто мр-

твих и рањених док је код партизана био један мртав и шесторо повређе-

них. О овој борби објављен је текст у Билтену Врховног штаба број 9, од 

10. октобра 1941. године у којем у додатку „Похвале“ се „изражава при-

знање и захвалност командиру друге чете другу Бороти који је у најже-

шћој борби својим јунаштвом дао пример борцима“ (у потпису: Тито). 

Десетог октобра борци Колубарске партизанске чете Ваљевског на-

родноослободилачког партизанског одреда међу којима је био Драгојло 

Дудић, први пут су се срели са борцима Тамнавског партизанског одре-

да. У свом „Дневнику 1941“ Драгојло Дудић на конспиративан начин 

описао је Стевана Бороту и Јосифа Мајера: 

„Нашли смо наше другове из Тамнавске чете. Били су тек завршили 

ручак. Упознали смо се с командиром и политичким комесаром чете. 

Први је прави гренадир и има све услове за каквог командира ударника 

човека који је преко главе претурио и руску револуцију и Шпански гра-

ђански рат.14 Човек код кога је све у хармонији: и узраст и пуноћа и глас 

и борбеност и одлучност и вера и успех. 

Други је сушта супротност првоме. Ова два човека допуњавала су 

се и спроводила правилни став по питању односа према четницима, 

према сељацима и другима. Политички комесар је мршав, мали као да 

му нема више од петнаест година. За првога сам употребио израз „гре-

надир“ а овом другом много пасује онај народни израз „жгоља“. Он је 

тих и насмејан“.15 

У то време Трећи тамнавски партизански батаљон био је далеко од 

руководства и често деловао самостално чинећи мање грешке при при-

купљању хране и хапшења појединаца. Сазнавши за ово и друге грешке 

у којима је предњачио Стеван Борота Окружни комитет КПЈ Ваљево ин-

тервенисао је у овој јединици јер су деловали на њиховом сектору. Са-

зван је четни састанак на Кршној Глави којем су присуствовали Милош 

Минић, инструктор ПК КПЈ за Србију и Сретен Читаковић, члан ОК 

КПЈ за Ваљево. Они су указали на неке оптужбе на четно руководство и 

тражили да се о томе отворено разговара и да се кривци примерено ка-

зне. У дискусији се чуло мишљење да је Стеван Борота строг и прек али 

                                                      
13 Масло, 1991, 33-39. 
14 Драгојло Дудић је погрешио јер Стеван Борота није био учесник Октобарске 

револуције ни Шпанског грађанског рата. То је била прича која је кружила у 
селима ваљевског краја. Први кога описује је Стеван Борота а други Јосиф 
Мајер. 

15 Дудић, 2006, 195. 
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се показао као врло добар, способан и ефикасан у пресецању неприја-

тељске делатности. Утврђено је да је он најхрабрији у првим борбеним 

редовима. Речено је и ово: „Он је први у борби а последњи на казану“. 

Пошто је констатовано да су у питању ситније грешке од којих су многе 

почињене у афекту оцењено је да ће му ова другарска критика бити до-

вољна казна.16 

Петнаестог октобра, у близини села Каменице код Ваљева, Другу 

чету Трећег тамнавског партизанског батаљона изненада су напали чет-

ници и том приликом погинула су двојица партизана. После краће бор-

бе партизани су заробили тројицу четника и предали их Штабу Ваљев-

ског народноослободилачког партизанског одреда на саслушање. Пово-

дом овог догађаја Драгојло Дудић записао је у свом „Дневнику 1941“ 

под датумом 19. октобар 1941. године: 

„Причали су нам о томе да су их наговорили да приме оружје бив-

ши председник општине Попучке Милован Грбић и поручник Росић; да 

су их Немци наоружали ради напада на комунисте и да су се у једној 

борби борили против комуниста; да је капетан погинуо у борби и оста-

ли се разбежали а њих двојицу ухватили. 

Командант Тамнавске чете друг Борота писао је да су пљачкали и 

бандити нападали наше другове, да су нам ухватили два друга, пребили 

им руке, мучили их и најзад их стрељали. Он шаље ову двојицу да их 

казнимо на присилан рад, иако су, вели друг, смрт заслужили, јер су пу-

цали на наше другове. Ови бандити који су пуцали на наше другове зо-

ву се: Александар Чубровић, Мирко Јосиповић и Миодраг Вуковић. 

Веће од тројице другова осудило је на смрт стрељањем сву тројицу, 

одбацивши предлог друга Бороте који је за њих тражио присилан рад на 

неодређено време“.17 

Крајем октобра, Друга чета Трећег тамнавског батаљона повукла се 

у Ваљевску Подгорину у Буковицу одакле је упућена у Ужице а затим је 

добила задатак да рашчисти терен око Рогачице и Љубовије. 

Немачка обавештајна служба је у то време располагала непотпуним 

подацима о тамнавским партизанима. О томе најбоље говори забелешка 

капетана Карла Тернуса, обавештајног официра 342. пешадијске немач-

ке дивизије који је касније ову забелешку претворио у извештај и по-

слао га Паулу Бадеру немачком командујућем генералу и заповеднику за 

Србију. У извештају је писало: 

„Што се тиче одреда „Тамнава“ који се налази на сектору Бањани 

20 километара југозападно од Обреновца са штабом у Бабиној Луци 

(28. октобар1941) у кући Алексе Ајића његова снага процењује се на 

око 400 бораца. Командни кадар чине: командир Добросав Симић, ак-

                                                      
16 Радојчић, 1982, 20. 
17 Дудић, 2006, 212. 
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тивни подофицир из Бањана политички комесар 1) „Драган“ из...? (лич-

но име и презиме нису познати) 2...Мајер из ...? (учесник у Шпанском 

грађанском рату и био у Русији)“. 

Немачком обавештајном официру било је у то време познато посто-

јање само три чете Тамнавског народноослободилачког партизанског 

одреда а не искључује могућност да их има више. За командни кадар 

чете наводи следеће: 

„2. чета, командир Светозар Поповић из Вуконе, активни поручник, 

3. чета. командир Стево Борота из...? политички комесар (истовремено 

џелат). Хинко (сада Стево) Линдмајер Јеврејин из Загреба, раније на-

водно био аустријски комунистички лидер. 

Према најновијим досад непровереним информацијама одреди „По-

сава“ и „Тамнава“ обједињени су у Посаво-тамнавску групу на челу које 

је поменути Линдмајер“.18 

У селу Дивци 11. новембра 1941. године сусрели су се Дража Миха-

иловић и немачки пуковник Кугард. Са овог састанка остала је забеле-

шка шта је Дража Михаиловић рекао о вођама партизанског покрета у 

овом крају: 

„Комунисте воде странци... Бугарин Јанковић, Јеврејин Линдмајер, 

Мађар Борота...“ 

Очигледно да ни четнички штаб није био добро обавештен да је 

Линдмајер, у ствари, Јосиф Мајер а „Мађар Борота“ је Србин Стеван 

Борота. 

Средином новембра месеца борци Тамнавског партизанског батаљо-

на учествовали су о ослобађању Љубовије. О тим данима Живан Раниса-

вљевић борац Трећег тамнавског батаљона у својим сећањима каже: 

„Командир наше чете Стеван Борота је на све нас деловао тако да 

смо веровали да нам се не може ништа лоше догодити док је он са нама. 

Није се постављало питање колико бораца има наша чета, него се питало 

којим оружјем располажемо. Имао је неких својих прекости. Једном сам 

му указао на његову експлозивну нарав. Он ми је одговорио да је добио 

поверење и да мора бити такав према борцима а и према народу јер би 

наша борба прешла у млакост. Говорио је да су га звали у Ужице и да му 

је на његове прекости указао Тито или неко из Штаба. После овога код 

њега су наступиле промене. Био је са борцима приступачнији а и са наро-

дом водио је чешће разговоре и објашњавао значај започете борбе“.19 

На путу за Љубовију борци Тамнавског партизанског батаљона во-

дили су борбу са четницима који су заробили партизанску болницу у 

Пашиној Равни. После ослобађања болнице кренули су у Рогачицу где 

је у њихов састав ушла и Рачанска чета из Бајине Баште. У Рогачици је 

                                                      
18 Одић и Комарица, 1969, 17. 
19 Група аутора, 1984, 299-304.  
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организован дефиле партизанских снага којем су присуствовали др Јул-

ка Пантић, Богдан Оклобџија командант места Горњег Милановца, Пе-

тар Стамболић и други. Морал бораца био је на висини. 

После краћих борби са четницима у Љубовију су ушли тако рећи 

без борбе. После Љубовије Тамнавски партизански батаљон упућен је у 

село Сушице где је у основној школи одржао митинг којем је прису-

ствовало двеста људи. 

Саветовање у Драгодолу 

Првог децембра Трећи тамнавски партизански батаљон кретао се 

на простору Лопатањ – Станина Река – Совач – Поћута. После пада 

Ужичке Републике команда Трећег тамнавског батаљона одлучила је да 

се пребаци у Посаво-тамнаву. Али, на читавом путу биле су организова-

не четничке страже и ојачани Недићеви и Љотићеви одреди. Неприја-

тељ је вршио масовна хапшења, стрељања локалног становништва, де-

портације и пљачке. Све се више стезао обруч око партизана. 

После немачке офанзиве на слободну територију и повлачења глав-

нине партизанских снага за Санџак, Штаб Ваљевског народноослободи-

лачког партизанског одреда и Окружни комитет изгубили су већину веза 

с вишим војним, политичким и партијским руководством. Обруч немач-

ких и квислиншких снага био је све јачи. Четници су потпуно отворено 

ступили у сарадњу с Немцима. За мртвог или живог ухваћеног парти-

занског руководиоца Немци и Недићева влада су их награђивали. 

Положај партизанских одреда сваким даном бивао је све тежи. Ве-

лики проблем представљали су недостатак муниције и хране. Ваљевски 

народноослободилачки партизански одред остао је после пада Ужица на 

својој територији да дејствује у позадини непријатељских снага и имао 

је задатак да олакша повлачење партизанских одреда за Санџак. 

У новонасталој ситуацији на иницијативу Окружног комитета Ва-

љева и Шапца сазвано је саветовање свих војно-политичких руководи-

лаца и чланова оба комитета који су се затекли у близини. Циљ савето-

вања био је сагледавање ситуације, учвршћивање борбене способности 

и акције за даљи развој народноослободилачке борбе. 

На првом саветовању одржаном 4.децембра у селу Драгодолу рефе-

рат је поднео Милош Минић који је изнео војно политичку ситуацију у 

западној Србији после непријатељске офанзиве. Нагласио је да су кон-

центрисани непријатељи Немци, недићевци, љотићевци, белогардејци и 

четници успели да освоје градске центре, да униште фабрику муниције, 

привремено прекину везе одреда и команди али нису успели да разбију 

партизанске снаге. На саветовању је закључено да се са фронталног на-

чина ратовања пређе на герилску борбу и да се све партизанске једини-

це организационо учврсте и делују као мање чете чиме би се прекрила 

цела територија и истовремено онемогућило непријатељу да издвоји 
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своје снаге према Санџаку. Одлучено је да се партизански одреди врате 

на терене где су формирани јер тамо могу да борбено ојачају и подигну 

морал код становништва с обзиром да је непријатељ увелико ширио 

пропаганду да су партизанске снаге поражене. 

У току ноћи 6. и 7. децембра Трећи тамнавски партизански батаљон 

се пребацио преко пута Ваљево – Лозница у близини Каменице. У Пла-

вању је разоружао сеоску стражу од 30 четника и продужио у правцу 

Миличнице где се партизанском батаљону предала већа група четника. 

Код Оглађеновца и Коњског гроба, на положају Антића брдо, напали су 

их недићевци и четници а код Ерачког гроба четници Будимира Цер-

ског. У дводневним борбама било је губитака са обе стране. Десетог де-

цембра партизане је напао Шести Недићев одред из Обреновца. У току 

трочасовне борбе погинуло је 11 партизана а десеторо их је рањено. Не-

пријатељске снаге имале су 16 мртвих и рањених.
20

 

После ове борбе у Штабу Тамнавског партизанског батаљона одр-

жан је састанак на којем је ситуација на терену оцењена као веома те-

шка. Непријатељ је концентрисао велике снаге на путу Ваљево–Шабац, 

а пробој у Тамнаву био је могућ уз велике губитке. Одлучено је да се 

батаљон повуче према Медведнику. 

Половином децембра месеца у село Драгодол стигао је Мирко То-

мић, члан Главног штаба народноослободилачких партизанских одреда 

за Србију и члан ПК КПЈ за Србију који је имао задатак да обједини ак-

ције преосталих партизанских снага у Србији. После упознавања са за-

кључцима првог саветовања захтевао је од Окружних комитета и Штаба 

Ваљевског народноослободилачког партизанског одреда да сазове ново 

саветовање на којем ће присуствовати руководиоци и политички радни-

ци који су дошли с њим (Владимир Аксентијевић, Трајко Стаменковић, 

Бора Барух, поп Влада Зечевић). На овом саветовању требало је штабо-

вима одреда и партијским руководиоцима пренети усмене директиве и 

наређења ЦК КПЈ и Врховног штаба. 

Друго саветовање одржано је 15. децембра у згради основне школе 

у селу Драгодолу којем је присуствовало око 40 чланова штабова и ба-

таљона, чланова окружних комитета за Ваљево и Шабац, командира и 

политичких комесара чета најближих јединица. Међу присутнима су 

били: Мирко Томић, Милош Минић, Трајко Стаменковић, Радивоје Јо-

вановић, Стеван Филиповић, Здравко Јовановић, Милосав Милосавље-

вић, Милорад Милатовић, Жикица Јовановић, Небојша Јерковић, Ми-

лан Китановић, Милош Дудић, Данило Лекић, Милан Беловуковић, Ан-

дрија Савчић, Ратко Мартиновић, Добросав Симић, Миле Васојевић, 

Војин Софронић, поп Влада Зечевић, Радован Вуковић, Момчило Ђу-

                                                      
20 Петковић, 1974, 159. 
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рић, Ранко Зец, Живан Димитријевић, Стеван Борота, Јосиф Мајер, Па-

вле Петковић, Бора Барух и други.
21

 

Одлучено је да треба појачати партијско-политички рад у батаљо-

нима и четама на слободној територији и обновити партијске пунктове 

у раније ослобођеним местима. Договорено је да се претходно изврши 

реорганизација јер се број бораца смањио. У погледу четника да се води 

борба само са онима који нападају партизане. 

У то време на територији западне Србије деловале су удружене не-

пријатељске снаге: комплетна 342. немачка дивизија, 924. полицијски 

батаљон земаљских стрелаца, белогардејци, квислиншке јединице (не-

дићевци, љотићевци, четници Косте Пећанца и Драже Михаиловића), 

бројне жандармеријске и полицијске снаге. Према неким проценама, не-

пријатељи су располагали са тридесет хиљада војника тако да је однос 

снага био неравноправан и износио је 30:1 у корист непријатеља. А њих 

је било свуда: у Јадру, Мачви, Поцерини, Ваљеву. Држао је све комуни-

кације и важније центре. Нарочито су били активни четници Драже Ми-

хаиловића. Недићева влада с Немцима, полицијом и другим савезници-

ма чинила је све да не дозволи повратак партизана у Посавину, Тамна-

виу и шире. У селима су образовали старе органе власти, оружане стра-

же, омасовили су љотићевске и четничке одреде, појачана је пропаганда 

и примењивани су разни облици изазивања страха и доказивања силе. 

После доласка нових бораца из Санџака и ужичког краја, средином 

децембра 1941. године, у Тамнавски партизански батаљон извршена је 

нова реорганизација. Чете у батаљону бројале су око 50 бораца а у це-

лом батаљону било их је око пет стотина. После реорганизације Штаб 

батаљона био је у саставу: Добросав Симић, командант батаљона, Ратко 

Ранковић, заменик команданта, Андрија Мазињанин, политички коме-

сар, 1. чета командир – Стеван Борота, политички комесар Павле Петко-

вић, 2. чета – командир Милан Марчетић, политички комесар Светислав 

Пандуровић, 3. чета – командир Рајко Михаиловић, политички комесар 

Јосиф Мајер, 4.чета – командир Милисав Бајагић, политички комесар 

Србислав Поповић. 

Из села Совча кренули су 21. децембра и упутили се на брдо Бли-

зански вис. Уз пут су их напали четници војводе Будимира Церског. У 

двочасовној борби четници су имали двадесет мртвих а партизани 11 

мртвих и рањених. Четници су се разбежали бацајући оружје.22 

У зору 25. децембра Тамнавски батаљон пребацио се у село Гола 

Глава. И овде су их напали четници. На све стране у пречнику од чети-

ри километара појавили су се четници Каменичког одреда који су вика-

ли из свег гласа: „Живео краљ! Живео Недић! Смрт комунистима и пар-

                                                      
21 Јанковић, 1981, 227-228. 
22 ИАБ, ФУГБ, ОСП, Стеван Борота, 4. 
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тизанима!“. Штаб тамнавског партизанског батаљона извршио је пробој 

у три колоне после чега су четници били проморани да се повуку уз ве-

ће губитке. 

После ових борби Тамнавски батаљон остао је са сто тридесет бо-

раца. Кренули су према Трлићу. Али, ни овде нису били сигурни. Ше-

сти Недићев одред под командом Будимира Босиљчића, Посавски чет-

нички одред и љотићевци са око хиљаду војника опколио је партизан-

ски батаљон.23 Развила се жестока борба. Тамнавски партизани успели 

су јуришима да натерају непријатеља на повлачење. Губици непријате-

ља били су око стотину погинулих док је 14 четника заробљено. Међу 

партизанима било је неколико погинулих и рањених бораца. Ова победа 

знатно је утицала на подизани морал код партизанских бораца који је 

почео да опада после исцрпљујућих свакодневних борби. 

У извештају Мирка Томића упућеног Покрајинском комитету КПЈ 

за Србију 20. августа 1942. године описан је продор Тамнавског парти-

занског одреда: 

„Овај задатак је извршен добро. Резултат је тај да су Тамнавци уни-

штили у борбама седамдесет бандита, велики број заробили, разоружа-

ли и пустили... Велики успех који су показали Тамнавци примљен је од 

народа са великим одушевљењем. 

По народу су почеле да се испредају приче о Стевану Бороти који 

носи црвено одело и неки прутић којим само мане а оно излете партиза-

ни ни броја им се не зна колико. Четници су причали и кад је опкољен 

куршум му ништа не може“. 

Преко села Коњуше, Комирића, Белотића и Бастав Тамнавски пар-

тизански батаљон стигао је у Гуњаке и Драгодол одакле се пребацио у 

Поћуту. Услед велике зиме Стеван Борота је промрзао и упућен је у пар-

тизанску болницу у село Вујиновачу у којој је остао до 28. јануара 1942. 

године. 

Јануар је почео јаким мразом, дубоким снегом и леденим ветром. 

Партизани су били лоше обучени, преморени због свакодневних борби, 

храна и муниција су понестајале. На другој страни добро наоружани 

четници и недићевци довлачили су нове снаге и непрекидно нападали 

Тамнавски партизански батаљон.  

У то време Тамнавски партизани налазили су се у рејону села Ста-

нина Река. На састанку одржаном у Штабу Ваљевског народноослобо-

дилачког партизанског одреда којем је присуствовао Милош Минић од-

лучено је да се избегава фронтална борба и да се Тамнавски партизан-

ски одред усмери у Тамнаву. Ова одлука је уједно значила и напуштање 

слободне територије. Примивши наређење, Штаб Тамнавског партизан-

ског батаљона донео је одлуку да рањене и болесне партизане остави у 
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Станиној Реци под заштитом једног вода а остали да крену ка Оглађе-

новцу, Дружетићу и Голој Глави.Половином јануара 1942. године стигла 

је директива Врховног штаба партизанских одреда и ЦК КПЈ која се од-

носила на реорганизацију и формирање нових одреда који би деловали 

одвојено а циљ је био обухватање ширег подручја. Од Ваљевског народ-

ноослободилачког партизанског одреда, који је имао седамсто седамде-

сет бораца створена су два одреда: Сувоборски од Колубарског батаљо-

на и Ваљевски од Рађевског, Подгорског батаљона и Мачванске чете. Од 

Тамнавског партизанског батаљона формиран је Посаво-тамнавски на-

родноослободилачки партизански одред који је добио задатак да деј-

ствује у Тамнави и Посавини.24 

Мирко Томић формирао је Групну команду коју су сачињавали: Ра-

дивоје Јовановић, Милорад Милатовић, и Жикица Јовановић. Командна 

група имала је задатак да обједини дејства партизанских одреда на те-

риторији Ваљева. Поред тога, директива је садржала оперативне и бор-

бене задатке као и политички рад у одредима. 

До краја јануара борци Посаво-тамнавског партизанског одреда 

учествовали су у борбама против четника на простору села Сушице и 

Лесковице. Четници су били потиснути уз велике губитке. Међу парти-

занима је било мртвих и рањених. Победом у Сушицама и разбијању 

четничких и недићевих снага уклоњене су непријатељске снаге од којих 

је претила опасност од опкољавања. 

У Билтену Врховног штаба народноослободилачке војске је обја-

вљено следеће: 

„... На Сушицу је после неколико дана извршен поновни напад са 

великим снагама (око 700 четника и шездесет Немаца) који су доведени 

из Ваљева, Љига, Горњег Милановца и Поцерине. Наше слабије снаге 

успеле су да разбију банде и нанесу осетне губитке непријатељу: 15 мр-

твих, 18 рањених и 120 смрзлих. У овом нападу заједно са непријатељи-

ма учествовали су официри Драже Михаиловића. Ова победа партизана 

примљена је код народа са одушевљењем и сада се испредају разне при-

че о херојству партизана и говори како један партизан гони и разбија 

100 оваквих бандита. Партизани су имали 6 мртвих, 3 рањена и 3 заро-

бљена од којих 2 другарице“.25  

Недићевци су у својим извештајима увећавали број погинулих пар-

тизана а умањивали своје губитке. По њима „убијено је 30 комуниста и 

заробљено осам а на страни четника било је дванаест рањених“.
26

 

Првог фебруара по дубоком снегу борци Посаво-тамнавског парти-

занског одреда дошли су у Горње Лесковице. Већ сутрадан чету којом је 
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командовао Стеван Борота напале су јаке непријатељске снаге. Борба се 

пренела на цео одред. Претила је опасност да непријатељ разбије парти-

зански одред и нанесе им тешке губитке. Посаво-тамнавски партизански 

одред деловао је заједно с Подгорским батаљоном Ваљевског народноо-

слободилачког партизанског одреда. На врху Краљевици вођене су најже-

шће борбе. Партизани су успели јуришем и бомбама да разбију неприја-

тељске снаге и врате их према Ваљеву. У овој бици непријатељ је имао 17 

мртвих. Код партизана је било петоро мртвих и један тешко рањен.27 

Четрнаестог фебруара око Великог Маљена била су концентрисана 

четири партизанска одреда са укупно осам стотина бораца. У ноћи из-

међу 14. и 15. фебруара одржано је последње заједничко саветовање ко-

мандне групе са штабовима свих партизанских одреда који су се нашли 

на овом терену. Из Посаво-тамнавског партизанског одреда саветовању 

су присуствовали: Добросав Симић, Јосиф Мајер, Светислав Поповић и 

Миливоје Манић.28 

На овом саветовању ситуација је оцењена као веома тешка. Разма-

трана је могућност пребацивања у Босну али је предлог одбачен зато 

што је био у супротности са директивом Врховног штаба и у том случа-

ју то би се сматрало дезертерством и издајом. Одлучено је да се пође у 

три правца: Посаво-тамнавски и Космајски партизански одред ка Ко-

смају, Руднику и Тамнави, Ваљевски у Рађевину а Сувоборски да остане 

око Сувобора. Била је то судбоносна одлука јер руководство није било 

добро упознато са ситуацијом на теренима. Сматрало се да се у тим 

крајевима треба одржати по сваку цену. У погледу даљих акција и начи-

на њихових извођења постигнута је сагласност да се прихвати дефан-

зивни начин борбе и да се избегавају фронтални сукоби док се не ство-

ре слободне територије већ да се делује према ситуацији.29 

Ова одлука руководства партизанских одреда показала се погрешном 

јер је то практично значило уништавање одреда. Избегавање борбе и уз-

мицање пред непријатељем у оперативном и политичком погледу није 

могло изазвати симпатије у народу а јачало је непријатељске редове.
30

 

У зору 15. фебруара с Великог Маљена Посаво-тамнавски и Ко-

смајски народноослободилачки партизански одред кренули су ка свом 

циљу према Космају. Изнурени дугим маршевима по мразу, слабо оде-

вени са оскудицом у муницији борци су имали мале шансе да се извуку. 

Извршена је нова реорганизација Посаво-тамнавског партизанског од-

реда. Борци су подељени у две чете. Командант одреда постао је Свети-

слав Поповић а политички комесар Миливоје Манић. Командант бата-

љона био је Добросав Симић а политички комесар Јосиф Мајер. Коман-

                                                      
27 Бојић, 1987, 507; Петковић, 1974, 171; Јанковић, 1981, 198. 
28 Зечевић,1968, 113; Митровић, 1975, 299; Јевтић, 1974, 332. 
29 Вишњић,1965, 62. 
30 Јанковић, 1981, 159. 
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дир прве чете био је Павле Петковић а политички комесар Радован Ми-

лашиновић. Другом четом командовао је Стеван Борота а политички ко-

месар је био Србислав Поповић. Одред је имао тада 150 бораца. 

Уз пут су их стално нападали српски добровољци, недићевци и чет-

ници. У току 24. фебруара Посаво-тамнавски народноослободилачки 

партизански одред је добио информацију да на њих из правца Лајковца 

крећу Немци, љотићевци и четници. Са њима је био и Први одред Срп-

ске добровољачке команде јачине два батаљона. Под заштитом једног 

вода Посаво-тамнавски партизански одред кренуо је према селима Бо-

шњановић, Горњи Латковић и Мушић с циљем да се код Словца преба-

ци преко Колубаре и упуте у Тамнаву.31 

У извештајима команде жандармерије од 24. фебруара 1942. године 

упућеном Министру унутрашњих послова Недићеве владе о борбама и 

акцијама партизанских одреда, између осталог, је наведено: 

„... Капетан г. Бранислав Ђурковић јавља да су комунисти 24. фе-

бруара о.г. око 1. час прешли реку Љиг код села Липља и отишли у село 

Бошњановић. Међу комунистима налазе се Чеда Плећевић и Стеван Бо-

рота. Према исказима ухваћених комуниста једна трећина их је неспо-

собна за борбу“. 

Команда жандармерије у свом извештају од 26. фебруара 1942. го-

дине Министру унутрашњих послова Недићеве владе о борбама са пар-

тизанима додаје следеће: 

„Од последњег поднетог извештаја о стању у земљи извештавам: 

Капетан Бранислав Ђурковић депешом од 24. о.г. јавља из Лајковца 

да су се комунисти у току 24. 2. прикупили у селу Мушићу јужно од На-

номира. Наши делови наступајући од Словца преко Стрмова ка Нано-

миру изненадили су комунисте и у крвавој али тешкој борби нанели су 

комунистима тешке губитке. (У потпису: Командант Дивизијски ђене-

рал Стев. М. Радовановић).“32 

Уништење одреда и заробљавање 

Непријатељске снаге биле су веома добро обавештене о кретању 

Посаво-тамнавског партизанског одреда у овом крају. Из свих праваца 

кренуле су комбиноване немачке и Недићеве јединице са четницима с 

циљем да униште партизански одред. Део Тамнавског четничког одреда 

Будимира Босиљчића долазио је из правца Љига, остали из Словца, Ми-

онице и Ваљева. 

Борци Посаво-тамнавског партизанског одреда стигли су село Гво-

зденовић где су преноћили. Кренули су према Колубари да се код Весе-

линовца пребаце у Тамнаву. Непријатељске снаге су их сачекале и отво-

                                                      
31 Исто, 174. 
32 Зборник, 1953, 353-354. 
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риле ватру. У краћој борби рањени су Стеван Борота и Добросав Си-

мић. Штаб одреда донео је одлуку да се рањени Борота и Симић са учи-

тељицом Лепосавом Вујичић и куриром Петром Марићем и још осам 

тешко рањених бораца склоне у селу Веселиновац по сеоским кућама. 

Борба с непријатељима је трајала до увече. На леву обалу реке у 

близини Словца у ноћи између 24. и 25. фебруара прешло је 90 бораца 

Посаво-тамнавског партизанског одреда. Већ сутрадан непријатељске 

снаге кренуле су да претресају села где су имали податке да се крећу 

партизани. Партизански одред је кренуо према Чучугама и почео прелаз 

преко изливене реке Убаче. Док је главнина партизанских снага прела-

зила реку на њих је отворена ватра са свих страна тако да су се многи 

рањеници подавили а неке су ухватили живе. Погинуло је тридесет сед-

моро партизанских бораца.33 

О томе како је ухваћен Стеван Борота са још тринаест бораца сећа 

се борац Петар Марић: 

„Стеван Борота је свратио у једну кућу јер је чуо да је дошла нека 

жена из Београда желећи да сазна каква је ситуација у граду где има 

другарицу и сина. Четници су га пронашли али нису знали кога су заро-

били. Сам Борота је изјавио да се зове Стеван Јаковљевић, а нико од 

четника га није познавао. Повели су нас у манастир Боговађу где смо 

стигли увече. Сутрадан смо дошли у Лајковац а одатле возом ѕа Ваљево. 

На железничкој станици ухваћени борци Данило Цикуша и Боривоје 

Паунковић на питање да ли знају где је Борота рекли су да се налази у 

нашој групи и сам Борота видевши да нема смисла да се крије под ту-

ђим именом рекао је своје право име. У Ваљеву смо били смештени у 

немачки затвор“.34 

Поред ове верзије како је ухваћен Стеван Борота постоји још једна 

објављена у квислиншким новинама Наша борба под називом „На цр-

веном хлебу“ у броју од 19. априла 1942. године. Написана је на основу 

сведочења Живорада С. Величковића наредника Седмог добровољачког 

одреда. На основу његове приче Стеван Борота је ухваћен у Марковој 

Цркви. 

У групи бораца Посаво-тамнавског партизанског одреда која је ус-

пела да се пробије до Трлића био је и Јосиф Мајер. Бежећи од потере 

према селу Новаци ухваћен је с неколико бораца и спроведен у затвор 

на Убу а затим пребачен у Ваљево. 

О узроцима разбијања Посаво-тамнавског партизанског одреда Ми-

лош Минић инструктор ПК КПЈ упутио је ПК КПЈ за Србију дана 20. 

маја1942. године извештај у којем је између осталог написао: 

                                                      
33 Бојић, 1987, 521. 
34 Група аутора, 1984, 423-426. 
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„Јаке непријатељске снаге, пропуштени моменат у јануару месецу 

да се одреди пребаце у Босну, прекинуте везе са другим одредима, не-

сташица муниције погрешна одлука да се одреди врате у своје крајеве, 

попуштање дисциплине. 

Овоме треба додати чињеницу да Врховном штабу и Главном штабу 

НОП одреда за Србију није била позната права ситуација на терену за-

падне Србије после пада Ужица и губитка слободне територије“. 

Несумњиво да су међу руководећим кадром највећу одговорност 

имали Мирко Томић делегат ЦК КПЈ и Врховног штаба и Милош Ми-

нић као инструктор ПК КПЈ за Србију и због тога је покренута истрага. 

Један за другим у борби са знатно надмоћнијим непријатељем страдали 

су прво Мачвански (Подрински), Космајски, Посаво-тамнавски и Ва-

љевски народноослободилачки партизански одред. Партизански одреди 

су у том периоду били препуштени сами себи. Помоћ од Покрајинског 

комитета и Врховног штаба била је недовољна тако да се није могла ус-

поставити чвршћа веза. Упутства која су стизала нередовно и са зака-

шњењем била су толико уопштена да нису могла пружити конкретну 

помоћ. То је умногоме компликовало тешку ситуацију. Мирко Томић и 

Милош Минић су партијски кажњени и смењени са дотадашњих функ-

ција али су отишли на друге одговорне дужности. Мирко Томић за се-

кретара МК Београда а Милош Минић за секретара ОК Чачак јер је 

Партија у њих имала велико поверење.35 

Квислиншка штампа о хватању Бороте и Мајера 

Режимска окупаторска штампа скоро свакодневно је објављивала 

сензационалистичке текстове о хватању партизанских бораца Стевана 

Бороте и Јосифа Мајера и других војно-политичких руководилаца. Први 

текст објавио је лист Обнова 27. фебруара 1942. године. Дописник из 

Ваљева В. Л. у тексту под називом „Најзлогласнији комунистички вођа 

Стеван Борота пао у руке властима“ пише како је у Ваљево доведен 

Стеван Борота „који се преобукао у старо отрцано сељачко одело да би 

изгледао као обичан бандит“. У даљем делу текста аутор пише да је до-

вођење Добросава Симића и Стевана Бороте изазвало „сензацију међу 

ваљевским грађанима“ и како су наводно „Ваљевци замолили власти да 

се Борота обеси у центру Ваљева и да се не скида три дана да би сеља-

ци из околних села могли да виде највећег зликовца ваљевског краја од 

времена дахија“. У последњем пасусу се наводи како је Борота одбијао 

да одговори на питања али да је „после енергичне истраге проговорио и 

да је одао не само све своје јатаке већ све личности како из села тако и 

из градова које су га у његовој злочиначкој акцији помагале“. Аутор тек-

ста очигледно је измислио ислеђивање над Стеваном Боротом јер је са-
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слушање на основу званичих записника обављено 10.марта 1942.године 

а поменути текст објављен је једанаест дана раније.
36

 

Следећег дана исти аутор у тексту „Посавско-тамнавски комуни-

стички одред уништен до последњег човека“ наводи да је међу ухапше-

нима и Јосиф Мајер за кога пише да је „чувен не само по својим звер-

ствима већ и по томе што је спалио најлепши српски брод „Краљица 

Марија“. Истога дана лист Ново време пише о хватању Стевана Бороте 

и наводи да се вест о његовом хватању раширила „муњевитом брзином 

не само у граду већ и целој околини“. Петог марта у истом листу непот-

писани аутор текста „Мени није било тешко тестерисати људске главе“ 

објављује сензационалистичку репортажу о хватању истакнутих парти-

занских бораца која је почињала овим речима: 

„Пре неколико дана грађани живописног Ваљева су били сведоци 

једног интересантног призора који се указао на улицама: испред тројице 

добро наоружаних владиних одредника корачао је везан један високи 

крупан човек оборене главе и сакривена погледа. Десна рука му је била 

увијена у прљаве, искрвављене завоје а преко целог левог образа истица-

ла се дубока гнојава бразготина од пушчаних метака. Само по који пут 

овај везани човек дизао је свој намргођени, закрвављени поглед и њиме 

колутао по маси која се гурала дуж тротоара. То је био Стеван Борота“. 

Даље у тексту аутор пише о ислеђивању и наводном суочењу До-

бросава Симића и Бороте (кога аутор погрешно назива Иштван) и Јоси-

фа Мајера и њиховом међусобном оптуживању. Јосифа Мајера је овако 

описао: 

„Јеврејин, бивши ткачки радник, стар 23 године, малог и неуглед-

ног раста, на први поглед детињасто неозбиљан али у суштини поразно 

трагичан и погибељан. Његова типична јеврејска физиономија, светлу-

цање његових ситних очију, одају човека који не зна шта је кајање. Он 

то потврђује својим исказима...“. 

Други окупаторски лист Обнова као да се такмичио са најтиражни-

јим дневним листом Ново време ко ће веће лажи објавити о Бороти и 

Мајеру. Истога дана из пера „нарочито изасланог сарадника (прим. Ла-

зар М. Чолић) из Ваљева углавном понавља исту причу о њима и додаје 

да је „Иштван Борота убио две стотине Срба“ и да кроз затвор жандар-

меријске чете где су затворени Борота и Мајер „свакодневно дефилују 

стотине радозналих људи, жена и деце да их виде“. У овом броју листа 

први пут су објављене фотографије из затвора Стевана Бороте, Јосифа 

Мајера и Добросава Симића. 
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  Стеван Борота                            Јосиф Мајер 

(Архив листа Обнова)  

 Следећег дана исти аутор повећава број Срба које су наводно уби-

ли Стеван Борота и Јосиф Мајер. Овога пута цифра је „преко 500 најбо-

љих Срба“. Очигледно да се аутору претходна бројка од две стотине 

учинила малом. У истом тексту аутор је објавио измишљени интервју са 

Боротом и Мајером. 

Љотићевске новине Наша борба у броју од 15. марта у тексту Бори-

воја Карапанџића највише се баве Јосифом Мајером за кога је аутор, та-

ко рећи, сигуран да је он изрекао пресуду о тестерисању председника 

општине Дивци Велисава Петровића. На једном месту у тексту каже 

„...а пошто то нико није хтео да учини из партизанског одреда, то је лич-

но учинио Јосиф Мајер и да је то била „пресуда какву историја људског 

рода није забележила а којој смо ми били сведоци.“ 

Ово је уједно била ко зна која по реду верзија једног измишљеног 

догађаја која је служила у пропагандне сврхе против партизанских од-

реда и њихових руководилаца. 

Стеван Борота и Јосиф Мајер подвргнути су ужасној тортури после 

чега су састављени записници о њиховом саслушавању. Јосиф Мајер је 

саслушаван 28. фебруара у канцеларији Окружног начелства у Ваљеву, 

а Стеван Борота у затвору Специјалне полиције Управе града Београда 

дана 10. марта 1942. године. 

Велики сачувани записници са њиховог саслушавања могу у први 

мах да створе погрешну слику о њиховом држању. Иако је реч о веродо-

стојним документима, који се данас налазе у Историјском архиву Бео-

града, у Фонду Управе града Београда у Одељењу Специјалне полиције, 

они могу да наведу на једнострано закључивање и погрешну оцену, по-

себно ако се заборави да су сви полицијски записници не само изнуђе-

ни него и писани онако како је то одговарало окупаторским властима. 

Анализирајући пажљиво њихове записнике стиче се утисак да су 

иследници и пре ислеђивања знали имена свих значајних људи у парти-
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занским одредима који су их интересовали. На последњој страници за-

писника са саслушања Стевана Бороте пише:  

„Писмен сам али не могу да потпишем пошто ми се десна рука на-

лази у завоју и неспособна је за покрете.“ Испод тога, ипак стоји читко 

потписано име Стеван Борота  

Очигледно да је неко од присутних после завршеног саслушања то 

урадио уместо Стевана Бороте што уосталом и није било битно инспек-

тору који је већ 13. марта 1942. године послао овај записник Министар-

ству унутрашњих послова „с молбом на увиђај и даљу употребу“.37 

Обешени у истом дану 

Немци су наредили Недићевим органима власти да изврше смртну 

казну јавним вешањем над ухапшеним војно-политичким руководиоци-

ма да би се код народа створило уверење да је реч о великим злочинци-

ма српског народа а уједно да би показали да су сви партизани потпуно 

уништени. Изабран је последњи петак у месецу марту, дан у недељи ко-

ји је у Ваљеву одувек био пијачни, када у град долази највећи број се-

љака из околних места. Уједно био је 27. март, дан када су претходне го-

дине одржане велике народне демонстрације против потписивања Трој-

ног пакта у Југославији што је утицало да се баш тога дана обави јавно 

вешање познатих партизанских руководилаца. 

Окружни начелник округа ваљевског Драгомир Лукић упутио је 

среском начелнику Обреновца 24. марта 1942. године поверљиву наред-

бу број 1200/42 у којој је писало: 

„На дан 27. марта 1942.године у 11 часова имају бити јавно обеше-

ни и то: у Ваљеву Стеван Борота и Јосип Мајер, у Убу комунистички ко-

мандир Драгослав Симић и Света Поповић, у Обреновцу политички ко-

месар Владимир Аксентијевић и комуниста Будимир Давидовић.  

Како су ови бандити извршили безброј грозних убистава то ће ве-

шање обавити се на јавном месту, па стога наређујем: 

1) Да се одмах на вашаришту подигну вешала. Вешала подићи 26. 

овог месеца а не пре. 

2) 27 овог месеца злочинци биће предати нашој полицијској власти 

од стране немачке жандармерије, која ће исте са жандармима односно 

окружном стражом примити и ставити у затвор и под јаку стражу, а на 

губилиште тако исто извести их пешке и под јаком стражом. 

3) Осигурање има се извршити на овај начин: 

Командант окружне страже и четнички војвода у споразуму имају 

затворити уличне излазе и на тим излазима пуштати публику гледаоце, 

који желе да ово виде и исте имају претрести да код себе немају оружја. 

На месту где су подигнута вешала биће око истих кара и у томе четво-
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роуглу има се поставити стража у једну врсту са све четири стране која 

има бити окренута публици и тако се има одржати ред на губилишту. 

4) Командант ће одредити једног официра, који ће командовати из-

вршење овога и пронаћи људе који желе самовољно извршити вешање 

ових зликоваца. Првенствено одобрити онима, који су они некога од 

њихових чланова убили или мучили. 

5) Предузмите све друго што је потребно, да се чин вешања, извр-

ши у потпуном реду и о извршењу телефонски ме известити а потом 

злочинци имају остати на вешалима све док телефонски не будем наре-

дио да се скину и покопају. 

6) Шаље се у прилогу 40 комада плаката „Јавно саопштење“ које се 

имају излепити по вароши и општинама разделити, а тако исто шаље се 

и две натписне табле имена, које се имају обесити на прса на њих чим 

буде извршено вешање. 

Овај коферат отворити онога момента када будем телефонски наре-

дио. Плакате одмах налепити и разделити и даље поступати по свему 

како је наређено“.
38

 

На плакатима који су лепљени у Ваљеву, Убу и Обреновцу био је 

текст следеће садржине: 

„Јавно саопштење. Срби! Ви сами знате и чули сте о свирепом по-

ступању комунистичких вођа: 1: У Ваљеву, комунистички командир 

Стеван Борота, Јеврејин и политички комесар Јосип Мајер 2.У Убу, ко-

мунистички командир Драгољуб (прим.Добросав) Симић, Света Попо-

вић 3) У Обреновцу, политички комесар Владимир Аксентијевић, кому-

ниста Будимир Давидовић.  

Бандити су извршили безброј грозних убистава над немачким вој-

ницима, четницима, добровољцима, жандармима па чак и над невином 

српском децом и женама. Сви су ови убијени на најсвирепије начине. 

Бандити су чак прави гробари српског народа, јер су силом приморали 

под претњама мирно становништво у своје редове. Овом терору је учи-

нила крај немачка војна сила. Банде су растурене а вође похватане. Као 

казна за учињена страховита недела биће Јеврејин Мајер и Борота у Ва-

љеву, Симић и Поповић у Убу, Аксентијевић и Давидовић у Обреновцу 

у петак на дан 27.марта 1942.г. у 11 сати на вашаришту јавно обешени. 

Окружни начелник Драгомир М. Лукић“.
39

 

Из сачуваних поверљивих докумената Начелства округа ваљевског 

може се уочити да су полицијске власти Ваљева предузеле опсежне ме-

ре обезбеђења како би све протекло у миру и реду. 

                                                      
38 Војни архив Београд, Фонд Милана Недића, кутија 27. 
39 Исто 
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На пространом тргу, познатом као Вашариште, испред зграде Црве-

ног кантара, који се налазио између Гимназије и дрвеног моста и пија-

це, још од раног јутра 27. марта 1942. године стајала су вешала. 

Испред зграде полицијског затвора, у дубини дворишта Окружног су-

да у заказано време стигла је група наоружаних четника. Из ћелија поли-

цијског затвора изведени су везаних руку Стеван Борота и Јосиф Мајер. 

 
Стеван Борота (са шубаром)и Јосиф Мајер испред затвора 

чекају полазак на губилиште (Архив Југославије)  

На улицама према Градском тргу већ се окупило око пет хиљада 

људи махом натераних да напусте посао. Ђаци с професорима примора-

ни су да изађу на улицу да би гледали спровођење и само вешање. До-

шли су сви који су трговали на пијаци.  

 
Спровођење на вешала (Архив Југославије)  



Радивоје Давидовић 

74 

Око самих вешала направљен је велики празан простор да би се из-
бегло и најмање изненађење. Стевана Бороту и Јосифа Мајера довели су 
пред вешала када је стигао немачки командант града прочитана им је 
пресуда. После последње реченице из пресуде, по тадашњим српским 
законима дата им је могућност да кажу последњу реч. 

 Стеван Борота је говорио кратко да није крив и да се борио за на-
ционалну слободу. Јосиф Мајер се обратио команданту Српске државне 
страже речима: „Мене можете обесити али како ћете обесити једну ре-
волуцију“. На крају је викнуо: „Живео Стаљин!“. 

 
У присуству немачког команданта града прочитана је пресуда 

(Архив Југославије) 

Попели су их на дрвене степенице а двојица припадника Српске др-
жавне страже ставила су им омче око врата. Изнад њих, на греди већ су 
биле постављене табле са њиховим именима. 

 

 Стеван Борота и Јосиф Мајер на вешалима (Архив Југославије) 
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Окупљени народ немо је посматрао овај призор. Људи су међусоб-

но погледима размењивали мисли али нико се није усуђивао да јавно 

испољи своје расположење јер би се веома брзо нашао у затвору као не-

пријатељ народа.
40

 

Своје последње тренутке Стеван Борота и Јосиф Мајер дочекали су 

достојанствено. 

О извршењу грозног чина јавног вешања у Ваљеву, када су обеше-

ни Стеван Борота командир друге чете Посаво-тамнавског народноо-

слободилачког партизанског одреда и Јосиф Мајер политички комесар 

одреда у Обреновцу Владимир Аксентијевић политички комесар чете 

Посаво-тамнавског одреда и Будимир Давидовић борац Првог батаљо-

на, на Убу Добросав Симић командант батаљона и Светислав Поповић 

командант одреда, помоћник окружног начелника упутио је истога дана 

извештај Крајскомандантури у Ваљеву следеће садржине: 

„Крајскоманданту, 

Ваљево, 

Част ми је известити, да је била на дан 27. марта 1942.године у 11 

часова пре подне извршена у местима Ваљеву, Убу и Обреновцу смртна 

казна над следећим комунистичким вођама: у Ваљеву над Стеваном Бо-

ротом и Јосипом Мајером, у Убу над Добросавом Симићем и Светом 

Поповићем, у Обреновцу над Владимиром Аксентијевићем и Будими-

ром Давидовићем. 

Извршењу смртне казне присуствовало је на сва три места више хи-

љада људи као и представници немачке војске. Казне су извршиле наше 

власти (Српска државна стража и четнички одреди).  

Извршење смртне казне обављено је у сва три места у потпуном ре-

ду и маса народа је очигледно била задовољна оваквом казном. За окру-

жног начелника (потпис нечитак)“. 

Одобравање овог чина вешања мањег броја присутних, помоћник 

окружног начелника у свом додворавању окупатору оквалификовао је 

као „очевидно задовољство“ народа таквом казном.41  

Окупаторски лист Ново време на основу телефонског извештаја 

свог дописника А. К. из Ваљева објавио је 28. марта 1942. године текст 

под називом „Борота обешен јуче у Ваљеву“ у којем је писало: 

„Данас у 11 часова пре подне на ваљевском тргу, у присуству преко 

двадесет пет хиљада људи (sic!) из вароши и ближе и даље околине Ва-

љева, извршена је смртна казна јавним вешањем над злогласним кому-

нистичким злочинцима Јеврејином Јосипом Мајером, политичким ко-

месаром Тамнавског партизанског одреда и Стеваном Боротом, коман-

диром комунистичке чете и једним од најокорелијих злочинаца који су 

                                                      
40 Ваљево град устанка, 1967, 387-390 
41 Јовановић, 2001, 13. 
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извршили безброј злочина над невиним српским живљем као и над 

представницима српских одреда који су први повели борбу против „на-

родно-ослободилачких партизанских одреда“. 

Љотићевски лист Наша борба у броју од 10. маја 1942.године у тек-

сту „Лице и наличје Ваљева“ објавио је репортажу са овог догађаја у 

којој пише да су „сељаци јавно желели да виде што пре своје упропа-

ститеље“ али аутор признаје да је било и оних који су изразили негодо-

вање према онима који су дошли да гледају вешање. У тексту је писало: 

„За извршење ове казне владало је у целом ваљевском округу 

огромно интересовање, што се најбоље види из великог броја присут-

них, који су напустили своје радне послове да би се уверили да заувек 

нестаје ових злогласних крволока. 

Још од раног јутра, са свих страна у правцу ваљевског трга свима 

улицама као нека бујица, пристизао је свет, који је с нестрпљењем оче-

кивао моменат да својим очима види звер људе који су без милости на 

најгрознији начин лишавали животе најбољих домаћина овога краја“. 

И овај текст као и они објављени у претходном периоду у листу Но-

во време показују колико се претеривало и лагало. Податак о 25 хиљада 

присутних довољно говори сам за себе. Јер, Ваљево према попису Оп-

штинског техничког одељења, имало је тада 10.423 становника.  

Према наређењу окружног начелника Ваљевског начелства тела Стева-

на Бороте и Јосифа Мајера висила су на вешалима два дана као опомена 

како ће завршити они који се не буду покоравали немачкој војној сили. 

 
Тела Јосифа Мајера (лево) и Стевана Бороте (десно) 

на вешалима у Ваљеву (Архив Југославије) 

Обешене партизанске борце чували су по двојица припадника Срп-

ске државне страже. После два дана тела Стевана Бороте и Јосифа Ма-

јера закопана су без сандука и белега уз тарабу десно од улаза у Градско 

гробље у Ваљеву. 
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После ослобођења Ваљева њихове кости су положене у обичан ог-

рађени гроб у првом реду улазног пута насупрот гробарске кућице. Го-

дине 1980. по одобрењу Боротиног сина Мирка Бороте пренети су у Ко-

стурницу на Партизанском спомен-гробљу на Крушику. 

Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југо-

славије на предлог Врховног команданта Југословенске армије Јосипа 

Броза Тита, одлучило је 1945.године да се за умешност у командовању 

и специјалне подвиге, показану храброст и нарочите заслуге за народ 

одликују: Јосиф Мајер Орденом заслуга за народ Првог реда и Стеван 

Борота Орденом заслуга за народ Другог реда.42 

На крају главне стазе, са леве стране, на Партизанском спомен-гро-

бљу у Ваљеву постављена је спомен-плоча на којој пише: „Стеван Боро-

та, командир чете Тамнавског батаљона, Јосип Мајер, комесар Тамнав-

ског батаљона, обешени у Ваљеву 1942.године“. 

После завршетка Другог светског рата дошло је до преименовања 

улица у многим местима. Велики број улица добио је називе по борци-

ма из Народноослободилачког рата. На Убу и у Ваљеву нису заборавље-

ни Стеван Борота и Јосиф Мајер где су постављене табле на улицама са 

њиховим именима. 

Доласком демократских власти дошло је до великих друштвено-по-

литичких промена у земљи. Веома брзо уследило је ко зна које по реду 

преименовање улица у многим местима. Тако је и Скупштина општине 

Ваљево 13. децембра 2002. године донела одлуку да се улица Јосипа 

Мајера промени у у Улицу Јефимијину а улица Стевана Бороте добила 

је назив Улица браће Јакшић.43 

Комисија за споменике и називе насељених места, тргова и улица у 

општини Уб покренула је 2009. године иницијативу о промени назива 

улица названих по Јосифу Мајеру и Стевану Бороти. Отад је прошло че-

тири године, чини се да су „помиловани“. 
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јер“, Напред, Ваљево, 19. март – 2. април 1982. 

− Ранковић, 2003 – Ранковић Здравко „Кнез Михаило надјачао Дудиће“, 
Ревија Колубара, Ваљево, јануар, 2003. 

− Све за победу, 1945 „Одликовања заслужних руководилаца народноо-
слободилачког покрета ваљевског краја“, Све за победу, Ваљево, 19. 
јул 1945. 

Summary 

Seventy years has passed since Stevan Borota and Josif Majer, military and 
political leaders of Posavina and Tamnava Partisan Detachment of National Libera-
tion Army were hanged in front of five thousand people. Quisling magazines, like 
Novo vreme (New times), Obnova (Renewal) and Naša Borba (Our struggle) wrote 
frequently about them, especially in the winter of 1941/42, when many soldiers of 
Posavina, Tamnava, Kosmaj, Mačva (Podrinje), Suvoborski and Valjevo partisan 
detachments died in the unequal fight against the German army forces, which had 
help from many chetniks of Draža Mihailović and Kosta Pećanac. A large number of 
soldiers were killed or captured and later, after horrible torture, were taken to the  
prison camps or shot. Among captured men were Stevan Borota and Josif Majer. 
Many conflicting stories circled around Valjevo region and its surroundings. In 
accordance with the order of the German army forces, they were hanged on 27th of  
March, 1942 at the public fairground in Valjevo. After the Second World War, both 
were awarded with highest army decorations. 
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Бугарске. Као прву „опомену“ југословенском руководству Стаљин уво-
ди економску блокаду, и од краја фебруара 1948, Југославија није могла 
рачунати на у размену металима, памуку и нафти. Седница Информби-
роа заказана за средину маја 1948. у Букурешту, одложена је за крај јуна. 

О конференцији која је одржана од 19. до 23. јуна, постоји доста де-
таљних анализа, заснованих на архивским документима. Ради излагања, 
подсећамо само на основне моменте.  

Резултат заседање Информбироа била је чувена Резолуција Информ-
бироа „Ситуација у Комунистичкој партији Југославији“, која је обја-
вљена 29. јуна 1948. године. Делегација ЦК КПЈ није присуствовала, 
сматрајући да о томе ово тело не треба да расправља, већ да СКП(б) и 
КПЈ треба да остваре непосредни контакт и реше несугласице.  

Резолуција је имала осам тачака и две одлуке. Прва „оптужба“ од-

носила се на то да КПЈ у својој унутрашњој и спољној политици одсту-

па од принципа марксизма – лењинизма. Затим, да руководство КПЈ 

спроводи непријатељску политику према Совјетском Савезу и да се 

омаловажавањем совјетских војних специјалиста у Југославији врши 

дискредитација Совјетске армије, као да се врши и надзор и праћење 

совјетских грађана од стране Државне безбедности. Једна од оптужби 

била је и та што југословенски руководиоци идентификују спољну по-

литику СССР са спољном политиком буржоаских земаља. Такође, сма-

тра се да ни унутрашња политика Југославије на линији лењинизма, по-

готову када је у питању политика према селу, јер преовлађују индиви-

дуална газдинства и да се не спроводи национализација земљишта. 

Што се тиче рада саме партије, приговорено је што КПЈ није руководе-

ћа, него је то Народни фронт. Тиме се угрожава даљи развој КПЈ. На 

крају, замерено је што се КПЈ није појавила на састанку Имформбироа 

да положи рачуна о свом раду, и да је својом свеукупном дотадашњом 

политиком себе искључила из Имформбироа, односно породице брат-

ских комунистичких партија. У завршном делу Резолуције позвани су 

„здрави елементи“ КПЈ да позову руководиоце да отворено признају 

погрешке, да се поправе, напусте национализам, врате интернационали-

зму или да их смене и поставе ново вођство КПЈ. Мишљење руског ге-

нерала Жданова, изнето на састанку Информбироа, да Руси располажу 

подацима да је Тито империјалистички шпијун, било главни аргумент 

представника СССР-а против Југославије и Резолуција је објављена. 
Све наведено, било је очигледан пример грубог мешања једне др-

жаве у унутрашње ствари друге државе.  
Представници власти и функционери партија земаља социјалистич-

ког блока, заузели су оштар став према југословенском руководству, док 
је код обичног света владала неверица.

1
 Било је доста збуњености, али 

морао се следити курс партије дате земље, а он је био јасан. Једни су 

                                                      
1 Перишић, 2008, 305 
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били резервисани, други су тражили објашњење, трећи су били агре-
сивни у нападу на КПЈ. Оптужујућа кампања против југословенског 
партијског и државног руководства жестко се водила у штампи. Најви-
ше се замерало Титу да је оштетио социјалистички фронт јер се није 
придржавао искуства бољшевичке партије. Било је недопустиво порећи 
оно што је речено у Резолуцији, јер је то значило да „Стаљин лаже“, а 
„Стаљин никад не греши“.

2
 У сваком случају тешко су били пољуљани 

односи међу комунистичким партијама, а дошло је и до чистки унутар 
самих партија источног блока, све из страха да се не замере „великом 
Стаљину“. 

Резолуција је објављена 29. јуна 1948, у Правди, а потом и у штам-

пи других социјалистичких земаља. Истог дана, када је објављена Резо-

луције састао се Пленум ЦК КПЈ, и одговорио на оптужбе. Закључено 

је да се Резолуција ИБ објави у целини са одговором ЦК КПЈ. Скицу од-

говора написао је Милован Ђилас. Резолуција и одговор су публиковани 

у листу „Борба“, 30. јуна 1948. у 500.000 примерака. Одговор ЦК КПЈ 

није објављен ни у СССР-у, ни у социјалистичким земљама, као ни у 

штампи комунистичких партија. 

У народу је постојала јака вера у СССР и Стаљина, која је дошла до 

изражаја на скоро свим одржаним митинзима, а са једног од њих, одр-

жаном у Београду послат је телеграм Стаљину у коме се изражава уве-

рење да ће он предузети све мере да се скину неоправдане оптужбе про-

тив Југославије и КПЈ. 
Партија је остварила јединство чланства и народа у одбрани незави-

сности, колико год је удар био неочекиван, а братска љубав према 
СССР-у јака. Део чланства је остао разапет између оног што је изнето у 
Резолуцији и ставова КПЈ. Такви чланови су називани „информбиров-
цима“. Цена против таквих чланова била је превисока и водила се од 
1948, до раних 50-тих година. Сви су били искључени из партије, а неки 
су били подвргнути репресалијама и затварани у концентрационе лого-
ре. Сурова репресија спровођена је, од лета 1949, на острвима јадран-
ског мора – Голом отоку и Светом Гргуру, који су били само једани од 
радних логора, затвора и мучилишта на који су слати сви они који су 
били за Стаљина, а против Тита.  

Титово „не“ Информбироу, односно Стаљину, отворио је пут у из-

градњу социјализма који се заснива на властитом искуству и подизању 

свести о аутентичности југословенске револуције. Ослањање на соп-

ствене снаге значило је да се избегне економска блокада Истока, избег-

не помоћ Запада, али на свој начин. 

Због постепеног ускраћивања економске помоћи Совјетског Савеза 

Југославији, априла 1947, покренут је први петогодишњи план (пето-

летка). Завршен је раније, 1951. године, јер је југословенска влада напу-

                                                      
2 Исто, н. д., 2008, 307 
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стила тип социјалистичке економије. У том периоду, кроз радничке са-

вете, 1950. године, уводи се модел радничког самоуправљања. Раднички 

савети били су негација совјетске праксе и совјетског бирократизма. 

Они су требало да буду подстрек за већу производњу, а увођењем рад-

ника у управљање и у одумирање државе. 

Југославија је, од 1950, сматрана земљом најлибералнијег социјали-

зма, земље прихватљиве на Западу, а после Стаљинове смрти и на Исто-

ку, земље која остварује везе са земљама трећег света и чији лидер по-

стаје 60-тих година 20. века. Ту позицију ће задржати до 1989. године. 

Реаговања у Ваљеву на Резолуцију Информбироа 1948. 

По објављивању Резолуције Информбироа у Ваљеву се први огла-

сио Народни фронт града Ваљева, 4. јула, на конференцији одржаној у 

хотелу „Централ“. Говорио је народни посланик Живко Пауновић, који 

је осудио неоправдане оптужбе изречене у Резолуцији и дао је безрезер-

вну подршку ЦК КПЈ. Са конференције упућена су два телеграма „ЦК 

КПЈ и генералисимусу Стаљину“.3  

Месни комитет КПС у Ваљеву приступио је објашњавању и тумаче-

њу Резолуције и „проради“ става ЦК КПЈ. Чланство, као и све остале 

масовне организације нарочито су се активирале пред Пети конгрес 

КПЈ, одржаног од 21. до 28. јула 1948,
4
 кроз протестне митинге, разна 

радна такмичења, остваривања плана производње, агитовање за упис 

народног зајма и друго. 

На тихи наговештај да су нарушени међусобни односи између КПЈ 

и СКП(б) указује и депеша Централног комитета КПС – Управа за ка-

дрове послата 25. јуна 1948, а упућена Месном комитету КПС Ваљево у 

којом је тражен извештај о члановима КП који се налазе на студијама у 

СССР-у.  

У извештају (одговору) пише: „1. Урошевић Љубомир налази се на 

студијама у Москви. Сада је у Ваљеву на распусту и враћа се натраг за 

месец и по дана; 2. Гајић Миодраг налази се у Москви на студијама. 

Још није дошао – јавио је да ће доћи у августу; 3. Спасојевић Рада нала-

                                                      
3 Недељник „Напред“: На градској конференцији Народног фронта изражена 

безгранична љубав и оданост Централном комитету КПЈ, бр. 166, од 10. ју-
ла 1948. 

4 Група аутора, 1985, 362-365. Пети конгрес КПЈ био је први конгрес партије ко-
ји је одржан после Другог светског рата. Главна тема конгреса била је Резолу-
ција Информбироа и подршка југословенском руководству у отпору Инфор-
мбироу. Конгрес је дао политичку подршку ЦК КПЈ у „одбрани независности“ 
Југославије. Одлука је донесена једногласно и тиме је „потврђено“ јединство 
Партије. На Конгресу је усвојена и Резолуција о односу КПЈ према Информби-
роу, у којој је констатовано да су одлуке Информбироа нетачне и неправедне, 
али је наглашено да ЦК КПЈ треба да учини све да се сукоб превазиђе.  
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зи се на студијама у Лењинграду и ускоро треба да дође, а не зна се вре-

ме повратка; 4. Миливојевић Мирослава налази се у Москви на студија-

ма и ускоро треба да дође. 

За последња три друга за које не знамо дан повратка јавићемо на-

кнадно кад буду дошли овде и кад нам изјаве то.“ 

Иако је Резолуција Информбироа објављена у јуну 1948, партијско 

руководство у Ваљеву није одмах реаговало. Једно од првих, забележе-

них, је писмо подршке Животе Филиповића, које је упутио МК Ваљеву, 

19. јула 1948,5 са одслужења војног рока у Зајечару. У писму пише да 

Резолуција састављена 27. марта 1948, не може увредама и клеветама 

нашег државног и партијског руководства поколебати наше чланство и 

да су њени наводи нетачни: „1. да ЦК и КПЈ клевећу КПБ; 2. да наша 

влада упоређује совјетску политику са политиком империјалиста; 3. да 

наши народи не гаје љубав према братском совјетском народу и према 

Црвеној Армији; 4. да наша партија одступа од теорије марксизма – ле-

њинизма и да је узела теорију опортунистичку и 5. да су наши најбољи 

партијски и државни руководиоци: друг Тито, Кардељ, Ранковић и Ђи-

лас непријатељи партије.“ Све ово је окарактерисао као „клевете и из-

мишљотине“ које не могу спречити „даље учвршћивање пријатељских 

односа и проширење братства и јединства између свих демократских 

земаља“ које су заузеле програсиван став према Југославији и да 

СКП(б) „треба да се руководи радом наше партије“. Део писма обја-

вљен је у „Напреду“, али тек 14. августа.6 

Крајем јула, огласила се и партијска ћелија „Крушик“ чији су 

ставови, у целости, објављени у листу „Напред“ под насловом „Чврсто 

стојимо уз наш Централни комитет и одбацујемо оптужбе Информби-

роа против наше Партије“.7 

Југословенске власти су, већ почетком јула, упутиле позив свим 

југословенским држављаанима да се врате у земљу.  

После сукоба са СССР-ом за југословенске студента била су затво-

рена врата земаља тзв. „народне демократије“.
8
 КПЈ се јасно опреде-

лио да своје грађане не шаље на студије у иностранство. Југословен-

ске власти се окрећу домаћим универзитетима и другим научним ин-

ституцијама.  

Управа за кадрове Централног комитета КПС у Београду доставила 

је, 7. децембра 1948,9 списак ученика у привреди, сви из „Крушика“, ко-

                                                      
5 МИАВ, фонд: ОК СКС Ваљево, Преписка, без дел. броја, од 19. јула 1948, кут. 

инв. бр. 69 
6 Недељник „Напред“, бр. 171, од 14. августа 1948. 
7 Исто, бр. 168, од 24. јула 1948. 
8 Перишић, 2008, 333-339 
9 МИАВ, фонд: ОК СКС Ваљево, Преписка, дел. бр. 1235, од 7. децембра 1948, кут. 

инв. бр. 69 
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ји су се вратили из Чехословачке и који су одлуком Контролне комисије 

ЦК КПС примљени из Скоја за чланове или кандидате партије. Задатак 

МК КПС Ваљево је био да, по налогу, учлани 14 другова. Нови чланови 

су: Руперт Доминик, Синатијевић Звонимир, Спасојевић Митар, Стан-

ковић Душан, Миловановић Боривоје, Милачић Данило, Радојчић Ми-

лош и Сундаћ Ђуро. Ово им је саопштено и повезани су у МК КПС Ва-

љево. Богдановић Ранђел се повезао у партијску јединицу дивизије, 

пошто је остао у питомцима, док се Миклуш Стеван, Јерене Марјан и 

Шетина Драго још нису вратили са одсуства. За Матковић Миленка и 

Ђорђевић Драгомира, који се налазе на списку, нису дата никаква обја-

шњења.  

МК КПС Ваљево доставио је по захтеву – депеши ЦК КПС изве-

штај о држању председника среских судова, тужиоца и директора саве-

зних и републиканских предузећа, чланова КП поводом Резолуције Ин-

формбироа.10 У извештају пише: 

„Председник Окружног суда друг Радомир Лазић, сложио се у све-

му са нашим ЦК, није одступио ни по једном питању. Задржао се у ди-

скусији на нездраву критику која се обавља ван ћелије по локалним пи-

тањима, а нарочито снабдевању. 

Јавни тужилац Јанићијевић Милутин, имао је погрeшан став по пи-

тању сељака, сматрао је да се против кулака не води оштра борба, то је 

мотивисао ценама слободног тржишта, касније се исправио. 

Друг Пајо Оклобџија, управник предузећа „Крушик“ није узимао 

учешћа у дискусији, на питање секретара његове ћелије за мишљење по 

Резолуцији Информбироа, одговорио је да се слаже са ставом нашег ЦК. 

Друг Жика Марковић, директор предузећа „Јабланица“ имао је ис-

правно држање, сложио се у потпуности са нашим ЦК. 

Друг Радован Ивановић, директор предузећа „Маљен“, по питању 

резолуције имао је правилан став, сложио се са одлуком и ставом на-

шег ЦК.“ 

Убрзо је уследила нова депеша, 21. августа 1948,11 па је МК КПС 

Ваљево доставио ЦК КПС извештај о држању појединих чланова по Ре-

золуцији ИБ: „1. До сада смо имали један случај искључења – Јагодић 

Миодраг, иако је био члан Фабричког комитета Скоја. Заузео је неправи-

лан став и то: у вези прораде Резолуције Информбироа, у дискусији на 

састанку одељења није се сложио са одговором нашег ЦК. Доцније, на 

састанку приликом прораде писма СКП (б) и одговора нашег ЦК сло-

жио се са ставовом нашег ЦК, а после неколико дана променио је своје 

мишљење и то изразио ван партијског састанка. Позван је пред партиј-

ску комисију коју су сачињавали 5 чланова, од којих су 4 члана Фабрич-

                                                      
10 Исто, исто, дел. бр. 722, од 17. августа 1948, кут. инв. бр. 69 
11 Исто, исто, дел. бр. 726, од 21. августа 1948, кут. инв. бр. 69 
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ког комитета. Изјавио је да се не слаже са нашим ЦК, да он сматра да има 

нешто дубље и да нема поверења у наш ЦК и после убеђивања остао је 

при својој изјави. Случај је изложен пред партијску ћелију „Крушика“ 11. 

августа 1948, ћелија је усвојила предлог комисије да се Јагодић Миодраг 

искључи из партије. Отказан му је рад у предузећу. Сада се налази у Ваље-

ву, говори да ће ићи у Железник. (ово ћемо проверити) 
2. Пиштињат Милан, Марковић Живко и Поповић Добрила смење-

ни су као чланови Фабричког комитета Скоја, јер су имали колебљив 
став, а нарочито по питању политике према кулацима. Сви су после 
одржаног састанка и убеђивања у Месном комитету, сложили са ставом 
нашег ЦК. Сви се и даље налазе на послу у „Крушику“. То су добри мл-
ади радници. Другарица Поповић је одликована Чехословачким орде-
ном рада и била је, до сада, два пута ударница.  

Убудуће, према датом упутству, извештаваћемо вас о сваком случају 

уколико га буде.“  

Мастилом, у дну документа је дописано: „Јагодић се налази на раду 

у Железнику“. 
Као одговор на Резолуцију ИБ у Ваљеву је одржано неколико про-

тестних митинга почетком септембра 1948. године.12 Први су одржали 
радници и намештеници предузећа „Крушик“ 1. септембра. На митингу 
је било присутно 2.306 радника и намештеника, „што у процентима из-
носи 84%. Расположење народа било је на висини и митинг се сматра да 
је у потпуности успео.“ Пре почетка митинга градом се орила „Козара“ 
и борбене песме, а потом су окупљени, по завршетку, продужли глав-
ном улицом и остали до поноћи. У прилогу је достављена резолуција са 
протестног митинга.“  

Сутрадан, 2. септембра митинг су одржали омладинци Ваљева на 

Прошиновом тргу на којем је било око 2.700 омладинаца (око 95%), ме-

ђу којима је било грађана. „Митинг је у потпуности успео и био добро 

припремљен, врло жив, често пута прекидан овацијама другу Титу и 

ЦК и нашој партији. Избациване су често пароле негодовања за лажне 

оптужбе и пароле одобравања према нашем ЦК.“ Омладинци Ваљева су 

нагласили су њихова срца пуна огорчења и протеста што су партију, зе-

мљу и њих, после огромног доприноса милионских жртава за општу 

ствар, „нападају најбесомучније безобразним клеветама и лажима.“ 

Омладинце дубоко „вређа чланак Виргила Трофила члана Централног 

комитета Савеза омладине Румуније који најпогрдније говори о радном 

хероизму омладине Југославије.“ У прилогу је послата резолуција.  
Истог дана и радници предузећа „Милан Китановић“, њих 49 или 

86% од свих запослених, одржало је митинг. Говорило је 5 другова, и то 
тако што су се јавили из масе. На речи једног говорника друга Јокића 

                                                      
12 Исто, исто, дел. бр. 791, од 3. септембра 1948. и дел. бр. 840, од 10. септем-

бра 1948, кут. инв. бр. 69 
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„да ћемо ми предвођени нашим ЦК доказати сву неистинитост бачених 
клевета, присутни су прихватили повицима: Тако је!, Дела говоре! итд.“ 
Радници предузећа „Милан Китановић“, у знак подршке, су се завето-
вали да ће „годишњи план испунити пре 29. новембра и тиме убрзати 
изградњу социјализма.“  

Сва три митинга испратио је лист „Напред“ на првој страни.
13

 На 
митинзима дата је подршка ЦК и КПЈ, али опредељење да се сарађује са 
братским народом СССР-а и не одступи са пута марксизма-лењинизма.  

Део једне од резолуција, прочитане на митингу у „Крушику“, гласи: 
„Скупљени на протестном митингу, ми радници и службеници предузе-
ћа „Крушик“ са гнушањем одбијамо све клеветничке речи упућене на 
начу Партију, наше највише руководство, на нашу земљу. Ми смело твр-
димо да сви они који се данас блатом бацају на нашу земљу лажу, јер ми 
смо ти који на својим леђима носимо део терета изградње социјализма 
код нас. Ми смо ти који сваког дана видимо неку нову фабрику, пругу, 
задругу... Руководство Румуније и Мађарске који нас нападају, између 
осталог, и због тих издајника заборављају да је начело наше партије за-
сновано на учењу Стаљина – Лењина ...“ Оптужбе да се КП „изрођава у 
кулачку“ су одбијене. 

На седници Градског одбора НФ, одржаној 5. септембра, одлучено 
је да се 7. септембра, у подне, одржи митинг свих грађана Ваљева, рад-
ника и припадника ЈА. Присуствовало око 5.000 људи. Говорио је Косан 
Урошевић, члан МК КПС Ваљева, Драјић Јован, радник из „Крушика и 
Бранко Вукојевић испред ЈА.  

На градилишту синдикалне колоније митинг су одржала трговачка 
предузећа, њих 250. Митинге су још одржали радници железнице и 
просветни радници. Омаловажавање НОБ и НОВ, исмевање полета 
трудбеника у изградњи социјализма, само је учврстило веру у КПЈ и ње-
но руководство, као и у исправан став изградње социјалистичког друштва 
који је на линији науке марксизма – лењинизма и искуству СССР-а. 

На свим митинзима се клицало „славном Совјетском Савезу и вођи 

прогресивног човечанства другу Стаљину“. У знак протеста и знак по-

дршке радници су тражили да се организује радно такмичење. 

Из извештаја МК КПС Ваљево, упућеног ЦК СКС види се да је у Ва-

љеву, до 20. септембра 1948, одржано 8 митинга на којима је присуство-

вао 10.691 грађанин, „што је више од 2/3 целокупног становништва града 

Ваљева“, и „општи је утисак да догађаји збијају редове маса око Парти-

је.“ Као врхунац „спонтаног одобравања ставу нашег ЦК-а“ био митинг 

је на градском тргу. То је потврђено и на свечаности која је одржана 

поводом ослобођења града, 14. септетембра, у клубу дивизије.
14

 

                                                      
13 Недељник „Напред“, бр. 174, од 4. септембра 1948. 
14 МИАВ, фонд: ОК СКС Ваљево, Преписка, дел. бр. 888, од 19. септембра 

1948, кут. инв. бр. 69 
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Текст резолуције радника „Крушика“ 

(МИАВ, фонд: ОК СКС Ваљево) 

Мере партијског руководства у Ваљеву и Ваљевском срезу по 

Резолуцији ИБ 1948. године 

Из записника седница МК СКС Ваљева не може се закључити да ли 

је реакција ваљевских комуниста на Резолуцију ИБ била „млака“ по ди-

рективи од врха партије, или су они сами решили да на тај начин реагу-

ју. Ову дилему можда разрешава препорука са саветовања одржаног, ок-

тобра 1948, пред Други конгрес КПС (одржан је у јануару 1949), да на 

састанцима за изборе у рефератима „не обухватати Резолуцију Имформ-

бироа, већ говорити о грашкама појединаца у ћелију у вези резолуције.“ 

Састанци партијског руководства Ваљева одржавани су најмање један-

пут недељно, а по потреби и два пута. На дневном реду је најчешће било 

организационо питање (пријем нових чланова), снабдевање становништва, 

анализа рада осталих друштвено-политичких организација (СКОЈ, Синди-

кат, НФ, АФЖ), анализа рада предузећа у Ваљеву, комунални проблеми, 

извршење плана производње, формирање радних бригада, агитација уписа 
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народног зајма, прослава 1. маја, спровођење конфискације и национализа-

ције и друго.
15

 У оквиру тачке дневног реда „Организационо“, на састанку 

одржаном 6. септембра 1948, из Партије је искључена су три члана.  

На састанку од 1. августа 1948, када је разматрано упутство за прораду 
материјала за Пети конгрес заузет је став да „све оне који се не слажу са 
одлукама Петог конгреса и ставом ЦК чистити их из Партије.“ Такође, на 
истом састанку је договорено да убудуће карактеристике чланова треба до-
пунити и „држањем по питању Резолуције Имформбироа“.  

У записнику, од 4. октобра 1948, јасно пише да су Стефановић Љу-
бомир, радник предузећа „Светлост“ и Антић Божидар искључени „због 
признавања Резолуције Имформбироа“.  

На тражење ЦК, октобра 1948, достављен је извештај о држању 
чланова КП по резолуцији Имформбироа. МК СКС Ваљева наводи да 
су имали само три случаја, и те „чланове су казнили.“ У питању је Јаго-
дић Миодраг, машин-бравар, Стефановић Љубомир, ложач електричне 
централе и Антић Божидар, учитељ, васпитач у Дому ученика „Стеван 
Филиповић“, сва тројица су чланови КП од 1945. године. Општа оцена 
је колебљивост појединаца, од неслагања са одласком на седницу Ин-
формбироа, питање „кулашке политике“, да би после дискусија и обја-
шњења ревидирали ставове, па онда опет слушајући радио опет врати-
ли на почетак, тако да су искључени из партије.  

Наредне године, на састанку од 5. маја 1949, искључени су Поповић 
Јеврем, Петровић Властимир и Усенко Наталија „зато што су били на 
линији Информбироа.“ Даље пише: „За ово троје послаћемо податке и 
образложење, као и за раније чланове које смо искључили у вези овог 
питања.“16 Нешто касније, на састанку од 21. августа предложено је да 
се поново поразговара са „искљученом другарицом Наталијом Усенко и 
да се донесе одлука о казни.“ 

Сви они су мислили да је Информбиро виши форум и да им је пар-
тијска дисциплина налагала да прихвате оцене из резолуције. Са свима 
њима обављено је више разговора. Првобитно су прихватили одговор-
ност ЦК КП, затим да се ту крије нешто дубље, а потом су поново про-
менили мишљење и изјавили да немају поверење у ЦК КП. До краја 
1948, „избачено“ је из Партије 7 чланова. У целини гледано „држање 
масовних организација у вези резолуције Имформбироа било је добро и 
исправно што се види у појединачном такмичењу пред V Конгрес КПЈ у 
предузећима, установама, масован излазак на акције фронта, упис на-
родног зајма и др.“  

Може се закључити да је ваљевска партијска организација била по-

штеђена великих ломова, што је потврдио политички секретар Среског 

комитета Миленко Топаловић у свом извештају о раду партијске орга-

                                                      
15 Исто, Записници МК КПС Ваљево, 1945-1950, Записници за 1948, кут. инв. бр. 34 
16 Исто, исто 1949, кут. инв. бр. 34 
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низације на Трећој конфернцији одржаној годину дана после Резолуције 

ИБ, 16. јуна 1949.
17

 Сматрало се ваљевски Ибеовци имају слаб утицај на 

остале чланове.  

На терену, по селима у Ваљевском срезу, током 1948. и 1949. у 

партијским организацијама тумачени су материјали, односно ставови 

ЦК КПЈ, и оно што је највише збуњивало чланство био је неодлазак на 

састанак Информбироа у Букурешт и недоумица „како је било могуће 

да до овога дође.“18 Поред пар појединаца који су „уносили смутњу – 

као да идемо у табор империјалиста“ даљи развој догађаја је деман-

товао све „клеветнике“ и јединство партије није нарушено. 

На IV Градској партијској конференцији Ваљева, одржаној 12. јуна 

1949,19 констатовано је да опада углед СССР јер све већи број комуниста, 

односно „демократских напредних елемената који почињу да не прави 

разлику између политике СССР-а и капиталистичких земаља“, да је 

питање односа Информбироа и КПЈ – питање читавог радничког покрета 

у свету, да су руководство СССР и „земаље народне демократије“ 

исцрпиле сва средства у арсеналу оптужби и хајки. Свакако, највише се 

замера отвореном позиву народа Југославије да дигне побуну за 

свргавање државног руководства и „тобожњем прелазу наше земље у 

капиталистички табор.“ 

Ипак, искључења из партије настављена су и током наредних годи-

на. Тако су 1949. искључена три члана, као и наредне 1950, од којих су 

два члана била из организације Среског народног одбора Ваљево: 

Живота Божовић, члан Извршног одбора и повереник за социјално 

старање („ухапшен као активни информбираш“)20, Ненад Пешић, 

председник Планске комисије и професор Драгослав Тодоровић. Срески 

комитет КПС Ваљево, марта 1950, доставио је податке за два члана 

искључена по питању Резолуције ИБ: Ковачевић Рајка, члана бироа 

Среског комитета и директора Откупног предузећа „Градац“и Ђурић 

Николу, члана бироа ОПО села Дивци и председник МНО.21 Кажњени 

су „искључењем, смењивањем са дужности и партијском казном – 

                                                      
17 Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево (1945-1968), група: За-

писници среских конференција, 1949, кут. инв. бр. 49 
18 Исто, исто, група: Извештај о раду партијске организације Среза ваљевског 

за 1948, кут. инв. бр. 85 
19 Исто, фонд: ОК СКС Ваљево, група: Записници МК КПС Ваљево, 1945-1950, 

Записници за 1949, кут. инв. бр. 34 
20 Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка, Месе-

чни извештај Среског комитета КП Ваљево по питању Информбироа, дел. 
бр. 289, од 28. новембра 1950, кут. инв. бр. 82 

21 Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка, Месе-
чни извештај Среског комитета КП Ваљево по питању Информбироа, дел. 
бр. 289, од 28. новембра 1950, кут. инв. бр. 82 



Снежана Радић 

92 

строгим укором“ у новембру 1950. године. До смењивања је дошло јер 

су сарађивали са Божовићем, који их је врбовао за Резолуцију ИБ. 

Ковачевић Рајко је приликом испитивања био јако збуњен и се дошло до 

закључка да је „неодлучан и кукавица јер су избегавао да се замери 

Божовићу“, Ђурић Никола је на саслушању додао да му је Божовић 

говорио да „треба на терену формирати кружоке и радити за СССР“.  

Пимић Сава, иако је био у затвору због прихватања неких ставова 

из Резолуције ИБ, добио је посао у ССЗЗ као службеник.22 

Саставни део истог документа је и Списак чланова КП искључених и 

кажњених у вези Резолуције Информбироа. 

Ред. 

бр.
Презиме и име Стаж у КП

Када је ис-

кључен

Где је 

сада

Примедба (кратка 

карактеристика)

1. Павловић Раденко
28. јануар 

1946.

9. април 

1949.

Стубо –
ради на 

откупу 
стоке

„Престао да ради, јер је у фами-

лији имао резолуционаша, који је
као такав затворен у Београду“. 

Наведено да је био 3 месеца у 
четницима Д.М. јер је насилно 
мобилисан.

2. Николић Чедомир 27. мај 1948. 9. март 1949.

Бујачић –

ради на 
имању

„Због сина који је као рзолуцио-

нааш ухапшен престао да ради“

3. Николић Милијан
10. новембар 
1948.

15. јануар 
1950.

Бујачић –
ради на 

имању

„Престао да ради и долази на са-
станке, јер му је брат, као 

резолуционаш затворен и осуђен“

4. Николић Миленка

 

10. новембар 
1948.

15. јануар 
1950.

Буја

ради на 

„Исти случај као и са претход

ним, јер су њих двоје брат и се-

5. Креманац Станимир

 

_

 

4. новембар 
1949.

 

„У затвору 

УДБ-е у 
Ваљеву“

„Претио је онима који су у Мио-

ници скидали Стаљинове слике. 
Псовао друга Тита и томе слич-
но“

6. Несторовић Драгутин

 

22. септембар 
1945

 

4. новембар 
1949.

 

„У затвору 
УДБ-е у 
Ваљеву“

„У пијаном стању негодовао кад 

су се скидале Стаљинове слике. 
Псовао друга Тита и руководиоце 

7. Милићевић Михаило

 

30. јуни 1948.

 

4. новембар 
1949.

„У затвору 
УДБ-е у 

Ваљеву“

„У на том стању заступао је 

гледиште Креманца и Несторови-
ћа (ред. бр. 5 и 6) и када је позван 
на парт. састанак МНО, одбио је 

рекавши нека иду они који цепају 

8.
Пимић Сава, секретар 
ОПО Драчић

март 1945.

 

1. август

 

1949.

 

У СС ЗЗ

„Као секретар ОПО није одржа-
вао парт. састанке, није хтео вр-

шити пријем у КП, мада је имао 
услова у предузећу. Књиговод-

ство није било ажурно. Негодо-
вао је и на мере наше власти.“

9.
Несторовић Мирослав, 

секретар

 

ОПО

 

9. мај 1945.

 

15. новембар 

1949.

 

Кључ

 

„Претио је орг. секретару СК што 
је из своје канцеларије  скинуо 

Стаљинову слику. На свад би на-
ређивао да му се певају песме о 

Стаљину. Пет месеци није прику-
пљао чланарину од  ОПО као 

њен секретар.“  

Искључења је било и наредне две године, 1951. и 1952, на терито-

рији града Ваљева и Ваљевског среза.  

Коначни списак искључених у Ваљевском срезу достављен је 19. 

фебруара 1955. године. 

                                                      
22 Исто, исто, дел. бр. 343, од 4. марта 1950, кут. инв. бр. 82 
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Препис 

Ред. 

бр. 
Презиме и име Одакле је 

Од када 

је члан 
Када је искључен 

1. Павловић Раденко Стубо 1946. 9. април 1949. 

2. Николић Чедомир Бујачић 1948. 9. март 1949. 

3. Николић Милијан Бујачић 1948. 15. јануар 1950. 

4. Николић Миленка Бујачић 1948. 15. јануар 1950. 

5. Креманац Станимир Ваљево 1950. 4. новембар 1950. 

6. Несторовић Драгутин Ваљево 1945. 4. новембар 1949. 

7. Милићевић Михаило Ваљево 1948. 4. новембар 1950. 

8. Пимић Сава Ваљево 1945. 1. август 1949. 

9. Несторовић Мирослав Кључ 1945. 15. новембар 1949. 

10. Томић Милош Петница 1945. јануар 1952. 

11. Алексић Златомир Дружетић 1945. 1952. 

12. Пешић Ненад Ваљево 1946. 21. октобар 1950. 

13. Божовић Живота Ваљево 1946. 21. октобар 1950. 

14. Ђурић Никола Дивци 1945. 7. новембар 1950. 

15. Спасојевић Живан Рађево Село 1948. 3. јануар 1951. 

16 Митровић Аксентије Пауне 1950. март 1951. 

17. Милошевић Владета Доња Грабовица 1948. октобар 1951. 

18. Лазаревић Живорад Доња Буковица 1945. мај 1951. 

19. Живановић Момир Гола Глава 1951. октобар 1954. 

Сва искључења из ваљевских основних партијских организација 

(ОПО) дата су у документу из 1955. године под насловом: Списак ис-

кључених из КП по Резолуцији ИБ
23

 

Препис: 

Ред. 

бр. 

Презиме, очево име и 

име 
Стаж у КП 

Када је ис-

кључен 

Функција пред искљу-

чење 

1. 
Стефановић (Лазара) 

Љубомир 
10. март 1945. 

4. октобар 

1948. 

радник у предузећу 

„Светлост“ 

2. 
Јагодић (Миливоја) 

Миодраг 

28. јануар 

1945. 

6. септембар 

1948. 

бравар у предузећу 

„Крушик“ 

3. 
Пиштињат (Ђуре) 

Миодраг 

септембар 

1945. 

15. децембар 

1948. 

радник у предузећу 

„Крушик“ 

4. Милијашевић Живорад 9. април 1946. 
15. децембар 

1948. 

службеник у предузећу 

„Крушик“ 

5. Поповић (Владе) Јеврем март 1945. 4. мај 1949. 
металостругар у 

предузећу „Крушик“ 

6. 
Петровић (Лазара) 

Властимир 

4. децембар 

1948. 
4. мај 1949. 

бравар у предузећу 

„Крушик“ 

7. 
Глишић (Светозара) 

Боривоје 
22. јуни 1945. 

15. децембар 

1948. 

металостругар у 

предузећу „Крушик“ 

8. Ђурђевић Радивоје мај 1948. 
15. децембар 

1948. 

метало стругар у 

предузећу „Крушик“ 

9. Усенко Наталија 
4. новембар 

1948. 

4. септембар 

1949. 

радница у предузећу 

„Крушик“  

10. 
Јовановић (Душана) 

Бранка 
3. јуни 1948. 1949. 

пионирски руководилац 

ГК НО 

                                                      
23 Исто, фонд: ОК СКС Ваљево, група: Пријем, искључења, опомене и својевољ-

но напуштање чланства СК, 1948-1987, кут. инв. бр. 260 
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11. 
Пешић (Чедомира) 

Ненад 
фебруар 1946. 

21. октобар 

1950. 
службеник СНО-а 

12. Божовић (Јанка) Живота 1. јануар 1946. 
23. октобар 

1950. 
службеник СНО-а 

13. Симић Миодраг - - „Крушик“ 

14. 
Тодоровић (Момчила) 

Драгослав 
април 1945. 

7. децембар 

1950. 
наставник ЕСШ 

15. Видић (Јелице) Ненад децембар 1945. 
12. октобар 

1951. 

столарски радник предузе-

ћа „Стеван Филиповић“ 

16. Илић (Илије) Жика 
11. фебруар 

1945. 

16. новембар 

1952. 

службеник предузећа 

 „Јабланица“ 

17. 
Ферлуга (Андрије) 

Надја 

11. јануар 

1946. 

14. фебруар 

1952. 
наставник у ЕСШ 

18. 
Антић (Зафира) 

Божидар  

септембар 

1945. 

октобар 

1948. 

васпитач у Дому ученика 

„Стеван Филиповић“ 

19. 
Јовановић (Вуксана) 

Марија 
22. маја 1948. 1952. 

службеник Народне 

банке 

20. 
Марковић (Михаила) 

Миладин 
25. мај 1945. 

9. јануар 

1952. 
службеник СНО-а 

21. 
 Ферлуга (Јернеја) 

Андрија 
13. април 1945. 

3. јануар 

1952. 

радник у предузећу 

„Крушик“ 

22. 
 Величковић (Лазара) 

Миливоје 

септембар 

1945. 

16. април 

1952. 
судија Окружног суда 

23. 
Јевтић (Стојана) 

Радмила 
јуни 1945. 

6. фебруар 

1953. 

домаћица, I реон, 

I организација 

Срески комитет СК Ваљево доставио је Централом комитету – Кон-

тролној комисији „Извештај о ставу и држању ИБ-оваца у Ваљевском 

срезу“, априла 1955. године.
24

 Према њихов оцени Ибеовци се могу 

сврстати у три категорије. У првој, који су пасивни, има највише. „То су 

већином они који су били у затвору, на поправном раду. Неактивни су у 

друштвеном и политичком животу..., не коментаришу актуелне догађа-

је.“ Друга група је најмалобројнија, и ту спадају они који нису проме-

нили свој став. „Најчешћа тема је нормализација односа са Совјетским 

савезом и осталим земљама ИБ... Кажу да се из случаја Ђиласа и Де-

дијера види на чијој смо страни, јер да су они били совјетски шпијуни 

одлетеле би им главе, а овако од Американааца нисмо смели ништа да 

им учинимо... Један учитељ је у поверењу причао како је имао „херојско 

држање“ у УДБ-и и да су га кукавице провалиле.“ Трећој групи припа-

дају они који су рашчистили са својим „погрешним ставом“ и потпуно 

су се вратили на пут Партије. Добијају одговорне функције, па је један 

бивши Ибеовац одборник Среског већа произвођача, а други председ-

ник радничког савета у предузећу. На крају се констатује да се у трећој 

групи налази највише радника, док се интелектуалци налазе у првој и 

другој групи.  

На интерном списку, дописане су мастилом, оцене понашања. За 

већину је написано да су пасивни и незадовољни, док нпр. уз име Бо-

                                                      
24 Исто, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка са вишим 

форумима, дел. бр. 65, од 11. априла 1955, кут. инв. бр. 84 
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жовић Животе пише „лаје и сад“. Познато је, да се Живота Божовић 

„пред спровођење на Голи оток обесио у затвору“.
25

 

Мали је број оних уз чије име стоји активан или да је ревидирао 

свој став. 
Највероватније, да се на ова два списка налази већина лица искљу-

чена из КП по Резолуцији ИБ и овом броју треба додати комунисте из 
„Крушика“. У сваком случају, може се претпоставити да ови подаци 
нису коначни, пошто је познато да су поједини касније откривени и 
кажњавани или хапшени по доласку са одслужења војног рока, 
школовања или радног ангажовања ван Ваљевског среза. То потврђује 
објављени текст Здравка Ранковића о Голооточанима.

26
  

Предузеће „Крушик“ доставило је Среском комитету, фебруара 

1955, документ под називом „Рашчишћавања преступника по ИБ, од 

1948. год. до данас“27 Фабрички комитет у овом извештају наводи да је 

периоду, 1948-1955, „Рашчишћавања, тј. саслушавања, саветовања или 

пак истеривање преступника по ИБ-у, из предузећа обављено је све 

углавном у 1949. години и коначно рачишћено углавном све до краја 

1952. године“. Према овом документу ухапшено је 25 лица, 24 су 

осуђена, а једно је пуштено после истраге. По годинама, хапшења су 

изгледала овако: 

1949. године – 7 лица 

1950. године – 3 лица 

1951. године – 6 лица 

1952. године – 7 лица 

1953. године – 1 лице 

1954. године – 1 лице 
Од ухапшених 18 је чланова партије. По ИБ-у иступали су: 1 инже-

њер, 2 официра, 3 техничара, 4 службеника и 16 радника. У 1955. годи-
ни „не запажа се нека непријатељска активност са источних позиција“.  

Анализом докумената видимо да је било искључења и доста касни-
је по доношењу Резолуције ИБ, све до 1954. године. Многима је члан-
ство престајало у исто време дате године, групно. Избачени чланови су 
различите квалификационе структуре, од земљорадника, домаћице, мај-
стора, службеника, до судије. Затим, у списку наилазимо и на сроднике 
(Ферлуга, Николић). Има и оних који искључени зато што им је неко од 
ближе родбине ухапшен као „резолуционаш“, једноставно су почели да 
избегавају доласке на партијске састанке. Може се уочити да нико од 
искључених чланова није припадао предратном чланству, сви су кому-
нисти од 1945. године. У списковима се могу уочити и грешке, наиме 

                                                      
25 Ранковић, 2002, 185-188 
26 Исто, н. д., 185-188 
27 МИАВ, фонд: Срески комитет СКС Ваљево – Ваљево, група: Преписка са ви-

шим форумима, дел. бр. 65, од 11. априла 1955, кут. инв. бр. 84 
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Усенко Наталија искључена је 5. маја, а не 4. септембра 1949. године, 
или код Креманац Станимира у оба списка дан и месец искључења су 
исти, 4. новембар, али године различите 1949. и 1950.  

Према објављеним изворима, мада и они нису потпуни, у ваљев-
ском крају рачунајући све општине садашњег Колубарског округа, на 
Голом отоку и Светом Гргуру, робовало је 73 лица.

28
 Из Ваљева и Ва-

љевског среза, што је предмет истраживања, а који се налазе у наве-
деним списковима или се помињу у другим сачуваним документима, 
казну су издржавали:

29
 

Видић Ненад, рођ. 1921. у Белошевцу, био је борац Колубарског 
партизанског одреда. 

Павловић Раденко, земљорадник из Стуба 

Пиштињат Милан – На Голом отоку провео је 7 година, 7 месеци 
и 21 дан. Потом је радио у СО Ваљево и „Елинду“. Умро је 1999. 

Пиштињат Миодраг (Ваљево, 1924-1979), обућар и економиста. 
Носилац Партизанске споменице 1941. Провео је на Голом отоку 
четири године. 

Осуђени „Крушикови“ радници, за које су сачувани збирни подаци 
о кажњенима, а Здравко Ранковић у списку Голооточана наводи: 

Благојевић Миливоје (Ђурђевац, 1929) – Ухапшен у „Крушику“ 27. 
септембра 1951. Осуђен на девет и по година строгог затвора, 
издржао четири године (Билећа, Голи оток). 

Јањић Мића, родом из Осечине – радио у „Крушику“. 

Милић Обрад, рођен 1921 – Ухапшен у „Крушику“ 27. септембра 
1951. Осуђен на 10 година строгог затвора. 

Петровић Света – Радио у „Крушику“, провео на Голом отоку 5 го-
дина. 

Стефановић Милан (Доња Грабовица, 1931) – Ухапшен 27. сеп-
тембра 1951. у „Крушику“ и осуђен на 12 година строгог затвора; из-
држао четири године у Билећи и Голом отоку (до 29. новембра 1955). 
Доцније радио у „Елинду“.  

Релативно „мали број“ (око 10%) искључених чланова партије 

можда лежи у податку да је ваљевска партијска организација, од 1945. 

до 1948, стагнирала. Тако је 1946. имала 507 чланова, а крајем 1947, 

градска партијска организација у Ваљеву имала је 37 основних 

партијских организација са 561 чланом. Интересантно је да је 1948. 

године, када се чланство по директиви „чистило“ по Резолуцији ИБ, 

ваљевска партијска организација је увидела да не може јачати само 

искључењем већ и пријемом нових чланова. Пред V Конгрес КПЈ и 

после, организационо и бројчано се увећава јер је уследила кампања 

                                                      
28 Ранковић, 2002, 185-188 
29 Исто, н. д., 185-188 
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пријема и има у 65 основних партијских организација, 996 чланова и 

160 кандидата за чланове партије.
30

 У 1949. години броји 1040 чланова.  
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1948, кут. инв. бр. 69; група: Пријем, искључења, опомене и својевољно напу-
штање чланства СК, 1948-1987, кут. инв. бр. 260 

– Међуопштински историјски архив Ваљево, фонд: Срески комитет Са-

веза комуниста Србије – Ваљево – МИАВ, фонд: Срески комитет СКС Ваљево 
– Ваљево (1945-1968), група: Записници среских конференција, 1949, кут. инв. 
бр. 49; група: Преписка 1950, 1955, кут. инв. бр. 82, 84; група: Извештај о раду 
за 1948, кут инв. бр. 85 

Литература 

– Глишић, 1997, 10 – Венцеслав Глишић: Развој активности КПЈ/СКЈ у 

ваљевском крају 1944-1965. године, Ваљево, 1997, 10 у: Ваљево 1945-1965, ур. 
Бранковић С., Ваљево, Народни музеј, 1997. 

– Група аутора, 1985, 362-365 – Историја Савеза комуниста Југославије, 
Београд, 1985. 

– Перишић, 2008, 305, 307, 333-339 – Мирослав Перишић: Од Стаљина ка 

Сартру – Формирање југословенске интелигенције на европским универзите-

тима 1945-1958, Београд, 2008. 
– Ранковић, 2002, 185-188 – Здравко Ранковић: Ваљевски крај у XX веку, 

„Голооточани“, Ваљево, ИП Колубара, 2002.  

Штампа 

– Недељник „Напред“, бр. 166/1948, 168/1948, 171/1948, 174/1948. 

Попис скраћеница: 

АФЖ – антифашистички фронт жена 
ЕСШ – Економска средња школа 
ГК НО – Градски комитет Народне омладине 
ИБ – Информбиро (Информациони биро комунистичких и радничких партија) 
ЈА – Југословенска армија 
КПБ – Комунистичка партија бољшевика 
КПЈ – Комунистичка партија Југославије 
КПС – Комунистичка партија Србије 
МК – Месни комитет 
НОБ – Народноослободилачка борба 
НОВ – Народноослободилачка војска 
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30 Глишић, 1997, 10 
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МИАВ – Међуопштински историјски архив Ваљево  
ОК СКС – Општински комитет Савез комуниста Србије 
ОПО – Основна партијска организација 
СК – Срески комитет  
СКП(б) – Свесавезна Комунистичка партија (бољшевика) 
СКОЈ – Савез комунистичке омладине Југославије 
СНО – Срески народни одбор 
СС ЗЗ – Срески савез земљорадничких задруга 
СССР – Савез Совјетских Социјалистичких Република 
ЦК КП – Централни комитет Комунистичке партије  

Summary 

The paper elaborates on local conflicts with supporters - members of Yugoslav 
Communist Party who were undecided in their attitude towards Cominform 
Resolution brought in July, 1948.  

Tito`s decisive “no” to Cominform Resolution had far-reaching effect on 
further development of internal and international politics. However, we should keep 
in mind that Communist Party in Yugoslavia was considered to be a revolutionary 
center on Balkans and that Tito`s relationship with Stalin would be better described 
with word “partnership”, then with word “subordination”. This also reflected on the 
relationship between Yugoslav Communist Party and Central Committee of the 
Communist Party of the Soviet Union, where often just information were asked, not 
actual approvals. This attitude strengthened the trust in the validity of Yugoslav 
Communist Party stands and had an immense effect on the authoritarian system, 
making one-party government system more strong. It was clearly stated to all 
members of the party that no one is allowed to confront decisions made by the Party 
leadership, and that such behavior would be severely reprehended and treated with 
punishment such as expulsion from the party, job or reputation loss, or even 
imprisonment on the islands of Adriatic sea – Goli otok and St. Grgur, which were 
just two of many prison camps where disobedient members were sent.  

This is also proved by the actions that were taken by Valjevo party leadership 
ie. Local Committee of Serbian Communist Party and District Committee of Serbian 
Communist Party in Valjevo. By the end of September, year 1948, total 8 support 
rallies were held, with total of 10.691 participants, which “wasmore than 2/3 of total 
Valjevo population” at that time and “the general impression was that people are 
same minded as the Party”. During the rallies, Valjevo communists, as well as other 
people in Valjevo, tried to emphasize the importance of Red Army in the closure of 
The Second World War and that Soviet Union is the exemplary model on how to 
build socialism. From 1948 to 1953, Local Committee of Serbian Communist Party 
excluded 23 members, while District Committee of Serbian Communist Party 
excluded 19 members, and “Krušik“ factory management board dismissed total 24 
members. However, we can assume that these data are not totally accurate, being 
that it is known that some members have been revealed and punished later, or were 
arrested upon their return from military service, schooling or working arrangements 
located elsewhere. Many of them did their time on islands Goli otok or St. Grgur. It 
is known, with certainty that Local Committee political leaders always tried talking 
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first with members that have been excluded, giving them a chance to change their 
mind about the Cominform Resolution, and if these proved to be futile, then the next 
step was be appropriate punishment. Generally, it was considered that Inform bureau 
agents from Valjevo had very little or no influence on the other Party members.  

On the international political level, Yugoslav Communist Party leadership 
shown with undertaking such actions that, regardless of the strength and size of 
Yugoslavia, no one could impose diplomatic or political stands. Diplomats of 
Western countries expected change in the foreign political strategy of Yugoslavia, 
while the Eastern bloc countries expected repentance, believing that there is no 
middle road. Yugoslavia managed, similar to its geographical position, to remain 
somewhere in the middle - not in the East, nor in the West - forming and mobilizing 
countries of the Third world during 60s into Non-Aligned Movement.  





UDK=



Марија Вушковић 

102 

У историографији се, током прошлог века, истицало мишљење да је 

Милош Обилић пореклом из западне Србије, односно из ваљевског кра-

ја. Ту идеју прихватили су, како поједини историчари, тако и аутори 

многобројних популарних дела, романа, новинских фељтона, од којих је 

већина писана без целокупне историјске грађе и информација са терена. 

У науци постоје различита мишљења и о Милошевој улози у др-

жавном апарату Србије кнеза Лазара. Али су та мишљења без одређеног 

одговора или бар историјски утемељене претпоставке.
1
 Новија мулти-

дисциплинарна истраживања, која су обухватила историјске изворе 

(српске, грчке и османске канцеларије) и епске песме, покушала су да 

дају одговор на питање о политичкој и друштвеној функцији Милоша 

Обилића.2 На основу података из извора, Милош Обилић био је предс-

тављен као витез племенитог рода. У већини случајева, епске песме га 

титулишу као војводу, а понегде уз придев – војвода бојни.
3
 У народним 

песмама из Босне и Херцеговине ( Цар Лазар и војвода Милош, Лов 

цара Лазара, Женидба Милоша Обилића, Женидба Страхинина бана, 

Пропаст царства српског)4 Милош је војвода и десно крило на граници 

у држави кнеза Лазара. Своју способност у песми, Милош показује тако 

што умирује Браничево и Кучево, где су се неки банови одметнули и чи-

не штету кнезу Лазару.
5
 

У српској средњовековној држави титула војводе била је висока, 

војна титула. Војвода је највиши војни чин после владара, а припадао је 

кругу најкрупније властеле и заповедао одредима пронијарске или баш-

тинске војске.
6
 Имали су баштине које су представљале материјалну 

подлогу за војну службу. На позив владара, властелин се јављао као ко-

                                                      
1 Михаљчић, 1993, 7-83, са старијом литературом. 
2  Вушковић, 2012, 25-47. 
3 Српске народне пјесме:http://scc.digital.nb.rs/document/VK-2-035;http://scc. 

digital.nb.rs/document/VK-2-036;http://scc.digital.nb.rs/document/VK-2-037; 
http://scc.digital.nb.rs/document/VK-2-045;http://scc.digital.nb.rs/document/ 
VK-2-050;http://scc.digital.nb.rs/document/VK-2051;http://scc.digital.nb. 
rs/document/VK-6-033; Збирка садржи 190 епских народних песама. Сабрана 
дела Вука Караџића, Српске народне пјесме, издање о стогодишњици смрти 
Вука Стефановића Караџића 1864-1964 и двестогодишњици његова рођења 
1787-1987, Просвета, Београд 1986-1988; Збирка садржи 308 епских народ-
них песама. Српске народне пјесме 1-9, скупио их Вук Стеф. Караџић, др-
жавно издање, Београд, 1899-1902; Збирка садржи 219 епских народних 
песама. Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Кара-

џића, Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, 
Београд 1974.  

4 Српске народне пјесме, 172, 178, 195, 232, 271.  
5 Лазарица или бој на Косову, 53-55. 
6 Лексикон српског средњег века, Београд 1999, 95 (Р. Михаљчић, А. Весели-

новић, А. Фотић). 
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њаник, у пратњи војника које је сакупљао међу насељеницима сопстве-

ног властелинства.
7
 Овде је у питању повремена војна служба, док је 

властелин крајишник морао да буде у сталној приправности на држав-

ној граници. Узевши у обзир све ове историјске чињенице и податке из 

извора, можемо доћи до закључка да је Милош Кобилић био господин 

племенитог рода – властелин. Витез самим тиме што је као оклопљени 

коњаник јуришао у Косовској бици. Дакле, Милош је био властелин 

који је повео са собом своје људе у битку, а да би могао да има своје 

људе морао је да има и своју баштину. Али где је била његова баштина? 

На то питање одговор нам може дати топонимија. 

На основу теренских истраживања долази се до резултата који су се 

у већини случајева показали као најдрагоценији историјски извор у 

оним случајевима где не постоји сачувана писана грађа. На теренским 

истраживањима Браничева, пратећи топонимију, дошли смо до заним-

љивих сазнања.
8
 Наиме, на територији средњовековне земље9 Браниче-

во налази се богата топонимија везана за име Милоша Обилића. А на овом 

тлу је и данас широко распрострањена и још увек жива легенда о овом 

јунаку. Топоними на које смо наишли су: Кобиље, одатле преко реке 

Пек, манастир Туман, за који постоји предање да је Милошева за-

дужбина
10

, од Тумана, Туманском реком ка Дунаву, наилазимо на топо-

ниме Малешево (Милошево) и Двориште, а од Дворишта тек нас неко-

лико километра дели од најзначајније пограничне тврђаве на Дунаву – 

Голупца. Становници овог краја говоре да се Милош родио у Кобиљу, 

двор је имао на месту Двориште, где су видљиви материјални остаци, а 

задужбина му је манастир Тумане.
11

 Постоје две легенде о месту ње-

говог рођења: према једној рођен је у Кобиљу, а према другој у селу 

Малешево (Милошево). Обе су имале тако јаке корене у друштву 18. века, 

да су мештани чак локализовали остатке куће у којој се Милош наводно 

родио и показивали је путописцима с почетка XIX века. Наводно место 

рођења нећемо доводити у везу са изворима и епском поезијом12
, с об-

зиром да ми не знамо право Милошево презиме, док је ово, нашироко, 

познато – Кобилић/Обилић настало од надимка Кобила, прилагођава-

                                                      
7 ЛССВ, 87-89 (Р. Михаљчић). 
8 Екипа историчара под руководством проф. др Синише Мишића вршила је 

теренска истраживања Браничева и Хомоља у периоду од 2001-2004. године. 
Овде смо изнели најзначајније топониме, док су на терену присутни и: 
Милошева чесма, Милошева кула, Милошево купатило, итд. О топонимији 
као историјском извору: Мишић, 2001, 27-37. 

9  О појму земља у средњовековној Србији види: Мишић, 1997, 133-146. 
10 О манастиру Туману: Ђокић и Поповић, 2005, 110-111; Мирковић, 2005, 149. 
11 Миљковић и Крстић, 2007, 111, 226, са старијом литературом. 
12 О епском пореклу Милоша Кобилића види: Питулић, 2007, 173-186 са ста-

ријом литературом. 
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њем турске речи Kub – ila ( онај који зна задати ударац ) српском језику 

и изговору. 

 Средњовековна села Двориште, Кобиље и Малошевци (данас Ма-

лошево/Милешево) помињу се у Браничевском дефтеру, из 1467. и 

1476. године, као активна.
13

 То значи да су села била насељена и доно-

сила приходе са својих винограда и воденица и пре турског освајања 

ове области. 

Дакле, област око линије Тумане – Двориште – Голубац је могућа 

територија, која је улазила у састав властелинства са којег је властелин 

Милош повео своје људе ка Косову. Та територија налази на граници – 

крајишту српске државе у време кнеза Лазара. Ако овоме додамо и по-

датак из епске песме да је Милош верни слуга на граници државе, на-

меће се идеја да је можда обављао функцију властелина крајишника. 

Најважнија дужност била му је да брани државу, односно област на 

граници, коју му је владар поверио. Он је уједно командант краљеве ( у 

овом случају кнежеве ) војске, па се у том својству могао супротставити 

непријатељским одредима или је могао да започне офанзиву ако то од 

њега владар захтева.14 Крајеви око средњег тока реке Млаве, од Горња-

чке клисуре и града Ждрела према северу и западу, улазили су у састав 

жупе Ждрело, касније истоимене нахије. Град је контролисао улазак у 

Горњачку клисуру, пут према Хомољу и Голупцу, и имао је велики зна-

чај у српској средњовековној држави.
15

 Међутим, топонимија и легенда 

о Милошу Кобилићу најизраженија је и најчвршће везана за област око 

града Голупца. Због недостатка писаних извора, можемо претпоставити 

да је у једном од ових крајишта, или у Ждрелу или у Голупцу, а можда и 

у Вишесаву, функцију властелина крајишника обављао неко веома одан 

кнезу Лазару, без обзира како се звао. А можда је то био Милош Коби-

лић, верни слуга свога господара, јунак овоземаљске Армагедонске бит-

ке и, у библијском духу, први војвода небеске војске светог кнеза муче-

ника. Јасно је да су и земљу Браничево населиле избеглице из јужних 

крајева Србије током XV века, бежећи пред турским освајачима. Наред-

них столећа, из истих разлога, на ово тло дошле су породице из Тимо-

чке крајине. Колико су и да ли су утицали на стварање легенде о Мило-

шу Кобилићу, остаје отворено питање.  

У монографији Р. Михаљчића Јунаци косовске легенде компилова-

на су и дата сва мишљења и претпоставке старијих истраживања (да је 

из Босне, Новог Пазара, Црне Горе, Хрватске, западне Србије) без ауто-

рове сугестије која би од многобројних идеја била од значаја за даља 

разматрања, тако да у овом раду она неће бити узимана у обзир. Такође, 

                                                      
13 Stojaković 1987, 154-155, 266.  
14 ЛССВ, 320 (М. Благојевић). Детаљно о Милошевој могућој улози у државној 

управи: Вушковић, 2012, 39-47. 
15 Данило II, 1988, 114-116; Мишић 2003, 8-9; Вушковић, 2008, 133-136. 
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Михаљчић је детаљно анализирао, скоро све, епске песме у којима се 

помиње Милошева постојбина, што је свакако велики допринос истори-

ји књижевности. Међутим, аутор је тек успут поменуо легенду о Коби-

лићу у браничевском крају, а важно место дао легенди о његовој постој-

бини у западној Србији, тачније да је Милош с Поцерја, заснованој на 

топонимији сличној оној објављеној у часопису Братство 1906. године.  

Проблем с овом легендом је вишеструк. Овај Милош Обилић с По-

церја дела на потпуно истој територији као и Милош Поцерац, јунак 

Првог српског устанка, тако да је и у поезији и у легенди дошло до из-

једначавања ове две личности. Да би се овакви закључци пласирали као 

историјске тачности, морала су се извршити историјско-географско-

демографска истраживања на овом простору, затим узети у обзир сви 
писани извори, па тек онда стихови јуначких песама. 

 Рад на терену донео је сасвим другачије податке. Лета 2008. годи-

не стручна екипа под руководством проф. др Синише Мишића обавила 

је теренска истраживања на овом простору, под покровитељством ва-

љевског Народног музеја. Резултати су показали да легенда о Лазаре-

вом војводи овде више не постоји и да су сва предања становништва 

овог краја везана за ратнике XIX века. Сваки локалитет који уз себе но-

си присвојну именицу Милошев није из средњег века, већ је временски 

близак устаничком периоду.  

Најважнија чињеница, коју сваки истраживач мора узети у обзир 

приликом изучавања једне територије и легенди потеклих с ње јесте и 

кретање становништва. 

 Наиме, становништво овог дела Србије (Тамнаве, Колубаре, Под-

горине, Подриња) је изразито младо, староседеоца готово да нема. Сво 

становништво је досељено током XVIII и XIX века – пред крај XIX 

века, од 1152 породице које су насељавале долину Колубаре и Подгори-

ну досељено (из Старог Влаха, Црне Горе, Полимља) је 1074 породи-

це.
16

 Исти случај је и у области ваљевске Тамнаве, где је почетком 20. 

века постојало 50 старих породица, који живе ту преко 100 година, док 

је 1455 породица на подручју Тамнаве знало да су се доселили током 

19.века.17 Дакле, ово становништво је приповедало легенду коју је са 

собом донело приликом сеобе, или је, као у већини гусларских песама, 

измислило
18

 и развило је у оном правцу у коме је ишла тадашња пропа-

ганда устаничке Србије. Интересантно је потенцирање локал-патрио-

тизма Вука Караџића, рођеног у том крају, а пореклом из досељеничке 

породице из Црне Горе, на песмама и легендама с поднебља западне 

Србије (делом и Црне Горе), док у његове збирке и етнографске зборни-

                                                      
16 Павловић, 1902, 474. 
17 Павловић, 1912, 484, 486, 504. 
18 У којима Милош пуца из пушке, на пример. 
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ке готово да нису ушле ни песме ни легенде осталих крајева Кнежеви-

не, а тако ни Браничева.  

Преузета топонимија, у модерној историографији, без провере на 

самом терену с ког је наводно потекла, носи са собом одређен број гре-

шака и као таква може нас упутити на погрешан правац. На основу ово-

га, као потпуно неосновано, можемо одбацити мишљење да је Милош 

Кобилић на било који начин био везан за предео западне Србије. 
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СКЗ, Београд 1988. 
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 Summary 

The Serbian historiography has formed an opinion that Miloš Obilić origins 
from Western Seria, that is, to be precise – from Valjevo region. This idea was wide-
ly accepted from some historians and authors of numerous commercial works, most 
of which were written without historical records and field information. Field work 
has brought to us a completely different data. In the summer of 2008, professional 
team led by Prof. Siniša Mišić conducted field research in Valjevo region, with the 
help of National Museum of Valjevo. The results showed that the legend of Lazar’s 
duke does not exist in this region and that traditional stories of the area are mostly 
related to the warriors of the nineteenth century. 

When there is no written historical data related to some territory, or there is 
very few, valuable information about the political and social life of the region can 
only be gathered through field research. Most historians, unfortunately, made 
enormous mistakes and were led to wrong conclusions by not using important field 
research information. 
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стор. Њега је требало сместити у адекватан простор који ће бити зашти-

ћен од напада штеточина и са довољно промаје која ће спречити да се 

жито у зрну убуђа.  

Амбари су у директној функционалној вези са кошевима у којима 

се чува кукуруз у клипу од бербе до одвајања зрна са клипа. То је вре-

менски гледано краћи период него што је период чувања жита у зрну 

док се налази у амбару. Материјал који се користи за прављење амбара 

је дрво и налази се у околини сваког сеоског домаћинства у западној 

Србији. У простору око планине Повлен главни материјал је храстовина 

док је на простору Златибора доминантна четинарска грађа. За ослонце 

се користи камен који је обрађен као и код вајата – тесањем до форме 

призме и поставља се испод сваког угла објекта. Кровни покривач је у 

складу са расположивим материјалом у околини. Најпре је кориштена 

шиндра, у неким крајевима камене плоче а са појавом керамичког црепа 

најпре бибер цреп а касније и жљебљени цреп.  

Простор који је истражен се налази на јужним падинама планине 

Повлен. Административно је ограничен на општине Косјерић, Бајина 

Башта и јужи део општине Ваљево. 

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

Извршено је прикупљање документације истраживањем на терену, 

фотографисањем и архитектонским снимањем објеката и анкетирањем 

власника. Прикупљена је и анализирана писана грађа која се односи на на-

ведено подручје и тему. Извршено је истраживање документације која се 

налази у Архивима и Музејима који стручно обрађују анализирано подруч-

је. За потребе упоредне анализе прикупљена је публикована грађа која об-

рађује области које се територијално граниче са анализираним подручјем. 

Након анализе прикупљене документације извршена је синтеза.  

Простор Ужичке Црне Горе и Соколске нахије је обрађен у радови-

ма Љубе Павловића
1
 и Јована Цвијића

2
. Каснија истраживања су спрове-

ли Ранко Финдрик
3
,
 
Бранислав Којић

4
, Александар Дероко

5
, Јован Кру-

нић
6
, Божидар Крстановић

7
, Душко Кузовић

8
 итд. Анализу народног гра-

дитељства на простору Босне и Херцеговине која даје информације по-

                                                      
1 Павловић, 1925; Павловић, 1930. 
2 Цвијић, 1966. 
3 Финдрик, 1995; Финдрик, 1998.  
4 Којић, 1949; Којић, 1941.  
5 Дероко, 1968; Дероко, 1964. 
6 Крунић, 1983, 354; Крунић, 1996; Крунић, 1994. 
7 Крстановић, 2000, 207-216.  
8 Кузовић 1996/1997, 365-380 +14 табли; Кузовић, 1996, 589-595. 
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требне за упоредну анализу у овоме раду су обрађивали Милан Карано-

вић
9
, Мухамед Кадић

10
 и Шпиро Солдо

11
. 

Основне карактеристике 

Амбари за житарице су објекти у сеоском домаћинству намењени 

за складиштење житарица у зрну. У оквиру окућнице налазе се на ис-

точној страни куће. Састоје се од корпуса објекта, који се налази на че-

тири или више камених тесаника, и великог крова који штити од кише и 

сунца садржај амбара. Настали су као потреба за чувањем веће количи-

не жита у зрну односно када се сеоска породица све више окретала на 

ратарску а не само на сточарску производњу.  

Организација објекта се састоји од правоугаоног корпуса који је по-

дељен на најчешће четири дела – „пресјека“. У њих се приступа преко 

таванског дела објекта. Испред таванског дела амбара се налази шира 

полица на којој може да стоји особа и да приступа унутрашњости амба-

ра како би могла да насипа у пресјеке жито. На полицу у равни венчани-

це се приступа преко косих степеника у форми мердевина. 

 
Слика 01. Положај амбара на окућници, село Варда, Боровац 

(доњи ред, други са десна) 

Конструкција објекта је у целости од дрвета. Састоји се од корпуса 

објекта који је начињен или повезивањем брвана или талпи „на ћерт“ или 

изградњом дрвеног скелета од дрвених греда а простор између њих је по-

пуњен са талпама постављеним „на унизу“. Ослонци се налазе на углови-

ма амбара и најчешће су начињени од камених тесаника призматичног об-

лика. Кров је на три воде са троугаоним забатом на главном улазу у објекат. 

Кровни покривач је дрвена шиндра, камене плоче и керамички цреп. 

Класификација објеката не може се вршити по основу организације, 

јер су сви идентични и садрже по четири пресјека, већ се може се вршити 

                                                      
9 Карановић, 1927, 207-217. 
10 Кадић, 1967. 
11 Солдо, 1932. 
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према начину изградње корпуса објекта. Издвајају се две основне групе: 

прва група објеката са корпусом од талпи повезаних „на ћерт“ и друга гру-

па објеката са скелетом од греда који је испуњен са талпама „на унизу“. 

Положај објекта на окућници 

Амбар за жито, на окућници у селима централног дела западне Ср-

бије, се смешта на источној страни куће. Обично је видљив са главних 

врата куће и веома често у истој равни као и улазна врата. Одмакнут је од 

качаре, штале и места где се одлаже отпад након печења ракије. У њего-

вој близини се налази кош у коме се складишти кукуруз у клипу. Испред 

амбара терен је обрађен тако да омогућује колски прилаз како би се жито 

након комљења запрежним колима довезло ради одлагања у амбару.  

Амбар са корпусом од талпи повезаних „на ћерт“ 

Ова подгрупа амбара је карактеристична по начину изградње кор-

пуса објекта. Он је изграђен од греда или талпи које су на угловима по-

везане везом „на ћерт“. [Слике 02-06] 

 

Слика 02. Амбар са широком предњом стрехом покривен каменом плочом из 

Маковишта; Слика 03. Амбар са широком предњом стрехом из Варде (кровни 

покривач замењен); Слика 04. Амбар са широким предњим тремом (претходно 

покривен шиндром) из Годечева; Слика 05. Амбар са предњим тремом покри-

вен каменом плочом из Годечева 
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 Слика 06. Амбар са предњим тремом покривен шиндром из Годечева; Слика 07. 

Амбар без предње стрехе покривен каменом плочом из Годечева; Слика 08. Амбар 

са широком предњом стрехом из Годечева (кровни покривач замењен); Слика 09. 

Амбар са широком предњом стрехом покривен каменом плочом из Годечева 

Корпус објекта се заснива на доњем појасу – правоугаоној основи 

начињеној од греда које су на угловима повезане везом „на ћерт“ са пре-

пустима. На њих се постављају талпе које су на угловима повезане на 

идентичан начин – „на ћерт“. Корпус објекта се завршава са горњим по-

јасем који је по облику и конструктивном решењу идентичан са доњим 

појасем.  

„Пресјеци“ се формирају од талпи мање дебљине него што су фа-

садне. Оне су повезане са фасадним талпама такође везом „на ћерт“ 

али овог пута се свака обимна талпа засеца за по ¼ са горње и доње 

стране и у тако формиран засек се убацују преградне талпе које форми-

рају пресеке. 

Забат објекта  има улогу да се у њему налазе врата и да носи кров-

ну конструкцију која покрива улазни трем у нивоу венчанице. Забат се 

састоји од два вертикална ступца између којих се формира простор за 

врата и два коса који прате косину нагиба крова. Простор између стуба-

ца се попуњава са талпама сложеним „на унизу“.  

Кровна конструкција је троводна са роговима који праве стреху 

ширине око 30 до 50 цм. Рогови су малог попречног пресека (8х10, 8х12 
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цм) јер немају велики распон који премоштавају нити велику површину 

кровне равни коју носе. 

 

Слика 10. Амбар – конструктивни склоп 

Кровни покривач су шиндра и камене плоче. Најчешће се среће ка-

мена плоча која је обрађена и сложена у неправилном или правилном 

слогу. Шиндра која се користи за покривање амбара је идентична шин-

дри која се користи за покривање кућа.  

За ову групу објеката је карактеристична веома дубока стреха која 

покрива главну фасаду амбара. У селу Годечеву делимично је сачуван 

амбар који испред корпуса објекта има дубок трем чију венчаницу при-

државају два реда дрвених стубаца. [Слика 06] 

Амбари са скелетом од греда и испуном са талпама „на унизу“ 

Амбари са скелетом од греда представљају конструктивно решење 

које се појавило касније него претходно поменуто решење са талпама. 

Корпус објекта се гради из два дела. Најпре се начини скелет објекта од 

хоризонталних и вертикалних греда које су међусобно повезане „на 

ћерт“. Скелет се састоји од доњег и горњег појаса који су међусобно по-

везани вертикалним ступцима. Простор између елемената скелета је по-

пуњен са хоризонтално постављеним талпама које су са скелетом пове-

зане везом „на унизу“. Да би се спречило извијање талпи испуне у сре-

дини се постављају чепови који повезују две суседне талпе. Венчанице 

су дуже за дубину трема који покрива улазну полицу и врата којима се 

приступа у тавански део амбара. [Слика 07-10] 

Улазна полица се налази у равни венчанице и сачињавају је две тал-

пе које се ослањају на венчанице. На ове две талпе се ослањају улазне 

мердевине којима се са терена приступа вратима амбара. 

Кровни покривач најчешће је бибер цреп и камене плоче. Бибер 

црепом су покривени објекти који су најмлађи док каменим плочама су 

покривени објекти без обзира на старост само у селима која су имала 

своја налазишта камена потребног за ову врсту кровног покривача. 
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Слика 11. Амбар са широком предњом стрехом из Сирогојна (етно музеј Сирогојно); 

Слика 12. Амбар – поглед на унутрашњост – пресеке из Сирогојна 

(етно музеј Сирогојно) 

Упоредна анализа  

Амбари за складиштење житарица у зрну на простору Златибора 

имају идентично конструктивно решење као и амбари на јужним пади-

нама Повлена. Постављени су на камене самце који су испод углова 

објекта, подигнути су од терена ради проветравања, имају по правилу 

четири пресјека у оквиру корпуса објекта, испред објекта имају над-

стрешницу која покрива хоризонталну полицу до које се приступа мер-

девинама. Кров је на три воде а кровни покривач је као и код осталих 

објеката на окућници. [Слике 11-12] 
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Summary 

Barns for storing grain are a result of constant increase in agricultural produc-

tion. Before barns were developed, grain was placed in the baskets which were in 

the house attics. Production volumes exceeded these storage places and a need for a 

new way of storing grain appeared. Barns for storing grain are usually located in 

house yards of rural households. They are found in the garden of rural households. 

Barns are divided into four sections that can be accessed through the gable and th-

rough roof space, while grain is poured from above into bulkheads. These buildings 

are sized according to the expected production of rural households. Barns are based 

on four corner stones. In correspondence to their construction, barns can be grouped 

into objects made of planks which are bonded on angles and objects which have 

wooden base – skeleton, filled with planks. Roof is usually constructed on three wa-

ters and covered with shingles or stone slabs. 
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Ратари, Рвати, Рубрибреза, Рукладе, Свилеува, Скела, Скобаљ, Слатина, 
Совљак, Степање, Стубленица, Стублине, Суботица, Таково, Тврдоје-
вац, Трлић, Трњаци, Трстеница, Тулари, Ћуковине, Уб, Ушће, Уровци, 
Црвена Јабука, Црниљево (Доње), Чучуге и Шарбане. Дакле, 84 насе-
љена места. 

Како се ради о великој територији која се простире чак на три окру-
га а у међувремену дошло до образовања садашњих општина то су нека 
од тамнавских села остала изван општине Уб, која је центар Тамнаве, 
па сада припадају суседним општинама: Ваљево (Гола Глава), Лајко-

вац (Бајевац, Јабучје, Лајковац варошица, Лајковац село, Мали Борак, 
Непричава, Рубрибреза, Скобаљ и Степање), Коцељева (Баталаге, Бре-
сница, Букор, Галовић, Голочело, Грдојевићи, Доње Црниљево, Друже-
тић, Зукве, Каменица, Козарица, Коцељева, Љутице, Мали Бошњак, Сви-
леува, Суботица и Ћуковине) и Обреновац (Бело Поље, Бровић, Вуки-
ћевица, Грабовац, Дрен, Забрежје, Звечка, Кртинска, Љубинић, Обрено-
вац, Ратари, Рвати, Скела, Стублине, Трстеница, Ушће и Уровци), ми 
ћемо у овом случају појам Тамнава користити у ужем смислу и писати 
само о Тамнавцима носиоцима Карађорђеве звезде са мачевима поре-
клом са подручја општине Уб. А атар садашње општине Уб чине ова 
насеља: Бањани, Богдановица, Бргуле, Брезовица, Врело, Врховине, Ву-
кона, Гвозденовић, Гуњевац, Докмир, Звиздар, Јошева, Каленић, Кожу-
ар, Кршна Глава, Лисо Поље,Лончаник, Милорци, Мургаш, Новаци, 
Паљуви, Памбуковица, Радљево, Радуша, Рукладе, Слатина, Совљак, Стуб-
леница, Таково, Тврдојевац, Трлић, Трњаци, Тулари, Уб, Црвена Јабука, 
Чучуге и Шарбане. Познато је да је више хиљада Тамнаваца учествова-
ло у ослободилачким ратовима од 1912. до 1913. године и тако постали 
актери познате „Голготе и Васкрса Србије“. Многи су одушевљено и 
без позива хитали на мобилизацију да бране родну груду јер више нису 
могли и хтели да слушају вапаје свог народа под турским јармом. Зато 
се тим поводом све чешће чуло „Што би дике оде у војнике, што би 
шкарта оста да се карта“. 

Скоро једна трећина учесника балканских и Првог светског рата 
није се вратила кући. У тим ратовима гинули су и синови високих држав-
них функционера, чувених привредника, познатих политичара, генера-
ла, најимућнијих сељака и других виђених грађана. Њихова безживотна 
тела и кости остајале су разастрте на многобројним ратиштима, по кон-
центрационим логорима, у бројним болницама али на беспућима Косо-
ва и Албаније. Они који су имали среће да преживе све те ратне недаће 
и страхоте, најчешће су се тек после шест ратних година, а неки и коју 
годину касније, враћали у своје давно остављене домове и добили при-
лику да загрле најдраже. Не ретко ту су их сачекале опљачкане куће, 
десеткована родбина, запуштена имовина итд. 

Ипак, резултати који су скупа остварени у тим ратовима и поред 
великих људских и материјалних губитака давали су повода за радова-
ње. Извојевана је жарко жељена слобода и створени услови за уједиње-
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ње јужнословенских народа. Били су то изузетни разлози да се величају 
слобода и слободари, нарочито добитници оних највреднијих одликова-
ња, попут витезова Карађорђеве звезде. Међутим, тада није било много 
времена за славље јер је требало обнављати ратовима разорену и опу-
стошену земљу. Зато је будућим генерацијама остављено да чувају и 
негују те славне борбене традиције. Но, није довољно само поносити се 
храбрим и сјајним прецима већ треба нешто учинити да им будемо до-
стојни потомци. А оно најмање што можемо учинити за њих је да трај-
но чувамо и са генерације на генерацију преносимо успомену на њих и 
да их тако отргнемо од заборава. 

Међу многобројнијим храбрим Тамнавцима у тим ратовима најхра-
брији су били следећи носиоци ордена Карађорђеве звезде са мачевима:  

БОЈИЋ МИЛАДИН,
1
 земљорадник (Тулари, 25. 

IX 1889 – Београд, 11. IX 1938). Отац Јован и мајка 
Мирослава, пољопривредни произвођачи. Завршио је 
основну школу и остао у месту рођења да се бави 
прадедовским занимањем. Пошто је био слабијег 
имовног стања упорно је настојао да себи и својој по-
родици обезбеди што пристојније услове за живот. 

Током 1911. године отишао је на одслужење ре-
довног војног рока у Другу батерију Моравског хау-

бичког пука, где су га као војника затекли балкански ратови. У том свој-
ству учествовао је не само у балканским већ и у Првом светском рату, па 
је у војсци непрекидно провео осам година. Није заробљаван, ни осуђиван.  

Приликом потискивања аустроуагрске војске после славне Церске 

битке један наш пук трпео је велике губитке од противничког митраљеза 

који је пуцао са шабачке цркве и сејао смрт. На захтев претпостављених 

старешина као резервни каплар Друге батерије Моравског хаубичког ди-

визиона изашао је на положај, осмотрио ситуацију и рекао им да има на 

располагању само две и то неодговарајуће гранате али да ће учинити све 

што може. Предвече привукао је топ на згодно место, заузео потребне 

елементе, нанишанио и опалио. Већ са првом гранатом погодио је цркве-

ни торањ и неутралисао митраљеско гнездо. Убрзо потом извршен је брз и 

снажан противнапад и Аустријанци су протерани из Шапца. За умешно 

уништење опасног митраљеског гнезда у Шапцу ,15. јуна 1915. године, од-

ликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. 

Учествовао је и у више других борби и сличних акција и често слу-

жио другима за пример. На положају у пределу коте 1050, на дан 29. 

                                                      
1 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевског двора, Збирка података о носи-

оцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић,1990, 422; М. Радој-
чић, 1996/97, 388; Матичне књиге умрлих у Туларима; Породична документа-
ција Миладина Бојића; Казивање Живка Бојића (Миладиновог сина) и подаци 
добијени од Бранислава Сарића професора из Тулара. 
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октобра 1916. године, био је рањен у леву ногу али ни то га није одвоји-

ло од ратних другова. Поред Карађорђеве звезде био је одликован Злат-

ном медаљом за храброст али још неким одликовањима и другим при-

знањима. Уз то унапређен је у чин резервног артиљеријског наредника. 
По завршетку Првог светског рата вратио се у место рођења и на-

ставио да се бави старим послом. Живео је тихо, скромно и повучено. 
Ни по чему се није нарочито истицао. Решењем Министарства војске и 
морнарице (Судско одељење – пензиони одсек) б. с. бр. 8436, од 12. 
априла 1938. године, остварио је право на годишњу новчану награду у 
износу од 3600 динара, по основу Закона о одликованим орденом Кара-
ђорђеве звезде са мачевима и још неке мање бенефиције, попут бес-
платног превоза железницом, коришћења бањских капацитета и слич-
но. Сахрањен је на сеоском гробљу у родним Туларима. 

Био је ожењен Станом, дев. Крстић из Брдарице код Коцељеве. Изроди-

ли су три сина: Живана (умро), Живка и Животу, који живе у селу. 

ВАСОВИЋ (претходно ВАСИЉЕВИЋ) ДРА-

ГОМИР,
2
 пољопривредник, потом конобар и ме-

ханџија (Врховине, 17. X. 1871 – Уб, 21. III 1936). 

Отац Јован, земљорадник умро је 1897, а мајка Пе-

ладија, домаћица, 1923. године. Основну школу 

учио и завршио у суседном селу Степању односно 

Бајевцу. Пошто није имао услова да настави даље 

школовање после завршена три разреда остао је на 

селу и почео да се бави пољопривредом.  

Редован војни рок служио је у IV чети III батаљона IV пешадијског 

пука „Стеван Немања”, која је тада била стационирана у Пожеги. На од-

служењу војног рока остао је од 1893. до 1895. године. По његовом завр-

шетку враћа се у родне Врховине и наставља да обрађује имање, гаји сто-

ку, сади и подиже воће те машта о лепшој и срећнијој будућности. 

Као резервни пешадијски наредник учествовао је у свим ослободи-
лачким ратовима од 1912. до 1918. године и важио за једног од најхрa-
бријих војника IV чете III батаљона II пешадијског пука III позива. По-
чинио је више јуначких дела и обавио неколико веома запажених изви-
ђања преко реке Саве, после којих је доносио драгоцене податке о не-
пријатељским положајима, њиховом бројном стању и расположењу. 
Учествовао је у више борби и других акација које је водила његова је-
диница. Посебно се истакао у борбама на положају Степојевац код Ла-
заревца, октобра 1914. године, после чега је одликован је Златним вој-

                                                      
2 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевског двора, Збирка података о носи-

оцима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 423; Петко-
вић,1974, 96; Радојчић, 1998а, 391; Запис са надгробног споменика на Убском 
гробљу; Подаци из матичне књиге умрлих за Уб. 
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ничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен 
указ ФАО 11 123, од 15. јануара 1915. године.  

На положају Космај, новембра 1914. године, био је теже рањен у 
леву руку. Ипак повлачио се са српском војском преко Косова и Алба-
није и учествовао у борбама на Солунском фронту увек показујући запа-
жену храброст и сналажљивост. Захваљујући томе добио је једно фран-
цуско одликовање, Албанску споменицу и друге споменице за учешће у 
ратовима од 1912. до 1918. године. 

По окончању ратова вратио се кући. Видевши да се са оно мало по-
сне земље не може обезбедити пристојна егзистенција себи и чланови-
ма своје породице напушта Врховине и настањује се у Убу. Прво ради 
као конобар код тамошњих кафеџија а временом и сам отвара сопстве-
ну кафану (механу). Без сумње то му је помогло да лакше и боље живи 
мада ни након тога није био богат човек. 

У браку са Радојком Обрадовић (1884-1950) имао је шесторо деце а 
међу њима и синове: Богољуба, Властимира, Светомира и Владана. Не-
ки од њих били су активни учесници или сарадници народноослободи-
лачког покрета у Тамнави. Богољуба су Немци стрељали у акцији одма-
зде у Гуњевцу крај Уба 31. октобра 1941. године. Светомир – Света 
(1905-1985) је био члан првог Народноослободилачког одбора на Убу. 
И Владан је, у јесен 1941. године, био борац Тамнавског батаљона Ва-
љевског односно Посавског НОП одреда. Почетком 1942. године је за-
робљен и преко Немачке интерниран у Норвешку, одакле је пребегао у 
Шведску где је живео након Другог светског рата. 

ВИШЊИЋ СТЕВАН,
3
 познати трговац и на-

редник у резерви (Стрмово, Бајина Башта, 27. XII 
1887 – Уб, 23. IV 1957). Отац Михаило и мајка Ка-
тарина, пољопривредници. По завпшетку основне 
школе, попут неких својих земљака, кренуо је “тр-
бухом за крухом”. Из своје врлетне и сиромашне 
Соколске нахије стигао је у равну и плодну Тамна-
ву и настанио се у Убу, где је започео и окончао 
изучавање древног абаџијског заната. Природно об-
дарен, а уз то вредан, упоран и спретан постао је 
добар абаџијски шегрт и калфа, а изван свега одли-
чан мајстор. 

Благовремено је регулисао војну обавезу у IV пешадијском пуку и 

стекао чин резервног пешадијског поднаредника. Са тим чином актив-

но је учествовао у оба балканска и Првом светском рату и два пута ра-

њаван. За осведочену личну храброст на Биљегу и Костајнику код Крупња 

                                                      
3 Влаховић, 1990, 318 и 423; Петронић, 1994, 3; Радојчић, 1997б, 180-181; Ра-

дојчић, 1997в, 9; Гавриловић, 2006, 83; Гавриловић, 2008, 52; Радојчић, 
2012а, 16-17; Матичне књиге умрлих за Уб; Казивање Драгана Васиљевића, 
зуботехничара из Београда (Стевановог унука). 
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1914. године, када је као вођа извиђача заробио 40 непријатељских вој-

ника, указом од 15. јуна 1915. године одликован је Златним војничким 

орденом Карађорђеве звезде. Зна се да је поред њега имао Медаљу за 

ревносну службу, Медаљу за храброст, Руску сребрну медаљу, све три 

споменице за учешће у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. го-

дине и Албанску споменицу. 

По завршетку Првог светског рата имао је прво ортачку абаџиј-

ску радњу са Милорадом Ћираковићем, познатим абаџијом и тргов-

цем из Уба. Временом су се раздвојили па је свако радио за себе. 

Стеван је образовао манифактурну бакалску и шпекулативну тргови-

ну. Поред продаје својих абаџијских производа и текстила бавио се и 

прометом других артикала широке потрошње. Пошто се добро обо-

гатио почео је да тргује и житом, воћем па и свиња. На тим послови-

ма имао је стално ангажовано по десетак радника и бар толико уче-

ника – шегрта. 

Као врло предузимљив и рационалан човек стекао је солидан име-

так, који се углавном састојао од бројних непокретности. Тако је у са-

мом Убу имао више стамбених и пословних зграда. Кућа у којој је 

становао са својом породицом налазила се у Првомајској улици бр. 6. 

У дну њеног дворишта, према садашњем централном градском тргу, 

била је још једна комбинована зграда. У њеном приземљу била је аба-

џијска радња а на спрату чардаци и пар соба у којима су становали 

шегрти, калфе и други његови радници. Крај пута од Уба за Памбуко-

вицу имао је велики плац са огромним магацинима и чардацима у об-

лику слова “П”. У десном крилу тог магацина такође је становао један 

његов радник са својом породицом. Испод тог станчића била је инста-

лирана велика вага за мерење жита и других кабастих производа. До 

Ћираковићевог магацина имао је још једну абаџијску радњу са чарда-

цима. То је она зграда у којој се налазила популарна убска кафана 

“Српски чардак”. Имао је и већи комплекс земље на убском брду 

“Шепковац” и у Звиздару. По окончању Другог светског рата највећи 

део имовине је конфискован. То никако није могао прежалити те је из 

дана у дан био све депресивнији. Савременици тврде да му је и то по-

могло да прерано умре. 

Био је ожењен Полексијом – Полом Рекалић (Шабац, 1900 – Уб, 

1985), домаћицом која је одрасла код своје тетке и тече на Убу. Имали 

су шесторо деце – три сина и три кћери. Нажалост нико од њих више 

није међу живима. Син им Јосип, правник, у младости активно се бавио 

спортом. Био је члан Атлетског клуба “Црвена звезда” из Београда, др-

жавни рекордер и репрезентативац у трчању на кратким стазама и шта-

фети 4 x 100 метара. Погинуо је на службеном путу, у Замбији 4. но-

вембра 1970. године. 
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ВЛАЈКОВИЋ ЂОРЂЕ,
4
 земљорадник и сарад-

ник НОП-а (Станина Река, Ваљево, 15. IV 1885 – Со-
вљак, Уб, 2. XI 1941). Отац Тимотије и мајка Ранђија, 
пољопривредници са другим укућанима 1911. године 
преселили су се, на раније купљено имање, у Совљак 
крај Уба. Основну школу завршио је у ваљевским 
Ставама. 

У ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. го-

дине учествовало је шест чланова његове уже породи-

це. У тим ратовима изгубио је оца Тимотија, брата 

Живорада, стрица Јеротија и браћу од стричева Митра и Стојадина. Та-

кође, лично је учествовао у тим ратовима као резервни поднаредник и 

десетар I чете II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије. 

Истицао се личном храброшћу и високим моралом у многим борбама. 

За дела почињена на просторима Чегарске планине, у августу, и борба-

ма на Кајмакчалану, у септембру 1916. године, где се показао као нај-

храбрији, бацајући бомбе и храбрећи своје војнике 11. августа 1916. го-

дине, приликом једног налета Бугара из најжешћег окршаја изнео је 

свог водног официра који је пао мртав, добио је руски орден Светог 

Ђорђа III реда. 

У образложењу одлуке о додељивању француског Ордена ратног 

крста са златном звездом Ђорђу Влајковићу пише: а) јер је био необич-

но храбар у борби и сигуран, у најтежим моментима стално је храбрио 

и соколио своје војнике; б) јер је показао непоколебљивост 13. септем-

бра 1916. године на Кајмакчалану када су Бугари напали јер није хтео 

ни корак одступити већ је остао у рову храбрећи и соколећи своје вој-

нике; в) исте особине показује и на Рововској коси од 7. октобра 1916. 

до 11. јануара 1917. године. 

Поред ових страних имао је и више домаћих одликовања, као што 

су: Златна медаља за храброст, која му је додељена 12. септембра 1917. 

године и Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима о че-

му је објављен указ ФАО бр 1134. Према казивању његовог сина Мла-

дена тај орден је добио јер је у борби на Брегалници убио шест Бугара, 

а једног ранио, и тиме омогућио нашој артиљерији да прецизно гађа 

противничке циљеве и наноси им велике губитке. 

По окончању ратних сукоба вратио се у Совљак и наставио да се 

бави пољопривредом. За своје ратарске и повртарске производе и ра-

сну стоку, у међуратном периоду, награђиван је на више среских по-

                                                      
4 Влаховић, 1990, 424; Србија у ратовима 1912-1918, с освртом на ваљевски 

крај, Ваљево, 1972; Петковић, 1974, 111; Радојчић, 1995, 9; Радојчић, 1997г, 
183; Влајковић, 2000; Петровић и Влајковић, 2001; Лична документација 
Ђорђа Влајковића; Казивање Младена Влајковића, пензионера из Ваљева 
(његовог сина). 
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љопривредних изложби. Ангажовао се и на изградњи зграде основне 

школе и оснивању земљорадничке задруге у Совљаку. Припадао је 

Демократској странци а пред Други светски рат и агитовао за Удруже-

ну опозицију. 
Од избијања оружаног устанка у лето 1941. године био је на страни 

партизанског покрета. Биран је и за члана првог Народноослободилач-
ког одбора у свом селу. Као одборник нове власти ангажовао се на при-
купљању оружја, муниције и друге војне опреме, организовању снабде-
вања и ангажовању нових људи за партизански покрет. Због тога је про-
гањан, хапшен и затваран. Наводно је осуђен на смрт и стрељан је у 
атару свог села, крај пута Уб – Памбуковица. Тим поводом штампан је 
и јавно изложен плакат на коме је писало да ће тако проћи свако ко се 
буде бавио комунистичком пропагандом. 

У браку са Драгојлом Милошевић, домаћицом из Станине Реке изро-
дио је шесторо деце – три кћерке и три сина. Њихов син Младен био је ак-
тивни учесник завршних борби у Другом светском рату, а пензионисан је 
као потпуковник ЈНА. И после тога радио је као командант Територијалне 
одбране Општине Уб и шеф Службе за одбрамбене припреме СОУР “Кру-
шик” у Ваљеву. Изненада је преминуо 2001. године у Ваљеву. 

ВУЈАНОВИЋ ДУШАН,
5
 земљорадник (Бргуле, 1887 – Ваљево, 

1945). Рођен је у имућној сеоској породици, од оца Радомира и мајке 

Милеве, пољопривредних произвођача. По завршетку основне школе 

остао је у селу и помагао родитељима у обављању свакодневних сео-

ских послова. Био је висок, крупан и лепо грађен човек Пошто се оже-

нио Дикосавом Симић из суседног Радљева, прешао је да живи у кућу 

њених родитеља која је такође била имућна.  

Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. године и био хра-

бар и сналажљив. Са српском војском прешао је Албанију и борио се на 

Солунском фронту. За почињене подвиге одликован је Сребрним вој-

ничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен и 

указ ФАО 150806. У тим ратовима учествовао је и његов брат Војислав 

(1884-1945), па су оба поред сопменица за учешће у балканским и Пр-

вом светском рату имали и Албанске споменице.  

Између два светска рата у политичком погледу припадао је Демо-

кратској странци али није испољавао неку запаженију активност. После 

погибије Жикице Јездимировића, скојевца и партизана из Каленића, 

његови ратни другови закуну се да ће га осветити. Заробили су неке 

жандарме из Радљева и побили. Њихове жене то јаве Жандармерији у 

Лајковцу а ови о томе обавесте немачку команду, која потом пошаље 

                                                      
5 Влаховић, 1990, 424; Радић, 2002, 139; Станимировић, 2010, 61; Казивање 

Илије Пејовића, земљорадника из Каленића; Казивање Радисава Ристића, 
пензионера из Радљева и још неких особа из Радљева и околине. 
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своју казнену експедицију у Радљево, која побије неке недужне људе и 

запали неке куће. Међу запаљеним домаћинствима била је и Душанова 

кућа, вршалица и жито. 

После тога он се определи за четнички покрет Драже Михаилови-

ћа. Ови га, као старог ратника, доброг домаћина и угледног човека изаберу 

за председника Равногорског одбора у Радљеву. Наводно на тој ду-

жности оптуживао је и прогањао припаднике и симпатизере парти-

занског покрета. Због тога је 1945. године ухапшен и стрељан у Ва-

љеву или околини. По казивању сродника једног дана са колима и 

воловима отеран је на кулук и више се није вратио. Заједно са њим 

ухапшен је и стрељан и његов брат Војислав, службеник у радљев-

ској општини у време Недићеве владе. Обојици је конфискована це-

локупна имовина.  

У браку са Дикосавом имао је по два сина – Владана и Пауна, и две 

кћери – Гину, удату у Обреновац и Негосаву у Ваљево. Владан је по 

ослобођењу био припаник Народне милиције а убили су га четници од-

метници у Убу или околини. Паун (1925-1983) је био пољопривредни 

произвођач у месту рођења. 

ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОЈЕ,
6
 земљорадник и 

предавач предвојничке обуке (Тулари, 29. III 1881 – 

Тулари, 17. VIII 1958). Отац Тома, пољопривред-

ник, умро је 1905, а мајка Крунија, рођ. Симић из 

Тулара, домаћица, 1925. године. Родитељи су му 

били скромни, вредни и честити људи, средњег имов-

ног стања. 

Као и огромна већина сеоских младића из ње-

гове генерације остао је у селу и бавио се пољопри-

вредом. За разлику од њих завршио је четири разре-

да основне и један разред Ниже пољопривредне школе у Шапцу. Током 

1903. и 1904. године регулисао је редовни војни рок III чети II батаљона 

V пешадијског пука “Краљ Милан” у Ваљеву. Пошто је рано остао без 

оца морао је млад преузети бројне кућевне обавезе на себе. То га је оче-

личило али и учинило одговорнијим. 

Учествовао је у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године 

и показао се изузетно ангажованим и храбрим. Као резервни наредник 

                                                      
6 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података носилаца 

ордена Белог орла и Карађорђеве звезде са мачевима; “Службени војни лист” 
бр. 479 за 1915; Влаховић, 1990, 425; Радојчић, 1998а, 401; Казивање Љубиса-
ва Димитријевића земљорадника из Тулара (Радојевог унука); Kaзивање Ти-
хомира Терзића, пуковника ВЈ из Тулара у Београду; Пoдаци из матичних 
књига МК Тулари. 
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II чете IV батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива по-

чинио је више јуначких дела. За њих је добио: Сребрну медаљу за хра-

брост; Златну медаљу за храброст; руски орден Светог Ђорђа IV степе-

на, Албанску споменицу и споменицу за учешће у сва три ослободилач-

ка рата од 1912. до 1918. године. 

Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима одли-

кован је јер је приликом пробоја непријатељског фронта на Руднику, 

крајем 1914. године први стигао на противничке положаје и заробио 

једну групу војника са већом количином оружја и муниције. О додели 

тог одликовања објављен је указ ФАО 11 102, од 15. јуна 1915. године. 

Његови потомци тврде да је имао још неко високо одликовање пошто је 

оборио неки противнички авион. Наводно то је било забележено и дуго 

било истакнуто на сталној изложбеној поставци у Војном музеју на Ка-

лемегдану у Београду. Наводно, сваке четврте године од Њ. В. Краља 

добијао је по једног коња за своје потребе. 

У периоду између два светска рата наставио је да обрађује своје 

имање и да се постепено укључује у политички живот. Припадао је Ра-

дикалној странци и годинама биран је у органе Земљорадничке задруге 

у Туларима, па и за њеног председника. Био је веома комуникативан и 

разуман човек а често је истицао да се свака власт мора поштовати али 

не и волети. Радо је помагао Роме и сиротињу па се говорило да је “си-

ротињска” или “циганска мајка”. 

Имајући у виду његову ратничку прошлост и углед четници су га 

1943. године поставили за председника Месног равногорског одбора у 

селу. На тој дужности није се довољно ангажовао па ни замерао људи-

ма. По ослобођењу Тамнаве помагао је народноослободилачки покрет, 

па је чак вршио мобилизацију младића из Тулара и околних села за по-

требе партизанских јединица. Годинама организовао је и водио пред-

војничку обуку за ваншколску омладину.  

Био је ожењен Маријом Бановић, домаћицом из Дружетића код Ко-

цељеве, чије брат Љубисав између два светска рата биран за председни-

ка општине у Голој Глави. Имали су сина Бошка, пољопривредника, и 

кћи Наталију, удату у Ружичиће из Свилеуве код Коцељева. 

ИВАНОВИЋ МИЛОРАД,
7
 пешадијски пуковник (Уб, 6. X 1875 – 

?, после 1927). Отац Станко, био је арендатор (закупац) ваљевске кла-

нице. По завршетку основне школе и шест разреда гимназије са XXVIII 

класом 1895. године ступио је у Нижу школу Војне академије. У чин 

пешадијског потпоручника произведен је 1898. године. Седам година 

                                                      
7 Шематизам Србије, Београд, 1899-1912, 1914; Споменица седамдеспетогоди-

шњице Војне академије 1850-1925, Београд, 1925, 288; Војна енциклопедија, 
Београд, 1940, 686; Влаховић, 1990, 428; Радојчић, 1999а, 48; Пророковић – 
Лазаревић, 2009, 63.  
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касније постао је капетан II класе а 1913. године мајор. Чин пешадиј-

ског пуковника добио је 1922. године. 

Учествовао је у ратовима од 1912. до 1918. го-

дине. У Првом балканском рату био је командир че-

те у XII пешадијском пуку и командант батаљона у 

V пешадијском пуку I позива Народне војске. Током 

Српско-бугарског рата био је помоћник команданта 

Крушевачке окружне команде. За време I светског 

рата био је: командат батаљона XII пешадијског пу-

ка II позива Народне војске; командант батаљона у 

IV пешадијском пуку; командант батаљона у III за-

робљеничком пуку “Немачком” и командант V заро-

бљеничког пука “Аустријског”.  

 У својој радној каријери, у миру и рату бивао је: водник, коман-

дир вода у V и XVII пешадијском пуку у Ваљеву, командир чете у 

XIX пешадијском пуку у Крагујевцу и XI пешадијском пуку у Крагу-

јевцу, на служби у XII пуковској окружној команди у Крушевцу, ко-

мандант батаљона, помоћник команданта батаљона и окружне коман-

де, командант пука. После рата био је на служби у Крушевачкој окру-

жној команди и командант Пљеваљске окружне команде, на служби у 

команду места у Сарајеву и на служби у штабу команде II армијске 

области, где је 1927. године пензионисан и преведен у резерву. 

За допринос у миру и рату одликован је: Сребрном медаљом за 

храброст; Златном медаљом за храброст (два пута), пољским орденом 

“Virtutu militari“ V реда и официрским орденом Карађорђеве звезде са 

мачевима IV реда. О добијању овог одликовања објављен је указ ФАО 

бр. 9780. 

Према неким непотврђеним подацима априла 1941. године мобили-

сан је у бившу југословенску краљевску војску и отишао на фронт. По-

сле краћег отпора је заробљен и одведен у заробљеништво одакле се 

није вратио. 

Био је ожењен Јеленом Балтић и имао кћи Јелену и синове Николу, 

Милана и Љубомира. 

ИЛИЋ ЖИВОРАД,
8
 земљорадник, (Црвена Јабука, IX 1898 – Под-

горица, 23. XII 1919). Отац Драгутин и мајка Петрија, пољопривредни-

ци средњег имовног стања. Основну школу завршио је у месту рођења 

и остао у селу да се бави пољопривредном производњом. 

                                                      
8
 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-
цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 428; Радојчић, 
1999б, 59. 
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Пошто је био млад током балканских и Првог светског рата није био 

ангажован на војним пословима и задацима. По завршетку Првог светског 

рата упућен је на одслужење редовног војног рока. Као припадник Митра-

љеског одељења X (Таковског) пешадијског пука учествовао је у сузбија-

њу упада Арнаута из Албаније у нашу земљу. Храбро је погинуо у тој ак-

цији 23. децембра 1919. године а сахрањен је у Подгорици. 

Посмртно је одликован Златним војничким орденом Карађорђеве 

звезде са мачевима за показану храброст и пожртвовање. О томе је об-

јављен указ ФАО бр. 55377, од 17. децембра 1921. године. 

ЈАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ – Бата,
9
 земљорадник (Лисо Поље, 8. II 

1874 – Лисо Поље, 7. IV 1946). Отац Светозар и мајка Анђелија, пољопри-

вредници средњег имовног стања имали су једну кћи и шест синова. Жи-

вео је у месту рођења и бавио се пољопривредом. Војни рок регулисао је у 

II чети II батаљона V пешадијског пука „Краља Милана“ у Ваљеву. 

У ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године учествовало је 

више његових укућана а тројица браће (Тихомир, Милосав и Радосав) су 

погинула. Био је веома храбар, упоран и пожртвован. Чак пет пута је ра-

њаван али није напуштао своју борбену јединицу. Први пут рањен је у 

десну ногу код Љига, новембра 1914. године. Два пута је рањен у главу и 

руке на Гучеву, планини код Лознице. На положају код Крупња 1914. ра-

њен је у леву руку, а на Рововској коси 1916. године и у десну руку. 

Као резервни поднаредник II чети II батаљона V пешадијског пука 

„Краља Милана“ Дринске дивизије II позива истакао се у борбама на Гуче-

ву, бацајући бомбе у непријатељске ровове и нанео им велике губитке. За 

тај подвиг, али и храбро држање у другим борбама 15. јуна 1915. године 

одликован је Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. 

Имао је Сребрену медаљу за храброст, руски орден Светог Ђорђа II степе-

на и све три споменице за учешће у ратовима од 1912. до 1918. године. 

Био је веома скроман и честит човек, па је уживао добар углед. Ма-

да се није политички ангажовао више пута су му нуђене разне дужно-

сти, које није прихватао. Његови синовци: Боривоје, зв. Борисав, (Алек-

син син) и Војислав (Душанов) страдали су као борци Посаво-тамнав-

ског партизанског одреда. Први децембра 1941. године у Трлићу, а дру-

ги у Чучугама крајем фебруара 1942. године. Трећи Драгослављев си-

новац – Тихомиров син Слободан, зв. Ћиркан, као припадник јединица 

НОВ и ПО Југославије погинуо је код Шида, почетком 1945. године.  

                                                      
9 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-

цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; „Службени војни лист“, Бео-
град, бр. 480, 1915; Петковић, 1974, 272. и 273; Влаховић, 1990, 428; Радој-
чић, 1998в, 82; Радојчић, 2009, 277; Станимировић, 2010, 61. 
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Женио се два пута. У браку са Петријом имао је сина Живорада, 

рођеног 20. марта 1903, који је умро 8. маја 1924. године. Пошто му је и 

супруга умрла млада други пут се оженио Јановком – Јаном Филипо-

вић, домаћицом из Совљака код Уба, али деце није имао. 

ЈЕВТИЋ БОГОСАВ,
10

 земљорадник, поднаред-

ник и задружни радник (Врело, 26. II 1892 – Врело 27. 

VI 1969). Отац Пантлија и мајка Перса, рођ. Адамо-

вић, били су земљорадници слабог имовног стања. 

Основну школу завршио је у месту рођења, где је жи-

вео, бавио се пољопривредом али и повремено радио 

под надницу и наполицу.  

Почетак Првог светског рата затекао га је на од-

служењу редовног војног рока у III чети II батаљона V 

пешaдијског пука “Краљ Милан“ у Ваљеву. Због спретности и пожр-

твованости у више борби унапређен је у чин поднаредника. Из његове 

куће у том рату учествовали су му и отац Пантелија и стриц Илија. На 

жалост оба су погинули. И он је био теже рањен у десну руку на поло-

жају Корицска Глава 28. септембра 1915. године. Као водник са својим 

водом I чете III батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I пози-

ва учествовао је у заузимању положаја Кочобеј и први изашао на њега, 

када је дефинитивно сломљен бугарски отпор на темену Кајмакчалана.  

За тај подвиг одликован је Сребрним војничким орденом Карађор-

ђеве звезде са мачевима. Поред њега имао је Медаљу краља Петра I и 

неки енглески орден Албанску споменицу и све три споменице за уче-

шће у ратовима од 1914. до 1918. године. Учествовао је и у више дру-

гих борби и акција истичући се храброшћу и сналажљивошћу. 

У периоду између два светска рата био је ангажован у земљорад-

ничком задругарству, које је у Врелу било изузетно развијено. Време-

ном је постао задружни магационер у више тамошњих задруга и на тој 

дужности остао до одласка у пензију. Током Другог светског рата при-

падао је четничком покрету и неко време био четовођа. 

Из брака са Даринком Игњатовић из Стубленице код Уба имао је 

кћи Дивну, удату Перић, и сина Милојка, земљорадника у Врелу. По-

што му је прва жена умрла други пут се оженио Лепосавом, дев. Павло-

вић из Врела. 

                                                      
10 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-

цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 429; Радој-
чић, 1998г, 101-102; Радојчић, 2009, 337; Подаци из матичних књига рође-
них, венчаних и умрлих у Врелу; Казивање Бранка (Николе) Јевтића, земљо-
радника из Врела (Богосављев унук) и породична архива Богосава Јевтића из 
Врела. 
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КОВАЧЕВИЋ ВЛАСТИМИР,
11

 земљорадник (Слатина, 1893 – 

Нежидер, Мађарска, ?). Отац Драгомир и мајка Драгиња, пољопривред-

ници средњег имовног стања. После завршене основне школе у Докми-

ру остао је код куће и бавио се традиционалним пољопривредним по-

словима. 

Од 1913. године, односно од Другог балканског рата, активно је уче-

ствовао је у многим борбеним окршајима. Као редов IV чете II батаљона 

XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива починио је више подви-

га. Одликован Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачеви-

ма. О томе је објављен указ ФАО 11124, од 15. јуна 1915. године. 

Ово високо ратно одличје добио је пошто је приликом продора не-

пријатељске војске на Гучеву изнад Лознице, у јесен 1914. године, 

устао из рова и храбрио своје другове говорећи им да се не плаше про-

тивничких војника. Истовремено је из стојећег става непрекидно отва-

рао ватру по противничким положајима и наносио им велике губитке. 

Приликом одступања наше војске, октобра 1915. године, заробљен је и 

спроведен у мађарски логор Нежидер, где је и умро и покопан. 

Пошто је млад умро није се ни женио, па ни оставио потомака. 

Имао је сестру Живку, која се удала за Светислава Ковачевића из Сла-

тине са којим је изродила пет синова. 

ЛЕШТАРИЋ Ц. МИЛАН,
12

 ковач и машин-

бравар, чиновник и ратни војни инвалид (Врело, 

1881 – Ваљево, 1960). Отац Благоје Цветковић 

(1846-1907), родом из лесковачког краја, најпре је 

био трговац у Београду, потом трговац, економ и 

политичар у Врелу, командант Тамнавског батаљо-

на Ваљевске бригаде у ратовима 1876-1878, задру-

жни посленик и председник врељанске општине. 

Мајка Јелена, кћи Пантелије Лештарића, имућног 

домаћина и трговца из Врела. Доласком у домаћин-

ство Лештарића, свом презимену Цветковић додао је и њихово – Ле-

штарић. После основне школе у месту рођења Милан Цв. Лештарић за-

                                                      
11 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-

цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Службени војни лист, бр. 487, 
1915; Влаховић, 1990, 430; Радојчић, 2000а, 220; Казивање Рајка Ковачевића, 
новинара из Слатине; Казивање др Младена Ковачевића, лекара – хирурга из 
Слатине у Ваљеву и Казивање Мирчете Ковачевића, дипломираног правника 
у пензији из Слатине у Панчеву (Властимировог сестрића). 

12 Влаховић, 1990, 432; Лештарић, 1984, 139-144; Андрић, 1994, 121; Радојчић, 
1998г, 10; Радојчић, 2001а, 289-290; Записи са надгробних споменика у Вре-
лу; Казивање Зорана Цветковића, правника у пензији из Врела у Ваљеву ( 
Милановог унука). 
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вршио је и Војно-занатлијску школу у Крагујевцу. Више од десет годи-

на радио је као ковач и машинбравар у Војно-техничком заводу у Кра-

гујевцу. 

Војни рок одслужио је у Школи резервних официра пешадије, па је 

као резервни пешадијски поручник учествовао у Првом балканским ра-

ту. Био је изузетно спретан, храбар и способан старешина, а у једној од 

борби тешко је рањен након чега му је ампутирана лева нога изнад ко-

лена. За заслуге у том рату добио је више одликовања и других призна-

ња, па и официрски орден Карађорђеве звезде са мачевима IV реда о че-

му је и објављен указ ФАО 13 959.  
По избијању Првог светског рата, попут многих својих мештана, 

морао је у бежанију. И Миланов брат Милутин Цв. Лештарић (1885-
1915) завршио је Војно-занатлијску школу у Крагујевцу. Неко време ра-
дио је као колар а потом и као срески економ. Учествовао је у оба бал-
канска и Првом светском рату. Погинуо је 1915. године и сахрањен на 
српском војничком гробљу у Зејтинлику крај Солуна. 

После рата Милан се ангажовао на развоју и унапређењу земљорад-
ничког задругарства и бивао председник Врељанске земљорадничко 
штедно-кредитне задруге а вршио је и дужност секретара (књиговођа) – 
благајника још неких земљорадничких задруга у свом селу. Добрим де-
лом захваљујући и његовом упорном раду Врело је између два светска 
рата било један од значајнијих задружних центара. О развоју задругар-
ства у овом тамнавском селу оставио је детаљну забелешку, која се чу-
ва у Збирци поклона Архива у Ваљеву. 

Био је један од оснивача и руководилаца Народне књижнице и чи-

таонице у Врелу. И сам је доста читао а знао је да лепо пева и свира на 

виолини. Волео је и пчеларство и важио за узорног пчелара. Током 

Другог светског рата углавном је радио као општински деловођа. 

Женио се два пута. Први пут био је ожењен Јелицом – Белом, која је 

умрла у 21. години. Други брак склопио је са Зорком Алексић (1894 - 

1959), домаћицом из Бањана код Уба, чија је породица масовно била на 

страни НОП-а током Другог светског рата. Имали су сина Чедомир Цвет-

ковића (1912-1985), познатог учитеља и познатог просветног радника у 

Тамнави. Он је вратио првобитно породично презиме Цветковић. 

МАРКОВИЋ ТОМА,
13

 земљорадник (Врховине, 20. III 1881 – Вр-

ховине, 9. IV 1964). Oтац Милинко и мајка Василија, пољопривредни-

                                                      
13 Архив Југославије, Фонд Краљевог двора Збирка података о носиоцима ор-

дена Карађорђеве звезде и Белог орла; “Службени војни лист” бр. 481 за 
1915. годину; Влаховић, 1990, 433; Радојчић, 2001б, 358-359; Казивање Пе-
тра Марковића, поштара из Уба (Томиног унука); Казивање кћерке Стојанке 
и зета Радише Миловановића пензионера из Лајковца и Слободана Нешића 
службеника ОУП у пензији из Врховина; Записи са надгробних споменика 
на месном гробљу у Врховинама. 
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ци, имали су доста деце. Томин брат Јеврем Марковић између два свет-

ска рата био је и председник убске општине. Тома је основну школу за-

вршио у Степању, односно Бајевцу, а потом се посветио пољопривреди. 

Прво је као дечак помагао родитељима и другим укућанима у обавља-

њу свакодневних послова. Кад се замомчио самостално је обављао и 

оне најтеже послове, као што су узгој стоке, сеча дрва, косидба и слич-

но. Био је веома радан па су га многи хвалили и поштовали. Војну оба-

везу регулисао је у I ескадрону II коњичког пука “Цара Душана”, од 

1907, до 1909. године. 

Активно је учествовао у свим ратовима које је во-

дила малена али поносна Србија од 1912. до 1918. го-

дине, показујући на сваком месту изузетну храброст, 

пожртвовање и сналажљивост. Због тога је с правом 

сматран за једног од најхрабријих бораца у својој рат-

ној јединици – II десетини III вода I чете II батаљона 

V пешадијског пука Дринске дивизије I позива. Ра-

њен је 26. септембра 1916. године на положају Ровов-

ска Коса.  

Као каплар из резерве III чете II батаљона V пе-

шадијског пука Дринске дивизије I позива одликован је Златним вој-

ничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима јер је првог дана на-

пада на Рудник заробио нишанџију противничког топа у намери да га 

онеспособи за даљу употребу. Пошто је та намера осујећена овај топ је 

добро дошао нашим борцима за дејство по непријатељским положаји-

ма, наносећи им велике губитке. О његовом одликовању објављен је 

указ ФАО 11 102, од 15. јуна 1915. године. 

Поред тог високог одличја Тома Марковић имао је и Сребрну меда-

љу за храброст (1913), Златну медаљу за храброст (1918), руски орден 

Светог Ђорђа IV степена, Албанску споменицу и све три споменице до-

бијене за учешће у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године. 

Од свега тога још драже признање било му је што је имао част и задо-

вољство да открије Споменик Тамнавцима изгинулим у ратовима од 

1912. до 1918. године у градском парку на Убу. 

По повратку са фронта бавио се пољопривредом али је радио и као над-

зорник државних путева. Био је висок, стамен и храбар човек. Имао је 

плаву косу и оштре црте лица.  

Са Симком, рођ. Јовић из Кршне Главе одгајио је осморо деце – си-

нове: Марка, Чедомира, Селимира и Светислава и кћери: Косану, Рад-

милу, Даницу и Стојанку. Селимир, рођен 1920. године, био је учесник 

НОБ-а од 1941. године, хапшен, прогањан и затваран, а по ослобођењу: 

председник Општине у Степању, секретар Општине у Убу и директор 

Стамбено-комуналног предузећа у Обреновцу. 
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МАРТИЋ АЛЕКСАНДАР - Алекса,
14

 веома 

имућан сељак, политичар и учесник четири рата 

(Совљак, 20. II 1890 – Младеновац, 24. XII 1942). 

Отац Милош, имућан и напредан сељак, у више 

мандата старешина села а мајка Ранђија, домаћица. 

После завршене основне школе у родном месту 

остао је у селу. Иако се бавио пољопривредом до-

ста је читао како би могао очувати и унапређивати 

своје велико имање. Војни рок регулисао је у IV 

ескадрону II коњичког пука “Цар Душан”, од 1909, 

до 1911. године 

Као резервни каплар активно је учествовао у 

оба балканска и Првом светском рату. Посебно се истакао у борби у 

Дреновцу у Мачви 1914. године, када је као вођа патроле заробио 12 

непријатељских војника. За тај мудар и храбар подвиг одликован је 

Златним војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима.  

У ослободилачким ратовима 1912-1918. године рањаван је чак три пу-

та. Први пут, новембра 1914. у Дреновцу, у Мачви, у десну руку. Тог истог 

месеца али у поцерској Слатини у десно раме. Седмог новембра 1916. го-

дине на коти 1050 у десну плећку. Све то није га обесхрабрило ни избаци-

ло из строја. Чак ни погибија два брата на Солунском фронту. 

Између светских ратова сарађује са Војиславом Лазићем из Стублина, 

др Радојем и Радованом Мијушковићем, вођама левог крила Земљорад-

ничке странке у Тамнавском срезу. Због организовања и учешћа у крвавим 

догађајима на Убу 1. VII 1932. осуђен је на затвор и новчану казну. На оп-

штинским изборима одржаним 1936. године Удружена опозиција, са њим 

на челу, победила је у Совљаку. Током ноћи фалсификовани су изборни 

резултати па је за победника проглашен његов противкандидат.  

У Тамнавску чету Ваљевског партизанског одреда ступио је међу пр-

вима, са своја оба сина и једним синовцем. Учествовао је више борби, а на-

рочито се истакао у одбрани слободне територије Ужичке партизанске ре-

публике. Поред учешћа у борбама често је разговарао са борцима и жите-

љима места у којима су боравили, објашњавајући им, узроке брзе капиту-

лације краљевске југословенске војске, циљеве и задатке народноослобо-

дилачког партизанског покрета итд. Говорио је на више партизанских збо-

рова а посебно је било запажено његово иступање на збору у Голој Глави 

                                                      
14

 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-
цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 322. и 433; 
Петковић, 1974; Радојчић, 1985, 6; Беговић, 1989; Радојчић, 1996, 33; Радој-
чић, 2001в, 265; Радојчић, 2001г, 363-364; Танасијевић: Хроника Уба (руко-
пис); Казивање ратних другова Ђуре Старчевића, Милана Олбине, Предрага 
Тешића и унука Милана Косанића из Стубленице, дугогодишњег учитеља у 
Дружетићу код Коцељеве. 
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код Ваљева. После реорганизације Тамнавског (III) батаљона Посавског 

партизанског одреда постављен је за командира његове III чете. 

Заробљен је средином јануара 1942. године у Бељину код Владими-

раца и спроведен у убски затвор, где је страшно мучен и тучен. Потом 

га је преузела Специјална полиција Управе града Београда на даље му-

чење и саслушање. Нешто касније преузео га је Гестапо, па немачки 

официр, који га је саслушавао, кад је сазнао да је био један од најимућ-

нијих и најнапреднијих пољопривредника у Тамнави јер је имао 72 хек-

тара земље, понудио му је да потпише већ спремљену изјаву у којој је 

писало да је мобилисан у партизане и да се каје због учешћа у њиховим 

акцијама. За узврат обећао му је да ће га послати у Немачку у заробље-

ништво, где ће добити задатак да се стара о његовом имању док овај бу-

де одсутан. Као искрени родољуб одбио је ту понуду, говорећи да не 

тражи ничију милостињу, да му није потребан живот у окупираној зе-

мљи и да он неће да српска деца пљују на њега. 

Из логора на Бањици отеран је у Младеновац и са групом затворе-

ника и таоца стрељан за одмазду што је једна партизанка убила четнич-

ког војводу Јована Војиновића и једног немачког официра. Током Дру-

гог светског рата његова кућа је више пута пљачкана а укућани хапше-

ни и прогањани.  

У браку са Танкосавом (рођ. Матић из Грабовца код Обреновца) 

добио је синове Живорада и Мирослава, те кћи Љубицу, удату у Коса-

ниће из Стубленице. 

МИРКОВИЋ МИЛАН,
15

 земљорадник (Врхо-

вине, 24. VI 1880 – Врховине, 1960). Отац Павле и 

мајка Павлија (родом из Пиромана код Обреновца), 

пољопривредници средњег имовног стања. Живео је 

у месту рођења и бавио се пољопоривредом. Војни 

рок служио је, од 11. маја 1902, до 11. новембра 

1903. године у IV чети III батаљона V пешадијског 

пука у Ваљеву. 

Учествовао је у свим ослободилачким ратовима 

од 1912. до 1918. године као резервни каплар IV че-

те III батаљона V пешадијског пука II позива. Био је запажен у борбама 

на Церу, где су копали подземне ходнике да би пришли што ближе про-

тивничким полажајима и на њих бацали бомбе.  

                                                      
15 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-

цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 435; Радој-
чић, 2007а, 102; Казивање сина Димитрија и унука Петра Мирковића, пољо-
привредника из Врховина; Казивање Слободана Нешића, службеника из Вр-
ховина и Записи са надгробних споменика на месном гробљу у Врховинама. 
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За показану храброст и сналажљивост у борбама на положају Кр-

тинска – Ратари – Стублине код Обреновца одликован је Златним вој-

ничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе је објављен 

указ ФАО 11123, од 15. јуна 1915. године. Заробљен је са својом једи-

ницом у селу Брезнику између Краљева и Рашке 1915. године од стране 

аустријске војске и скоро четири године провео у логору Улм у Немач-

кој. 

По доласку из заробљеништва наставио је да се бави сељачким по-

словима. У политичком погледу није испољавао неку запаженију актив-

ност. Током Другог светског рата није припадао ни једној војној ни по-

литичкој формацији. 

Био је ожењен Миљаном (1881-1961), домаћицом из Бабине Луке 

код Ваљева. У браку су имали кћи Ранђију удату за Радивоја Миливоје-

вића из Врела код Уба, и синове: Мирка (1908 – 1974) који је у браку са 

Надеждом има синове Петра и Јордана и Димитрија – Дикана (1921-

1989) који опет имао сина Павла. 

НЕНАДОВИЋ АНДРИЈА, зв. Кљуцар,
16

 зе-

мљорадник и један од потомака Николице Ђури-

ћа, капетана из Првог српског устанка (Црвена 

Јабука, 20. IV 1896 – Црвена Јабука, 25. XII 

1969). Отац Михаило и мајка Ружица, пољопри-

вредници, средњег имовног стања, поред њега су 

имали још три сина (Милорада, Драгића и Мом-

чила). После завршене основне школе живео је у 

месту рођења и бавио се пољопривредом.  

Томислав Влаховић пише да је учествовао у 

свим ратовима од 1912. до 1918 године, а по сећању родбине Карађор-

ђеву звезду добио је за заслуге у заштитници српске војске при њеном 

одступању на Јадранско приморје, бранећи митраљезом једну коту, док 

и последњи војник није одступио. Међутим, у архивској документацији 

пише да је одликован Сребрним војничким орденом Карађорђеве звезде 

са мачевима као припадник Митраљеског одељења X пешадијског пу-

ка. О томе му је издат указ бр. 55577, од 15. септембра 1925. године. За 

то одликовање предложен је због заслуга стечених у борбама вођеним 

при упаду Арнаута из Алабније у нашу земљу 1920. године, као и бор-

бама са одметницима. Имајући у виду годину његову рођења он сигур-

                                                      
16 Архив Југославије, Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-

цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 240. и 436; 
Сећање бораца, 1996, 469; Радојчић, 2007б, 171-172; Поридична рхива Нена-
довића; Матичне књиге рођених и умрлих; Сећање Славка Стијачића, дипл. 
инг. геодезије у пензији из Београда; Записи са надгробних споменика на ме-
сном гробљу у Црвеној Јабуци. 
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но није учествовао у балканским ратовима, па можда и у Првом свет-

ском рату. Зато не треба искључити могућност да је ово високо одлико-

вање стекао као војник на одслужењу редовног војног рока по завршет-

ку Првог светског рата. 

На почетку Другог светског рата ступио је у Тамнавски батаљон 

Ваљевског односно Посавског народноослободилачког партизанског 

одреда и учествовао у неким борбама. Касније се вратио кући и пома-

гао НОП. За сво то време Карађорђева звезда била је закопана како 

Немцима не би пала у руке. По завршетку рата орањем њиве орден је 

случајно нађен али је прилично оштећен. 

Био је ожењен Миљаном, дев Симић, (1898-1962) домаћицом. Има-

ли су кћери: Николију (1918), Манду (1924), Миланку (1926) и Бојку 

(1928) и синове: Прибислава – Мила (1921–1983), Златомира (1930) и 

Милорада (1934). 

НИКОЛИЋ МИЛОРАД – Шваба,
17

 земљорад-

ник и рабаџија (Уб, 1885 – Уб, 1. VIII 1955). Отац 

Милан и мајка Стана (родом из суседне Богданови-

це), пољопривредници слабог имовног стања. Рођен 

и одрастао на периферији Уба, на локалитету зв. Тр-

ново поље. Завршио је основну школу у Убу и бавио 

се пољопривредном производњом. 

Као редов V пешадијског пука „Краља Милана“ 

учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1918. годи-

не и починио више јуначких подвига. Заробио је већу групу аустроугар-

ских војника и за то био одликован Златним војничким орденом Кара-

ђорђеве звезде са мачевима, о чему је објављен и указ ФАО бр.11124. 

Имао је још два одликовања и више ратних споменица. 

Заробљен је 1915. године и интерниран у Немачку у заробљени-

штво, где је остао до завршетка Првог светског рата. Пошто је у Немач-

кој научио немачки језика и често причао о утисцима које је стекао у 

Немачкој Убљани су га прозвали Шваба. Захваљујући знању немачког 

језика током Другог светског рата спасио је већу групу житеља Уба и 

околине које су Немци намеравали да стрељају. 

Бавио се рабаџијским пословима и углавном за убске трговце пре-

возио разне врсте роба од Београда, Обреновца, Ваљева и Шапца до 

Уба и натраг. Био је веома добар човек, велики шаљивџија и боем. Кад 

би био „загрејан“ током Другог светског рата умео је да запевао „Нема 

                                                      
17 Влаховић, 1990, 436; Радојчић, 2007в, 219; Радојчић, 2012б, 15; Подаци до-

бијени од Милутина Ђоке Јовановића, публицисте из Уба; Матична књига 
умрлих за Уб; Казивање кћери Живане, домаћице и унука Живорада Јанчи-
ћа, КВ радника, те суседа Милана Старчевића, службеника из Уба и Подаци 
са надгробног споменика на варошком гробљу у Убу.  
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зоре, нема белог дана, без наших партизана“. Због тога је притваран, са-

слушаван и упозораван да то више не чини. 

У браку са Анком Беловуковић, домаћицом из Уба, имао је осморо 

деце – по четри сина и кћери. Мушка деца су им рано помрла а иза 

кћерки је остало бројно потомство. 

ОСТОЈИЋ ИВАН,
18

 земљорадник и дунђер (Новаци, 1862 – ?, 

1915). Потиче из породице која се крајем XVIII века из Босанске Крајине 

доселила у Тамнаву. Отац Обрад и мајка Мара, пољопривредници, поред 

њега имали су још два сина – Милана, дунђера и Јована, абаџију. Пошто 

приходи од пољопривреде нису били довољни за издржавање бројне по-

родице углавном се бавио зидарским и дрводељачким пословима. 

Учествовао је у оба балканска и Првом светском рату и показао се 

упорним, издрживим, храбрим и веома спретним. Као редов V пешадиј-

ског пука „Краља Милана“ Дринске дивизије III позива истакао се у ви-

ше борби и других акција. За осведочену храброст и пожртвовање у ра-

ту против Аустроугарске 1914-1915. године одликован је Златним вој-

ничким орденом  О томе је издат указ ФАО бр. 11103, од 15. јуна 1915 

године али и повеља бр. 1029/27, од 13.августа 1927. године. 

Страдао је 1915. године. Није познато где је то било али тамо и по-

чива. Вероватно је то било током повлачења српске војске преко Косо-

ва и Албаније.  

У браку са Стеванијом имао је сина Љубомира и кћерке: Јелисаве-

ту, Савку и Јелицу. 

ПОПОВИЋ СВЕТИСЛАВ – Кића,
19

 земљо-

радник и коњички каплар (Вукона, 1892 – Ваљево, 

1926). Потиче из имућне, бројне и угледне сеоске 

породице. Отац Јанићије и мајка Станка (рођ. Лаза-

ревић), пољопривредници. Поред њега имали су 

још пет синова – Ђурђа, Стојадина, Спасоја, Злато-

мира и Дамњана. Светислављева браћа Спасоје и 

Стојадин и синовци Душан Ђурђев и Момчило 

Стојадинов страдали су у партизанским редовима. 

По завршетку основне школе остао је у селу и ба-

                                                      
18

 Влаховић, 1990, 437; Радојчић: 2007г, 254-255; Копија указа о додели ордена 
Карађорђеве звезде; Подаци добијени од Милоша Тешића, учитеља из Нова-
ка и Запис са надгробног споменика на месном гробљу у Новацима.  

19 Влаховић, 1990, 439; Радојчић, 2007д, 25; Петковић, 1974; Ашковић: Ауто-

биографија (рукопис), чува се у Српској академији наука и уметности у Бео-
граду, сиг. бр. 14612; Породична документација Поповића из Вуконе и Кази-
вање Милутина Миће Поповића, шефа Месне канцеларије Кожуар у пензији 
из Вуконе.  
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вио се пољопривредом. Био је црнопут, крупан и снажан. Важио је за 

доброг и вредног радника.  

У Првом светском рату учествовао је као као припадник Другог ко-

њичког пука „Цар Душан“ II коњичке бригаде и имао чин резервног ка-

плара. Учествовао је у борбама на Церу и Дрини, при повлачењу преко 

Црне Горе и Албаније и у пробоју Солунског фронта. Важио је за јед-

ног од најхрабријих и пожртвованијих бораца у својој јединици.  

Током борби на Церу иза наше војске остао је пушкомитраљез. Ка-

ко се већ оскудевало са оружјем и муницијом, под снажном ватром про-

тивничких куршума, вратио се, узео митраљез и понео га са собом. За 

храбро држање и тај подвиг одликован је Златним војничким орденом 

Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је руски орден Светог Ђорђа и 

још нека одликовања и друга признања. 

По окончању ратних сукоба вратио се у родно место и наставио да 

се бави пољопривредом. Припадао је Земљорадничкој странци али није 

испољавао неку запаженију активност. На једној сеоској свадби тркао 

се са другима стојећи на фијакеру. Изгубио је равнотежу, испао из фи-

јакера и потиљком ударио о тврду подлогу. Умро је у највећим мукама 

у ваљевској болници. Његовој сахрани присуствовали су многи житељи 

овог и околних села, а ђаци вуконске школе певали су „Вјечнаја па-

мјет“. 

У браку са Смиљком (рођ. Манојловић из Трлића) добио је сина 

Милоша, који је као студент машинства, током Другог светског рата 

мобилисан у Ђачки четнички батаљон Марка Котарца и погинуо 1944. 

године. 

РАДИВОЈЕВИЋ ВЛАСТИМИР,
20

 земљо-

радник (Стубленица, 1888 – Бингула, Срем, 3. XII 

1944). Отац Љубомир и мајка Роса, пољопривред-

ници средњег имовног стања. Као и огромна већи-

на његових вршњака тога доба живео је у месту 

рођења и бавио се сеоским пословима. Чим је ста-

сао у младића пошао је на одслужење редовног 

војног рока а потом активно учествовао у оба бал-

канска и Првом светском рату. 

Као резервни пешадијски каплар посебно се 

истакао у борбама на Церу и Колубари. Приликом једног извиђања те-

рена чуо је људски жагор и бат корака па се склонио у оближњи шума-

рак крај пута. Кад су му се приближили бугарски војници изашао је 

                                                      
20 Влаховић, 1990, 439; Радојчић, 2007ђ, 53; Петковић, 1974; Станимировић, 

2010, стр. 62- 63. и 67; Лична архива Властимира Радосављевића; Казивање 
Драгослава Радивојевића, службеника из Уба (Властимировог унука); Запи-
си са надгробних споменика. 
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пред њих с пушком на готовс и наредио им да одложе оружје. Изнена-

ђени његовом појавом и поступком, а верујући да су са њим веће наше 

снаге спремне да их опколе поступили су по тој наредби. Потом позвао 

је своје саборце који су били са њим у извидници, па су дванаесторици 

Бугара покупили оружје и спровели их у своју јединицу. Негде око Би-

јелог Поља 1915. године заробљен је и спроведен у заробљеништво у 

Аустроугарску, одакле се вратио по завршетку Првог светског рата. 

За показану храброст на бојном пољу током 1914. и 1915. године 

указом 11102, од 15. јула 1915. године одликован је Златним војничким 

орденом Карађорђеве звезде са мачевима. О томе му је издата и повеља 

104/46, од 15. јула 1927. године. Поред овог ордена имао је неке медаље 

за храброст, руски орден Николаја IV степена и више споменица.  

У браку са Милојком Чанић из Врела имао је два сина и две кћери. 

Погинуо је приликом посете сину сину Живку, борцу VIII црногорске 

бригаде на Сремском фронту. Сазнавши за његову погибију изнајмио је 

запрежна кола и наставио да трага за његовим посмртним остацима. Ка-

ко су кола наишла на постављено минско поље а он седео на њима 

страдао је у експлозији изазваној тим поводом на обронцима Фрушке 

Горе.  

РИСТИЋ СТЕПАН,
21

 земљорадник, зидар и задружни радник (Ра-

дљево, 27. XII 1887 – Радљево, 23. IX 1953). Потиче из породице која се 

у другој половини XVIII века доселила из Мајиновића, села у ваљевској 

Подгорини. Отац му Марко, земљорадник, умро је у заробљеништво 

1917. године, а мајка Живка, домаћица, преминула три године касније. 

Већ по завршетку основне школе латио се напорних сељачких послова.  

Редовни војни рок служио је 1909. године у IV чети II батаљона V 

пешaдијског пука “Краљ Милан” у Ваљеву. Као редов и поднаредник у 

II чети II батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије I позива ак-

тивно је учествовао у свим ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. 

године. Био је веома храбар, упоран и пожртвован борац па је починио 

више подвига. Рањен је 28. новембра 1914. године на положају Кличе-

вац код Ваљева, у леву ногу. 

Са својом јединицом повлачио се преко Албаније до Крфа. По до-

ласку на Солунски фронт починио је још неколико јуначких подвига. 

Тако је, на пример, приликом налета непријатељских војника 3. септем-

бра 1918. године, на положају Градешница бацао бомбе на њих и тако 

                                                      
21 Архив Југославије Београд, Фонд Краљевог двора, Збирка података о носио-

цима ордена Карађорђеве звезде и Белог орла; Влаховић, 1990, 441; Стани-
мировић, 2010, 61-62; Казивање Живана Ракића, земљорадника из Јабучја; 
Казивање Радисава Ристића, пензионера из Радљева; Подаци из матичних 
књига за Радљево; Запис са надгробног споменика на месном гробљу у Ра-
дљеву. 
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осујетио њихов силовити јуриш. За тај подвиг одликован је Сребрним 

војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Поред тог високог 

ратног одличја имао је сребрну и златну медаљу за храброст, Албанску 

споменицу и све три споменице за учешће у ослободилачким ратовима 

од 1912. до 1918. године. 

Пошто је имао само хектар обрадиве земље бавио се зидарским по-

словима, па је сазидао многе куће и друге објекте у Радљеву и околним 

селима. Доста се ангажовао и у земљорадничком задругарству па је не-

ко време радио и као продавац у задружној продавници. У политичком 

погледу припадао је Земљорадничкој и Демократској странци. Током 

Другог светског рата био је симпатизер народноослободилачког покре-

та, па је по ослобођењу као стари ратник, поштен и цењен човек биран 

у органе нове власти. 

У браку са Даринком (дев. Васиљевић из Радљева) имао је сина Ра-

дисава и кћери Љубинку и Смиљану. 

 ТАНКОСИЋ ВОЈИСЛАВ,
22

 мајор српске вој-

ске и комитски војвода (Рукладе, 28. IX 1880 – Тр-

стеник, 2. XI 1915). Отац Павле, по неким подаци-

ма Јовановић из Рукладе, а по другим пореклом из 

Босанске Крајине, бавио се казанџијским занатом 

и био је доста старији од мајке Миље. По завршет-

ку основне школе, породица се преселила у Бео-

град, где се Војислав уписао у Нижу школу Војне ака-

демије. У Војну академију уписао се 1899. у XXXII 

класи, да би је завршио 1901, после чега је као вод-

ник био распоређен у Шести пешадијски пук „Краљ Карол“. Са XV 

класом завршио је и Вишу школу Војне академије.  

Иако активни официр српске војске, у марту 1903. године, са гру-

пом демонстраната пркосио је Краљу својим учешћем у великим неми-

рима. Већ у мају 1903. године један је од најактивнијих у обарању по-

следњег Обреновића са српског престола и довођењу Петра I Карађор-

ђевића за краља Србије. Приписује му се да је лично побио браћу кра-

љице Драге Николу и Никодија Луњевицу. Поводом доласка династије 

                                                      
22 Архив Војно-историјског института, Београд, Фонд Досијеа персоналних по-

датака, К-1819/166; Илустрована ратна кроника, Београд, 1912; Влаховић, 
1990, 2-4 и 444; Краков, 1930, 103-104; Споменица XXXII класе Војне акаде-

мије, 1936; Живановић, 1955; Дедијер, 1966, 479; Николић, 1998; Стошић, 
1997, 690; Радојчић, 1991, 5; Радојчић, 1993, 8; Радојчић, 1999в, 12; Добро-

вољци у одбрани отаџбине, специјални прилог листа “Војска”, Београд, бр. 
26, од октобра 1999. године; Казивање Милоша Табића, пензионера и песни-
ка из Ваљева, 30. новембра 1999. године; Видић – Зиројевић, 1998, 44; Кази-
мировић, 1997, 353-354; Радојчић, 2000в, 3; Белић, 2005.  



Тамнавци – носиоци Карађорђеве звезде 

141 

Карађорђевића на власт одликован је октобра 1903. године Медаљом 

Краља Петра Карађорђевића. 

У својству члана четничке организације упућен је зими 1903/04 у 

Скопље, Битољ и Солун, где је радио на организовању четничких акци-

ја у Македонији. Септембра 1904. године први пут је одликован Кара-

ђорђевом  звездом. Танкосић је важио за једног од најодважнијих чет-

ничких војвода и за доброг стрелца. Године 1905. водио је чету у борби 

на Челопеку након чега је повучен у Србију. Године 1907/08. био је 

шеф горског штаба Источног Повардарја, што ће рећи командант свих 

чета на потезу од српске границе до Вардара. Водио је напад на бу-

гарску чету у селу Страцину 1908. што умало није изазвало српско-бу-

гарски рат. 

После анексије, формирао је у четничку школу у којој су припре-

мани добровољци за извршавање специјалних задатака у Босни и Хер-

цеговини. Био је члан „Младе Босне” и централне врховне управе орга-

низације Уједињење или смрт  (популарно зване „Црна рука“). 

У  командовао је Лапским четничким одредом, који је отпочео опе-

рације у турској позадини два дана пре избијања рата код карауле . 

Четничка чарка развила се у прву битку у Првом балканском рату. Срп-

ска војска однела је победу а Танкосићеви четници први су ушли у 

Приштину. У балканским ратовима, са својом четом учествовао је у 

скоро свим значајнијим борбама. По окончању балканских ратова поста-

је најмлађи мајор у Србији и добија други орден Карађорђеве звезде. Сви 

који су га знали и познавали веровали су да је пред њим успешна, чак 

сјајна официрска каријера. 

После 1914. године, аустроугарска влада га је у ултиматуму упуће-

ном српској влади сматрала одговорним за атентат на престолонаследн-

ика Франца Фердинанда, због чега је био притваран у штабу Дунавске 

дивизије I позива. 

 По избијању Првог светског рата постао је командант Добровоља-

чког одреда у, а затим Рудничког добровољачког одреда. За време битке 

на  командовао је посебном четом добровољаца и четника у саставу Лим-

ског одреда у источној Босни, потом код Лознице, Крупња, на Мачковом 

камену и др. За време повлачења српске војске 1915. као командант бата-

љона смртно је рањен у  код 1915. 

Од последица рањавања, умро је 1915. у својој 35. години живота у 

Трстенику. Његови војници су га однели и закопали тајно на Трстенич-

ком гробљу, али су Аустријанци ипак успели да га пронађу, откопају и 

након установљења идентитета, сликају леш, како би уверили јавност да 

је ипак мртав. Уз слику гроба и леша, објављен је и текст у коме су, осим 

обавештења како је „дошао крај Воји Танкосићу“, помињани престоло-

наследник, ултиматум њихове владе, као и детаљ о томе да је Танкосића, 

погибијом у њиховој балканској офанзиви сустигла заслужена казна.  
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У недељу 8. октобра 1922. године из Трстеника пренети су његови по-

смртни остаци и покопани на Новом гробљу у Београду. Учињено је то ка-

ко доликује истинском јунаку за слободу, независност и уједињење срп-

ског народа. Постоји и верзија да су његове кости предходно из Трстеника 

пренете у крипту цркве у Белим водама, где се наводно и сада налазе. 

Носилац је већег броја одликовања и других признања међу којима 

је: орден Карађорђеве звезде и официрски орден Карађорђеве звезде са 

мачевима IV степена, о чему је објављен указ 14611. У Београду, Нишу 

и још неким местима градске улице носе име војводе Танкосића. 

ТЕШИЋ ДУШАН,
23

 земљорадник и наредник (Новаци, 1879 – Ло-

гор Матхаузен,?). Потиче из бројне и угледне породице која се почет-

ком XIX века доселила из Лелића, села изнад Ваљева а води порекло од 

Анте Јовановића, кнеза подгорског из доба српских устанака и након 

њих. Отац Милијан и мајка Иконија, пољопривредници. Рано је остао 

без родитеља па се рано посветио пољопривреди. По угледу на оца био 

је велики љубитељ коња и страстан јахач. 

Слушајући приче о храбрости предака и родољубиве народне пе-

сме у њему се пробудио и развио слободарски дух. Међу првима пошао 

је у ослободилачке ратове које је Србија водила од 1912. године. На 

свом коњу и са прописаним наоружањем ступио је у прве борбене редо-

ве и учествовао у многим борбама и другим акцијама. Са њим у тим ра-

товима учествовало је још шест његових блиских сродника. Од одласка 

у Први балкански рат до своје смрти није долазио кући. Имао је чин на-

редника у коњици.  

Неки његови ратни другови сведочили су да је показао нечувено ју-

наштво. Нарочито у борбама против „швапских злотвора“ око Смедере-

ва. Голгота Србије није мимоишла ни њега. Крећући се албанским бес-

пућима у Драчу бива заробљен и интерниран у логор Матхаузен, где је 

умро. Из логора је по једном сапатнику послао фамилији сат као успо-

мену али га они никад нису добили пошто га је присвојио човек коме је 

дао да преда његовим ближњима. 

За заслуге на бојном пољу добио је више ратних одликовања: Оби-

лићев крст, Сребрни војнички орден Карађорђеве звезде са мачевима, 

једно француско одликовање и још неке медаље и друга признања. Не-

ка од њих су посмртно уручена члановима његове породице. Пошто му 

посмртни остаци нису пренети у домовину родбина му је подигла спо-

мен плочу на парохијској цркви у Новацима. 

                                                      
23 Влаховић, 1990, 444; Казивање Косане Тешић, домаћице из Новака (Душано-

ве снахе); Казивање Босиљке Воштинић, социјалног радника из Београда 
(Душанове унуке); Подаци добијени од Милоша Тешића, учитеља у Новаци-
ма. 
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Веома млад оженио се Марицом Лукић из Бреснице код Коцељеве. 

У браку су изродили доста деце али су им одрасли син Спасоје и кћери 

Драгана, Цвета и Десанка. 

 ЋИРИЛОВИЋ МАРКО,
24

 пољопривредник и резервни наредник 

(Новаци, 1883 – Битољ, 1916). Потиче из угледне сеоске породице која 

се у првој поливини XVIII века доселила из Дрлача код Љубовије. Отац 

Јован (1883-1904) био је познати економ, старешина велике породичне 

задруге, дугогодишњи председник новачке општине и народни посла-

ник, а мајка Миљана, рођ. Митровић, домаћица. Отац се женио два пута 

и имао четрнаесторо деце. Завршио је основну школу и бавио се пољо-

привредом на модеран начин.  

Благовремено је регулисао војну обавезу и стекао елементарна зна-

ња о употреби оружја и ратовању. Зато и није могао одолети позиву за 

мобилизацију иако је тек формирао сопствену породицу и почео да сти-

че децу. Био је борац I ескадрона II коњичког пука “Цар Душан” и уче-

ствовао у многим борбама оба балканска и Првом светском рату. Рато-

вао је у борбама на Дрини и Колубари а прошао је и албанска беспућа. 

Стигао је и на Солунски фронт и кренуо у освајање Кајмакчалана.  

Чим је чуо за погибију брата Милорада узјахао је своју кобилу “Зеку” 

и са групом ратних другова, похитао ка противничким положајима у наме-

ри да брата освети. Очевици тврде да је храбро и нештедимице улетао у 

противничке ровове и убио више њихових војника. У том изненадном и 

неравноправном окршају и сам је пао смртно рањен, на положају код Би-

тоља 1916. године. За тај и неке раније подвиге одликован је Сребрним 

војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима. Имао је још нека од-

ликовања и друга признања али она нису сачувана, па ни идентификована. 

Занимљиво је да је у том жестоком окршају на више места била ра-

њена и његова кобила “Зека”. Међутим, успела је да се повуче са ратног 

попришта и врати на положаје наше војске. Захваљујући ветеринарској 

помоћи и нези Маркових ратних другова потпуно се опоравила и пре-

живела Први светски рат. По ослобођењу чак се сама вратила у Новаке 

и не само да је наставила да верно служи својим домаћинима већ им је 

и младунце даривала. 

У браку са Зорком, зв. Христом Панић из мионичког села Виров-

ци изродили су две кћери и једног сина. Олга је била удата за Бранка 

Томића из Великог Поља код Обреновца. Јула је била удата за Мило-

ја Косанића из Стубленице код Уба, који је након Другог светског 

                                                      
24 Влаховић, 1990, 445; Радојчић, 1998б, 8; Радојчић, 1998в. 8; Подаци добије-

ни од Милоша Тешића учитеља из Новака; Казивање Бранислава Ћирилови-
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Томића, дипломираног економисте из Ваљева; Запис са надгробног споме-
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рата живео у Канади. Син Светозар Тоза Ћириловић (1908-1973) за-

вршио је основну школу и два разреда гимназије и бавио се пољо-

привредом у Новацима. 

ЋИРИЛОВИЋ МИЛОРАД,
25

 земљорадник и 

резервни капетан I класе (Новаци, 1877 – Кајмакча-

лан, 5/18. IX 1916). Он је старији син, већ поменутог 

Јована и Миљане (рођ. Митровић), а рођени брат 

Марка Ћириловића. После основне школе и пет раз-

реда гимназије завршио је и ратарску школу. Да би и 

практично усавршио стечена знања још две године 

провео је на стручном усавршавању у Чешкој. 

По повратку у домовину настојао је да стечена 

знања што потпуније примени на сопственом посе-

ду. Захваљујући стеченом знању и искуству, урођеној вредноћи и енту-

зијазму веома брзо је био запажен. Чим му је отац умро, иако веома 

млад преузео је старешинство над породичном задругом и не само да је 

сачувао велико породично имање већ га је унапредио и увећао. Актив-

но је учествовао и у друштвеном животу своје средине па су му повера-

ване разне дужности. Између осталог био је и председник новачке оп-

штине.  

Београдски дневник “Правда” за њега је написао” Ко га је једном 

упознао тај га је морао заволети. Милорад је био највећа честитост, 

пун љубави према свом народу. Поштење је блистало у сваком његовом 

послу и свачим што је радио трудио се да користи својој околини. Ка-

кав је био у грађанству као политичар такав је био и у војсци као офи-

цир. Исто онако као што је своје сељаке водио ка добру општине, та-

ко је и у рату предводио за добро отаџбине”. 

И заиста Милорад Ћириловић као резервни официр српске војске 

активно је учествовао у оба балканска и Првом светском рату. Својом 

храброшћу и витешким држањем истакао се у више борби и других ак-

ција. Посебно је био запажен у борби на Гучеву, где је у силном налету 

са својим војницима освајао читаве низове аустроугарских ровова. Ме-

ђутим, добро су га запамтили и Турци и Бугари у претходним балкан-

ским ратовима. 

Према војницима био је као родитељ – пун разумевања, нежан и па-

жљив. Сву своју плату делио је са њима. За њега се говорило да је витез 
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без страха и мане, узоран и вредан радник, оличење честитости и родољу-

бља, несебичан и племенит, настојао јед да увек буде у првим борбеним 

редовима са својим војницима. Због свега тога брзо је стекао подршку и 

поверење својих сабораца, који су настојали да га у свакој прилици следе. 

Као што је некад предњачио у настојању да спречи задржавање не-

пријатеља у Србији, тако је и на Кајмакчалану предњачио у жељи да их 

што пре протера из наше земље. Чета којом је командовао прва је иза-

шла на врх Кајмакчалана, висок 2 522 метра. И тек што је резервни ка-

петан I класе Милорад Ћириловић са својим војницима, после дужег 

времена, стао на тло слободне српске земље Врховна команда је свој 

дневни извештај завршила овим речима: “При овим сјајним јуришима 

нашао је херојску смрт резервни капетан Милорад Ћириловић, позна-

ти јунак са Гучева.”  

Сахрањен је у крипти Маузолеја на Зејтинлуку у Солуну (парцела 

19). Његово име и презиме прво је уписано на Споменику палим Там-

навцима – учесницима ослободилачких ратова од 1912. до 1918. године 

у градском парку на Убу, као једног од најхрабријих Тамнаваца. О ње-

говом јунаштву и погибији писале су многе новине и друга средства 

јавног информисања. 

За испољену храброст добио је два официрска ордена Карађорђеве 

звезде са мачевима IV степена. Прву је зарадио за хероизам испољен на 

Гучеву а другу за показано јунаштво на Кајмакчалану. Поред та два ви-

сока одличја имао је Орден Белог орла и још нека одликовања и друга 

признања. 

Био је ожењен Катарином из чувене породице Драгојловића из Ра-

ђевог Села крај Ваљева. У браку су имали пет синова и две кћери иза 

којих је остало бројно потомство. 

ЧОЛИЋ ДРАГОМИР,
26

 земљорадник (Шарбане, 1885 – Шарбане, 

9. фебруара 1944). Потиче из породице која се у другој половини XVIII 

века доселила из Суводања испод Медведника. Отац му Алимпије био 

је пољопривредник, па је и он продужио породичну традицију. 

Пошто је одслужио војни рок активно је учествовао у оба балкан-

ска и Првом светском рату. Био је изузетно пожртвован, сналажљив и 

храбар борац, па је починио и више херојских подвига. Због тога је од-

ликован војничким орденом Карађорђеве звезде са мачевима и још не-

ким другим одликовањима и признањима. 
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По доласку са фронта вратио се у место рођења. У политичком по-

гледу није испољавао неку запаженију активност. Од почетка Другог 

светског рата определио се партизански покрет и на разне начине га по-

магао. Прихватао је и крио Андрију Мазињанина, једног од организато-

ра и вођа партизанског покрета у Тамнави и још неке илегалне раднике. 

Како то није могло остати незапажено третиран је као симпатизер и са-

радник партизана па су га четници хапсили и затварали. Био је у затво-

ру у Убу и Ваљеву, где је вршено његово мучење и саслушање. Пошто 

ништа није признао а других доказа нису имали после неколико дана 

пуштен је кући. Два дана касније, око три сата по поноћи, у његову ку-

ћу упала је четничка тројка, под командом Будимира Илића Церског и 

затражила да пође са њима у штаб њихове бригаде код Општине у Ра-

дљеву. Знајући шта му се спрема покушао је да им побегне у мрклој но-

ћи. Међутим, четници су отворили ватру из ватреног оружја и убили га у 

потоку. Потом су га заклалили, извадили му срце и исецкали га по путу. 

Био је ожењен и имао четворо деце. У време његове погибије њих 

троје је било у животу. 
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ографском лексикону ваљевског краја, књ. 2, свеска IX Ваљево, 2001. 

− Радојчић, 2001б, 358-359 – Радојчић Милорад: Марковић Тома у Био-
графском лексикону ваљевског краја, књ. II, св. X, Ваљево, 2001. 

− Радојчић, 2001в, 265 – Радојчић Милорад: Знаменити Тамнавци 19. ве-

ка, у првој књизи “Наши преци”, Уб, 2001. 
− Радојчић, 2001г, 363-364 – Радојчић Милорад: Мартић Александар – 

Алекса у Биографском лексикону ваљевског краја, књ. II, св. X, Ваље-
во, 2001. 

− Радојчић, 2007а, 102 – Радојчић Милорад: Мирковић Милан у Био-
графском лексикону ваљевског краја, , књ. III, св. XII, Ваљево, 2007. 

− Радојчић, 2007б, 171-172 – Радојчић Милорад: Ненадовић Андрија у 
Биографском лексикону ваљевског III, св. XIII, Ваљево, 2007.  

− Радојчић, 2007в, 219 – Радојчић Милорад: Николић Милорад у Био-
графском лексикону ваљевског краја, књ. III, св. XIII, Ваљево, 2007. 

− Радојчић, 2007г, 254 – М. Радојчић: Остојић Иван у Биографском лек-
сикону ваљевског краја, Ваљево, књ. III, св. XIV, 2007. 

− Радојчић, 2007д, 25 – Радојчић Милорад: Поповић Светислав у Био-
графском лексикону ваљевског краја, књ. III, св. XVI, Ваљево, 2007. 
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Биографском лексикону ваљевског краја, књ. III, св. XVI, Ваљево, 
2007. 

− Радојчић, 2009, 277 – Радојчић Милорад: Јанковић Драгослав, у Срп-
ском биографском речнику, књ. IV, Нови Сад , 2009 

− Сећање бораца 1996, 469 – Сећање бораца Ваљевског народно-ослобо-

дилачког партизанског одреда, том II, Ваљево, 1996  
− Споменица XXXII класе Војне академије, 1936 – Споменица XXXII кла-

се Војне академије, Београд, 1936. 
− Споменица седамдесетпетогодишњице Војне академије, 1925, 288 – 

Споменица седамдестпетогодишњице Војне академије 1850-1925, Бе-
оград, 1925,  

− Србија у ратовима, 1972 – СРБИЈА У РАТОВИМА 1912-1918. с освр-

том на ваљевски крај, Ваљево, 1972. 
− Станимировић, 2010, 61-63. и 67 – Станимировић Миодраг: Источна 

Тамнава – Бргуле и околина, Обреновац, 2010. 
− Стошић, 1997, 690 – Стошић Адам: Под небом Крушевца, Београд, 

1997. 

Штампа 

− Андрић, 1994, 121 – Љубисав Андрић: О страдању ваљевске војске на 

Великом Извору и Тешици, Календар “Ваљевац”, Ваљево, 1994. 
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− “Видовдан”, 1919, 104. и 105 – “Видовдан”, Београд – Женева, 1919, II књ. 
− Добровољци, 1999 – Добровољци у одбрани отаџбине, специјални при-

лог листа “Војска”, бр. 26, од октобра 1999, Београд, 1999. 
− Лештарић, 1984, 139-144 – Лештарић Милан: Земљорадничко задругар-

ство у Врелу, Гласник Историјског архива Ваљево, бр. 19, Ваљево, 1984. 
− Петронић, 1994, 3 – Петронић Б.(ранислав): Убска здања ( VII), “Там-

навске новине”, Уб, 18. август 1994. 
− Правда”, 1940, 7 – Правда”, Београд, 4. септембра 1940.  
− Радојчић, 1991, 5 – Радојчић Милорад: Из наше прошлости: Тамнавац 

који је уздрмао Хабсбуршку монархију, „Напред“, Ваљево, бр. 2216, од 
12. јула 1991. 

− Радојчић, 1995, 9 – Радојчић Милорад: Ђорђе Влајковић, “Тамнавске 
новине”, Уб, бр. 376, од 5. децембра 1995. 

− Радојчић, 1997б, 9 – Радојчић Милорад: Стеван Вишњић, “Тамнавске 
новине”, Уб, бр. 383, од 20. марта 1997. 

− Радојчић, 1998в, 10 – Радојчић Милорад: Век задругарства у Врелу, 
”Тамнавске новине”, Уб, бр. 425, од 10. децембра 1998. 

− Радојчић 1985, 6 – Радојчић Милорад Личности чија имена носе наше 

улице (4): Алекса Мартић, „Тамнавске новине“, Уб, бр. 159, од 15. но-
вембра 1985.  

− Радојчић, 1996, 33 – Радојчић Милорад: Учесник четири рата, “АБВ 
хроника“, Лазаревац, бр. 23, од априла 1996. 

− Радојчић, 2000, 3 – Радојчић Милорад: Где почивају завичајни велика-

ни: Војислав Воја Танкосић, „Реч недеље“, Ваљево, бр. 17, од 13. марта 
2000. 

− Радојчић, 2012, 16-17 – Радојчић Милорад: (Не)познати суграђани – 

Стеван Вишњић – Витез Карађорђеве звезде, ББ глас, бр. 77, Бајина 
Башта, 25. мај 2012.  

− Радојчић, 2012, 15 – Радојчић Милорад: Знаменити Тамнавци – Мило-

рад Николић, витез Карађорђеве звезде, „Глас Тамнаве“, Уб, бр. 77, од 
6. септембра 2012. 

− Радојчић, 1993, 8 – Радојчић Милорад: (Не)заборављени Тамнавци (5): 
Човек који је уздрмао Хабсбуршку монархију, „Тамнавске новине“ Уб, 
бр. 298, од 6. фебруара 1993. 

− Радојчић, 1999в, 12 – Радојчић Милорад: Мале завичајне занимљиво-

сти: Војвода Танкосић је рођен у Рукладама, “Напред”, Ваљево, бр. 
2641, од 10. септембра 1999. 

− Радојчић, 1998а, 5 – Радојчић Милорад: Ћириловићи из Новака, “На-
пред”, Ваљево, 23. и 30. јануар и 6. фебруар 1998. 

− Радојчић, 1998б, 8 – Радојчић Милорад: (Не)заборављени Тамнавци - 

Браћа Ћириловићи из Новака, “Тамнавске новине” Уб, бр. 424, од 26. 
новембра 1998. 

− “Службени војни лист” бр. 479-481, 487 за 1915. годину – “Службени 

војни лист” бр. 479- 481, 487 за 1915.  
− ”Српске новине”, 1916, 3 – „Српске новине”, Крф, бр. 66, од 8. септем-

бра 1916.  
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− Шематизам Србије, Београд, 1899-1912, 1914 – Шематизам Србије, 

Београд, 1899-1912, 1914. 

Казивања 

− Живко Бојић, земљорадника из Тулара (сина Миладина Бојића); 
− Драгана Васиљевић, зуботехничарка из Београда (унука Стевана Ви-

шњића). 
− Младен Влајковић, потпуковника ЈНА у пензији из Ваљева (сина Ђор-

ђа Влајковића). 
− Босиљка Воштинић, социјални радник из Београда (унука Душана Те-

шића) 
− Љубисав Димитријевић земљорадник из Тулара (унука Радоја Дими-

тријевића). 
− Живана Јанчић, домаћица из Уба (кћерка Милорада Николића). 
− Живорад Јанчић, КВ радник из Уба (унук Милорада Николића). 
− Бранко (Николе) Јевтић, земљорадник из Врела (унук Богосава Јевтића). 
− Проф. др Предраг Јовановић, универзитетски професор грађевине из 

Шарбана у Београду. 
− Др Младен Ковачевић, лекар – хирург из Слатине у Ваљеву.  
− Мирчета Ковачевић, дипломирани правник у пензији из Слатине у 

Панчеву (Властимиров сестрић). 
− Рајко Ковачевић, новинар из Слатине. 
− Милан Косанић, учитељ из Стубленице у Дружетићу код Коцељева 

(унук Алексе Мартића) 
− Андрија Мазињанин, друштвено-политичког радника из Уба у Ваљеву. 
− Петар Марковић, поштар из Врховина у Убу (унук Томе Марковића). 
− Стојанка и Радиша Миловановић, пензионера из Лајковца (кћерка и 

зет Томе Марковића). 
− Димитрије Мирковић пољопривредник из Врховина (син Милана 

Мирковића)  
− Петар Мирковић, пољопривредник из Врховина (унук Милана Мирко-

вића) 
− Слободан Нешић, службеник ОУП из Врховина у пензији. 
− Милан Олбина, пензионер и учесник НОБ-а из Совљака. 
− Илија Пејовић, земљорадник из Каленића. 
− Милутин Мића Поповић, шеф Месне канцеларије Кожуар у пензији из 

Вуконе. 
− Драгослав Радивојевић службеника из Стубленице у Убу (унук 

Властимира Радивојевића). 
− Обрен Радовановић, земљорадник и ратник из Дупљаја код Ваљева. 
− Живан Ракић, земљорадник из Јабучја код Лајковца. 
− Радисав Ристић, пензионер из Радљева. 
− Бранислав Сарић, професор одбране и заштите из Тулара у Убу. 
− Ђура Старчевић, пензионер и учесник НОР-а из Уба. 
− Милан Старчевић, службеник из Уба. 
− Славко Стијачић, дипл. инг. геодезије у пензији из Београда. 
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− Милош Табић, пензионер и песник из Ваљева. 
− Тихомир Терзић, пуковника ВЈ из Тулара у Београду. 
− Косана Тешић, домаћица из Новака (снахе Душана Тешића) 
− Милош Тешић, учитељ из Новака. 
− Предраг Тешић, пензионер и учесник НОР-а из Уба 
− Живота Томић, дипломирани економиста из Ваљева. 
− Бранислав Ћириловић, дипломирани грађевински инжењер у Београду 

из Новака  
− Зоран Цветковић, правник у пензији из Врела у Ваљеву (унук Милана 

Лештарића). 

Остало 

− Милорад Ашковић: Аутобиографија (рукопис), чува се у Српској 
академији наука и уметности у Београду, сиг. бр.14612. 

− Богољуб Танасијевић: Хроника Уба ( рукопис у поседу М. Радојчића) 
− Подаци добијени од Милутина Ђоке Јовановића, публицисте из Уба; 

Богољуба Боце Танасијевића, правника и друштвено-политичког 
радника из Стубленице и Милоша Тешића, учитеља из Новака. 

− Записи са надгробних споменика у Врелу, Врховинама, Новацима, 
Радљеву, Стубленици, Убу и Црвеној Јабуци. 

Summary 

Tamnava people massively participated in the liberation wars from 1912 
to1918. Many of them were brave and fearless fighters, so it is not unusual that they 
received public acclaim, awards and other recognitions. In addition to numerous 
medals for military service, diligent service and courage, dozens of them received 
several national and international awards. 

Of course, the most important among those is the medal of Karađorđe’s star 
with swords. In that period, that highest war decoration was awarded to a total of 26 
Tamnava heroes, including Dragomir Čolić. Dragomir Čolić is not mentioned as a 
bearer of this medal in published lists so far, but he can be found as one in other 
historical sources. Among the decorated heroes were two brothers Marko and 
Milorad Ćirilović from the village of Novak. From all of the men who received this 
medal, only four were given the officer’s decoration, while the remaining 22 
received military decoration of Karađorđe’s star with swords. Two of the officers 
were even awarded with two of this high ranked decoration. However, we should 
keep in mind that acclaimed chetnik and major of Serbian army Vojislav Voja 
Tankosić had two Karađorđe’s stars, one with and one without swords, while 
Milorad Ćirilović received two medals, and both of those were Karađorđe’s star with 
swords.  

Regardless of this, one might say, impressive number of decorated men, it 
should not be ruled out that there are more men who received this medal also. In 
relation to this, we should keep in mind that major Mihailo Madžarević had three 
medals of Karađorđe’s star with swords, but still it is unknown where he was born, 
being that it was determined with certainty that he has no relative connections with 
family Madžarevic from the village of Bobova near Valjevo, as was thought so far, 
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and that all chances are that he was born in some other village in Tamnava County 
of Valjevo District. There were claims that some other inhabitants of Tamnava from 
Ub municipality had Karađorđe’s star, but we determined that is was not true and 
that these claims referred to some other medals like Medal for Bravery or Memorial 
medal for the withdrawal of Serbian army through Albania.  

Form the total number of heroes awarded with this medal from Tamnava, only 
7 of them did not survive the atrocities of the war, while 19 of them returned to their 
homes. Four of those who returned died in the Second World War. Here we should 
specially mention knight Aleksandar – Aleksa Martić, a wealthy farmer from village 
of Sovljak near Ub, for his courage in the Second World War. Most of the knights 
from Tamnava who received decoration of Karađorđe’s star with swords lived same 
way as they did before the First World War – quietly and modestly. 
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„Правда“ је најавило да ће тело убијеног краља Александра бити погре-
бено у Раковици, а да ће краљица Драга бити сахрањена на Новом Гро-
бљу у Београду. Међутим, тела су им пренета у болницу на обдукцију, а 
затим је потпоручник Драгољуб Вуковић добио наређење да их у најве-
ћој тајности по ноћи сахрани. Пренели су их у цркву Св. Марка у Бео-
граду где је за то отворена гробница Анке Јеврема Обреновића. Гробни-
ца је затворена без икаквог натписа на плочи. Ни шири круг завереника 
није упознат са овом чињеницом и она је чувана као „државна тајна. 

Исте ноћи, Драгољуб Вуковић је добио обавештење да је наредбом 

новопостављеног министра војног ђенерала Јована Атанацковића, по-

стављен за водника Петог пешадијског пука у Ваљеву. Позван је да по 

пријему наређења одмах напусти Београд и да све остане као највећа 

„војна тајна“, што је и учињено.  

Катарина Бирчанин била је чукунунука Илије Бирчанина, „оборкне-

за испод Медведника“, како га је Филип Вишњић опевао у песми „По-

четак буне против дахија“. Њен отац, Маријан Бирчанин, Илијин прау-

нук, био је ваљевски трговац. Породица Катарине Бирчанин била је ду-

боко поштована у целом крају Колубаре и Јадра. Када је посечен кнез 

Илија, и пошто су тела, његово и кнеза Алексе Ненадовића „стајала ви-

ше сати ниже ћуприје на пољици на Колубари“, Илијин момак Милић 

Кедић однесе тело у манастир Ћелије, где га и сахрани. 

Каја, како су Катарину сви од милоште зва-

ли, и Драгољуб Вуковић, обећали су се једно 

другом у Ћелијама. Три године, након досељења 

у Ваљево, Драгољуб се оженио Кајом. 

Драгољуб је добио нови дом, Кајину мираж-

џијску кућу у Ваљеву у улици Кнеза Милоша 

број седамдесет, „приземну, са гостинском, спа-

ваћом и дечијом собом, са три прозора са улице, 

а у авлији у продужетку су биле трпезарија и куј-

на; затим у дну авлије штала и шупа и пумпа за 

воду“. Крај се звао Брђани, по брдашцу које се 

лагано отискивало у Ваљево. Са њега су се код 

Кајине куће рачвасто сливала два пута којима су 

сељаци и сељанке са воловским колима улазили 

право у чаршију. У тој атмосфери, у корен балканског сукоба, рађала су 

се Вуковића деца:1
 кћери Бранислава и Јелисавета и синови Момчило и 

Милан.
2
 

                                                      
1 Катарина Бирчанин је на порођај, по инсистирању свога супруга, одлазила у 

Београд, због, претпостављамо, бољих здравствених услова које је београд-

ско здравство пружало.  
2 Преминуо недуго по рођењу. 

Драгољуб Вуковић
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 Драгољуб, иако је био рођен у Београду, сродио се са Ваљевом. 

Упознавао је свако околно село, не само приликом бројних вежби и ма-

невара, већ и приликом посета пријатељима, са супругом, као доцније и 

са њиховом децом. У те посете и обиласке, ишли су најчешће пешице, 

али врло често и колима, која су увек имали.  

 Путање тих шетњи и обилазака, заплавиће талас сарајевског атен-

тата. Драгољуба ће рат затећи на служби у Ваљевској пуковској окру-

жној команди, где му је командант био пуковник Љубомир Симић. Када 

је тринаестог јула 1914. године3
 оглашена мобилизација војске, било му 

је тридесет четири године. Пре поласка у рат, примио је благослов од др 

Николаја Велимировића, свог вршњака и пријатеља, рођеног у Лелићу 

децембра 1880. године, истог месеца и године када и Драгољуб.4 Ускоро 

ће, уместо Николајеве руке, над својом главом угледати тамно небо над 

Цером.  

За време борбе на Великом Грацу, првог дана Церске битке – трећег 

августа 1914. године, око подне, експлодирала је у његовој близини јед-

на граната. Оборен је на земљу и изгубио је свест. Експлозије се никада 

није више сетио, само се сећао да је након неба над Цером, над собом 

угледао поново Кајино лице. Од супруге је чуо оно што су њој препри-

чали војници који су га допремили до дома: наместили су га на коња, 

али он није могао усправно седети, него је целог пута био погнут, при-

државан од војника са леве и десне стране. У таквом положају прешли 

су четрдесет километара. Успут су му мокрим крпама хладили главу. 

Његова супруга му је причала, да му је, када су стигли и одело било мо-

кро од непрестаног квашења.5 

У Ваљево је 15. августа стигао престолонаследник Александар. У 

подне је, тог дана, Драгољуб, заједно са ђенералом Леонидом Соларови-

ћем, комадантом Дринске дивизијске области, изашао да дочека уваже-

ног госта. Престолонаследник је стигао тек у пола пет, поподне тога да-

на. Одсео је у кући Николе Јовановића. Ђенерал му рапортира да је ста-

ње у гарнизону такво, да као да о гарнизону нико не води рачуна и да је 

пропао од посла: осамнаест дана ради и дан и ноћ. И Драгољуб је исцр-

                                                      
3 Датуми су унети по старом, Јулијанском календару. 
4 Међу фотографијама из заоставштине господина Момчила Вуковића, препо-

знајемо и фотографију на којој се налазе др Николај Велимировић и Драго-

љуб Вуковић. На тој фотографији је забележен тренутак када Вуковић прима 

благослов од господина Велимировића. 
5 У периоду од 17. јула 1914. године до 17. децембра 1929. године, по старом 

календару, Драгољуб Вуковић, водио је дневник у коме је описао догађаје из 

периода Првог светског рата и прве године формирања нове државе, краље-

вине СХС. Дневници су вођени у више свезака, различитог формата. Подаци 

из ових дневника, приређени од стране његовог сина Момчила Вуковића, би-

ли су нам значајан извор података о биографији Драгољуба Вуковића. 
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пљен. Ђенерал га је предложио за ађутанта, што он није био у могућно-

сти да прихвати. Осећао је последице услед контузије након експлозије 

на Грацу, које су му онемогућавале нормално функционисање.  

Деветог септембра у Ваљево је дошао краљ Петар, због рањавања 

принца Ђорђа на Мачковом Камену. Тог је дана Драгољуб био на пре-

гледу код доктора Аврама Винавера, који, заједно са докторима Ђорђе-

вићем и Николајевићем, одлучује да га пошаље у Моравску војну бол-

ницу у Ниш.  

У Ниш стиже 25. септембра. У октобру, приликом једног изласка у 

град, налеће на принца Ђорђа, пред чијим се аутомобилом и његовом 

вожњом Нишлије згражавају: „Не си је чудо, Георгије, тера си га...!“  

Од принца Ђорђа је, октобра те године у Нишу, у хотелу „Европа“, 

Драгољуб добио икону Светог Николе на дар, освећену и донесену са 

Атоса.  

Био је то златни октобар српског ратишта. Ускоро ће нишлијско ок-

тобарско лишће засути крваве стазе албанских планина. Са иконом Све-

тог Николе, коју је носио, коју је скривао, гледао и са којом је разгова-

рао, прећиће Драгољуб Вуковић Косово, Метохију, Црну Гору, Албанију 

и стићи у Валону. Потом ће са њом препловити море до Крфа, а потом 

од Крфа до Солуна и преко Кајмакчалана, Македоније и стиће до Ваље-

ва. Ту ће је донети и своме сину Момчилу - Моми, како га је од мило-

ште звао. Те вечери, када је стигао у дом, као и увек, цела породица је 

отишла у гостинску собу и помолила се. Но сада, у очевом присуству, 

завршили су молитву, пред иконом Светог Николе, захвалницом: „Хвала 

ти Господе Боже што си нам оца вратио живог из рата.“ 

Момчило Вуковић, рођен 24. септембра 1911. године у Београду, 

умро је у Минхену 26. априла 1984. године,6 где је и сахрањен на гро-

бљу Нордфридхоф, у северном делу града.
7
 По милости судбине био је 

писац и публициста. По гневу судбе, изгнаник и боем. 

Основну и средњу школу завршио је у Ваљеву. Из дана ваљевског 

школовања, остао је један запис о једном дивном путовању ученика та-

дашње ваљевске Гимназије: “Био сам ђак гимназије у Ваљеву и припад-

ник Ваљевског Стега извидника и планинки, који је припремио екскур-

зију од двадесет шестог до тридесет првог јула 1923. године, о којој је 

изашла штампана књижица на четрдесет пет страница под насловом „С 

Колубаре на Дрину“. 

У ескурзији су суделовали: Владимир Аљбицки, професор ваљев-

ске Гимназије; Драгољуб Обрадовић, суплент ваљевске Гимназије - 

старешина Стега; Алекса Струнџалић, матурант ваљевске Гимназије - 

                                                      
6 Датуми су дати по новом, Грегоријанском календару. 
7 Сви подаци у тексту о господину Момчилу Вуковићу Бирчанину су добијени 

од његове поћерке, госпође Хер – архивска грађа у приватном власништву и 

из часописа „Бели орао“ . 
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стеговођа. Њих су пратили тадашњи и бивши ученици: Михаило Лазић, 

Лазар Лазић, Милан П. Марковић, Милош Савчић, Бранислав Васић, 

Живан Ј. Илић, Јовиша Лазић, Никола Радосављевић, Борисав Благоје-

вић, Ђока Баћановић, Бора Петровић, Михаило Ристановић, Влајко Ма-

тић и Момчило Вуковић. 

Рожањ је, како су тада учили ваљевске извиднике, било је име наше 

најмлађе и најкрвавије повеснице. Киша их је ухватила под самим вр-

хом. Сачекаше да непогода престане скривени у жбуњу, па наставише. 

Уђоше у неку стару шуму, овде-онде проређену гранатама. Свуда су се 

још увек видели ровови, по њима конзерве, чауре, кости. На падини ве-

лико војничко гробље ограђено плотом - варош мртвих.  

„Снага мртвих је страшна“, сећао се дуго година потом, у емигра-

цији, господин Вуковић. Незабораван му је остао врх Рожња, без дрвећа 

- велика и пространа ливада. Испод њега је наишао на извор. Напише се 

водом са тог извора. Излазећи из шуме, на левој страни извидници угле-

даше људски костур. Разгледају лобању. На десној страни изнад слепо-

очнице зрно је ушло у мозак, округла правилна рупа, а од ње пукотине 

лево и десно. Можда је настрадали са суседних планина, можда са Ти-

рола, мисле. Жале што им нису ту ашови да ове кости закопају. Мир им 

вечни! 

У подне, тридесетог јула 1923. године, залепршала се застава Прве 

чете ваљевског стега извидника и планинки на врху Соколског града. 

Извидници су трубом и узвицима „Ура!“ поздравили своју заставу. При-

зори које Момчило никада неће заборавити. Са врха Рожња и Сокола, 

као да је на хоризонту сагледао и своју будућност и одредио смер ка 

њој. Осећај отаџбине, који га је опио на оном извору у оној шуми под 

Рожњем, определио му је, и поред очевог противљења, ток будућег шко-

ловања.  

На Војну академију у Београду уписао се 1. октобра 1929. и завр-

шио је 1932. године. До 1934. године служио је у Гардијској коњици, 

посећивао је ваздухопловну школу у Новом Саду и служио у VI вазду-

хопловној бригади. Бива унапређен у чин капетана и постављен за ста-

решину прве и једине падобранске јединице Ратног ваздухопловства у 

војсци Краљевине Југославије.  

Пред сам освит немачке окупације Југославије, нашао се у војној 

мисији у Бугарској, где је заробљен. Заробљеног, Бугари га спроводе од 

једне до друге размештајне просторије, где уочава бројне немачке и бу-

гарске трупе распоређене на граници са Југославијом. О томе, пошто је 

пуштен, обавештава надлежне у војном гарнизону у Скопљу. Из Ско-

пља одлази за Београд, где на улицама затиче демонстранте. Двадесет 

седми је март 1941. године. 

Почетак рата га затиче у Сарајеву, на задатку пребацивања службе-

ника страних амбасада у которски залив. Ту га заробљавају Италијани и 



Жељко Марковић 

158 

до капитулације Италије, 1943. године, налази се у италијанском заро-

бљеничком кампу. Затим је спроведен кроз више немачких заробљенич-

ких логора, да би га крај рата затекао у логору Бремерворде, на северу 

Немачке, из којег га 1945. године ослобађају припадници канадског од-

реда савезничких трупа. Ослобођен је 1945. године, мршав и изнурен, 

правдајући тиме надимак Мумија, који је добио још раније од класних 

другова.8  

Према ратним архивама, из Југославије је 1941. године одведено 

око шездесет хиљада ратних заробљеникa, готово искључиво Срба; око 

четрдесет хиљада принудних радника и око дванаест хиљада политич-

ких интернираца. Укупно их је било у Немачком Рајху и Италији око 

сто дванаест хиљада. По завршетку рата вратило се свега њих непуно 

тридесет хиљада, док је око осамдесет хиљада одбило да се врати због 

промене политичког система. Овај број биће повећан за још тридесет 

хиљада оних који су се повукли пред упадом Црвене армије. Од тога 

броја Енглези су партизанима насилно предали десет хиљада људи.  

По завршетку рата, Момчило је најпре био официр за везу при бри-

танском Војном гувернеману у Бременфердеу. Затим је постављен за 

официра за везу при Тридесетом британском корпусу у Хановеру, при 

југословенској Краљевској војној мисији коју је водио мајор Марсел 

Марелић. Крајем септембра 1945. стигла је вест да ће краљ Петар II по-

сетити логор бивших ратних заробљеника у Оснабрику и тамошње вој-

ничко гробље. 

Био је 27. септембар – суморан и кишовит јесењи дан. Рано ујутро 

пошли су колима енглески пуковник Питерс, мајор Марелић и Момчило 

и када су стигли у логор, краљ се већ одмарао. Посетили су војничко 

гробље на коме је одржан кратак помен. Потом се краљ обратио Вуко-

вићу са позивом да дође што пре у Париз, где је и сам намеравао да се 

пресели.  

Крајем 1945, уз помоћ брата од стрица – Миодрага Вуковића, Мом-

чило успева да се пребаци у Париз. У Паризу је већ био Богољуб - ње-

гов старији брат од стрица. Почиње да ради као дописник „Америчког 

Србобрана“ и сарадник је у париском недељнику „Тел Кел“. 

                                                      
8 За Вуковића је везана једна надасве интересантна анегдота. Наиме, једном при-

ликом, док су га савезнички војници водили на место где је требао да буде ан-

гажован као преводилац, поред Вуковића и војника, пролазила је колона ци-

вила под војном пратњом. На Вуковићево инсистирање, из групе цивила из-

двојено је лице које се њему учинило сумњиво. Касније се испоставило да је 

то био Химлер, један од вођа Трећег рајха. Пажњу на себе Химлер је скрену 

тиме што му је врат био изразити бео у односу на лице, што је Вуковићу, који 

је заробљеништво провео уз припаднике СС трупа, значило да је носио висок 

оковратник, што је било карактристично за припаднике наведених јединица.  
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Краљ је у то време био још у Лондону. Припремао се за прелазак у 

Француску, али је имао потешкоћа са добијањем дозволе за улазак. Како 

му је од француских власти предочено – у Паризу му је претила опа-

сност по живот. Транзитном визом кроз Швајцарску, преко Монте Кар-

ла, на врло кратко стиже у Париз, одсевши у хотелу „Риц“. Одмах по 

краљевом доласку Момчило му предаје неколико својих елабората, из-

међу осталих и своје виђење кризе око Трста.
9
 

Момчило Вуковић у друштву краља Петра II (десно) 

Момчило Вуковић постаје приватни секретар краља Петра II. Краљ 

је за Лондон одлазио скоро сваког месеца. У Лондону је било највише 

дипломатских емиграната. Повремено би ишао и у Швајцарску, за које 

време је у његовом апартману остајао Момчило да га чува и да се јавља 

на телефон. Становао је недалеко од хотела, са братом од стрица - капе-

таном Богољубом Вуковићем, у улици Коњак Же број седам.
10

 

По краљевом преласку у Сједињене Државе Америке, 1948. године, 

Момчило се враћа у Немачку. Запошљава се код америчке армије у 

                                                      
9 Вуковић Бирчанин, 1975.  
10 Архивска грађа у приватном власништву Анемари Хер – Подаци из рукопис-

не грађе Момчила Вуковића о његовој рођаци Милени Павловић Барили: „На 

раскршћима светова“. 
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Европи, као цивилни чиновник. У Минхену упознаје Петронелу Нели 

Фром и она му ускоро постаје супруга и сапутник до краја живота.
11

  

У Минхену Момчило покреће издавање часописа „Бели орао“, орган 

Српске народне одбране у СР Немачкој и постаје његов доживотни 

уредник. У то време почиње да се активно бави писањем и списатељско 

занимање не напушта до краја свог века. Из Србије му, у коју није могао 

да се врати, сестра Бранка доноси икону Светог Николе. На тој икони 

он препознаје и не заборавља мапу пута, којим је његов отац Драгољуб 

прешао од Ниша, Албаније, Крфа и Солуна до Ваљева. А отуд од Ваље-

ва, стигао некако сада све до Минхена. Испод те иконе, наставља и про-

ширује свој списатељски опус. 

Објавио је историјске радове: „Гаврило Принцип“, „Победа братстве-

ника српско-православног храма у Трсту“, „Српски студентски покрет“, 

„Са Краљем Петром II Карађорђевићем у изгнанству“ и „Косовска битка“.  

Написао је следеће књиге: 12
 

„Краљ Александар I Карађорђевић (1888-1934)“ 

„Краљ Петар II Карађорђевић (1923-1970)“  

„Генерал Драгољуб Дража Михајловић (1893-1946)“ 

„Никола Пашић (1845-1926)“
13

 

„Голгота и васкрс Србије – очев дневник Првог светског рата“ 

„Вук СТ. Караџић (1787-1864)“ 

„Династија Немањића, жене владара, задужбине и црква (1168-1371)“ 

„Петар II Петровић Његош” (1813-1851)“ 
Међу необјављеним рукописима налази се роман „Карађорђе (1752-

1817)“ и радови: „Косовска битка 15. јуна 1389. године“; „О српском 

праву на Косово и Метохију“; „Др. Милован Миловановић – творац 

Балканског споразума“; „Деспот и гроф Ђорђе Бранковић и сеоба Срба 

са Партријархом Арсенијем Чарнојевићем (1645-1711)“; „Димитрије 

Туцовић – социалдемократа погинуо у Колубарској битци 1914“; „Тра-

                                                      
11 У посвети своје књиге „Краљ Александар I Карађорђевић (1888-1934) , Ву-

ковић је записао 29. септембра 1973. у Минхену: „Верном сараднику и сапат-

нику на заједничком путу живота, мојој жени Нели, посвећујем редове овога 

рада. Као што Ана Мариа, рођена Краус, Немица, пође за Вука Стефана Кара-

џића, оца српског језика и посвети њему и српству 46 година свога живота, 

тако и моја жена Нели, као и бројне друге, посветише своје животе нама у из-

гнанству и са нама српству, коме остадосмо верни до последњег даха.“ 
12 Књиге су објављене у Немачкој у издању аутора, у периоду од 1974-1983. го-

дине, у редоследу у коме су наведене. Штампане у офсету, у издању аутора и 

уз материјалну помоћ архитекте Волфганга Хер, супруг Бирчанинове поћерке. 
13 Октобра 1997. године у Србији је објављена књига о Николи Пашићу, аутора 

Момчила Вуковића Бирчанина, у библиотеци „Српски великани“, независна 

издања. Права на публиковање пренела је госпођа Нели Вуковић, удова 

аутора, како је у импресуму књиге наведено.  
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гична судбина госпође Милене Павловић Барили“; „Побијени Срби – 

политички емигранти“; „Постанак израза 'Велика Србија' и 'Великосрп-

ство' и различита значења“.  

У заоставштини Момчила Вуковића налазе се збирка фотографија. 

Ове фотографије сведоче на одређен начин и о годинама Првог светског 

рата, односно људима и догађајима које је тај рат понео у свој вртлог. 

Највећи део односи се на службовање Вуковића у војсци Краљевине Ју-

гославије, као и животу у емиграцији. Посебно истичемо документарну 

вредност ових последње наведених фотографија. На многима препозна-

јемо краља Петра II, принца Томислава, краљицу Марију, црквене вели-

кодостојнике и српске грађане који живе у иностранству. Писма адресо-

вана на Вуковића, од кнеза Павла, кнегиње Олге, принца Томислава Ка-

рађорђевића, бугарског краља Бориса, као и братства манастира Хилан-

дар, значајан су прилог успомени на Вуковића, људе и време у којем је 

живео.14
  

Ишчитавајући Вуковићево списатељско дело, на много места сусре-

шћемо се са Ваљевом и именима многих Ваљеваца. На истуреној, од 

домовине стази свога животног пута, стално је мислио о свом крају и 

пореклу. У знак пијетета, очевом презимену, додао је и мајчино – Бирча-

нин. Тиме је недвосмислено истакао своја осећања према граду из којег 

је потекао.  

Вуковић је укопан на једном гробљу, како смо навели, у северном 

делу града Минхена. Указом му је посредно одузето држављанство Ју-

гославије, али својим радом он је увек заливао успомену на земљу из 

које је поникао.  

У граду Ваљеву још увек постоји и улица и кућа и „место на коме се 

рачвају ваљевски путеви“. Један од тих путева повео је Момчила за за-

борав, други га враћа у Ваљево.  

Извори и литература 

− Архивска грађа у приватном власништву Анемари Хер, Тенерифе, 

Шпанија – Свеске ратних дневника генерала Драгољуба Вуковића. 

− Архивска грађа у приватном власништву Анемари Хер, Тенерифе, 

Шпанија – Лична преписка, заоставштина Момчила Вуковића Бирча-

нина и збирка фотографија из заоставштине Момчила Вуковића Бир-

чанина. 

                                                      
14 Приликом отварања изложбе „Кнез Павле Карађорђевић, краљевски намес-

ник 1934-1941“, 18. октобра 2010. године у Историјском архиву у Ужицу, го-

спођи Јелисавети Карађорђевић, ћерци кнеза Павла, писац ових редова пре-

дао је, уз посебно задовољство и част, за ту прилику приређен албум. У том 

албуму су се, поред фотографија на којима је био принц Павле, нашла и писма 

упућена Момчилу Вуковићу од кнегиње Олге и посебно од принца Павла.  
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− Вуковић Бирчанин, 1975 – Момчило Вуковић Бирчанин: „Краљ Пе-

тар II Карађорђевић (1923-1970)“, Минхен, 1975. 

− Вуковић Бирчанин Момчило: „Голгота и васкрс Србије“, Минхен 

1979. 

− Часопис „Бели орао“, орган Српске народне одбране у СР Немачкој. 

− Мемоарска грађа: казивања госпође Анемари Хер. 

Summary 

Momčilo Vuković Birčanin was born in Belgrade in 1911. He was the son of 

general Dragoljub Vuković and Katarina Vuković, born Birčanin. Lieutenant 

Dragoljub Vuković was one of the immediate participants in The May Overthrowing 

in 1903 on King Aleksandar Obrenović, after which he got transferred to service in 

Valjevo. There he marries Katarina, great-granddaughter of Duke Ilija Birčanin. 

Tragic destiny of Serbia led Dragoljub to fight in the First World War. Soon after his 

return from the War, his wife dies. He remains alone with three children: two 

daughters and one son – Momčilo. Following his father’s footsteps, Momčilo 

Vuković enrolls and finishes the army academy. The Second World War finds him 

as Yugoslavian Air force brigade captain. As a captain, he gets captured and taken 

into Italian military prisoner’s camp near Rome. After the capitulation of Italy, he is 

being captured by the German Wehrmacht forces. He was released by the Canadian 

Corps of allied military forces from Bremervörde camp, located in the northern 

Germany. After the War, he remains in Europe. During one of his visits to Germany, 

King Peter II invites Momčilo to move to Paris, which he accepts. There he 

performs the duties of king’s private secretary. When the King returns to United 

States, Momčilo returns to Germany, to Munich, and there he marries Petronella 

From. He starts publishing magazine “White Eagle" and becomes its lifelong editor. 

Apart from this, he starts writing and publishing books with themes related to 

Serbian history and famous Serbian historical figures. He died in Munich in 1984, in 

his seventy-third year. He was buried in Munich, on Nordfridhof cemetery in the 

northern part of the city. Years spent in exile he lived without Yugoslavian 

citizenship and he persistently denied German citizenship.  Through his publishing 

work, he kept his connection with homeland and that is quite enough to give him the 

citizenship for which he yearned for and deserved. 
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кратак захтев да се покаже или каже како је то уистину у прошлости 

било.“
3
 Фотографија као објективни, светлосни запис – снимак, показује 

како је то што је снимљена тада било и омогућава нам да сада то проу-

чавамо какво је било.  

Како време од снимања протиче, фотографија постаје све старија, 
тренутак њеног настанка све даљи у прошлости, а она сама све важнија 
за истраживаче те прошлости – постаје примарни материјални историј-
ски извор

4
. Поједине фотографије и њихове збирке припадају категори-

ји архивске грађе од изузетног значаја.
5
 

Фотографија и историја 

Од 1840. године када је снимљена прва фотографија у Србији па до 
данас, бројни фотографи, разним техникама снимања и технологијама 
израде, начинили су велики број „снимака прошлости“, од којих су мно-
ги драгоцени историјски извори велике вредности. (Треба  подсетити на 
фотографски рад М. Јовановића, Ђ. Станојевића, Р. Симоновића, Н. Зеге 
али и Б. Нушића и многих других.) Код нас постоји Историја фотогра-
фије, којом се баве стручни истраживачи, тако да постоји значајна лите-
ратура која је резултат њихових истраживања

6
. У свим тим делима је 

детаљно приказан историјски развој фотографије у Србији са нагласком 
на поједине ауторе и институције, њихове резултате, на развој фото-
графске технике и технологије и слично.  

И површан поглед на историографију у Србији даје утисак да се у 

њој фотографији придаје значајно место, јер се она користи у историји 

на више начина: 

1) као илустрација у текстуалном историјском делу – ово је начин на 

који се она најчешће користи у многим историјским књигама; (Међутим 

само у мањем броју дела се уз фотографију дају минимално потребни по-

даци о њој који морају бити наведени: име и презиме аутора, назив фото-

графије и година настанка; само ретки аутори поред ових наводе и остале 

потребне податке: димензије оригинала и врсту технологије израде.) 

2) као основни садржај историјске фото-монографије – постоје зна-

чајна дела које се односе на Балканске ратове, Први и Други светски 

рат, заснована на фотографијама из тог периода; 

                                                      
3 Митровић, 1996 – „Писати историју како је уистину било“, 105-136 
4
 „Под примарним изворима или изворима првог реда, историјска наука подра-
зумева остатке прошлости који су непосредно произашли из неког историјског 
догађаја, односно о њему аутентично могу посведочити, онако како се одиг-
рао.“ http:/sr.wikipedia.org/sr-el/Istorijski_pisani_izvor (приступљено 27. 01. 2013). 

5 Сл. гласник СР Србије, бр. 18/1979, Одлука Извршног већа Скупштине СР Ср-
бије о утврђивању архивске грађе од изузетног значаја која се чува у архивима. 

6 Дебељковић, 1977; Тодић, 1993; Малић, 2001; Малић, 2004; Малић, 2009. 
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3) као експонат историјске изложбе – приређене су и приређују се 

бројне изложбе фотографија са историјским темама; 

4) као експонат у музејским поставкама – у свим музејима се фото-

графије користе као илустративни експонати уз разнолике начине обра-

де и приказивања; 

5) као саставни део сајтова са историјском тематиком – многоброј-

ни сајтови са историјском тематиком на Интернету су незамисливи без 

фотографија, итд. 

Међутим „Историчари су већином имали амбивалентан однос пре-

ма овом медију, с обзиром на то да њихово професионално образовање 

није подразумевало анализу визуелних садржаја.“
7
 Историја би могла да 

има много више користи од фотографије, за шта је потребно да се про-

мени и унапреди однос према фотографији као историјском извору. О 

томе је први указао Ристић
8
 и дао значајне препоруке у вези са тим. Да 

би фотографија била коришћена као историјски извор потребно је 

имати у виду више ствари: њено проналажење, њену друштвену улогу, 

њен садржај и техничку природу као документа. 

Фотографске збирке у музејима и архивима 

Фотографије које се користе у историографији најчешће се налазе у 

музејима и архивима. Неки музеји имају богате збирке фотографија: 

Војни музеј (www.muzej.mod.gov.rs/sr), Историјски музеј Србије (www-

.imus.org.rs), Музеј историје Југославије (http://mij.rs), Музеј града 

Београда (www.mgb.org.rs), Етнографски музеј итд. На жалост, сем ос-

новних напомена о постојању збирки фотографија, на сајтовима нису н-

аведена њихови називи, а није могуће доћи до списка фотографија, нити 

до њих самих, већ за то треба остварити непосредан приступ преко -

кустоса који су задужени за збирке. Треба очекивати да ће се ситуација 

променити јер се у неким музејима ради на дигитализацији фотограф-

ских збирки. Примери како би то требало да изгледа могу се видети на 

сајтовима Матице српске9 и организације Виртуелни музеј српске и 

светске фотографије.
10

 

Архив Србије (www.archives.org.rs) има велику збирку фотографија, 

која је формирана од поклоњених, откупљених фотографија и фотогра-

фија које су ушле у Архив уз неки фонд. Обухвата период XIX и XX ве-

ка. Ова збирка фотографија није сређена, али постоји сумарни попис. 

Фотографске збирке поседују и међуопштински архиви у Србији. По-

ступак рада са фотографијама у архивима прописан је давне 1971. годи-

                                                      
7 Vels, 2006, 78. 
8 Ристић, 1991, 119-128. 
9 www.digital.bms.rs/ebiblioteka (приступљено 27. 01. 2013.) 
10 www.fotomuzej.com (приступљено 27. 01. 2013.)  
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не званичним упутством,
11

 које се и данас користи. (Промене у области 

фотографије, повезане са компјутеризацијом и настанком дигиталне фо-

тографије нису обухваћене овим упутством. У вези са тим треба указати 

на рад „Управљање збиркама фотографија“.
12

 Начин обраде велике гру-

пе фотографија описан у литератури
13

 је добар пример како се може 

унапредити архивски рад са фотографијом. Дигитализација има и своје 

негативне стране на које је указано у литератури
14

 уз препоруке како се 

оне могу избећи.) 

Гледано према техничко технолошкој природи у збиркама постоје 

све форме – врсте фотографија: дагеротипије, талботипије (калотипије), 

негативи на стаклу и на разним врстама нитратноацетатних филмова, 

микрофилмоване фотографије, фотографије на папиру и дигиталне фо-

тографије настале снимањем дигиталним фотоапаратом или скенира-

њем претходних врста. Ово је важно због корисника, јер за неке врсте 

приступ може бити ограничен. Такође приликом репродуковања и наво-

ђења, треба назначити врсту оригинала. 

Фотографске збирке су формиране по различитим критеријумима, а 

најчешће су груписане по временским раздобљима, према значајним 

догађајима, значајним личностима, фотографима који су их снимили 

итд. Мада је то ређи критеријум за формирање збирке фотографије, са 

историјског становишта врло је важно да се узме у обзир њен садржај – 

тема снимања. Према садржају фотографије се приликом истраживања 

могу разврстати на: портрете, групне снимке, објекте и предмете (згра-

де, мостове, машине, возила, оружје, алат...), пејзаже (насељене и при-

родне), природне појаве, догађаје... 

Приватне (личне и породичне) збирке фотографија 

Поред наведених у Србији постоји и огроман број приватних – лич-

них и породичних фотографија које до сада нису биле предмет посебне 

пажње историчара. Већу пажњу су им посветили истраживачи историје 

фотографије и приватни колекционари старе фотографије, који су одав-

но уочили њихов значај и вредност. Иако се неким фотографијама због 

гашења породица, одласка у друге земље и сл. губи траг или бивају 

уништене (бачене) још увек их има много у скоро свакој породици у Ср-

бији. У разним приватним колекцијама и породичним албумима (и ку-

тијама) постоји мноштво фотографија, које су снимали бројни знани и 

незнани професионални фотографи, али и аматери у многим српским 

насељеним местима. Ове фотографије понекад могу бити предмет отку-

                                                      
11 Uputstvo, 1971. 
12 Ritzenhaler, M. L. i drugi, 2004. 
13 Šeguljev, 2012, 373-380. 
14 Радовановић, 2010. 
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па, што и раде поједини приватни колекционари. Међутим, најчешће се 

ради о фотографијама које њихови власници желе да задрже у свом вла-

сништву, као породичну успомену, сведока традиције због неких других 

разлога. Ипак, захваљујући углавном предусретљивости њихових вла-

сника, уз одређене услове, заинтересовани истраживачи, могу их кори-

стити као историјски извор. Прва искуства таквог рада показују да се 

може доћи до врло драгоцених резултата, нарочито у вези са локалном 

историјом али и шире. 

Поред ових породичних фотографија, на исти начин пажњу треба 

обратити и на фотографије (и негативе) које постоје у фотографским 

радњама од којих се неке гасе и нестају. 

Друштвена улога фотографије и њена објективност 

Међу многим елементима друштвене природе фотографије посебно 

место заузима улога фотографије као историјског извора. Носиоци те 

улоге су у првом реду документарне и тзв. „лајф“ фотографије а у ма-

њој мери и све друге врсте. У даљем разматрању фотографије као исто-

ријског извора подразумеваће се да она у тој улози задовољава следећи 

опис документарне фотографије: „Субјективност фотографа мора бити 

до краја искључена. Не допушта се никаква деформација, никакво по-

мерање чињеничних вредности, трансформација лика помоћу светлости 

и екстремних углова снимања, недопустиве су примене разних технич-

ких помагала као што су широкоугаони објектив, мекоцртач, мулти 

призма и слично. Артистичке шпекулације код снимања, развијања 

филма и израде позитива у лабораторији су ствар егзибиција које овде 

нису допуштене. Питање стила, расположења и укуса фотографа није 

везано за реализацију оваквих захтева: неопходан је и довољан чист 

занат, нормално контрасно светло, нормална контрасна копија и то 

оштра и са ситним зрном.“15 Овим, претежно техничким карактеристи-

кама треба додати садржајно одређење: „Документарну фотографију 

карактерише поштовање изворног значења мотива снимања и свих од-

лика медија фотографије у сфери реалног приказивања снимљених са-

држаја. Она је историјски извор и документ.“
16

  

Поред овим дефиницијама недвосмислено одређених карактеристи-

ка фотографије које могу бити коришћене као историјски извор за ту 

њену улогу врло је важно узети у обзир могућност накнадне измене фо-

тографске слике, познате под именом „фото-монтажа“. Иако је прили-

ком снимања фото апаратом начињен објективан запис стварности на 

фото осетљивом медијуму (раније углавном филму, а данас електрон-

ском дигиталном сензору), тај запис касније може бити промењен на 

                                                      
15 Bukilica i Milovanović, 1982. 
16 Tošić, 2002, 16. 
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разне начине, тако да се коначна слика – фотографија разликује од ствар-

ности.  

Код аналогне фотографије измену реалности је могуће извести: 1) 

на самом негативу или 2) у процесу његовог претварања у позитив. Оба 

начина се најчешће називају „ретуш“ и они могу у великој мери угрози-

ти ваљаност фотографије као историјског извора о чему треба водити 

рачуна. Уколико се посумња у аутентичност, најбољи начин провере је 

упоређивање (сравњивање) негатива на филму и фотографије. Уколико 

негатив не постоји, сумње у манипулацију се могу отклонити пажљиви-

јом анализом садржаја, јер се већина манипулација не може идеално из-

вести и скоро увек остају неки трагови који указују на измену. (У вези 

са тим постоје познати случајеви у историји.) Ипак у већини случајева 

коришћења аналогне фотографија као историјског извора може се поћи 

од претпоставке да су оне аутентичније што су старије. 

Код дигиталне фотографије постоји далеко већа могућност манипу-

лације и спровођења измена које је врло тешко или уопште није могуће 

открити. Овде се подједнако лако измене могуће на дигиталном запису 

– фајлу и у поступку израде дигиталне фотографије, па код коришћења 

дигиталних фотографија као историјског извора треба бити посебно 

опрезан. Ово се такође односи и на дигитални запис настао скенирањем 

– дигитализацијом аналогне слике! Ипак, у новије време стварају се ис-

куства и сазнања о начинима откривања измена на дигиталној слици, 

што је вештина посебних стручњака, па их у случају сумње треба кон-

султовати. 

 Узимајући раније наведено фотографија и даље има важну улогу да 

буде (често незаменљив) историјски извор, при чему она има две групе 

корисника. Једну, већу групу, чине историчари који нису стручњаци за 

фотографију али је користе на описане начине, и другу мању, коју уг-

лавном чине фотографи и познаваоци фотографије, који се њоме баве 

као ствараоци или као истраживачи историје фотографије. Рад и једних 

и других дао је до сада значајне резултате. Као и у другим наукама, за 

ширење сазнања врло је важан интердисциплинарни приступ, који у 

случају фотографије отвара низ нових могућности. Овде ће даље бити 

речи о продубљивању улоге фотографије као историјског извора на ос-

нову повезивања њеног историјског и фотографског посматрања, дубље 

анализе садржаја и материјала – читања фотографије. 

Читање фотографије као историјског извора 

Постоји много начина на које се фотографија може посматрати. 

''Можемо анализирати формалне квалитете слике као што су компози-

ција, тон, контраст, оштрина, поза или поглед модела и сл. Фотографију 

можемо покушати и упоредити са осталим фотографијама из неког 

„правца” или покрета, пронаћи њено место у историји фотографије или 
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слично. Са друге стране, можемо разматрати контекст у коме је она на-

чињена, улогу фотографа или намену за коју је створена. Под контек-

стом у ком је начињена подразумева се најшири спектар „историјских, 

политичких, естетских или идеолошких околности.''
17

 
Приликом коришћења фотографије као историјског извора треба 

имати у виду две чињенице: 
1. фотографија је документ и треба је обрађивати као сваки други 

документ уз уважавање њене материјалне (технолошке) врсте и потребе 
за другачијим начином чувања, уз узимање у обзир да је важна и њена 
материјална природа; 

2. фотографија има свој садржај – слику који треба „читати“ на 
специфичан начин. Према њој се треба односити са нарочитом пажњом, 
која је потребна како би се открило све што се може добити правилним 
коришћењем фотографије као историјског извора.  

Одличан пример читања фотографија је аналитички приступ 
фотографијама И. Громана насталих 1876-78, који је дао нове закључке 
о разлозима њиховог снимања.

18
  

За читање фотографија корисне су и напомене које је томе дао Ста-
нимировић.

19
  

Свакако постоји потреба да се овај приступ фотографији боље ис-
тражи. У наставку су од 1) до 10) дате препоруке за поступање са фото-
графијама као историјским изворима до којих је аутор овог рада дошао 
кроз сопствена истраживања локалне историје.  

1) Најпре треба имати у виду да је понашање различито у зависно-
сти од тога где се фотографија налази. Ако се налази у институцијама 
онда оне одређују услове и начине претраживања, а збирке су најверо-
ватније уређене према Упутствo, 1971. Њима се може приступити на на-
чин и у време које треба раније планирати са архивистима и кустосима. 
Од њих је могуће добити помоћ и у „читању“ фотографија, али ипак 
при томе треба следити препоруке наведене од 3) па на даље. 

2а) Ако се фотографије налазе у приватним збиркама, да би се њи-
ма приступило потребно је обавити трагање и припремне активности. 
Фотографије се најчешће проналазе код неке особе у већем броју. Зато 
прво на лицу места треба извршити благу селекцију и одстранити ду-
пликате и небитне за предмет и време проучавања. Углавном пажњу 
треба обратити на старије фотографије. Најчешће су имаоци фотогра-
фија деца или рођаци претходних власника, па треба утврдити ко је из-
ворни власник фотографије и како су оне доспеле код садашњег имаоца. 
Уз његову сагласност и утврђивање броја, одабране фотографије треба 
привремено позајмити и понети са собом на даљу обраду и проучавање. 

                                                      
17 Stanimirović, 2008. 
18 Ристић и Радош, 2003, 197-210. 
19 Stanimirović, 2008. 
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2б) Прибављене фотографије треба поново пажљиво прегледати и 

по потреби одстранити некорисне. Све фотографије садашњег власника 

треба на полеђини у доњем левом углу, графитном оловком, означити 

почетним словима његовог имена и презимена и бројевима нпр. АБ01, 

АБ02 итд. Пре означавања треба проценити могући редослед настанка 

фотографија и поређати их од најраније до најкасније снимљене. Како 

фотографије после основног проучавања најчешће морају бити враћене 

садашњем власнику, пре тога треба их скенирати или фотографисати. 

(Оба метода имају својих предности и мана али је ипак бољи скенира-

ње.) То треба урадити у већој резолуцији, 300 dpi али је боље 600 dpi; за 

нарочито значајне фотографије или ако је оригинал мали, може се кори-

стити резолуција 1200 dpi. Приликом скенирања подесити тип на gryscalе 

ако је фотографија црно бела, а sepia или color ако је оригинал у сепиа 

верзији. После тога приликом снимања у меморију рачунара свакој треба 

дати име као што је ознака на полеђини, а фотографије једног власника 

сместити у посебан директоријум који је означен његовим пуним именом 

и презименом. То ће значајно олакшати касније претраживање. 

2в) Приликом враћања фотографија, од садашњег власника за сваку 
фотографију треба сазнати када је она снимљена, шта приказује и ко су 
људи на њој и те податке записати на посебном листу који на почетку 
садржи податке о изворном и садашњем власнику, а иза тога табелу са 
следећом структуром: 

озна-
ка 

годи-
на 

место димензије опис садржаја фотограф 

АБ01 1937. 
Осе-
чина

11х9цм Породица Андрић Богдана Борисав Лукић 

АБ02 1938. 
Ваље-
во

13х15цм Богдан са сином Луком Милка Антић 

Код записивања, имена људи наводити по реду слева на десно, а по 
редовима одоздо на горе. По могућству записати године рођења и смрти 
људи и друге податке о њима. Ако сви подаци нису одмах познати могу 
се касније допунити. Ови подаци су драгоцени за „читање“ фотографија. 

3) Радње описане у тачки 2в) треба урадити и ако су фотографије 
власништво неке институције, с тим што податке треба прибавити из 
њене документације и/или од архивисте и кустоса. Олакшање је ако 
одабране фотографије могу да се добију у електронском облику. 

4) Сваку фотографију треба посматрати и са техничке стране: на ка-
квом је папиру, које дебљине и боје, да ли је сјајни или матиран; да ли 
има назубљење и какво је; колике су јој димензије; да ли има паспарту, 
какав је и колики. 

5) Фотографију обавезно треба погледати и од позади и уочити 
ознаку папира или неку другу карактеристичну ознаку или натпис. 
Обратити пажњу на све детаље. Приликом посматрања позадине фото-
графије драгоцено је постојање текстуалних и других ознака. Ако их 
има више препоручује се да се скенира и полеђина. Ако је текст краћи 
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може се преписати. Треба проценити да ли је текст написан када је фо-
тографија настала или је дописан касније, јер тада можда није тачан. 
Посебну пажњу треба обратити на ознаке фотографа (или радње) наро-
чито ако постоји печат или суви жиг. 

На основу претходних прегледа потребно је дођи до оних података 
који су раније наведени као обавезни за фотографију као историјски из-
вор: садржај, место и време снимања, име и презиме фотографа. Ако 
ти подаци нису назначени или познати власнику треба извршити додат-
на истраживања као што су: упоређивања са сличним фотографијама 
које приказују исто место или догађај, повезивање са подацима који су 
нам познати или постоје у литератури, закључивања на основу података 
које ћемо сазнати пажљивим и детаљним „читањем“ сваке фотографије 
које треба обавити на начин описан у следећим тачкама. 

6) Садржај је оно што се види на фотографији, и из њега произила-
зи њен назив, при чему треба тежити да се то што тачније и прецизније 
одреди и назив забележи кратком јасном реченицом. Садржај чине: зе-
мљиште, објекти, људи, предмета, ствари и догађаји. При одређивању 
садржаја фотографију треба пажљиво погледати и са лупом, и увећану 
на компјутеру када је скенирана, у циљу тражења ситних детаља или 
онога што се на први поглед не уочава: обућу и одећу људи, детаље те-
рена; постојање лишћа на дрвећу, блата, барица воде или снега на зе-
мљи (у вези доба године); натписе на зградама и путоказима, ознаке на 
предметима и возилима; сенке и њихов правац, јер су важни сви детаљи 
који могу да се уоче. Они могу бити важни за опис садржаја и не треба 
занемаривати ни један детаљ, чак и ако нам наизглед није јасан или де-
лује непотребно. На основу тако сагледаног садржаја можемо се мисао-
но вратити у време настанка фотографије и историјски схватити њен са-
држај – догађај који је забележен на снимку. Прочитани садржај обаве-
зно записати за потребе каснијег коришћења.  

7) После садржаја користећи иста сазнања треба одредити место 

снимања са што прецизнијом локацијом: име насељеног места, дела те-
рена, улице. 

8) Ако је одређен садржај и место не би требало да буде тешко да се 
одреди и време настанка фотографије, ако не тачно, бар приближно. 
Ту код године нарочито могу помоћи уочено постојање или непостојање 
неке зграде или објекта за које знамо када су настали, а код месеци ста-
ње природе на терену. Наравно, класично је знање када се који догађај 
одиграо. 

9) За сваку фотографију треба одредити име и презиме фотографа 

који ју је снимио.
20

 Зато је потребно повезати више претходних података: 

                                                      
20

 Приликом тражења имена аутора за фотографије настале пре 1918. године 
обавезно консултовати детаљан преглед фотографа и атељеа, из тог периода, 
кога је сачинио Мирослав Александрић. (Аleksandrić, 2012).   
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а) време снимања фотографије и време живота и рада могућег фо-
тографа; 

б) његов начин композиције снимка; 
в) карактеристичан начин коришћења позадине – природна или ве-

штачка (платно, зид, студио и сл.); 
г) начин и техника израде фотографије (са или без паспартуа, са 

или без назубљења); треба претпоставити да је један фотограф имао је-
дан нож за назубљивање, па се по различитим назубљењима могу раз-
ликовати аутори – фото радње, мада то није увек тако; 

10) Нека фотографија је можда већ негде објављена са пратећим по-
дацима. Треба упоредити сопствене податке са подацима претходног 
истраживача. Могуће су разлике које треба додатно проверити. 

Начин „читања“ фотографије описан у тачкама 1) до 10), је  
примена стручног историјског метода описаног у Храбак, Б, 1996, на 
фотографију. Такво ''читање'' може донети значајну количину историј-
ских података на основу којих се може описати историјски догађај на 
који се фотографија односи. Удруживањем података са више фотогра-
фија тај опис може бити квалитетнији и потпунији.  

Припрема фотографије за објављивање 

Поред текстуалног саопштавања сазнања до који се дошло њеним 
читањем, треба објавити и фотографије, за шта оне морају бити припрем-
љене. По правилу то треба да буде оригиналан приказ без измена. Смеју 
се обавити само оне обраде које не мењају суштину онога шта фо-
тографија приказује: ако постоје оштећења настала после снимања и из-
раде фотографије она могу и треба да буду уклоњена, није потребно 
давати назубљење и паспарту па они могу бити одстрањени. За претва-
рање у квалитетну црно белу фотографију треба користити поступак 
описан у литератури.

21
 Обавезно навести димензије оригинала. Ако се 

користи део фотографије треба навести да је то изрез. При објављива-
њу, треба имати у виду ауторска права – прибавити потребне сагласно-
сти и извршити надокнаде. 

Примери истраживања локалне историје коришћењем 

фотографије као историјског извора 

Спроводећи сопствена истраживања историје варошице Осечина, 
аутор је прегледао и обрадио више приватних збирки фотографија, које 
су снимили најстарији осечански фотографи. У наставку су примери 
практичне примене анализе и идентификације по једне фотографије три 
фотографа, према изложеном упутству о „читању“ фотографије као 
историјског извора.  

                                                      
21 Матић, 2009, 260. 
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На слици 1. је први осечански фотограф Че-

домир Чеда Ђурђевић рођен 18. јуна 1903. год. 

у Осечини, као пето дете оца Матије, осечан-

ског трговца, пореклом из Остружња и мајке 

Андријане – Анке девојачко Ђорђевић. Раз-

болео се од туберкулозе и умро 1934. године. 

Његов брат Душан је имао каменорезачку ра-

дњу па је због посла Чеда научио да фотогра-

фише. Имао је велики апарат са ногарама (ста-

тивом). Поред слика за споменике Чеда је сни-

мао и Осечанце. Сачувано је пуно одличних фо-

тографија: портрета, парова, и мањих и већих 

група. Карактерише их одлична композиција и 

угао снимања, одлична оштрина и добро влада-

ње светлом, мада су све фотографије снимљене 

напољу. За позадину је користио косину брда са 

растињем или какав зид на коме је било раза-

пето црно платно. Фотографије димензија 9х14 

цм су рађене на квалитетном, тврдом папиру (на позадини је жиг у об-

лику коњске главе уоквирене потковицом), без озубљена, са белим пас-

партуом, ужим по дужим, а ширим по краћим странама. Понеке су са 

пуним форматом, без паспартуа. Поред људи снимао је и локале осе-

чанских мајстора и трговаца али и пејзаже Осечине.  

Од његових снимака осечански трговци, браћа Веселиновићи су 

издавали разгледнице Осечине између два рата. Претраживањем поро-

дичне збирке фотографија госпође Милице Урошевић (1929; девојачко 

Веселиновић) у Осечини, пронађене су две фотографије трговачке 

радње Крстивоја Веселиновића (1903-1984), које је снимио Чеда Ђур-

ђевић, као и једна разгледница исте зграде коју је такође он снимио, 

али на којој пише „Мануфактурно-Бакалска и Стакларска Трговина 

Браће Ј. Веселиновић“. На слици 2 је фотографија најстаријег изгледа 

радње, што је један од закључака „читања“ нађених фотографија. До 

тог закључка је се дошло упоређењем три фотографије, при чему је 

као најмлађа одмах одвојена разгледница, јер приказује напреднији из-

глед трговине, а и познато је да је Крстивој прво радио сам, јер је брат 

Борислав млађи 5 година. 

Друге две фотографије су врло сличне, али снимљене у различите 

дане, што се види по другачијем распореду изложене робе напољу и у 

левом излогу. Ипак временски размак између њих је мали јер је десни 

излог једнак на обе слике. Изабрана фотографија је квалитетнија, мада 

су обе снимљене по облачном дану и мекше него остали Ђурђевићеви 

снимци. Избор облачног дана је наизглед погрешан, али ако се зна да је 

радња била окренута на северну страну, средина дана би била неповољ-

1. Чедомир Ђурђевић, 
аутопортрет око 1924, 
9х14цм, фото-папир, 
Осечина, обрађено 
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на јер је фасада у сенци. По јутарњем светлу са леве стране, фасада би 

добила пластичност, али би изложена роба правила сенке које би квари-

ле прегледност слике. 

Даљим читањем може се уочити да су у радњи продавани: бокали, 

уљне порцуланске лампе, фењери, металне чиније, порцуланске шољи-

це, свећњаци, неко флаширано пиће, стаклени прућем оплетени балони 

у три величине, и вероватно још неко друго посуђе. Поред посуђа у рад-

њи је било и разних тканина и штофова у трубама, завеса али и разне 

готове одеће. Препознају се и ужад, нешто у ролнама, наслагана парчад 

нечега али и кишобрани. Треба сазнати шта представља реклама на па-

пиру, налепљена у десном излогу на којој, латиницом пише ALGA, и 

види се нека флаша. Власник, стоји на широм отвореним вратима и оче-

кује муштерије. 

Код одређивања времена снимања треба узети у обзир да је Ђурђе-

вић рођен 1903. а да је преминуо 1934. На разгледници се види и мало 

женско дете старо око годину дана – Крстивојева ћерка Милица, рођена 

1929, па се прилично сигурно може закључити да је то снимљено 1930 

године. Ако логично претпоставимо да је разгледница штампана одмах, 

и заједно са две разгледнице Осечине које је снимио Ђурђевић а издали 

трговци Браћа Веселиновић, како је штампано позади, онда је изглед 

радње на слици 2 пре 1930. године, а после отварања које је могло бити 

тек након Крстивојевог доласка из војске, у коју је отишао 1924. године 

2. Чедомир Ђурђевић, Трговачка радња Крстивоја Ј. Веселиновића, 

1927, 9х14 цм, фото-папир, Осечина, обрађено 
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са 21-ном годином. Како је војска трајала 2 године вратио се најраније 

1926. Закључак је тачан јер је из другог извора добијен податак да је 

радња отворена 1927. 

Новак Нова Марковић, рођен је 4. авгу-

ста 1917. године, као најстарије дете оца Ве-

личка и мајке Јулке, у селу Братачић (Осечи-

на). У војску је отишао октобра 1938. где је, 

од 1. јула 1939. до 31. октобра 1940, био у Фо-

тографској служби у Загребу, и завршио фото-

графски курс. По повратку кући отворио је 

фотографску радњу у Осечини. Иако Новак 

није стављао печат на своје слике, посматра-

њем и анализом фотографија, на основу начи-

на композиције, техничког квалитета снимка, 

коришћеног папира и облика паспартуа, узи-

мајући у обзир и време, могу се са великом 

сигурношћу препознати његове фотографије. 

Најчешће је користио Aqfa фото папир, меке 

градације, а слике је углавном радио без озуб-

љења, са белим паспартуом од 5 мм, формата 

9х14 цм. Има их и формата 6х9 цм, које су на 

папиру Aqfa Lupex са назубљењем. Највише је снимао људе и догађаје, 

али постоје и фотографије на којима се поред људи виде и делови Осе-

чине у ратном периоду. 

 
4. Новак Марковић, Девојке у цветној ливади, 

28. јун 1944, 6х9 цм, фото-папир, Осечина, обрађено 

3. Аноним, Новак 

Марковић, 1939, 9х14цм, 
фото-папир, Загреб, 

обрађено 
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Сачувано је више фотографија три девојке, снимљених на више ме-

ста у непосредној околини варошице, на Видовдан 28. јуна 1944. годи-

не. Поједине фотографије пронађене су у више породичних збирки и у 

почетку нису изазивале посебну пажњу. На свима су Нада Јанчић (1922-

1993), Вера Тачигин (1926-200?) и Нада Марковић (1921-1993), ћерке 

угледних Осечанаца. На једној, коју је снимила Вера, је и Марковић. У 

почетку читања те серије необично је било то што је снимак начињен у 

ратно време, а то се по девојкама нигде не види: оне су у лепим хаљи-

нама, са уредним фризурама, веселе и насмејане на расцветалој ливади.  

Међутим, када се све нађене фотографије посматрају заједно мо-

гућа је реконструкција догађаја. Повезујући места на којима су фотогра-

фије снимљене, може се закључити да су оне биле у шетњи у којој их је 

фотограф, њихов пријатељ, пратио и снимао. На неким фотографијама 

из серије виде се неке куће у варошици, али без велике користи за ре-

конструкцију тадашњег изгледа. Међутим, једна фотогафија у позадини 

има велику зграду, на којој не постоји кров на две трећине дужине. Та 

фотографија, приказује тадашњи изглед осечанске основне школе, који 

су 23. октобра 1941. године, Немци спалили, са још двадесетак зграда у 

Осечини, као освету после познате борбе са партизанима на Гајића сте-

ни код Завлаке. Осечанци су у ратним условима смогли снаге да обнове 

кров само над станом учитеља М. Јанковића и над једном учионицом у 

којој је се 1942, 1943 и 1944. године одвијала настава. 

Борисав Лукић, је рођен 1904. од оца Жив-

ка и мајке Драгиње у селу Осечина. Природно 

је био врло вешт са техником па је сам научио 

и да фотографише. Неколико година пред Др-

уги светски рат са супругом и децом настанио 

се у Осечини где је држао мању крчму, по-

прављао сатове а бавио се и фотографским 

послом. Преминуо је 1945 у Ваљеву. Сачувано 

је мало његових фотографија да би се могао 

дефинисати стил али се зна да је период ње-

говог присуства и рада у Осечини пред и за 

време Другог светског рата.  

На полеђини фотографије приказане на 

слици 5 записано је да ју је он снимио, а она 

приказује врло важан догађај – градњу нове 

цркве у Осечини. 

Као што се види зидање је стигло до по-

ловине висине будућег храма, опкољеног дрвеним скелама. При попо-

дневном сунцу, око улаза у будући православни храм (који је на западу) 

позирали су му мајстори, помоћници и физикалци, али и старија особа 

са штапом, вероватно предузимач. Мајстори су на кратко прекинули рад 

5. Борисав Лукић, 
аутопортрет, 1929,  

изрез, обрађено 
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да би позирали, па им је алат и цигле још увек у рукама. Међутим два 

помоћника су прекрстили руке, док их друга двојица држе у џеповима! 

Трећи није ни прекинуо рад, па му је лопата у руци разливена. Ту су и 

запрежна кола која су довезла материјал, грађевинска колица и натеге 

којима се малтер и цигле допремају на скелу. Види се гомила великих 

цигала, којима је храм озидан. Уочљив је и мали део старе цркве са де-

сне стране, као и застава на неком стубу у позадини. 

Закључак 

Фотографија је документ на коме је светлошћу забележена про-

шлост. Како фотографија постоји у Србији већ 170 година, бројне фото-

графије настале током тог времена су врло корисне за историју. Проуча-

вањем садржаја фотографија из збирки у музејима, архивима и код при-

ватних власника може се доћи до нових историјских сазнања. Нарочито 

за локалну историју су врло важне фотографије у породичним колекци-

јама. Добром организацијом њиховог коришћења и правилним читањем 

података из њиховог садржаја и специфичних карактеристика тих ста-

рих фотографија, многи догађаји, објекти и личности могу бити исто-

ријски истражени. У свему овоме посао значајно може да помогне диги-

тализација – скенирање фотографија, која ће олакшати рад истраживача 

и омогућити много бољи увид у фотографију као историјски извор. 

 

 

 

6. Борисав Лукић, Градња нове цркве и Осечини, 1937/8, 9х14 цм, 
фото-папир, Осечина, обрађено 
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Извори: 

– Породична збирка фотографија Гајић Руже, Ваљево. 
– Породична збирка фотографија Урошевић Милице, Осечина. 
– Породична збирка фотографија Марковић Величка, село Братачић.  
– Породична збирка фотографија Петровић Миланке, Ваљево. 
– Породична збирка фотографија Дражић Тихомира, Ваљево. 
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Summary 

Photography mainly shows events as accurately as possible, which gives it 
substantial credibility as historical source. Primarily, documentary photography has 
this role, but one should take some precautions when observing a photograph, due to 
possible manipulations and alterations in correspondence to original. Although his-
tory uses photography in several ways, it could benefit far more from it, but in order 
to do so history and historians need to change and improve their approach and 
attitude towards it. Therefore it is necessary for historians to cooperate with people 
who are well acquainted with photography or are masters of this trade, using the 
photography history in Serbia to gain certain knowledge and obtain new informa-
tion. This will help establish relationship between historical and photographic obser-
vations, enabling deeper analysis of contents and materials, which would, by “rea-
ding photographs” lead to new historical insights.  

For further research one can use documentary photograph collections located in 
museums and archives or family collections that have not yet been the subject of 
special attention of historians. In order for those collections to be used as historical 
source, it is necessary to apply 10 steps procedure which will lead to insights cha-
racteristic for photography as historical source: the understanding of the content, 
establishing location and the time when photo was taken and the name of the photo-
grapher. This way of photograph “reading” can provide us with significant amount 
of historical data which can help describe historical event to which the photo refers 
to in more detail. Given examples show how this approach can contribute to the 
study of local history. 

 Photographs, if available, should also be published within historical articles 
and papers, but in order to do so, photographs must be properly prepared and 
described. In that case, photographs should be presented with no changes or 
alterations. Corrections which refer to improvement of photograph – if photograph 
was damaged after it has been taken and developed – are allowed. 
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Какав удес крут, 

Тад ни пчела нећеш бити, 

Већ ћеш бити трут. 

2. 

Стари и нови 

Одавно се ломе мачи, 

Све огрезло у злој вољи, 

Стари вичу ми смо јачи, 

Нови опет ми смо бољи. 

Једни другим укус кваре 

Нико ником да угове, 

Сви читају радо старе, 

И ревносно хвале нове.
2 

Ова два епиграма најбоље показују којим је правцем ишао као хумо-

риста и сатиричар, његова прва љубав били су, Матица српска из Новог 

Сада и стари књижевници, који су опстајали упркос чињенице да су 

младу ствараоци кренули новим путевима и заузели скор све публика-

ције (и часописе и листове). 

Та хумористичко-сатирична оријентација Светолика Васића покази-

вала се први пут у хумористичко-сатиричном часопису Врач погађач ко-

ји је у Загребу од 1896. до 1904. године (а после септембарских нереда у 

Загребу 1902. године, у Новом Саду), издавао је и уређивао је Сима Лу-

кин Лазић (1863-1904), а одговорни уредник у 1896. од броја 6 (30. 

март/11. април) био је Стеван Бешевић Петров (1868-1942). Један број 

прилога: шаљивих песама и епиграма објављених Врачу погађачу, пот-

писане разним псеудонимима, означио је као настале у Ваљеву. Под 

псеудонимом Симкинсин објавио је дужу сатиричну песму под насло-

вом Жаба, која почиње стиховима: 

У брлогу неког рита 

Била сами једна жаба; 

Певала је дану, ноћу, 

Ал’ јој од тог хасна слаба. 

Усамљена жаба је напустила свој рит и упутила се у други, где су је 

као странкињу оберучке прихватили. Када се одомаћила зажелела је и 

она њима да пева. 

Али: 

То не беше из љубави 

(Ах, сујета клета што је) 

Већ ту један разлог беше: 

Да покаже грло своје. 
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Нико се није обазирао на њено певање, тако да је слушаоце почела 

да грди и исмева. То хвалисање и грдња изазвало је остале жабе да је 

морала да се врати своме риту: 

Посрамљена, понижена 

Јурну своме старом риту 

И у глиб се густи заби 

Међу рогоз, међу ситу...
3 

У истом часопису Врач погађач, али под иницијалима С. Ф. В. обја-

вио је „Мој први сонет“: 

Мом песничком врту шкоди 

(Њим’, истина, чичак цвета), 

Да остане без сонета, 

 Кад су они сад у моди. 

Укус мој се на то своди, 

Да су песме без сонета, 

Као стручак дивна цвета 

Без мириса – што не годи. 

Амо перо!... јест ал нема 

Да ми дође згодна тема... 

Ха, ево је, дође клета! 

„Да, ето је“ – рече неко – 

Ал је, брале, касно стече, 

Јер ту ти је – крај сонета!“
4
 

У песми се помиње „чичак“, а под насловом „Чичци“ (псеудоним X. 

Y. Z.) објавио је циклус од девет епиграма, који имају мото: „Набацани 

без икаква реда, / Неће ником причинити вреда; / А баш није богзна ка-

кве шкоде, / Ако који мало и убоде“: 

6. 

Судац Мита није рита, 

Ал’ је ждера ненасита. 

Парничара увек пита 

(Само ’нако испод жита): 

Хоће л’ имат’ што год мита?5 

У Врачу погађачу је започео „Варнице“, које ће у циклусу објављи-

вати у Гласу Ваљева. Започео их је у Врачу погађачу под мотом: „Креса-

не – рад карактера / Који носе какве мрље; / Без икаква друга смера, / 

До: њих мало да опрље“. Објављене су под шифром X. Y. Z. Ове „Вар-

нице“ су посвећене „Укроћеном“, „Тврдици“, „Једном кога зову сло-

ном“, „Скуташу“, „Некоме“, „У једну записницу“ и „Једноме лукавом“. 

„Варница“ Некоме гласи: 



Станиша Војиновић 

184 

Знам, да ће ти лобања бит’ по смрти дупља; 

Ал’ говоре: да ти је глава већ сад – шупља.
6 

У стиховима је пропратио и долазак краља Петра на власт, али под 

пуним именом и презименом у Врачу погађачу у песми „Новој зори“, 

које је написао у Ваљеву.
7
 У Ваљеву је написао више песама: када су 

умрли уредник Врача погађача „Сима Лукин Лазић“,
8
 „Јанко Веселино-

вић“,
9
 шаљиву „Прича о близнацима“,

10
 под уобичајеном шифром X. Y. 

Z. Под овом шифром је 1907. године објавио и епиграм „Водена бо-

лест“: 

Наука нам ето даде 

Сад ново откриће: 

Воденој је бољци узрок 

Прекомерно пиће... 

Опет код нас то верују 

И млади и стари: 

Ако ј’ тако – том су криви 

Крчмарски – бунари!...
11 

У Врачу погађачу под шифром X. Y. Z., која се приписује поред Све-

толика Васића и уреднику Сими Лазићу и Јовану Јовановићу Змају, об-

јављено је у 1897-1898. години 168 епиграма под заједничним насловом 

„Бројанице“. Неке од ових бројаница (епиграма) имају пандане и у они-

ма које је 1930. године објављивао у Гласу Ваљева. Например епиграм 

бр. 127: 

Од реч: глава – главара 

језичари праве; 

Поглавица ваљда је  

с половину главе!
12 

има варијантом у епиграму потписаном псеудонимом „Стари“, Разми-

шљања уз цигару. 53. Главар и поглавица. 

53. 

Главар и поглавица 

Шта је глава племену, 

– По адету старом, 

Сво га племе поштује 

И зове – главаром. 

Ал’ се одмах по томе 

С питањима јаве: 

Поглавица да није 

С поливину – главе?
13 
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У листу Глас Ваљева, користио је више псеудонима: Стари, Ж., Ћи-

ро Спирић. Ту је објавио циклус епиграма под заједничким насловом 

„Размишљања уз цигару“, у којима је на сатиричан и хумористичан на-

чин описао своје савременике: 

7. 

Злато 

Не докучи тајну нико 

Што је крије злато жуто; 

Један прима да би вик’о, 

Други опет да би ћут’о.
14

  

11. 

Криза књиге 

Издавачи брину бриге 

Настала је криза књиге, 

И цео се еснаф спреже 

Ради неке – равнотеже. 

По Цвијану сувом рек’ би: 

Има нечег што их гризе; 

Ал’ по Геци гојазноме 

Свак ће рећи – нема кризе!.15
  

19. 

Ода пензијама 

– И ако су оде – изашле из моде – 

Ода вама кратко гласи 

И без многе хвале: 

Од увек вас скромност краси 

Зато сте и – мале.
16

  

21. 

Нова књига 

Госпе, као што се види 

Ружних неће бити више, 

Јер Лудија Ираклиди 

Популарне чланке пише: 

Каква треба да је шминка, 

И како се – пудерише? 

Ја сад узех на се бригу, 

Те без вике и без граје, 

Као човек спремам књигу, 

Како да се деца гаје. 

А наслов ћу књизи дати: 

Ил’ кокета – или мати?  
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22. 

Истина  
Док се човек речју вез’о 

И док брци беху већи, 

Истину си у брк крес’о, 

И смео си сваком рећи. 

Старо добро време мину 

И настаде ера нова; 

У што кресат’ сад истину 

Кад су људи – без бркова?
17

  

30. 

Лактови 

Неко треба да захвали 

За положај који има, 

Не памети, глави својој 

Него својим - лактовима.
18

  

37. 

Крштења 

Не знам да л’ је шала 

Ил’ истина права, 

Да беспослен неко 

Јариће крштава. 

Ал’ знам посигурно 

Да наш крчмар Вића 

Кадгод је беспослен 

Он крштава – пића. 

Увек за тај свети чин 

У ликсуз се баца 

И довлачи воду чак 

Одозго са - Граца.
19

  

38. 

Неумрли 

Да л’ сте свесни шале с вама 

Ви, радници умни, врли: 

– Човек мора умрет’ прво 

Да би пост’о – неумрли!20
  

38?/39!/. 

Песник и критичар 

Данас: 

Песник хвали критичара 

Нигде нема таквог дара 

Тешко му је наћи пара 
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У критици чуда ствара. 

Сутра: 

Ал’ паметан сада буди 

А тих чуда има свуди 

Па и мени ето чуда: 

– Данас поче да га куди: 

Сад молим те дед’ им кажи: 

Које важи? 

Јер има нас брате дости – 

Мање – више људи прости!
21

  

42. 

Чудо 

Природа се зна да шали 

К’о што зна да страхом грози: 

Кози даде да се јари 

А човеку да се – кози! 

(Нарочито кад дуг враћа 

Ил’ меницу туђу плаћа).
22

  

42/43!/. 

Славуј својом дивном песмом 

Најхладније срце згрева, 

Ал’ ко рече мојој жени 

Да и она лепо пева 

Тај ми грдно напакости 

Моје живце – Бог да прости!23
  

44. 

Вук 

На сваког је вука вика 

Јер најбољу коље двиску, 

Ал’ шта је крив Вук из Јадра 

Одкуд он у истом – списку? 

– Е, грдно се с њиме муче, 

Језику га Српском уче... 

Јадни Вуче!...
24

  

Осећајући своју судбину као предмет непризнавања он је у лично-

сти младог Драгутина Илића Јеја видео како поједине „котерије“ суде о 

једном талентованом писцу: 

Ново доба 

Да, Пилат је руке прао 

Пре нег’ што је свој суд дао; 

Ново доба даде људе –  
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Перу руке – кад пресуде; 

Слатко сам се томе смеј’о, 

Па насмеј се и ти Јејо!...
25

  

Пужење 

Одојчад се пузећ’ креће 

Да достигне за чим жуди; 

Ал’ ми нико казат’ неће 

Зашто пузе зрели људи? 

К’о прост човек ја се борим 

Да на ово одговорим. 

Дете пузи да се диже 

Човек да би пао ниже!
26

  

52. 

Паразити  

Ко на туђи рачун живи 

К’о паразит тај се цени;  

Онда... у тај ред би дошли: 

Моја ташта и сви њени. 

Е, па браћо ако још то 

К’о правило нека важе, 

Има л’ кога међ’ живима 

Да јој то у очи – каже?
27

  

Опет нови правопис 

Има чуда свакојаких, 

Ал’ ово је чудо ново: 

Неки бата – од заната 

Од бегати – бекство сков’о. 

Старе нас и тебе Вуче, 

Нов правопис к’о маљ туче: 

Сад ил’ бекство да признамо, 

Ил’ у – бекство да се дамо!28
  

Криза књиге 

Хваљаху се неки писци 

И нови и стари, 

Да им књиге понајвише 

Купују – пиљари!... 

Ал’ и њима нови пропис 

Рачун много квари; 

Сад хартију само чисту 

Купују пиљари!...
29
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Дечје песме 

Од кад умре чика-Јова, 

Преокрет је чудан наст’о; 

Дечје песме многи пишу, 

Ал’ сувише – детињасто!
30

  

Поводом стотог епиграма у Гласу Ваљева написао је:  

100 

Сто намерних, е, па доста, 

Нек сад млађи раде; 

Стари нек се с пута склоне – 

Напред пусте младе... 

Ја већ чујем како многи 

С усхићењем каже: 

– Хвала Богу, те нас спасе 

Од даље – гњаваже!31
  

Овај циклус епиграма наследили су нови под псеудонимом Ж. „Ли-

стићи – из једног бележника“ (објављено је преко педесет). То су нови 

политички, о кризи и ситуацији у Европи. Наговештава нове покрете на 

позорници старе Европе. Некада су објављени на првој страни: 

Из зембиља г-ђе Европе 

У Берлину казан кључа, 

Мешају се браћа орна, 

А из каше што се крчка 

Вири онај брк – из Дорна. 

(Он је – да им боље прија – 

Свакој чорби мирођија). 

Ал’ ту манџу поред Пруса 

Ко л’ ће Боже још да куса?32
  

Лажи 

Крупне лажи свако хоће 

Јер их тражи због – крупноће, 

Масна лаж се гута ласно 

Лако клизи што је – масно, 

Гола лаж је сваком драга, 

Ваљда зато што је – нага, 

Слану опет свако воли, 

Кол’ко да се тек – осоли, 

Овејаној прођа иста, 

Разграбе је што је – чиста, 

Пресном лажју свак се диви 

Кад већ масна обљутави. 



Станиша Војиновић 

190 

Еле, ствар сад ’вако стоји, 
За лаж криза – не постоји!33

  

Нечовек 
„Бог човека првог сазда!“ 
Библија нас тако учи 
А ко створи – нечовека 
То ни она недокучи.

34
  

Скромност 
Скроман бити врлина је, 
Само треба и то знати, 
У данима опште кризе 
Тај се луксуз не исплати.

35
  

Без кичме 

Пут у живот увек води 

Кроз вратанца једна мала; 

Кроз њих лако онај прође 

Ком’ је кичма к’о – спирала; 

Ко усправно к њима ступа, 

Сву ће главу да – разлупа!
36

  

Чизма 

Слушах још к’о дете 

Где говоре стари: 

Чизма главу чува 

Шубара је квари. 

Збиља кад је влага 

Чизма глави годи, 

Ал’ кад чизма гази 

Онда глави – шкоди.37
  

Ордени 

Код народа, обичај је, 

Да ордене разне кује; 

За разлику од осталих 

Да заслужне одликују 

Ал’ ко броји ове друге 

Том’ се отме уздах тужни, 

И прошапће болно, сетно: 

– Е, много их – незаслужни’!38
  

Дечије песме 

Неки медиј у „транс“ пао, 

С оног света вест нам дао: 

Болестан је чика – Јова, 



Трговац, песник, приповедач и драмски писац Светолик Ф. Васић 

191 

Из постеље никуд не сме, 

Натент’о га враг да чита 

Неке нове дечје песме. 

Читао их није много 

Јер је одма занемог’о 

У занос је тешки пао 

И дан и ноћ само јеца, 

И кроз сузе болно шапће: 

„Те напасти и те беде 

Што бар децу – не поштеде?“
39

  

Упоредо са епиграмима „Листићи – из једнога бележника“, под но-

вим псеудонимом „Ћира Спирић“ објавио је циклус епиграма под зајед-

ничким насловом „Рабоши“, који су штампани у прозној форми: 

На конгресу, у П. Е. Н.-клубу, тој просветној светлој лучи, од кори-

сних, лепих ствари, највише је било – жучи.
40

  

Под псеудонимом „Ћира Спирић“ објавио је групу епиграма под за-

једничким насловом „Варнице“, под мотом: „Нису праве ал’ све свуда 

лете; Ако неког и опрље – није штете“. 

Ево неколико примера: 

Кад чух поклич: „Сложно напред!“ 

Као да ме сунце грану; 

Питам: Куд у име Бога?... 

Сви кликнуше: „У механу!“41
  

Празна обећања 

Да, многа се глава лупа 

Како криза да се спасе, 

Свак с идејом неком ступа 

Ал’ се оне брзо гасе... 

Спас је, од тог тешког стања 

Због ког’ народ тол’ко страда: 

Мање празних обећања - 

А озбиљног више – рада!...
42

  

Занимљиво је да су Бројанице потписане псеудонимом XYZ и X-Y-Z 

објављене у часопису Врач погађач 1896. и 1903. присписане у Библио-

графији лексикогравског завода (бр. 43096а) Јовану Јовановићу Змају. 

Када је Светолик Васић послао часопису Врач погађач први прилог по-

ручио му је уредник: „X-Y-Z. Београд. Оно је зјело изрјадно! Но имали 

бисмо много нешто да вам кажемо, ама ваша адреса не ваља. Писасмо 

вам по оној адреси, али нам се писмо вратило са примедбом: непознат. 

Дајте нам што прије вашу тачну адресу и здравствујте на многаја!“43 
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Приповедач 

Хумористичка приповетка Светолика Васића нема дубљу социјалну 

ноту, оне имају потпуну слободу у мотиву и у начину обраде. Оне су 

фрагменти из живота једне вароши на почетку 20. века. Његова проза, 

коју је најчешће датирао као насталу у Ваљеву, садрже срдачно припо-

ведање, лако, местимично са добром темом и занимљивим ликовима. За 

разлику од епиграма његова сатирична поента је отупљена, иако по не-

где под притиском материјала из стварног живота пробије поред хумора 

и сатирични елеменат. 

У Врачу погађачу 1905, 1906 и 1907. године, под шифром X. Y. Z. 

објавио је неколико приповедака. У причи „Прва боља“, пише како „На-

ша варош броји 5000 душа, без Поп-Вучка...“, а помиње газду Максима 

Бумбара, лечника Морица Златнокоменовића;44
 у другој „Певачко дру-

штво“, на шаљив начин је описан настанак и престанак певачког дру-

штва „Кос“;
45

 а у трећој „Селидба“ описао је јадиковање једног „добро-

сретника, кога је Бог обдарио са седморо дечице“, социјално је интони-

ран, описана је једна сиромашна породица, са пуно деце, која траж 

стан;
46

 а у четвртој „Подварак. Једна сличица из првих дана једног брач-

ног пара“ шаљивој на старински начин по угледу на Љубомира Ненадо-

вић описао је доживљаје једног фризера са подварком, који га је поква-

рио измешавши га са берберским сапуном.47
 Написао је шаљиву анегдо-

ту о Црногорцима.
48

 Ове 1907. године објавио је у Врачу погађачу више 

прозних радова него песама, јер су даље следовале приче: „Телефон“, 

шаљива о доласку првог телефона у варошици
49

 и „Преблаги Јефрем“, о 

догађајима после смрти у којој се наругао администрацији која захтева 

велики број докумената за одржаваће сахрана и подушја. Прича о адми-

нистрацији завршава се у Рају, где је „Преблаги Јеврем“ морао да попу-

ни још неке папире.50
 Затим су следовале „Срећа“, о добитнику на лутри-

ји који је убрзо умро;51 „Број 11“, о сујеверју једног парничара;52 и „Ка-

петанов шешир“ која се дешава у селу Каменици, где је срески капетан и 

показао осионост власти према сеоском практиканту.53
 У Ваљеву је Све-

тислав Васић написао и шалу „Пуж“ о Марку Цвркоти Црногорцу.
54 

Драмски писац 

Као драмски писац Васић је најпознатији, по једночинки „из нашег 

друштвеног живота“ Срећа и деца, која је изашла у Ваљеву 1909. годи-

не.
55

 У једном од првих приказа ове једночинке, непознати писац, који 

се потписао псеудонимом Ж. (овај псеудоним ће узети сам Васић 1934. 

у Гласу Ваљеваи) поменуо је оно што је најзначајније: „Св. Ф. Васић ни-

је непознат нашем читалачком свету, јер је он дуго година писао врло 

духовите ствари у Врачу погађачу. Читалачка публика с обе стране Саве 

тражила је у томе листу прво шифру X. Y. Z. под којом је г. Васић писао, 
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јер је била уверена, да су ствари, потписане тим знацима, у истину и ле-

пе и духовите...“ Исти критичар је за једночинку навео да је писац ус-

пео да „у одмереним и тачним потезима наслика: шта је истинска срећа 

једног човека! Кроз цео комад провлачи се једар хумор, који није бана-

лан, јер истиче из врела, које се тек почело црпити... Свим пријатељима 

здравог хумора препоручујемо ову књижицу г. Васићеву, јер ће у њој 

наћи истинске забаве и поуке“.56
  

Једночинка припада групи драма из породичног живота. Главно ли-

це је Панта професор који је у листу Нада објавио чланак о срећи коју 

треба наћи у деци. Када је чланак објављен њему су се обратили читао-

ци. Он на породичном скупу чита та писма, у којима су изнета различи-

та мишљења (и за и против) основне тезе чланка. Међу присутнима су: 

Јулијана, његова жена; Живадин, адвокат и његова жена Јеца, Јанко тр-

говац и његова жена Смиља, сви без деце. Прво писмо које професор 

Панта чита је од Срећка Ћирића, који има седморо деце, а осмо је на 

путу и који закључује да то и није нека срећа за њега, који своју велику 

породицу не може ни да исхрани. Скуп се тада одлучује да их доведе у 

кућу и да расправе о његовом ставу. Даље се наставља читање писама и 

том приликом се показује да су писци писама они који учествују у деба-

ти али под разним псеудонимима. Ту су драмска ситуација заплиће у ко-

ментарисању ставова аутора писама. Када је потписник првог писма 

Срећко Ћирић дошао са својом породицом свако је хтео да усвоји по не-

ко његово дете. На крају се испоставило да ако свакоме уступи по једно 

они остају без своје деце. Срећко Ћирић одлучује да их задржи децу јер 

су „деца срећа“. Једноставна радња, која је сва у коментарима личности, 

добро написана. Према насловној страни једночинке, она је играна први 

пут 8. децембра 1907. у Ваљеву у извођењу нишког позоришта „Синђе-

лић“, а после тога „са малим изменама“ у позоришту Бране Цветковића 

у Београду 16, 17. и 28. јуна 1909. године. 

Када је књига изашла часопис Врач погађач за 1909. годину објавио 

белешку „С. Ф. Васић (X. Y. Z.) Срећа и деца, слика из нашег друштве-

ног живота у једном чину. Ваљево 1909... Ко од Врачевих читалаца жели 

ову књижицу, нека нам пошаље 40 филера (у маркама, или с претплатом 

Врачевом), па ће је добити плаћено. С наше стране најтоплија препору-

ка, а мислимо да ће и ког Врачевог претплатника ова књижица заинте-

ресовати, пошто јој је писац један од најбољих сарадника Врачевих из 

ранијих година.“57 

Исте године када се појавила као посебна књига прештампана је ова 

једночинка у патриотском листу Босна.
58

  

Али то није све. Једну драму послао је на конкурс Матице српске у 

Новом Саду. То је комедија у четири чина „Бегунаци“ и чува се у Руко-

писном одељењу Матице српске, под сигнатуром М 84. Написана је 

1906. године, има 54 исписане стране, потписана је иницијалима X. Y. 
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Z. и мото: „Критичари!.. Не мећите,/ Одмах све на вел’ко клатно;/ Злат-

но перо, што напише, / Не мора бит’ увек – златно!“, а неко је оловком 

разрешио: „Писац Светолик Ф. Васић, Ваљево, 1906. г.“  

Овај епиграм објавио је под својом шифром X. Y. Z. у циклусу „Чич-

ци“ под редним бројем 9: 

Критичари не мећите 

Одмах све на вел’ко клатно; 

Златно перо, што напише, 

Не мора бит’ увек – златно!
59

  

У извештају Матице српске,
60

 наводи се да је за расписани конкурс 

дошло више драма, али да ниједна не заслужује награду. Под редним 

бројем 5 налази се драма „Бегунци“ за горе наведеном шифром. Истом 

приликом под редним бројем 3 налазила се „Правда и кривда“ мелодра-

ма у 3 чина (По народном веровању) потписана шифром X. Y. Z. До ове 

драме нисмо могли доћи. 

Главне личности драме „Бегунци“ су Аврам Цицварић, пензионер, 

његова жена Соса, син Милан, предавач у унутрашњости Србије, њего-

ва жена Зорка, Јевта Беловранић, рачуноиспитач и његова жена Дафина 

и пуница Стана, Сима Жероњић, пријатељ Јевтин, и његова пуница 

Смиљка; Јеротије Попарић, трговац и његова жена Живана; Стеван 

Кривдић, члан полиције; Мића, практикант и песник; Живко, одађија; 

Максим и Софија, слуге Јевтини. Догађа се у Београду. Први чин код 

Јевте, други код Јеротија истога дана; трећи код Јевте истога дана обноћ 

и четврти у полицији – сутра дан. 

Урнбесна комедија забуне, која настаје због љубоморе мужева и же-

на, а преко писама и слуге заплићу радњу. Љубоморни муж после три 

дана од свадбе мора на службени пут. У међувремену његова жена позо-

ве у госте свог брата од тетке Милана са женом. Како су они били дуго 

у свађи о том доласку она не обавештава свога супруга. Када је случај-

но прочитао Миланово писмо муж је помислио да је оно од љубавника 

и организује свој тобожњи одлазак на службени пут како би их ухватио 

на делу. Радња се заплиће по систему комедије заблуде, да свако тражи 

своју одбеглу жену или одбеглог мужа да се на крају све разреши у по-

лицијској станици. Комедија има веома успелих дијалога, којима је опи-

сана заблуда, да и данас делује модерно и драмски. У епизодним улога-

ма истиче се практикант Мића песник, који на сцени чита две своје пе-

сме: „Оду карфиолу“ и „Оду паприкашу“ 

Комедија се завршава последњом сценом: 

„Сима: (извири иза зида) Је л’ још ту?... 

(Граја. Вичу: „Ено га!.. Прико!.. Симо!“) 

Јевта: Прико, одкуда ти овде?.. 

Сима: (прилази бојажљиво) Па ево, преноћих у „хладовини!“ 
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Смиљка: (горопадно) Какав си, ти ћеш и на вешала доспети!... 

Јевта: Како, дођи овамо, по Богу брате?.. 

Сима: Море, батали!.. (Окрене се и спази Зорку) Ево је!.. Ова ме је 

„фрајла“, амо опремила!.. Кад синоћ дођох у твоју кућу прико, она 

дрекну и почне запомагати; а патролџија, као да га из рукава избаци, 

мене за јаку, па у полицију!.. Мојих ноћашних мука нигде!.. Бухе ме 

разнесоше!.. 

Зорка: Опростите господине, преклињем вас!.. 

Сима: (покаже на Смиљку) Ову молите да опрости а мене не!.. Ја 

сам мањи и од макова зрна!.. 

Зорка: (склопи руке пред Смиљком) Ја сам свему крива... опростите!.. 

Смиљка: Дете моје, немој молити!... ја му праштам, само кад смо га 

нашли!.. 

Сима: (за се) Камо среће, да сам се на свагда изгубио!... 

Стева Кривдић: Господо, верујте ми, да још не могу са тим да будем 

на чисто, одкуд оволика забуна?... 

Јевта: То се не дâ укратко испричати. Ви ћете ме веома обавезати, 

ако ми вечерас гост будете о вечери, те да вам бар све потанко испри-

чам!... А сад збогом господине и опростите!... Хвала Богу, кад смо се са-

мо нашли!... хајдемо!... 

Стева Кривдић: Гледаћу да вас посетим!... 

Сви: Збогом господине!... 

Стева Кривдић: Збогом!... 

Завеса пада.“ 

Драме је писао до последњих дана. На конкурсу сарајевске „Просве-

те“ за драму у једном чину „са родољубивом тенденденцијом“ приспело 

је 24 дела. Жири у саставу Марко Марковић, Боривоје Јевтић, Мирко 

Максимовић и Ђорђе Пејиновић није доделило прву и другу награду. 

Жири је ипак сматрао да је „било неких ствари“ које имају извесну 

сценску или књижевну вредност и решили су да из ужег избора комада 

награде три драме са по хиљаду динара: То су једночинке: Један сат у 

паланци, послат под шифром „Х-13“ (Војислав Стаменковић, књижев-

ник из Кладова), Од Болеча Јанко, под шифром „Anonym“ (Светолик Ф. 

Васић из Београда) и Стражмештер Клишанин, под шифром „Голгота 

28“ (Ђуро Хондреј из Сарајева). Жири је закључио да уколико се оне 

узму за приказивање, писци изврше неке измене.61 

Занимљиво је да је и Глас Ваљева 1931. године објавио конкурс Са-

рајевског позоришта: 

„Рукописи се предају до 30. септембра. Комад треба да је из народ-

ног живота, да испуњава цело вече. Може бити било које драмске врсте: 

комедија, драма, трагедија, комад с певањем итд. у стиху или у прози. 

При оцени у првом реду биће узиман комад са певањем из народног жи-

вота. Свако драмско дело биће приказано у сезони 1931-32. године. Де-



Станиша Војиновић 

196 

ло се шаље у два примерка писаћом машином у читљивом слогу и за-

твореном коверту под шифром. Шифра на делу треба да одговара ши-

фри која се налази на писму са пишчевим именом и адресом. Писана 

руком неће се узимати у обзир“.
62

  

*  

Овај скромни стваралац, који је објављивао под најразличитијим 

псеудонимима (сви и нису разрешени) остао је заборављен. Ово је по-

кушај да се баци мало светла на његово књижевно дело, које није тако 

мало. 

Рођен је у Ваљеву 1870. године, од мајке Симке и оца Филип, тргов-

ца.63
 Основну школу и четири разреда гимназије завршио у месту рође-

ња. После кратког задржавања у радњи свога оца прешао је у Београд 

где је радио као трговачки помоћник (1898) и књиговођа (1899). Почет-

ком 1901. године отворио је у Ваљеву самосталну трговачку радњу.64
 Од 

тада је трговац или у Ваљеву или у Београду, можда истовремено у оба 

града. Бистре памети, самообразовањем и праћењем тадашње књижев-

ности наметнуо се за сарадника неколико листова и часописа у којима је 

објавио песме, хумореске и драме. Сарадња: Босанска вила (1895-1896, 

1898-1899, 1901), Врач погађач (1896-1901, 1903-1909, 1913), Невен 

(1898-1899), Календар „Врач погађач“ за 1906. и 1907. годину, Босна 

(1909-1910), Глас Ваљева (1929-1934). Његову комедију, једночинку из 

друштвеног живота, Срећа и деца, приказало је позориште „Синђелић“ 

у Ваљеву 8. децембра 1907. а, са малим изменама, у Београду у Брани-

ном позоришту 26, 27. и 28. јуна 1909. године Преминуо је у Београду 1. 

фебруара 1934. године.65
 У рукопису је остала Васићева комедија Бегун-

ци, написана 1906.године. Писао је под шифрама: С. Филиповић-Вас-

кин, X. Y. Z., Драг. Ф. Васић, Симкинсин, С. Ф. Васић, С. Ф. В., Вете-

ран, Ж., Стари, Ћира Спирић. 

 Напомене 

1
 У списку сарадника Босанске виле за 1899, пише да је књиговођа у Бео-

граду, а у 1901. пише: „С. Ф. Васић, трговац у Београду“. Када се први пут 

обратио редакацији Босанске виле, у одговима уредништва (Босанска вила, X, 

1895, бр. 20, 30. октобар, 319) поручено је: „г. С. Ф. Васкин у Ваљево. Ова је 

пјесма добра и уврстићемо је. Изволите нам се чешће јављати и ако можете на-

ћи нам кога претплатника тамо, врло би нас обавезали“. 
2 

Босанска вила, Бр. 45 (16. новембар), 3. 
3 Врач погађач, IV, 1899, бр. 2 (15/27. јануар), 17. 
4 Исто, IV, 1899, бр. 9 (1/13. мај), 73. 
5 Исто, IV, 1899, бр. 1 (1/13. јануар), 7. 
6 Исто, IV, 1899, бр. 14 (16/28. јули), 113. 
7 Исто, VIII, 1903, бр. 12 (16/29. јуни), 96 
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8 Исто, IX, 1904, бр. 13 (1/14. јули), 102. 
9 Исто, X, 1905, бр. 13 (1/14. јули), 99. 
10 Исто, X, 1905, бр. 20 (16/29. октобар), 155.  
11 Исто, XII, 1907, бр. 1 (1/14. јануар), 8. 
12 Исто, III, 1898, бр. 3 (15/27. фебруар), 36. 
13 Глас Ваљева, III, 1930, бр. 45 (8. новембар), 3. 
14 Исто, бр. 48 (7. децембар), 3. 

15 Исто, бр. 50 (21. децембар), 3. 
16 Глас Ваљева, IV, 1931, бр. 3 (18. јануар), 3.  
17

 Исто, бр. 4 (25. мај), 4. 
18 Исто, бр. 10 (8. март), 3. 
19 Исто, бр. 14 (5. април), 2. 
20 Исто, бр. 15 (12. април), 2.  
21 Исто, бр. 16 (19. април), 3. 
22 Исто, бр. 17 (26. април), 3. 
23 Исто, бр. 19 (10. мај), 3. 
24 Исто, бр. 20 (17. мај), 3. 
25 Исто, бр. 37 (13. септембар), 3. 
26 Исто, бр. 40 (4. октобар), 3. 
27 Исто, бр. 44 (1. новембар), 3. 
28 Исто, бр. 48 (29. новембар), 3. 
29 Исто, бр. 51 (20. децембар), 3. 
30 Глас Ваљева, V, 1932, бр. 16 (17. април), 2. 
31 Исто, бр. 17 (24. април), 3. 
32 Исто, бр. 25 (19. јуни), 2. 
33

 Исто, бр. 31 (31. август), 2.  
34 Исто, бр. 38 (18. септембар), 3. 
35 Исто, бр. 49 (4. децембар), 1. 
36 Исто, бр. 50 (11. децембар), 1. 
37 Исто, бр. 52 (25. децембар), 2. 
38 Глас Ваљева, VI, 1933, бр. 1 (1. јануар), 1. 
39 Исто, бр. 3 (15. јануар), 1. 
40 Исто, бр. 32 (6. август), 3. 
41 Исто, бр. 40 (1. октобар), 1. 
42 Исто, бр. 44 (29. октобар), 1. 
43 Поруке и опоруке, Врач погађач, I, 1896, бр. 11 (15/27. јуни), 129. 
44 Исто, V, 1900, бр. 16 (16/29. август), 131-132. 
45 Исто, X, 1905, бр. 14 (16/29. јули), 111-112. 
46 Исто, XI, 1906, бр. 6 (16/29. март), 55. 
47 Исто, XII, 1907, бр. 1 (1/14. јануар), 11-12. 
48 Исто, XII, 1907, бр. 8 (16/29. април), 66. 
49 Исто, XII, 1907, бр. 9 (1/14. мај), 75-76. 
50 Исто, XII, 1907, 13 (1/14. јули), 109-110. 
51 Исто, XII, 1907, 18 (16/29. септембар), 149-150. 
52 Исто, XII, 1907, 21 (1/14. новембар), 174-176. 
53 Исто, XII, 1907, бр. ? 
54 Исто, XIV, 1909, бр. 14 (16/29. јули), 113. 



Станиша Војиновић 

198 

55 Штампано. Штампарија М. А. Славуја – Ваљево. 26 стр. Један од ретких 

примерака ове једночинке, који се налази у Народној библиотеци у Београду, а 

потиче из „Библиотеке Јована Ј. Бабић, професора“, што се види на печату. 
56 Књижевне белешке, Правда, VI, 1909, бр. 215 (6. август), 3. Да ће драма 

изаћи из штампе објавио је лист Труба Андре Гавриловића (II, 1909, бр. 94, 13. 

јули, 1). 
57 Књижевне принове, IV, 1909, бр. 16 (16/29, август), 128. Ове године, као 

и 1910. и 1911. био је овлашћени сакупљач претплате за овај часопис у Ваље-

ву. На драму се осврнуо и лист Труба Андре Гавриловића (II, 1909, бр. 134, 25. 

август, 2) истичући њену моралну тенденцију. 
58 II, 1909, бр. 11 (октобар-новембар), 172-174; III, 1910, бр. 3 (фебруар), 

207-208; бр. 14 (фебруар), 224; бр. 15 (март), 239; бр. 16 (април), 252-254. Лист 

је издавао и уређивао Јово Ђ. Ковачевић. 
59 Врач погађач, IV, 1899, бр. 1 (1/13. јануар), 7. 
60 Књижевно одељење Матице српске држало је 19. авг. (1. септ.) 1906. 

редовну седницу, Браник, XXII, 1906, бр. 188 (24. август/6. септембар), 3. 
61 Х., Један књижевни конкурс без резултата, Српски књижевни гласник, 

XIV, 1933, књ. XXXVIII, бр. 2 (16. јануар), 157. 
62 Драмски конкурс Управе Народног позоришта у Сарајеву, бр. 24 (14. ју-

ни), 4.  
63Филип Васић трговац преминуо је 23. јуна 1900 у Београду у 67 години 

живота и сахрањен у Ваљеву 25. јуна. Ожалошћени. Симка, супруга; синови: 

Драгутин, Милутин, Светолик, Чедомир и Дамњан и ћерка Перка. 
64 Народне новине, II, 1901, бр. 15 (15. јануар), 2: „Ових дана отвориће у 

Ваљеву, свом месту рођења, самосталну радњу г. Светолик Ф. Васић – Васко, 

познат вредан и интелигентан трговачки помоћник у Београду“. 
65 Н., Светолик Ф. Васић, Глас Ваљева, 4. II 1934, 4; З. Ранковић, Писац 

Светолик Ф. Васић, Напред, 7. II 1986, 5. 
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Марина Ћировић 

Народни музеј 

Ваљево 

ДВА СПИСКА ДЕЦЕ ДЕЧЈЕ ГРУПЕ „БУДУЋНОСТ“ КОЈА 

СУ ЛЕТОВАЛА НА ДИВЧИБАРАМА 1938. ГОДИНЕ 

Дечја колонија „Дивчибаре“ основана је у пролеће 1934. године од 

стране Урсовог синдиката у сарадњи са уметничком групом Абрашевић. 

Годину дана касније, 1935, по угледу на истоимену београдску групу, 

мења име у дечју групу „Будућност“. Иницијатива за оснивање дечије 

колоније покренута је и у листу Наша реч из 1936.године.  

„Нарочит одбор грађана повео је ових дана живу акцију у циљу 

оснивања дечје колоније на Дивчибарама. У овом циљу не само да је 

упућен апел на грађанство да би ову акцију помогло, него су скупљани 

и прилози. Одлучено је да прва група сиромашне деце, двадесеторо на 

броју пође данас, а друга после три недеље. У прву групу су деца од пе-

те до седме године, а у другу ће бити деца од седме до десете године. У 

колонији ће бити обезбеђена добра исхрана, о чему ће се старати две 

куварице, а за спорт, сунчање, игру и васпитање бринуће се стручна 

учитељица под контролом лекара. Грађанство би својим новим прилози-

ма требало да омогући да што већи број деце пође у природу'“.1 

Летовање је организовано два пута у току месеца, а деца дељена у 

две групе. Право на летовање имала су деца из сиромашних радничких 

породица. У првој групи која је летовала 2. јула 1938. године, било је 38 

деце, 24 дечака и 14 девојчица2, узраста од 6 до 14 година, а у другој
3
, 

која је на летовање дошла двадесетак дана касније, 25. јула, било је 37 

деце – 17 дечака и 20 девојчица, узраста од 3 до 16 година.   

Да би се обезбедио новац за одлазак прве групе стоматолог др Дра-

ган Јовановић, рекао је двема женама да ће им бесплатно оправити зубе 

ако оне буду скупиле прилог за летовање деце. Тада је стварно скупље-

но прилога 1.800 динара.4 За превоз се побринуо Миљко Кораћ, који је 

                                                      
1 Лист Наша реч, бр. 1, година I, Ваљево, 15. јул 1936, 3. 
2 Народни музеј Ваљево, Збирка архивалија, Списак I групе дечје колоније Бу-

дућност која летује на Дивчибарама 2. јул 1938, К-54, бр. 999/33 
3 Исто, Збирка архивалија, Списак II дечје групе Будућност која летује на Див-

чибарама 25. јул 1938, К-54, бр. 999/33 
4 Народни музеј Ваљево, Службени архив, документа о КУД Абрашевић, ф. 

374/А, бр. 21 
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Ред.

бр.
Презиме и име Рођ. Име родитеља Адреса

Пре поласка на летовање По повратку са летовања

Здравств. стање Вис. Теж. Здравств. стање Вис. Теж.

1 Стефановић Драгослав
3. XII

1929.
Живорад и Жика Вука Караџића 24

Има жлезде,

малокрван
128 цм 26 кг 22,500

2 Стефановић Митар
17. IX
1930.

Живорад и Жика Вука Караџића 24 Добро 124 цм
21,5
кг

Добро 21,500

3 Томић Радмила
6. IX

1930.
Мица Кнез Милоша 66 Малокрвна 114 цм 18 кг Није малокрвна 19

4 Стаменковић Надежда 1929. Даринка Кнез Милоша 58 Малокрвна 123 цм 21 кг
Нема жлезде, није

малокрвна
21.400

5 Антонијевић Миодраг 1930. Веселин и Иванка Хајдук Вељкова 13
Малокрван, увећане
жлезде

125 цм 22 кг
Има жлезде, није
малокрван

24

6 Симић Милорад
10. X

1929.
Ранко и Јеца Хајдук Вељкова 9

Увећане лимфне

жлезде
127 цм

23,5

кг
Нема жлезда 23,800

7 Марковић Марко

26.

XII

1928.

Јован и Томанија Кнез Михаилова 20 Увећане жлезде 124 цм 23 кг Нема жлезде 25

8 Хрназовић Даринка 1930. Трифун и Даринка Карађорђева 201 Увећане жлезде 120 цм 18 кг Жлезде смањене 19.700

9 Миловановић Божидар 1929. Иван и Зорка Таковска 9
Увећане жлезде и
малокрван

128 цм 23 кг Жлезде мање 24.300

10 Јанковић Мирослав 1928. Љубица Пантића 70
Увећане жлезде и

малокрван
117 цм 18 кг

Има жлезде, није

малокрван
20

11 Марковић Драгана 1928. Јагода Бирчанинова 1
Увећане лимфне

жлезде
135 цм 28 кг

Има лимфне жлезде,

није малокрвна
30.500

12 Ристивојевић Милан 1932. Рајко и Стојанла Хајдук Вељкова 139
Увећане жлезде и
малокрван

117 цм
22,5
кг

Нема жлезде,
није малокрван

23.500

13 Радмиловић Надежда 1929. Зора Кнез Михаилова
Увећане жлезде и

малокрван
129 цм 23 кг Нема жлезда 24.500



14 Савић Милан
6. IX

1931.
Душан и Катарина Косанчића венац 46 Увећане жлезде 120 цм

20,5

кг
Смањене жлезде 21

15 Радовић Андрија
1. X
1931.

Сретен и Елза Косанчића венац 31 Увећане жлезде 131 цм 24 кг Смањене жлезде 25.500

16 Миловановић Љубица 1927. Иван и Зорка Таковска 9 Увећане жлезде 140 цм 33 кг Има увећане жлезде 33.600

17 Дуковић Миодраг 1926. Мирко и Загорка Драгојловића сокаче 8 Увећане жлезде 146 цм 35 кг Има лимфне жлезде 37.500

18 Андрић Вукосава 1929. Војислав и Грозда Косанчића венац 75
Увећане жлезде и
малокрван

126 цм 25кг

19 Андрић Владимир 1930. Војислав и Грозда Косанчића венац 75
Увећане жлезде и

малокрван
122 цм

22,5

кг
Није малокрван 23.700

20 Андрић Живомир 1932. Војислав и Грозда Косанчића венац 75
Увећане жлезде и

малокрван
122 цм 21 кг

21 Параментић Светислав 1929. Димитрије и Лепосава Сокак Илиџа 7
Увећане жлезде и
малокрван

131 цм 23 кг Има жлезде 23,500

22 Параментић Миодраг 1927. Димитрије и Лепосава Сокак Илиџа 7
Увећане жлезде и

малокрван
127 цм 22 кг Има жлезде 22

23 Томић Радмила 1932. Бранко и Ката Карађорђева 175
Увећане жлезде и

малокрвна
115 цм 20 кг Има жлезде 20

24 Јевремовић Чедомир 1929. Јован и Жика Селимира Ђорђевића 6
Увећане жлезде и
малокрван

125 цм
23,5
кг

Има жлезде, није
малокрван

24.500

25 Јевремовић Милица 1927. Јован и Жика Селимира Ђорђевића 6
Увећане жлезде и

малокрвна
136 цм 26 кг

Има жлезде, није

малокрван
27

26 Радмиловић Вера 1927. Зорка Кнез Михаилова
Увећане жлезде и

малокрвна
139 цм 30 кг

Нема жлезде, није

малокрвна
32.800

27 Опачић Момчило 1928. Марко и Драга Душанова 67
Увећане жлезде и
малокрван

135 цм
24,5
кг

Увећане жлезде,
није малокрван

28.200

28 Дуковић Мирослава 1932. Мирко и Загорка Драгојловића сокаче 8
Увећане жлезде и

малокрвна
120 цм

24,5

кг
Смањене жлезде 26.200



29 Јевтић Мирјана 1932. Милан и Љубица Железничка 2

Увећане жлезде и

малокрвна 114 цм
18,5
кг

Има жлезде 20

30 Цвејић Љубисав 1927. Велисав и Жика Љубостињска 7
Увећане жлезде и

малокрван
123 цм 22 кг

31 Анђелић Живорад 1924. Драгутин и Мара Косанчића венац 21
Увећане жлезде и
малокрван

158 цм
42,5
кг

Нема жлезде 45

32 Бебић Милић 1926. Петроније и Катица Кнез Милоша 79
Увећане жлезде и

малокрван
132 цм

27,5

кг
Има лимфне жлезде 29

33 Ђурић Данка 1928. Јанко и Зора Обреновац
Увећане жлезде и

малокрвна
135 цм 30 кг

Нема жлезде,

малокрвна
27

34 Јовановић Милена 1932. Милорад и Радмила Обреновац
Увећане жлезде и
малокрвна

104 цм
16,5
кг

Нема жлезде, није
малокрвна

16

35 Марић Слободан 1937. Тодор и Јагода Обреновац
Увећане жлезде и

малокрван
124 цм 28 кг

Нема жлезде, није

малокрвна
24.500

36 Дорински Милица 1931. Гојко и Нина Уб
Увећане жлезде и

малокрвна
112 цм

17,5

кг

37 Јовановић Иван 1932. Миодраг и Загорка Београд
Увећане жлезде и
малокрван

20 кг

38 Марковић Загорка 1928. Аксентије и Јелица Гођевчева 25
Увећане жлезде и

малокрвна

Нема жлезде, није

малокрвна
28.500
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Презиме и име Рођ. Име родитеља Адреса Пре поласка на летовање По повратку са летовања

1 Кораћ Миладин 1924. Миљко и Нада Синђелићева 1 Добро 176 цм 56,5 кг Добро 57.700

2 Радмиловић Милојка 1922. Милосав и Зорка Гођевачка 15
Увећане лимфне
жлезде

176 цм

3 Радмиловић Митар 1925. Милосав и Зорка Гођевачка 15
Увећане лимфне
жлезде

153 цм 40,5 кг
Увећане лимфне
жлезде

42.500

4 Петровић Верица 1925. Радо и Стоја Синђелићева 63
Увећане лимфне

жлезде
156 цм 33,5 кг

Нема жлезде, није

малокрвна
35.500

5 Томић Драган 1927. Милан и Милица Кнез Милошева Добро 145 цм 35 кг 35.500

6 Томић Драгољуб 1927. Рајко и Милица Кнез Милошева Добро 133 цм 26 кг

7 Симеуновић Радмила 1924. Вукајло и Милеса Кнез Милошева Добро 169 цм 50,5 кг

8 Илић Јованка 1922. Илија и Ружа Мишићева 2
Малокрвна, увећане
жлезде

161 цм 49 кг
Није малокрвна нема
жлезде

49.900

9 Илић Жика 1927. Илија и Ружа Мишићева 2 Добро 147 цм 35 кг Има жлезде 34.900

10 Марић Надежда 1925. Вукосав и Ружица Пантићева
Увећане жлезде и

малокрвна
139 цм 27.5 кг

Има жлезде, није

малокрвна
29.500

11 Тодоровић Боривоје 1928. Гроздан и Зорка Илиџа 10 Добро 142 цм 35,5 кг Добро 36

12 Ђерић Бошко 1924. Рајко и Стојанла Пантићева 76
Увећане жлезде и
малокрван

150цм 37 кг
Има увећане лимфне
жлезде

37.500

13 Миливојевић Мирослав 1927. Милорад и Вида Кнез Михаилова 12 Увећане жлезде 137 цм 29 кг
Има увећане лимфне

жлезде
30.900

14 Миливојевић Станица 1923. Милорад и Вида Кнез Михаилова 12
Увећане жлезде и
малокрвна

162 цм 40 кг Добро 43,900



15 Андрић Живомир 1931. Војислав и Гроздана Косанчића венац
Увећане жлезде и
малокрван

112 цм 20 кг

16 Веселиновић Љубица 1935. Антоније и Милева Пећина Добро 164 цм 50 кг Добро 55

17 Веселиновић Аница 1929. Антоније и Милева Пећина Увећане жлезде 132 цм 27 кг

Има увећане лимфне

жлезде, није
малокрвна

29.500

18 Милутиновић Ружица 1928. Недељко и Винка Бобовчева 18 Добро 122 цм 22 кг Добро 23.800

19 Милутиновић Марко 1931. Недељко и Винка Бобовчева 18
Добро, има увећане

жлезде
112 цм 18 кг

Није малокрван, нема

жлезде
18.700

20 Зиндаревић Јелена 1927. Велимир и Олга Кнез Михаилова 25 Добро, има жлезде 149 цм 28,5 кг
Није малокрвна, нема
увећане жлезде

29.500

21 Миливојевић Слободан 1928. Милорад и Вида Кнез Михаилова 12 Има увећане жлезде 134 цм 29 кг
Није малокрван, нема

увећане жлезде
31,700

22 Параментић Надежда 1929. Димитрије и Лепосава Сокак Илиџа 7 Малокрвна 159 цм 36.5 кг
Није малокрвна, нема

увећане жлезде
39,400

23 Параментић Оливера 1925. Димитрије и Лепосава Сокак Илиџа 7
Увећане жлезде и
малокрвна

147 цм 29кг
Није малокрвна, нема
увећане жлезде

30,500

24 Марковић Радмила 1926. Јован и Томанија Кнез Михаилова 20 Добро 145 цм 34,5 кг Добро

25 Вујовић Стана 1925. Видак и Аница Карађорђева 20
Увећане жлезде и

малокрвна
143цм 28кг

Није малокрвна, нема

увећане жлезде
28,500

26 Андрић Вукосава 1928. Воислав и Гроздана Косанчића венац 7
Увећане жлезде и
малокрвна 133 цм 24 кг

27 Радмиловић Лепосава 1923. Милосав и Зора Гођевачка 15
Добро, увећане
лимфне жлезде

154 цм 48,5 кг добро 52

28 Здравко Игњатовић 1923. Светомир и Надежда Београд,
Увећане жлезде и

малокрван
164 цм 52,5 кг Смањене жлезде 52.500



29 Радовић Александар 1926. Милорад и Ната Кличевац
Увећане жлезде и

малокрван
135цм 29,5 кг

Није малокрван нема

жлезде
29,500

30 Радовић Сава 1927. Милорад и Ната Кличевац
Увећане жлезде и
малокрван

158 цм 45 кг
Није малокрван нема
жлезде

45

31 Мартиновић Филип 1925. Милан и Ната Синђелићева 9
Увећане жлезде и
малокрван

151 цм 43 кг Нема жлезде

32 Станишић Радмила 1929. Радоје и Косана Мионица
Увећане жлезде и

малокрвна
128 цм 29,2 кг Нема жлезде

33 Ђурђевић Јован 1929. Тихомир и Милка Мионица
Увећане жлезде и
малокрвна

126 цм 26 кг
Нема жлезде, није
малокрвна

27,500

34 Мишковић Бошко 1925. Миливој Катарина Забрежје
Увећане жлезде и
малокрвна

142 цм 28,5 кг
Нема жлезде, није
малокрвна

29,400

35 Илић Станислав 1928. Светислав и Милева Кнез Михаилова
Увећане жлезде и

малокрван
129цм 25 кг

Нема жлезде, није

малокрвна
26

36 Јездић Надежда 1930. Петар и Даница Љубостиња 6
Увећане жлезде и
малокрвна

122 цм 23,5 кг
Нема жлезде, није
малокрвна

24,500

37 Стефановић Драгослав 1929. Живорад и Жика Вука Караџића 24
Увећане жлезде и
малокрван

128 цм 25кг
Нема жлезде, није
малокрван

25,300
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Период постављања темеља  

Серија турских хатишерифа, издатих 1829, 1830. и 1833. године, до-

нела је Србији знатно повећање аутономије у односу на Отоманску им-

перију. То је кнезу Милошу Обреновићу омогућило да, ослобођен тур-

ских ограничења, јачајући додатно своју власт, убрзаним корацима поч-

не са модернизацијом државе. Међу различитим предузетим мерама на-

шле су се и оне које су довеле и до формирања музеја. Први познати по-

мен музеја у Кнежевини Србији датира из 1837. године, када је немачки 

природњак, барон Хердер, кнезу Милошу поклонио збирку минерала 

„за његов музеј у Крагујевцу“.5 Годину дана касније у Крагујевцу је 

основан и први српски Лицеј, као претеча свеучилишта. Лицеј је 1841. 

године пресељен у Београд, а са њим, по свему судећи, и ова збирка, 

као основа лицејског музеја. Овај „музеј“ је вероватно у суштини био и 

збирка учила и библиотека и магацин старина, без јасне концепције. 

Ипак, настао у једној, а пренет и додатно развијан у другој престоници 

тадашње Србије представљао је зачетак стварања идеје за рађање првог 

националног музеја.  

Иницијатор конкретних корака који су водили ка даљем утемељењу 

музеја у Србији био је професор Лицеја, а од 1842 године и начелник 

Министарства просвете Јован Стерија Поповић. Своје речи из 1843: Са-

чувајмо културно наслеђе, сакупимо га на једно место – у музеј, мате-

ријализовао је 10. маја следеће године када је потписао Указ о оснивању 

Музеума сербског – претече данашње централне националне музејске 

институције – Народног музеја у Београду.6 

Пут стварања националне музејске институције је био дуготрајан и 

мукотрпан, а инициран почецима модернизације Србије, од тренутка 

успостављања широке хатишерифске аутономије. Та аутономија је у 

наредним деценијама проширивана, што војним, што дипломатским ме-

тодама, да би 1878. године, одлукама Берлинског конгреса, Србија сте-

кла потпуну независност. И овај чин јачања државног интегритета од-

разио се на даљи развој музеја. На предлог министра војног, пуковника 

Саве Грујића, а Указом кнеза Милана Обреновића, 22. августа 1878. го-

дине основан је Војни музеј,7 као друга музејска институција у Кнеже-

вини Србији. Уз огроман допринос развоју музејске струке, ово је био 

чин значајан и са аспекта јачања суверенитета и снажења државног 

идентитета – представљао је један од корака ка уздизању Кнежевине 

Србије на ранг краљевине 1882. године.  

                                                      
 5 Јовановић, 1994, 56; Дробњаковић, 1949, 4-51; Дробњаковић, 1954, 306- 357. 
6 Интернет презентација Народног музеја: www.narodnimuzej.rs (приступ 10. 

септембра 2009). 
7 Интернет презентација Војног музеја: www.muzej.mod.gov.rs (приступ 10. 

септембра 2009). 
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До следећих активности на изградњи музејских институција про-

шло је знатно мање времена него од оснивања Музеја српског до осни-

вања Војног музеја. На иницијативу Професорског друштва 1893. г, под 

именом Музеј српске земље, основан је и данашњи Природњачки му-

зеј.8 Убрзо после тога, од стране Учитељског удружења Србије 1896. г, 

са задатком да прибира и чува наставна средства и све друго што има 

педагошке и историјске вредности за основне школе и учитеље, осно-

ван је Школско-педагошки музеј.
9
 Следећи значајан корак је начињен 

на самом почетку 20. века, када је у фебруару 1901. основан и Етно-

графски музеј чији корени сежу дубље у прошлост. Један број етно-

графских предмета се налазио у фондовима Музеја српског од његовог 

оснивања, а прво значајно систематско сакупљање музеалије етноло-

шке провенијенције обављено је ради учешћа на Свесловенској изло-

жби, одржаној у Москви 1867. године.10
  

Тако су, током 19. века, са јачањем аутономије и државности, под 

патронатом државе, чињени први кораци у развоју музејске мреже у 

Кнежевини, а потом Краљевини Србији, али како видимо они су довели 

до стварања једне централне националне музејске институције и четири 

специјализована, у основи такође национална музеја, али и једне збирке 

која је представљала претечу првог локалног/регионалног музеја у Ср-

бији. Наиме, пред крај 19. века, 1895. године, на иницијативу Настав-

ничког већа пожаревачке гимназије, а одлуком Министарства просвете 

и црквених дела Краљевине Србије, при Гимназији је основана Музеј-

ска збирка, углавном са предметима из Виминацијума, да би 1906. она 

постала отворена за јавност.11
  

Док су на територији Кнежевине, а потом Краљевине Србије, чиње-

ни први кораци у установљавању музејске праксе, за то време у Војво-

дини, на територији данашње Србије која се налазила под хабзбуршком 

државном ингеренцијом, одвијао се један паралелан, али нешто друга-

чији процес.  

Царство је било вишенационална држава а револуционарни проце-

си су довели до тога да новонастала буржоазија почне да све отвореније 

и оштрије износи захтеве за националним слободама и равноправно-

шћу. То је утицало да на прелазу 18. и 19 века, на чувеном Универзите-

ту у Прагу, паралелно са отварањем Катедре за чешки језик и са осни-

                                                      
8 Интернет презентација Природњачког музеја: www.nhmbeo.rs (приступ 10. 

септембра 2009). 
9 Интернет презентација Педагошког музеја: www.pedagoskimuzej.org.rs (при-

ступ 10. септембра 2009). 
10 Интернет презентација Етнографског музеја: www.etnografskimuzej.rs (при-

ступ 10. септембра 2009). 
11 Бендераћ, 2000, 177, и интернет презентација Пожаревца: www.pozarevac.rs 

(приступ 12. септембра 2009). 
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вањем Краљевског чешког научног друштва, формирана је и Академија 

сликарства и музеј. Истовремено, на угарском сабору 1807. године 

основан је Угарски национални музеј. У оквиру оваквих тенденција 

млада српска буржоазија је при Матици српској, у простору Текелија-

нума, у Пешти, 26. октобра 1847. године формирала Српску народну 

музејску збирку - Музеум, што је представљало реализацију раније иде-

је о формирању Српског музеума. Са пресељењем Матице српске из 

Пеште у Нови Сад 1864. године, пресељен је и Музеум.12
  

Независно од ових процеса формирања националних музеја, текао 

је и процес оснивања регионалних музеја. У југоисточним областима 

Хабзбуршке монархија формирање прво Музеја јужне Угарске у Теми-

швару (1872), а потом и Музеј у Сегедину, довело је до ланчане реакци-

је која је захватила и територију Војводине. Први музеј на територији 

Војводине основан је 1877. године у Белој Цркви одлуком званичних 

градских власти, а пет година доцније, 1882. године, на исти начин је 

основан и градски музеј у Вршцу. Са друге стране, независно од град-

ских власти, 1883. године, у Сомбору су љубитељи старина основали 

Историјско друштво Бачко-бодрошке жупаније које је формирало и 

своју музејску збирку, а потом, 1903. за њено претварање у музеј обез-

бедило и званичну државну подршку преко Главног земаљског инспек-

тората за музеје и библиотеке.13
 Слични потези су учињени и у Суботи-

ци, где је 1892. године основано Удружење за библиотеку и музеј, које 

1900. добија државну потпору, али будући да је она ускоро изостала 

Друштво је 1906. године угашено а његова имовина је припала граду. 

Нешто више успеха је имала иста активност покренута у Великом Беч-

кереку, данашњем Зрењанину, центру Торонталске жупаније. Ту је 

1906. године, после дужег премишљања, Торонталшко културно дру-

штво успело да оснује званичан жупанијски музеј. Још 1882. године, на 

основу резултата истраживања које је обављало локално Археолошко 

друштво, градске власти Сремске Митровице донеле су одлуку о озва-

ничавању музејске збирке формиране при гимназији, проглашавајући је 

у музејску институцију, али, по свему судећи, уз даље мање активности 

Археолошког друштва, све је остало на декларативном оснивању. 

Слични потези су уочени и у Кикинди будући да је забележено да је и 

ту, крајем 19. века, постојао музеј при гимназији.14
 Практично, овакви 

музеји су престављали збирке гимназијских школских учила. 

Како је презентовано, у кнежевини / краљевини Србији је током пр-

вог, седмодеценијског периода развоја српских музеја било основано са-

мо 6 музеја, од којих само један ван Београда. За то време на српским 

                                                      
12 Кумовић, 2001, 29 и даље. 
13 Исто, 89, 97-98. 
14 Исто, 99-103. 
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територијама у оквиру Аустроугарске монархије је основан исти број 

музеја, од којих је пет имало карактер локалних – регионалних. 

Период музеја прве Југославије 

Описујући период после Првог светско рата Љубодраг Димић је за-

кључио: „У земљи у којој је, од почетка, организована политика, па и 

културна акција, била схваћена не као организовање, вођење и управља-

ње друштвеним животом већ као отимање о власт и искоришћавање 

власти за интересе појединих група и слојева, културна политика није 

задобила своју одређену структуру и свој духовни профил, ширу пер-

спективу историјског развитка, велики замах, а изостала је и било каква 

веза са стварним културним потребама и могућностима народних маса 

(....) У самој структури државе, у политичкој управи, на положаје у про-

светној и културној политици долазили су често људи који за то нису 

имали ни афинитета ни воље, а ствар су још више погоршавале сталне 

персоналне промене, па се губио и континуитет у раду. Непостојање оп-

штег плана је још више отежавало рад и умањивало резултате“.15
 

Оваква ситуација је директно утицала да се у периоду између два 

светска рата број музеја на територији данашње Србије само незнатно 

повећа у односу на предратни период. У престоници, у Београду, осно-

вана су три нова музеја: 1923. године Министарство пошта и телеграфа 

оснива Поштанско-телеграфски музеј (данас Музеј ПТТа),
16

 1929. годи-

не је фактички заживео још 1903. године декларативно основан Музеј 

града Београда, а 1937. при српској патријаршији основан је Музеј срп-

ске православне цркве, али он је (све до 1954) остао само збирка затво-

реног типа.17
 Истовремено, музејску мапу Београда су у извесној мери 

обогатиле и Археолошка збирка Универзитета, званично утемељена 

1929. као и Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић” који је годину дана 

раније основало Удружење пријатеља уметности „Цвијета Зузорић”.
18

 

Поред тога, још 1923. године у Београду је основан Музеј савремене 

уметности, који је касније, 1936. године припојен Народном музеју и 

тако је формиран Музеј кнеза Павла. 

До реорганизационих промена дошло је и у Новом Саду. Српска на-

родна збирка, односно Музеум Матице српске декларативно је постојао 

од 1847. године, али музејски материјал, а са њим и сам музеј, су егзи-

стирали у оквирима матичине Библиотеке, „што није ни чудо, јер је Ма-

тица у првом реду основана као књижевно друштво“. Сада, 1933. годи-

не, основан је Музеј, који је био смештен у 14 просторија засебног кри-

                                                      
15 Димић, 1988, 14. 
16 Бендераћ, 2000, 87. 
17 Исто, стр. 30 и 65. 
18 Исто, стр 13 и 89. 
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ла Матице, и по угледу на веће европске музеје тога доба, библиотека се 

нашла у његовом саставу.
 19

  

Поред малобројних, од раније постојећих музеја по градовима у 

унутрашњости,
20

 оснива се и неколико нових, али и даље као усамљени 

примери засновани на ентузијазму појединаца а не на циљаним актив-

ностима осмишљене културне политике. Тако је, 1923. године, уз подр-

шку колекционара, али и градске привредне и политичке елите, основан 

Градски музеј Панчево.21
 Слична визионарска иницијатива ентузијаста 

довела је и до стварања два музеја на југу Србије, у Моравској банови-

ни. Одлуком бана Моравске бановине, 1932. године, оснива се Бановска 

археолошка комисија и при просветном одељењу се именује референт 

за археологију, а већ 1933. се оснива музеј у Нишу, а следеће 1934. годи-

не, поводом 130-годишњице почетка Првог српског устанка, и музеј у 

Неготину, тада под називом Градски музеј “Хајдук Вељко”.22
 Поред 

ових градских, а условно и регионалних музеја, 1933. године основана 

су и два специјалистичка, тематска. На иницијативу Просветног дру-

штва Вук Караџић, са стварањем манифестација Вуковог сабора, у Тр-

шићу је основан Вуков музеј,23
 док је Змајев музеј у Сремској Каменици 

основан на иницијативу Друштва Змај.
24

 Поред тога 1934. године је 

основана и својеврсна музејска збирка при Гимназији у Шапцу. 

У одсуству државне иницијативе, самоиницијатива, али без завр-

шних резултата, уочена је и у још неким градовима. Тако је на самом 

крају четврте деценије, у Ваљеву, у склопу акције за подизање спомени-

ка Алекси Ненадовићу и Илији Бирчанину, било предвиђено да се са-

гради и музеј, који би у свом саставу имао и локале, чијим издавањем 

би се финансирао његов рад. Чак су прикупљена и иницијална средства, 

али почетак ратних дејстава 1941. године је омео реализацију планова.  

Период музеја друге Југославије 

Завршетак Другог светског рата је довео до стварања нове геопо-

литичке слике света узрокујући и велике промене у Југославији а тиме 

и у Србији. Паралелно са успостављањем нових друштвених односа, уз 

доста лутања, са општим позивом на бескомпромисан раскид са пређа-

шњим и преовлађујуће политичко над стручним, уследиле су активно-

                                                      
19 Кумовић, 2001, 127. 
20 На територији Војводине то су били музеји у Белој Цркви, Вршцу, Сомбору и 

Суботици, а у Краљевини Србији само јавна збирка при гимназији у Пожа-
ревцу.  

21 Кумовић, 2001, 117. 
22 Бендераћ, 2000, 143 и 147. 
23 Пашић, 2008, 17 и даље.  
24 Бендераћ, 2000, 162. 
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сти обнове земље и развоја државе, што се значајно одразило на култу-

ру у целини. Процес настанка нових музеја развио се као последица но-

ве, активне, државне културне политике која је представљала потпуни 

заокрет према културној политици у односу на предратни период.  

Рат још није био фактички завршен када је почело отварање музеја 

затворених током рата: у априлу 1945. рад су обновили музеји у Сомбо-

ру, Петровграду (Зрењанин) и Панчеву.25
 У складу са општом државном 

политиком сви раније постојећи музеји су постали својина државе, а на 

истим основама су у наредним годинама оснивани нови музеји, што је 

представљало масован процес. Током краћег периода у Београду је 

основано више специјалистичких музеја, попут Јеврејског, Железнич-

ког, Музеја позоришне уметности, Музеја примењене уметности, Музе-

ја југословенске кинотеке, Музеја Николе Тесле, Галерије фресака,... 

као и музеја који су имали циљ чување и неговање, али и величање, тра-

диције тек завршених историјских процеса, попут Музеја илегалних 

партијских штампарија и Музеја 4. јули (1950), или Музеја устанка 

1941. који је основан у Ужицу већ 1946. године.  

Поред оснивања специјалистичких музеја брзо је почело и ширење 

мреже локалних, завичајних, музеја комплексног типа. Само у 1946. го-

дини музеји су отворени у Сремским Карловцима, Кикинди, Сенти и 

Сремској Митровици. Следеће 1947. године основани су градски музеји 

у Приштини и Пироту, 1948. у Суботици и Лесковцу, а 1949. у Крагујев-

цу и Прокупљу. Још масовније отварање нових музеја уследило је од 

1949. године као резултат почетка делимичне децентрализације, која је 

имала за циљ да се ради омасовљења културе тежиште активности дис-

лоцира у базу, када су са републичких нивоа у буџете среских народних 

одбора пренета знатно већа средства. Истовремено, законским одлукама 

је проширена надлежност Народних одбора, који се појављују као осни-

вачи нових музеја.26
 Задатак ове промене је био да се на основу директ-

нијег увида у културне потребе локалних јединица на њих пребаци и 

одговорност и обавеза даљег омасовљења културне делатности. У 1950. 

години основан је музеј у Смедереву, а само у 1951. години музеји су 

основани у Бору, Ваљеву, Зајечару, Крушевцу и Ђаковици. Овај темпо је 

настављен и у наредним годинама, тако да је на крају 15-годишњег пе-

риода, од 1945 до 1959. године, у Србији регистровано 86 различитих 

музејских субјеката (музеји, галерије, збирке и ризнице), док их је на 

тлу целе Југославије било 311, од тога највише у Хрватској – 115. У 

Словенији је било 57 музеја, у Босни и Херцеговини 21, у Македонији 

18, а у Црној Гори 14 музеја.27
  

                                                      
25 Кумовић, 2001, 155. 
26 Димић, 1988,  240-241.  
27 Савез музејских друштава Југославије, Музеји у Југославији, Београд, Савез му-

зејских друштава Југославије, 1962, стр. 23. Наведена књига је издата 1962, 
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Када тежиште пажње поставимо на завичајне музеје, односно музе-

је који би по својој природи били регионални, види се да се музејска 

мрежа у Србији 1959. године простирала на 28 насеља. 
 

Упоредни преглед градова у Србији са локалним музејским 

субјектима 1941. и 1959. 

1941 1959 
Градски музеји у 

Београду 
Белој Цркви, 
Вршцу, 
Сомбору, 
Суботици, 
Зрењанину, 
Панчеву, 
Нишу и 
Неготину 

и јавни музеји при гимназијама у  
Пожаревцу и 
Шапцу. 

 

Музеј града Београда 
Народни музеј Чачак 
Градски музеј Ђаковица 
Народни музеј Кикинда 
Народни музеј Косовска Митровица 
Народни музеј Крагујевац 
Народни музеј Краљево 
Народни музеј Крушевац 
Народни музеј Лесковац 
Народни музеј Крајине, Неготин 
Народни музеј Ниш 
Рашки музеј, Нови Пазар 
Музеј града Новог Сада 
Народни музе Панчево 
Народни музеј Пирот 
Народни музеј Пожаревац 
Градски музеј Сента 
Народни музеј Смедерево 
Градски музеј Сомбор 
Музеј Срема, С. Митровица 
Градски музеј С. Карловци 
Градски музеј Суботица 
Завичајни музеј Светозарево (да-
нас Јагодина) 
Народни музеј Шабац 
Народни музеј Ваљево 
Народни музеј Вршац 
Народни музеј Зајечар 
Народни музеј Зрењанин

Ауторска синтеза 

И по завршетку 50-тих година прошлога века активни процес осни-

вања нових музејских субјеката широм Србије је настављен, али уз не-

                                                                                                                             
године, али представља пресек стања из 1959. године. Тај пресек, по свему 
судећи, није у потпуности прецизан, будући да се на списку музеје не налази 
најстарији локални музеј – музеј у Белој Цркви, који је 1948 године угашен а 
његова збирка припојена музеју у Вршцу, да би 1954. године био поново 
основан, под називом Народни музеј у Белој Цркви, али није радио само-
стално већ као музејска јединица у оквиру културног центра. (Кумовић, 
2001, 353). 
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што смањени интензитет. Поред више различитих специјалистичких 

музеја осниваних у престоници и ван ње, настављено је ширење мреже 

комплексних, завичајних, музеја. Тако су, током шездесетих година, 

основани музеји у Руми и Смедеревској Паланци, као и у Ужицу, које уз 

постојећи Музеј устанка сада добија и комплексни, градски Народни 

музеј, док се у Врању оснива Музеј народноослободилачког рата, који 

ће доцније бити реорганизована у Народни музеј. Истовремено, у Топо-

ли и Алексинцу се оснивају музејске збирке као придружене радне једи-

нице при центрима за културу. Пракса отварања нових музеја и музеј-

ских јединица је настављена и током 70-тих година, када се музејске 

збирке формирају у центрима за културу, или при библиотекама, у Кња-

жевцу, Власотинцима, Врњачкој Бањи и Пријепољу. Током 80-тих годи-

на нови музеји су основани у Аранђеловцу и Лозници, музејске збирке 

се формирају при културним центрима, библиотекама и народним уни-

верзитетима у Оџацима, Трстенику, Бачкој Паланци, Белој Паланци, 

Брусу и Димитровграду, док се раније основана музејска збирка у Кња-

жевцу издваја у засебну установу. 

Постјугословенски период  

Са великим политичким и општедруштвеним потешкоћама које до-

носи последња деценија двадесетог века, све успоренији процес форми-

рања музеја по општинама додатно је изгубио на интензитету од деве-

десетих година прошлога века. Нове музејске установе се отварају у са-

мо четири општине: у Прибоју (1990), Александровцу (1992), Ћуприји 

(1993 ) и Горњем Милановцу (1994), а музејска збирка, као радна једи-

ница центра за културу, формира се у Коцељеви. Са друге стране, у 

овом периоду поједине раније формиране збирке / радне јединице се 

осамостаљују и постају независне музејске установе. То се догађа у Па-

раћину (1990), Пријепољу (1991) и Бачкој Паланци (1997), док се музеј-

ско одељења борског Музеја рударства у Мајданпеку осамостаљује и 

постаје независна установа (1998). Било је и супротних случајева. Музеј 

Јадра у Лозници, основан у претходној деценији као независна устано-

ва, постао је, 1999. године, радна јединица локалног културног центра, а 

из састава Народног музеја у Пожаревцу његова радна јединица – гале-

рија Милене Павловић Барили – издваја се у засебан субјект, регистро-

ван као фондација. Поред тога Музеј револуције у Новом Саду постао је 

Историјски музеј Војводине, Музеј НОБ-а у Врању – Народни музеј 

Врање, а у Београду Музеј револуције народа и народности Југославије 

и Музеј 25. мај (јединица Меморијалног центра „Јосип Броз Тито“) су 

удружени у Музеј историје Југославије.  

Док је државна иницијатива, у ранијим деценијама толико уочљива, 

спласнула сада се уочава почетак оснивања музеја од стране субјеката 

који не представљају државну управу на било ком нивоу. Тако је фабри-
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ка Сартид из Смедерева основала Музеј црне металургије, Пољопри-

вредни факултет из Новога Сада Музеј пољопривреде у Кулпину, а поја-

вљују се и приватни музеји, попут Музеја аутомобила у Београду и Му-

зеј хлеба у Пећинцима.  

Почетак двадесет првога века је у Србији, на основу политичких 

догађања из јесени 2000. године, представљао време доживљено као за-

четак великих промена. Енергија исказана променом државног режима 

пробудила је многа очекивања и наде, међутим промене које се односе 

на музеје нису задовољиле очекивања. Истина, у раду појединих музеја 

је исказан релативно висок степен модернизације, али пре свега на 

основу самоиницијативе. У самоиницијативу спада и отварање нових 

приватних музеја, као што су Музеј Цептер и музејска збирка Мацура. 

Што се тиче улоге државе и државних органа, она је у великој мери изо-

стала, што је највидљивије у актуелном стању централних републичких 

музеја, од деценијског нерешавања проблема националног Народног 

музеја у Београду и музеја Савремене уметности, до других републич-

ких, централних, матичних институција, које би морале да буду иници-

јални покретачи развоја и модернизације.  

У таквој ситуацији не зачуђује чињеница да током целе прве деце-

није новога миленијума није основан ни један самостални општински 

музејски субјект, а да је први (на почетку текста поменути Народни му-

зеј Велика Градишка) основан тек у другој деценије, скоро двадесетак 

година после последњих сличних активности.  

Преглед оснивања музеја у Србији, до 2000. године 
 

Период постављања темеља (1844-1918) 

Год. Назив установе Оснивач 

1844. 
Српски народни музеј у 

Београду 

Основан Српски народни музеј, у Београду, 

претеча данашњег Народног музеја Београд. У 

наредном периоду, Историјско-уметнички, 

Народни, Музеј кнеза Павла... 

1847. 
Музеум Матице Српске, 

Пешта 

У Пешти основан Музеум Матице Српске; са 

Матицом прелази 1864. у Нови Сад. Накнад-

ним развојем, после 1947. издвојене засебне 

установе Музеј Војводине и Галерија Матице 

Српске.  

1877. Градски музеј, Бела Црква  
Одлуком градских власти основан Градски му-

зеј у Белој Цркви. 

1878. Војни музеј, Београд Основан Војни музеј.  

1882. Народни музеј, Вршац Основан Градски музеј у Вршцу.  

1883. Градски музеј, Сомбор 

Основан Музеј историјског друштва Бач-бо-

дрошке жупаније, као претеча данашњег Град-

ског музеја Сомбора.  
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1892. 
Музеј Удружења за библио-

теку и Музеј, Суботица 

Претеча данашњег Музеја у Суботици, радио 

делимично и уз државну потпору, заједно са 

библиотеком, од које је делимично раздвојен 

1903. (независни кустос и библиотекар), али се 

друштво гаси 1906, а материјал сачуван. 

1895. 

Природњачки музеј у 

Београду 

Јестаственични музеј, односно Музеј Српске 

земље, основан од стране Професорског дру-

штва и Министарства просвете. 

Гимназијски музеј у 

Пожаревцу 

Основан на иницијативу пожаревачке Гимна-

зије и Министарства просвете као Музејска 

збирка при Гимназији. За јавност отворен 

1906. 

1896. Педагошки музеј у Београду
Српско учитељско удружење оснива Школски 

музеј, а од 1960. музеј носи данашње име. 

1901. 
Етнографски музеј у 

Београду 

Настаје издвајањем етнографских збирки из 

састава Народног музеја. 

1906. 

Музеј Торонталске жупани-

је у Великом Бечкереку 

(Петровграду, Зрењанину) 

Основан од стране Торонталшког културног 

друштва, радио до 1918, када је рад замро, али 

материјал делимично сачуван, те се и после 

Првог светског рата музеј помиње као Петров-

градски музеј 

Период музеја прве Југославије (1918-1945) 

1923. 

Градски музеј у Панчеву 
Настаје као Градски музеј приватном иниција-

тивом, коју прихвата локална власт.  

ПТТ Музеј у Београду 

Министарство пошта и телеграфа оснива По-

штанско-телеграфски музеј Београд. Од 1961. 

носи данашње име.  

1928. 
Музеј Савремене уметности, 

Београд 

Касније спојен са Народним музејом у Музеј 

кнеза Павла. 

1929. Музеј града Београда 

Заживела одлука из 1903. године о оснивању 

Градског музеја Београда, који функционише 

заједно са градском библиотеком као једин-

ствена установа, а од 1941. самосталан. 

1933. 

Вуков музеј у Тршићу 

Основан на иницијативу Просветног друштва 

„Вук Караџић“; музеј, после низа промена, од 

1988 послује у оквиру Центра за културу „Вук 

Караџић“, Лозница. 

Змајев музеј у Сремској 

Каменици 

Основан на иницијативу Друштва „Змај“, а од 

1956. у саставу Музеја града Новог Сада 

Народни музеј у Нишу 
Основан као Историјско-етнографски музеј, а 

после рата добија данашње име. 

Музеј Матице Српске у 

Новом Саду 

Српска народна збирка – Музеум Матице Срп-

ске, основан 1847. прераста у Музеј Матице 

српске (данас Галерија Матице Српске). 

1934. Музеј Крајине у Неготину 

Основан као Градски музеј Хајдук Вељко, на 

иницијативу грађана, а интервенцијом бана 

Моравске бановине. Садашње име добија 

1978. 
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Музеј у Шапцу 

Основан при градској књижници, одлуком ње-

говог Управног одбора и ради у њеном саста-

ву, у једној просторији. Претеча данашњег На-

родног музеја Шабац.  

1936. Музеј Кнеза Павла, Београд 
Настао спајањем Историјско-уметничког (На-

родног) музеја и Музеја савремене уметности.  

1937. 
Музеј српске православне 

цркве у Београду 

Основан као музеј затвореног типа, доступан 

јавности од 1954. 

Период музеја друге Југославије (1945-1991) 

1945. 

Народни музеј Зрењанин 
После дуже паузе Музеј Торонтошке жупаније 

реоснован под новим именом. 

Градски музеј Сомбор 

После више пауза у раду Музеј историјског 

друштва Бач-бодрошке жупаније, касније 

историјског друштва Сомбор, реоснован од 

стране ГНО и добио данашње име. 

Народни музеј Панчево 
Градски музеј, настао 1923. приватном иници-

јативом, реоснован и добио данашње име. 

1946. 

Музеј устанка, Ужице Основан од стране Савезни одбор СУБНОР-а.  

Градски музеј Сремски 

Карловци 

Основан од стране локалне управе, али од 

1964 је део Музеја града Новог Сада. 

Народни музеј у Кикинди 
Основан одлуком Градског народног одбора 

Кикинде. 

Градски музеј Сента Основан одлуком Градског НО Сенте. 

Музеј Срема 

Основан одлуком Градског НО Сремска Ми-

тровица као Градски музеј у Сремској Митро-

вици, а од 1954 носи данаши назив. 

1947. 

Војвођански музеј, Нови 

Сад 

Основан одлуком ГИО Војводине, издвајањем 

дела збирки Музеја Матице Српске.  

Музеј у Приштини 

Основан одлуком Скупштине Републике Ср-

бије. /Без података о данашњем стању, део 

збирки и колектива дислоциран у Београд, и 

чине засебну републичку установу/. 

Музеј Понишавља, Пирот 

Основан одлуком ГН одбора као Народни му-

зеј Пирот, а од 1969, одлуком СО носи дана-

шње име. 

1948. 

Градски музеј у Суботици 

Основан одлуком ГН одбора Суботице. Музеј 

званично отворен 1948, мада је активност на 

његовом оснивању започела 1946. кроз процес 

обнове Музеја основаног 1892, а угашеног 

1906.  

Јеврејски историјски музеј 

Београд 

Основан од стране Савеза јеврејских општина 

Југославије. 

Народни музеј у Лесковцу 
Основан од стране ГН одбора Лесковац као 

Градски музеј, а 1958 добија данашње име. 

1949. 

Народни музеј у Крагујевцу 

Основан од стране ГН одбора Крагујевац, под 

именом Музеј области крагујевачке. Данашње 

име добија 1954 

Музеј Топлице, Прокупље 

Градски народни одбор Прокупља оснива На-

родни музеј Прокупље, који 1950 добија сада-

шњи назив 
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1950. 

Железнички музеј, Београд 

Основан од стране Министарства железница 

ФНРЈ, данас ради у саставу ЈП Железница Ср-

бије. 

Музеј илегалних партијских 

штампарија, Београд 

Основан одлуком Скупштине града Београда, 

а у саставу Музеја града Београда. 

Музеј 4. јул, Београд 
 Отворен у кући Рибникар, у којој је 4. јула 

1941. КПЈ донела одлуку о подизању устанка. 

Музеј позоришне уметности 

Србије, Београд 

Основан одлуком Министарства за науку и 

културу НР Србије. 

Музеј примењене уметности, 

Београд 

Основан одлуком Министарства за науку и 

културу НР Србије. 

Народни музеј Краљево 

Основан решењем Градског народног одбора 

Ранковићево као Градски музеј Ранковићево. 

Данашње име добија 1955. 

Музеј у Смедереву 
Основан одлуком Градског одбора Смедерева, 

као Народни музеј, а данашње име добио 1972. 

1951. 

Музејска збирка – Библио-

тека „Димитрије Туцовић“, 

Чајетина 

Од оснивања музејска збирка ради у саставу 

општинске библиотеке 

Музејска збирка, Бор  

Основан као Музејска збирка, потом Народни 

музеј Бор. Оснива га Градски НО Бора. 1972, у 

складу са основном концепцијом, добија дана-

шње име. 

Народни музеј Ваљево 
Основан под истим именом од стране Град-

ског НО Ваљево 

Народни музеј Зајечар 
Основан као Градски музеј, а од 1978 носи да-

нашње име. 

Градски народни музеј 

Ђаковица 

Основан од стране НО. Радио краће време. Ре-

основан 1971. под новим именом. /Без подата-

ка о данашњем стању/. 

Народни музеј Крушевац 
Основан под овим именом, од стране ГНО 

Крушевца. 

1952. 

Народни музеј, Београд 

Некадашњи Српски народни музеј, па Српски 

краљевски народни музеј, па Историјско-умет-

нички музеј, па Хисторијско-уметнички музеј, 

па Музеј Кнеза Павла, па Уметнички музеј, 

постаје Народни музеј. 

Музеј Југословенске 

кинотеке, Београд 

Основан одлуком Кинотеке, коју је 1949. осно-

вала комисије за кинематографију Владе 

ФНРЈ. 

Музеј Николе Тесле, 

Београд 

Основан одлуком Владе ФНРЈ, а од 1969. у 

надлежности Скупштине града Београда. 

Галерија фресака, Београд 

Основан одлуком Савета за науку и културу 

Владе ФНРЈ, од 1953. у надлежности органа 

града Београда, а од 1973 радна јединица На-

родног музеја. 

Народни музеј Чачак Основан одлуком Народног одбора Чачка. 

Галерија слика Сава 

Шумановић, Шид  

Основан одлуком Народног одбора Шида. Ле-

гат мајке Саве Шумановића. 
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Спомен кућа Ђуре Јакшића, 

Српска Црња 

Основан одлуком локаних власти у родној ку-

ћи Ђуре Јакшића. Данас је под стручним над-

зором Музеја из Зрењанина. 

1953. 

Народни музеј, Пожаревац 

Некадашња јавна гимназијска збирка одлуком 

Народног одбора постаје независна институ-

ција 

Градски музеј Бечеј 
Оснивач Срески НО Бечеј, први назив Музеј и 

галерија слика. Данашњи назив добија 1990. 

Градски музеј Косовска 

Митровица 

Основан одлуком ГНО. /Без података о дана-

шњем стању/. 

Музеј Стара ливница, 

Крагујевац 

Основан као Музеј Црвена застава, од истои-

мене фабрике, да би 1993 променио име, осни-

вачка права има Застава наменска. 

Музеј Рас у Новом Пазару 

Основан као Градски музеј, али дуго постојао 

номинално, а фактички почиње да ради од 

1973. Данашње име носи од 1987.  

1954. 

Народни музеј Бела Црква 
Музеј у Белој Цркви, основан 1877, реоснован, 

одлуком ГНО као Народни музеј.  

Музеј Првог српског 

устанка, Београд 

 Основан као независна установа, да би 1966. 

био припојен тек основаном Историјском му-

зеју Србије 

Музеј града Новог Сада 

Основан решењем ГНО Новог Сада, издваја-

њем појединих збирки из музеја Војводине 

(који је претходно настао издвајањем поједи-

них збирки из Музеја Матице српске).  

Завичајни музеј Земун 

Основан одлуком НО Земуна, као Народни 

музеј Земун, од 1968. одељење Музеја града 

Београда, под данашњим називом. 

Завичајни музеј 

Светозарево 

Основан одлуком НО Светозарева, а под име-

ном Завичајни музеј за град Светозарево и 

срез Белички. Данас, услед врађања старог 

имена града – Завичајни музеј Јагодина. 

Музеј српске православне 

цркве, Београд 

Основан 1937, као музеј затвореног типа, а ове 

године отворен за јавност. 

1955. 

Народни музеј Шабац 

Музеј који је постоји при библиотеци у њеном 

објекту, се 1951 издваја у засебан објекат а 

Одлуком НО Шабац. У периоду 1963-75 био у 

склопу Заједнице културних установа.  

Музеј у Ћуприји  

 Основан одлуком НО Ћуприја. После низа 

проблема са згардом у којој је био смештен 

престаје са радом 1972. Обновљен 1993. 

1956. 

Музеј радничког покрета 

и народне револуције 

Војводине, Нови Сад 

Настаје из збирки Музеја Војводине, касније 

преименован у Музеј Социјалистичке револу-

ције, а 1990 у Историјски музеј Војводине 

1957. 
Музеј југословенског ратног 

ваздухопловства, Београд 

Основан Одлуком команде РВПВО, а 1966. 

формирано цивилно одељење са организацио-

ним учешћем ЈАТа, Управе за контролу лете-

ња и др. данас у саставу Министарства одбра-

не. Од њега независан Музеј ваздухопловства, 

али технички повезани..  
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1958. 

Модерна галерија, Београд  

Основана одлуком Савета за културу Београ-

да, под именом Модерна галерија, да би 1965, 

по завршетку градње наменске зграде, добио 

данашњи назив: Музеј савремене уметности. 

Оснивачка права има Република Србија. 

Галерија Матице Српске, 

Нови Сад 

Музеј се одваја из Матице у независну устано-

ву, под наведеним именом.  

1959. Музеј Револуције, Београд Основан одлуком ЦККПЈ. 

1960. 

Музеј Народноослободилач-

ког рата, Врање 

Основан од стране НО среза Врање. Данашњи 

назив, Народни музеј Врање, носи од 1992. 

Галерија самоуких 

уметника, Јагодина 

Основан одлуком СО Светозарево (Јагодина), 

као Галерија самоуких уметника, да би 1985. 

била пререгистрован у Музеј наиве. 

  

1961. 

Уметничка галерија 

Надежда Петровић, Чачак 
Основана одлуком СО Чачак. 

Галерија Милена Павловић 

Барили, Пожаревац 

Основана одлуком СО Пожаревац као Галери-

ја Милена Павловић Барили, од 1966. ради као 

одељења музеја у Пожаревцу, а 1997. се издва-

ја у самосталну фондацију под садашњим на-

зивом 

Спомен збирка Павла 

Бељанског, Нови Сад 
Основана одлуком ИВ Војводине 

1962. 
Завичајни музеј у Руми 

Основан под називом Завичајна музејска збир-

ка, од 1971. Музеј у Руми, а од 1979. носи да-

нашњи назив. 

Музеј „25 мај“, Београд Основан одлуком савезних органа СФРЈ. 

1963. 

Народни музеј Ужице 

1963. се оснива као Завичајни музеј. Исте го-

дине он и Музеј устанка 1941, основан 1946, 

постају јединствена установа - Народни музеј 

Ужице, али раде као две одвојене радне једи-

нице. Од 1980. до 1990. музеју прикључен и 

Спомен парк Кадињача. Исте 1990 године две 

одвојене радне јединице се интегришу у једин-

ствену установу. 

Историјски музеј Топола 

 Основан одлуком СО Топола. Са осталим 

установа 1978. улази у састав јединственог 

Центра за културу, а од 1991. на основу за-

кључка Владе и СО Топола, послуј у саставу 

Задужбине краља Петра I Карађорђевића на 

Опленцу. 

Историјски музеј Србије, 

Београд 

Основан од стране ИВ Србије, а 1966. овом 

музеју припојен Музеј Првог српског устанка. 

Меморијални музеј вајара 

Томе Росандића, Београд 

Основан одлуком Скупштине града Београда, 

а у саставу Музеја града Београда. Легат умет-

ника, у његовој кући/атељеу.  

1965. 
Музеј савремене уметности, 

Београд 

По завршетку градње наменске зграде, Модер-

на галерија, основана 1958, добија данашњи 

назив. 
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Завичајни музеј Алексинац 
Основан одлуком СО Алексинац, ради у саста-

ву Центра за културу 

1966. 

Галерија савремене ликовне 

уметности, Нови Сад 

Основан као Галерија савремене уметности, а 

1996. реорганизована у музеј под именом Му-

зеј савремене уметности Војводине. 

Збирка стране уметности, 

Нови Сад 

Основана одлуком Скупштине Новог Сада, 

развојем збирке – легата др Илића. Део Музеја 

града. 

Народни музеј Смедеревска 

Паланка 

Основан решењем СО као самостална устано-

ва, а 1973, заједно са другим установа обједи-

њен у центар за културу. 

1968. 

Музеј пчеларства породице 

Живановић, Сремски 

Карловци 

Приватан музеј породице Живановић. 

Галерија Српске академије 

наука и уметности, Београд 
Основана одлуком органа САНУ. 

Меморијални музеј Јована 

Цвијића, Београд 

Основан одлуком Скупштине града Београда, 

а у саставу Музеја града Београда. 

1969. 
Музеј Бањичких логора, 

Београд 

Основан одлуком Скупштине града Београда, 

а у саставу Музеја града Београда. 

1970. 

Музеј сликара Паје Јовано-

вића и збирка професора 

Петра Поповића, Београд 

У саставу Музеја града Београда, чијом одлу-

ком је и основан као издвојено одељење за из-

лагање конкретних легата. 

1971. 

Меморијални музеј Бела 

Црква, код Крупња 

Оснивачи СО Крупањ и Историјски музеј Ср-

бије, функционише при Културном центру, а 

1996. Културни центар се трансформише у би-

блиотеку, те музеј ради при библиотеци. 

Историјска музејска збирка 

у Књажевцу 

Основан као збирка при библиотеци, а 1980 

одлуком СИЗ-а за Друштвене делатности пре-

раста у самосталну установу под именом Зави-

чајни музеј Књажевац 

Регионални музеј у Ђаковици
Реоснован Музеј који је био основан1951. /Без 

података о данашњем стању/. 

1972. 

Музеј рударства и 

металургије Бор 

Раније основана Музејска збирка, па Народни 

музеј, у складу са основном концепцијом, до-

бија данашње име. 

Музеј Српске медицине 

Српског лекарског 

друштва, Београд 

Оснивач Српско лекарско друштво 

1973. 

Галерија Скулптура Милан 

Бесарабић, 

Велико Градиште 

Послује у саставу народног Универзитета, за-

једно са библиотеком, а са издвајањем библио-

теке галерија послује у њеном саставу 

Смедеревска Паланка 
Музеј, заједно са другим установама, обједи-

њен у центар за културу. 

Галерија ликовне уметно-

сти поклон збирка Рајка 

Мамузића, Нови Сад 

Основана одлуком СО Нови Сад. Легат Рајка 

Мамузића. 
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1974. 

Завичајни музеј Власотинце 

Основан одлуком СО Власотинце, ради у са-

ставу две године раније основаног Културног 

центра. 

Уметничка галерија „Лазар 

Возаревић”, 

Сремска Митровица 

Основана, као легат, 1954. у саставу Музеја, да 

би се 1974. осамосталила у независну установу.  

1975. 

Музејска збирка при Центру 

за културу, Параћин 

Основан од стране СО Параћин, као Музејска 

збирка при Центру за културу, да би се 1990 

одлуком истог органа оздвојио у самосталну 

музејску установу. 

Спомен музеј Иве Андрића, 

Београд 

Основан одлуком Скупштине града Београда, 

а у саставу Музеја града Београда. 

Музеј Лепенски вир 

Права и дужности оснивача има Републички 

Завод за заштиту споменика културе, а струч-

ну бригу има Народни музеј Београд. 

Археолошки музеј Призрен 

Основан од стране СО Призрен, у саставу За-

вода за заштиту споменика културе Призрена. 

/Без података о данашњем стању/.  

1976. 

Завичајни музеј – Замак 

културе, Врњачка Бања 

Те године основан Културни центар, и реги-

строван и за музејску делатност. 

Музеј 21 октобар, Крагујевац 
Основан одлуком СО Крагујевца. 

 

1977. 
Музеј афричке уметности, 

збирка Веде и Здравка 

Печара, Београд 

Основан од легата, одлуком Скупштина града 

Београда. Данашњи назив: Музеј афричке 

уметности. 

1979. 

Музејска збирка у Пријепољу

У тек основаном Дому револуције, формирана 

музејска збирка да би 1991. године постао не-

зависна музејска установа. 

Музеј физичке културе, 

Београд 
Оснивач Факултет за физичку културу. 

Музеј Вука и Доситеја, 

Београд 

Основан од стране Владе НР Србије. Данас 

радна јединица Народног музеја у Београду. 

1980. 

Музеј угљарства Србије, 

Сењски рудници, 

Деспотовац 

Оснивачи: Републичка заједница за културу и 

СИЗ за културу општине Деспотовац. 

Завичајни музеј Књажевац 
Музејска збирка при библиотеци се издваја у 

независну установу. 

Музејска јединица Оџаци 

Настала Решењем СО Оџаци, а при Народном 

универзитету. 1990 из састава Универзитета се 

издваја библиотека, а са њом и музејска збир-

ка, као њена радна јединица. 

Конак кнегиње Љубице, 

Београд 

Одлуком Скупштине града Београда устано-

вљен као одељење Музеја града Београда. 

1981. 

 

Музеј револуције и соција-

листичке изградње 

Аранђеловац 

 

Оснива се одлуком СИЗ за културу СО Аран-

ђеловац, а од 1984. носи назив Народни музеј. 
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1982. 

Позоришни музеј Војводине, 

Нови Сад 

Оснива га СИЗ за културу Војводине, издваја-

њем позоришног одсека Музеја Војводине, 

формираног 1952. 

Музеј града Бачка Паланка 

 Оснивач СО Бачка Паланка, основан при СИ-

Зу, од 1992. ради при Центру за културу, а од 

1997. самостална установа. 

Збирка старих научних 

инструмената Лабораторије 

за експерименталну психо-

логију, Београд 

Лабораторија за експерименталну психологију 

Филозофског факултета Универзитета у Бео-

граду 

Музеј Младеновац 

 

Основан одлуком СО Младеновац, а од 1985. 

се налази у саставу Музеја града Београда. 

Завичајна етнографска 

збирка Брус 

Оснивач СО Брус, а ради у саставу Културног 

центра. 

 

Меморијални центар Јосип 

Броз Тито 

Настаје обједињавањем Музеја 25. мај, Куће 

цвећа, виле Мир и Музеја 4. јула. Спајањем са 

Музејем револуције настаје Музеј историје Ју-

гославије. 

1983. 

Музејска збирка – народни 

универзитет, Трстеник 

Основан одлуком СО Трстеник, а у оквиру На-

родног универзитета. 

Завичајни музеј Бела Паланка

Оснивач СО Бела Паланка, радио у саставу 

Центра за културу, а од 1996. је при библиоте-

ци. 

Завичајна музејска збирка 

Димитровград 

Оснивач СО Димитровград, збирка била у са-

ставу Центра за културу заједно са библиоте-

ком, а 1996, са извајањем библиотеке, збирка 

постаје њена јединица 

1984. 

Народни музеј Аранђеловац
Дотадашњи Музеј Револуције мења име и кон-

цепцију. 

Одељење Музеја рударства 

из Бора, у Мајданпеку 

Оснива се на основу споразума СО Мајданпек 

и Музеја рударства Бор. 

 

1985. 

Музеј Наивне уметности 

Јагодина 

Раније основана Галерија самоуких уметника 

пререгистрована у независан музеј. 

Музеј ФК Црвена Звезда Оснивач ИО ФК Црвена Звезда. 

1986. Музеј коњарства, Зобнатица Оснивач АД Зобнатица. 

1987. 

Музеј Јадра у Лозници 

Основан Одлуком СО Лозница, као самостал-

на установа, а од краја 1998. послује у оквиру 

Центра за културу 

Модерна галерија, Ваљево 
Оснивач – Општина Ваљево, а на основу уго-

вора са сликаром Љубом Поповићем. 

1988. 

 

 

 

Родна кућа војводе Живојина 

Мишића, Струганик 

 

 

 

Оснивач – СИЗ за културу Мионице, у сарад-

њи са Народним музејом Ваљево, Историј-

ским музејом и Војним музејом. Данас функ-

ционише при Туристичкој организацији Риб-

ница, иѕ Мионице. 
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1989. 

Музеј науке и технике 

Основан на иницијативу САНУ, као Музеј на-

уке и технике САНУ, данас независна репу-

бличка установа. 

Стална поставка слика 

Миће Поповића и Вере 

Божичковић Поповић, 

Лозница 

Легат. Основана одлуком СО Лозница, ради 

при Културном центру. 

1990. 

Градски музеј Бечеј Музеј и галерија слика Бечеј добија ново име. 

Музејска јединица Оџаци 

Заједно са библиотеком се одваја се из окриља 

Народног универзитета и постаје радна једи-

ница библиотеке. 

Завичајни музеј у Параћину 
Музејска збирка при Центру за културу се из-

дваја у самосталну установу. 

Завичајна збирка Коцељева 

Оснива се Културни центар и при њему зави-

чајна збирка, чији су темељи постављени још 

раније, при Народном универзитету. 

Завичајни музеј Прибој Основан од стране СО Прибој. 

Историјски музеј Војводине, 

Нови Сад 

Музеј радничког покрета и народне револуци-

је, односно Музеј Социјалистичке револуције, 

који је основан 1956. године, трансформисан 

је у Историјски музеј Војводине. 

Пост југословенски период (од 1991) 

1991. Музеј у Пријепољу 
Музејска збирка при Дому револуције постаје 

независна музејска институција 

1992. 

Народни музеј Врање 
 Музеј Народноослободилачког рата реоргани-

зован и добија нови назив. 

Музеј Војводине, Нови Сад 
Настаје интеграцијом Војвођанског музеја и 

Музеја историје Војводине 

Музеј црне металургије 

Сартид, Смедерево 

Оснивач фабрика САРТИД, музеј радна једи-

ница одељења за односе са јавношћу. Данас 

део корпорације ЈС Стил. 

Музеј Старо Село, Сирогојно 
Основан одлуком ДП Сирогојно и СО Ужице 

и Чајетина 

Регионални музеј у Пећи 

 Настаје одлуком СО Пећ, спајањем већ посто-

јећих Етнографског и Музеја револуције. /Без 

података о данашњем стању/. 

Музеј жртава геноцида, 

Београд 

Оснивач Народна скупштина Републике Срби-

је. 

Завичајни музеј Жупе, 

Александровац 
Оснивач СО Александровац. 

 

 

 

 

1993. 

 

 

 

 

Музеј Horreum Margi, Равно, 

Ћуприја 

Првобитно основана 1955, због поплаве и де-

вастације престао са радом 1972, сада је обно-

вљен. 

Пољопривредни музеј 

Кулпин 

Оснивач Пољопривредни факултет из Новог 

Сада. 
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1994. 

Музеј аутомобила – Збирка 

Братислава Петковића, 

Београд 

Основан споразумом између Скупштине града 

и Братислава Петковића, власника збирке ста-

рих аутомобила. 

Музеј Рудничко-таковског 

краја, Горњи Милановац 
Основан одлуком СО Горњи Милановац. 

1995. 
Српски музеј хлеба – 

Јеремија, Пећинци 
Приватни музеј Слободана Јеремића 

1996. 

Завичајна музејска збирка 

Димитровград 

Одваја се из центра за културу, заједно са библи-

отеком и постаје радна јединица библиотеке. 

Музеј историје Југославије, 

Београд 

Основан одлуком савезне Владе СРЈ, (данас у 

ингеренцији Републике), о спајању Музеја ре-

волуције народа и народности Југославије и 

музеја у саставу Меморијалног центра „Јосип 

Броз Тито“. 

Археолошки музеј Ђердап, 

Кладово 

Организациона јединица Народног музеја Бео-

град. 

Музеј савремене ликовне 

уметности Војводине, Нови 

Сад 

Основан као Галерија савремене ликовне 

уметности 1966, а 1996. реорганизован у Музеј 

под данашњим именом. 

1997. 

Фондација Миленин дом – 

Галерија Милена Павловић 

Барили, Пожаревац 

Галерија Милене Павловић Барили се издваја из 

Пожаревачког музеја у независну фондацију. 

Музеј града Бачка Паланка 
Издваја се из културног центра и постаје неза-

висна установа. 

Музеј наивне уметности 

Илинијанум, Шид 

Одлуком СО Шид, издваја се из галерије Саве 

Шумановића у самосталну установу. 

1998. 

Музеј у Мајданпеку 

Основан одлуком СО Мајданпек, по којом се 

Одељење музеја рударства из Бора осамоста-

љује у независну установу. 

Лозница 

Музеј Јадра се гаси као самостална институци-

ја и постаје део Центра за културу „Вук Кара-

џић“. 

2000. Музеј винарства и виногра-

дарства Александровац 

Основан је Одлуком Скупштине општине 

Александровац 2000. године. 
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После Пожаревачког мира 1719. 

године, од турске касабе Ваљево се 

преображава у европску варошицу. 

Међутим, разарање града 1737. годи-

не поново га је преобликовало у ори-

јентално место. Новодосељено ста-

новништво, са граница Црне Горе и 

Херцеговине, отпочело је нови живот 

у седам махала. Промене у броју и са-

ставу становништва коју је аутор 

пружио, омогућава нам да пратимо 

демографске процесе на овој терито-

рији, који су подједнако важни и за 

историју Србије тог времена. 

 Велике и судбоносне промене 

које су захватиле Србију почетком 

19. века, одразиле су се и на нове фа-

зе у развоју Ваљева, које постаје ме-

сто живљења чисто српског станов-

ништва. Нововековна историја овог 

краја највише је позната, и у нашем 

народу најзаступљеније, кроз делова-

ње устаничких, народних вођа, где је 

прва асоцијација на породицу Нена-

довића. Посебно је интересантан из-

глед Ваљева који В. Кривошејев 

успешно реконструише на основу ме-

моарских белешки Проте Матеје Не-

надовића и случајно пронађених ар-

хеолошких остатака тог времена. 

Крупни политички догађаји и вешта 

дипломатија кнеза Милоша обележи-

ли су већи период 19. века, а Ваљеву 

донели урбани развој, који предста-

вља континуирану нит, до данашњих 

дана непрекидану ратним пустоше-

њима и исељавањем становништва. 

Живот у чаршијама на две обале, од 

којих је најпознатија она под именом 

Тешњар, писац тако живописно пред-

ставља читаоцу, да имамо утисак да 

смо ходали том калдрмом књажев-

ског времена. Познато је да је дина-

стија Обреновића, током 19. века, нај-

више чинила на плану урбанизације 

градова, па је и Ваљево захватио нов 

развојни процес. Године 1855. изра-

ђен је план модерног Ваљева у коме 

се улице секу под правим углом. Те 

улице и данас постоје, чинећи најуже 

градско језгро града на Колубари. 

У другој половини 19. века, град 

је добио прву болницу, апотеку, фор-

миран је гарнизон, основана пивара и 

штедионица, добило је нову зграду 

основне школе, основана је и Гимна-

зија. Ваљево је добило читаоницу, по-

зориште, штампарију и локални лист. 

Међу првим, ово српско насеље доби-

ло је и електрично осветљење.  

Владимир Кривошејев био је, пре 

пет година, организатор теренских 

истраживања ваљевског краја, пока-

завши интересовање и жељу да се 

историјска прошлост овог дела Срби-

је не сме препустити нестајању и за-

бораву. Како историјска правда не да-

је из своје руке просјацима, него они-

ма у којима царује прегалничка снага, 

Кривошејев је ту снагу, знање и енер-

гију уложио и у стварање овог дела 

презентујући грађанима Ваљева исто-

рију њиховог града, а самим тим до-

принео богатству националне истори-

је пруживши јој нова сазнања и за-

кључке о урбанизацији и развоју јед-

ног града. Сви градови имају по једно 

доба људског живота, стварања и ра-

зарања, и заслужују да имају написа-

ну и своју историју, баш како је то 

урадио аутор ове књиге. 
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Владимир Кривошејев 

Недељко В. Радосављевић, СТАРА ЦРКВА У МИЛИЧИНИЦИ – КЊИГА 

ПРИХОДА И РАСХОДА 1846-1863, Историјски институт и Међуопштински 

историјски архив Ваљево, Београд – Ваљево 2012

У трагањима за непролазним 

вредностима прошлости историчари 

су покаткад принуђени да и мимо 

своје воље запостављају разнородну 

изворну грађу која је расуту по разли-

читим приватним збиркама. Будући 

да се налази изван инстуционализова-

них система заштите, њено проучава-

ње је отежано, а у пракси често и оне-

могућено. Међу такве изворе спадају 

и различити документи црквене про-

винијенције. После Другог светског 

рата, са преносом ингеренција веза-

них за брачно право са црквених на 

државне органе, из многих цркава су 

преузете црквене матичне књиге, док 

је остали документациони материјал 

остао на месту настанка, да би са про-

током времена и губитком употребне 

функције престајала и брига о њему. 

Тако су нетрагом нестали многи из-

вори који би могли да нам помогну 

да се из непрозирних велова прошло-

сти извуку драгоцене информације. 

Ипак, ретки документи бивају сачува-

ни, проучени и објављивањем учиње-

ни приступачним широкој читалачкој 

публици. Један од њих је и рукопис 

књиге прихода настао при цркви у ва-

љевском селу Миличиница у периоду 

од 1846. до 1863. године.  

Поменути документ је приликом 

теренских истраживања спроведених 

1952. и 1953. године пронашао и са-

чувао Радивоје Љубинковић. Љуба-

зношћу његових наследника до овог 

документа је дошао др Недељко Ра-

досављевић и приредио га за штампу. 

Књига са насловом Стара црква у 

Миличиници – књига прихода и расхо-

да 1846 - 1863 oбјављена је 2012. го-

дине у заједничком издању Историј-

ског института из Београда и Међу-

општинског историјског архива Ва-

љево. У њој су, на 154 странице, пре-

зентоване колорне фототипске копије 

оригиналног документа, као и његов 

транскрипт, припремљен сходно са-

временим методама објављивања 

историјске грађе. Уз стручну, критич-

ку преданост занату историчара, ис-

казану у припреми оригиналног тек-

ста за објављивање, аутор је додатни 

квалитет наведеном издању дао и из-

радом неопходног научног пратећег 

апарата, као и дескриптивним при-

ступом основној теми и њеним ши-

рим контекстима.  

У уводном делу књиге Радоса-

вљевић је укратко, а на основу реле-

вантне стручне литературе и ретких 

доступних историјских извора, пре-

зентовао историјат цркве брвнаре из 

села Миличиница подигнуте на по-

четку последње деценије 18. века, не-

посредно по потписивању Свиштов-

ског мира, указујући уз пут и на недо-

умицу везану за питање да ли је у 

Миличиници црква постојала и у ра-

нијим периодима. Ту се аутор зналач-

ки, и са мером, осврће и на општу 

грађевинску праксу неимара тога вре-

мена везану за изградњу цркви брвна-

ра, као и на политичке и црквене при-



Критике и прикази 

234 

лике у Србији. У даљем тексу се пред 

читаоце и истраживаче износе основ-

не карактеристике сачуваног доку-

мента, а затим и зналачка синтеза ње-

говог садржаја. На крају књиге, уз ре-

зиме на енглеском језику, речник 

страних и мање познатих речи и спи-

сак коришћених извора и литературе, 

аутор је припремио и презентовао и 

регистре личних имена, географских 

појмова и институција. 

Докумен приређен у наведеном 

издању састоји се од седамнаест го-

дишњих аката књиге прихода вође-

них за фискални период од 1. новем-

бра једне, до 30. октобра наредне го-

дине. На крају сваког фискалног пе-

риода, ради сумирања актуелног фи-

насијског стања вршена је завршна 

рекапитулација у којој је збиру прет-

ходно појединачно приказаних разли-

читих приходних ставки додавана су-

фицитна сума пренета из ранијег пе-

риода, а потом је укупна маса умање-

на за збирну суму расхода из кон-

кретне године. Тиме је исказиван су-

фицит који пренет у наредну фискал-

ну годину. Такав „завршни рачун“ 

својим потписима и печатима овера-

вали су представници црквене оп-

штине, али и представници световне 

власти: председник Примитељстве-

ног суда или председник општине и 

срески начелник или његов представ-

ник. Поред овере завршног обрачуна, 

у више случајева њихови потписи су 

значили и верификацију одлуке да се 

укупна суфицитна маса, или један 

њен део, да као позајмица „под кама-

ту“, која је представљала додатни из-

вор прихода. На основу оваквог начи-

на пословања приходи цркве у Мили-

чиници су се перманентно повећава-

ли, тако да су од 534,32 гроша из 

1846/47 достигли суму од 3.536,28 

гроша на крају 1862/63. године. Са 

друге стране годишњи расходи су 

увек били знатно мањи од прихода. 

Током 1849/50 су износили само 

20,28 гроша, што је чинило једва 

3,23% у односу на 627,21 гроша при-

хода из те године, а било је и година 

без исказаних расхода, док је убедљи-

во највећи расход од 1.921,32 гроша, 

за који је морало да се тражи посебно 

одобрење Конзисторијума шабачке 

епархије, што је и назначено у доку-

менту, начињен 1858/59, представљао 

80% прихода из тог обрачунског пе-

риода. Захваљујући оваквом односу, уз 

стално преношење суфицита, у седам-

наестогодишњем периоду се укупна 

маса новчане имовине цркве у Мили-

чиници повећала за више од дванаест 

пута – са  2.250,34 на 27.403,47 гроша 

Што се тиче саме природе обја-

вљеног документа, уочава се да је у 

ствари реч о „књизи прихода“, а не 

„књизи прихода и расхода“. Наиме у 

њему су по месецима, прецизно, при-

казивани само приходи. Начин њихо-

вог исказивања је одређеним година-

ма био појединачан, уношењем сва-

ког конкретног прихода, а у другим 

периодима збиран, али опет разврста-

ни сходно врсти. Временом, број 

„приходних конта“ се повећавао, тако 

да је веома уочљива дивезификација 

приходних основа. Тако се, поред 

уобичајених црквених прихода („од 

таса“, „од зејтина“, „од воска“, “од 

звона“...) и већ помињаних прихода 

од камате на позајмицу новца,  срећу 

и приходи од закупа земље, „од мли-

на“, издавања механе, издавања места 

за вашарске тезге и сл. Са друге стра-

не, у овом докумети расходи уопште 

нису исказивани. Они се срећу само 

при изради завршне годишње рекапи-

тулације, и то у укупном збиру, са на-

знаком: „Расход“, „Расходи за текућу 

годину“, „Расхода је учинила црква“, 

или, мало конкретније, али опет без 

спецификације: „Расхода за просфоре 

и потребе цркве“ и „Расхода у прос-

форе, восак, нож за сечење просфоре, 



Критике и прикази 

235 

књигу зовом Србљак и куповину све-

ћа“. Значи, расходи нису евидентира-

ни у овом документу, што отвара пи-

тање на основу чега је вршена њихо-

ва годишња рекапитулација. Пошто 

су, како смо већ видели, били знатно 

мањи од прихода, могуће је да се на-

чин њиховог меморисања сводио на 

прикупљање признаница, на шта ука-

зује звршна белешка из фискалне 

1862/63. године: „Расход по гласу под 

у каси 9 комада стојећих квита“, а 

евентуално је повремено вођен и по-

себан документ, на шта би могла да 

укаже  назнака у сумирању за 1859/60. 

годину: „Расхода по протоколу“. 

Све у свему, критичко издање овог 

рукописног документа представља ве-

лики допринос националној историо-

графији. Оно додатно указује на већ 

познате чињенице да на први поглед 

штура „рачуноводствена“ акта, наста-

ла из реалних, свакодневних потреба, 

без намере да сведоче о своме време-

ну, могу да  представљају прворазред-

не историјске изворе који нам откри-

вају различите аспекте прошлога жи-

вота. Зато можемо да пожелимо да се 

што више оваквих докумената спасе 

од заборава у учини доступним широ-

кој читалачкој публици. 
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Милча Мадић 

Мирјана Белић-Корочкин, Давидовић, Радивоје Давидовић, СТЕВАН 

ФИЛИПОВИЋ, ИСТИНА О ИСТОРИЈСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ, Чигоја 

штампа, 2012, Београд, 169.

Историјско-публицистичко и 

књижевно дело, проистекло из дуго-

годишњег, стрпљивог и упорног ис-

траживања, мотивисаног намером 

аутора да се баци више светла на до-

гађаје и људе, посебно хероје од пре 

седам деценија, из времена првих го-

дина Другог светског рата и НОБ-а, 

на овим просторима. Са превасход-

ном намером да се утврди прави 

аутор чувене фотографије народног 

хероја Стевана Филиповића, начиње-

не непосредно пре погубљења, 22 ма-

ја 1942, на старој ваљевској пијаци, 

аутори су дубље заорали у прошлост 

главног јунака. Користећи сачуване и 

расположиве историјске изворе, све-

дочења учесника догађаја и објавље-

ну литературу, аутори презентују би-

ографске податке Стевана Филипови-

ћа, животни пут и његове породице, 

од детињства у родном Опузену, пре-

сељавања у потрази за послом и насу-

шним хлебом, до доласка у Крагује-

вац и Ваљево, непосредно пред ап-

рилски рат и окупацију. Ова књига 

чини најпотпуније написану и обја-

вљену биографију Стевана Филипо-

вића. 

Књига је тематски конципирана 

из четири основна дела; животни и 

револуционарно - ратни пут Стевана 

Филиповића, закључно са падом у не-

пријатељске руке, херојским држа-

њем у казамату и погубљењем, трага-

ње за аутором фотографије, споме-

нично наслеђе и његова судбина у де-

ценијама распада друштвеног и вред-

носног система и државе за чије осло-

бођење је положено много жртава а 

које персонификује држање пред не-

пријатељем Стевана Филиповића и 

његова херојска смрт. На крају наве-

дени су сви коришћени извори, лите-

ратура, чланци и регистар личних 

имена. Књига је илустрована пригод-

ним фотографијама и сведочењима 

учесника, што употпуњује драматику 

ратних збивања и понашање окупа-

торских и квислиншких власти и гра-

ђана Ваљева. 

 Две трећине текста и фото-доку-

ментације посвећени су животном 

путу и револуционарној и патриот-

ској борби Стевановој, његовој борби 

за преживљавање пре почетка рата и 

учешћу у организацији устанка и бор-

бама против окупатора, од августа до 

децембра 1941, и пада у руке  непри-

јатеља. Посебна пажња посвећена је 

његовом учешћу у оружаним акција-

ма на железничку станицу у Лајков-

цу, у борбама за ослобођење Столица 

и Крупња, руковођењу Поцерским 

батаљоном , као и херојском држању 

током ислеђивања и тортуре у истра-

жном затвору у Шапцу и Ваљеву. Се-

ћања преживелих затвореника сабо-

раца, упечатљиво сведоче о чврстини 

убеђења и воље којима је до краја 

остао доследан у пркошењу неприја-

тељу, уливајући снагу и вољу, заро-

бљеним саборцима да достојанстве-

ним држањем истрају у отпору оку-
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патору и домаћим издајницима. По-

тресна су и дирљива сведочења пре-

живелих затвореника из Ваљевског 

затвора, о последњем сусрету са се-

стром, порукама којима се опрашта 

од заточених сабораца, његово херој-

ско држање од момента извођења из 

затвора и спровођења до губилишта и 

коначно његов позив на отпор непри-

јатељу, непосредно пре погубљења. 

Опис драматичног догађаја, одјек хе-

ројског држања испод вешала, на 

присутне, интересовање за фотогра-

фију Стевана Филиповића, са подиг-

нутим рукама и пркосним говором, 

која се појавила истог дана у излогу 

Фотографске радње „Фото – Косара“, 

продавана грађанима у више приме-

рака, да би убрзо интервенцијом ло-

калних окупационих власти остатак 

урађених снимака и филм били запле-

њени. 

У другом делу књиге аутори тра-

гају са истином о правом аутору 

историјске фотографије, излажући 

детаљно све прикупљене податке, до-

кумента, изјаве сведока и коначно 

упоређивањем и најсистнијих детаља, 

угао и висина снимања, отклањају 

сваку сумљу о томе да је снимак на-

чињен из фотоапарата „лајка“, седам-

наестогодишње Слободанке Васић, 

која је радила као улични фотограф 

код „Фото – Косаре“. Упоређивањем 

свих исказа о пореклу фотографије и 

на крају разговором са Слободанком 

Васић, обављеним у њеним позним 

пензионерским годинама, уверљиво 

потврђује ко је заправо прави аутор 

фотографије, око које су колале разне 

нетачне претпоставке. Упорност и 

методичност исказане у вишегоди-

шњем трагању добиле су свој заслу-

жени епилог, који нажалост прави 

аутор Слободанка, није доживела као 

заслужену сатисфакцију, објављива-

њем ове књиге. 

У трећем делу књиге приказана 

су сва спомен обележја, посвећена хе-

роју и његовом храбром чину, наве-

дене су објављене публикације, спо-

мен – плоче, бисте са локацијама и 

однос потоњих генерација према том 

драгоценом културном и изнад свега 

моралном наслеђу. Приказом хроно-

логије животног пута Стевана Фили-

повића,  уз наведене коришћене изво-

ре, литературе, чланке и прилогом 

фотодокументације, књига двоје ау-

тора, презентује читаоцу комплексну 

претставу о теми којој је посвећена. 

Уз рецензију на текст ове књиге, 

еминентних историчара др Мирољу-

ба Васића и др Вјенцеслава Глишића 

и награде из фонда „Драгојло Дудић“ 

и „Жика М. Јовановић“ за публици-

стику, препоручују читаоцу једно за-

нимљиво штиво о хероју Стевану Фи-

липовићу, времену и приликама у ко-

јима се догађаји одвијају, али и о по-

трази и откривању нових чињеница о 

највероватнијем аутору чувене фото-

графије. 
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онера Унутрашњих послова Ваљево, 

Милорад Радојчић, Ваљево 2012, 248. 

Споменична публикација о Удру-

жењу које је обележило 10 година по-

стојања и активности. Аутор је у ви-

ше поглавља, слојевито представио 

организацију, активности, чланство и 

значај Удружења, како за његове чла-

нове, тако и за ширу заједницу, у ко-

јој делује са широком лепезом дру-

штвено корисних активности. 

Гласник Међуопштинског историј-

ског архива Ваљево, бр. 45, Ваљево 

2011, 196. Уредник Алекса Томић.  

Чланци: Милорад Радојчић: Жи-

војин П. Симић (1848-1926) – про-

светни, друштвени, политички и на-

учни радник (5-40), Ракић Виолета: 

Основна школа „Драгољуб Илић“ из 

Драчића 1896-2008 (41-68), Милорад 

Радојчић: Подгорци носиоци Кара-

ђорђеве звезде (69-92), Прилози: Де-

јан Булић и Радивоје Арсић: Мана-

стир Боговађа из аспекта археоло-

шких истраживања (93-105), Дејан 

Булић, Дејан Радићевић и Радивоје 

Арсић: Истраживања ваљевске Гра-

чанице 2011. године(105-117), Јелена 

Н. Радосављевић: Црква Грачаница у 

сећањима проте Богољуба Н. Мило-

шевића(117-125), Дејан В. Поповић: 

Огласи и рекламе у међуратним ва-

љевским гласилима 1918-194.(125-

133), Грађа: Нинослав Станојловић: 

Једно писмо Живана Антонића Ли-

корде из 1862. године (133-141), Вла-

димир Кривошејев: Крађа у „радњи 

за обављање проститутских делат-

ности“ – један судски спор у Ваљеву 

1895-1896. године (141-153), Из рада 

Музеја: Марина Марковић: О Десан-

ки пером и сликом – Стална постав-

ка у Новој школи у Бранковини(153-

156), Владимир Кривошејев: Видови 

правног статуса музеја – приватиза-

ција музеја као императив ефикасне 

и ефективне реализације друштвено 

корисних задатака (156-179), Крити-

ке и прикази: Милча Мадић: Мило-

рад Радојчић, Здравко Ранковић, Ми-

рослав Трифуновић: Фото-моногра-

фија Мионица – Завичај војводе Жи-

војина Мишића,Фондација „Живојин 

Мишић“ Београд, Скупштина општи-

не Мионице, Културни центар Мио-

ница, Ваљево 2011 (179-181), Библио-

графије: Милча Мадић: Библиографи-

ја историографских издања о ваљев-

ском крају објављених 2011 (181-187). 

Спомен књига Удружења бораца 

рата од 1990. године града Ваљева 

– Србија палим борцима и умрлим 

ратним војним инвалидима у рато-

вима од 1990. године, одговорно лице 

за спровођење пројекта Љубомир Бра-

дић, Ваљево 2011, 88. 

Споменица настала из настојања 

самог Удружења да се не забораве 

жртве које су страдале као борци у 

рату или умрли као инвалиди од по-

следица. После пригодног уводника 

одговорног уредника Љубомира Бра-

дића и епископа Православне епархи-

је ваљевске Милутина, следе две пе-

сме посвећене палим и умрлим бор-

цима Љубомира Певчевића и подаци 

о свим страдалим борцима, хроноло-

шки наведени по месецима у којима 

су страдали и фотографијама до којих 

се могло доћи. 

Епархија ваљевска, посебно издање 

поводом пет година од васпоставља-

ња Епархије Ваљевске 2006-2011. са 

благословом његовог преосвештен-

ства епископа ваљевског господина 

Милутина, приредио протојереј Не-

над Марковић, Ваљево 2011, 506. 

Кратак историјски преглед, пред-

стављени су манастири, цркве и ри-

знице Епархије ваљевске, устоличе-

ње, уз обиље фотографија, чине садр-

жај луксузно опремљеног издања ове 

монографије. 
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Библиографски лексикон Ваљев-

ског краја, књига 4, свеска 16, од 

слова П до Р, уредник Здравко Ранко-

вић, ИП Колубара, Ваљево 2012, 72. 

Стеван Филиповић – истина о исто-

ријској фотографији, Мирјана - Бе-

лић – Корочкин – Давидовић, Радиво-

је Давидовић, Чигоја, Београд 2012, 

156 – 164. 

Књига о историјској фотографији 

Стевана Филиповића, народног хероја, 

снимљеној непосредно пре погубљења 

вешањем, настала је као плод упорног 

вишегодишњег истраживања свих рас-

положивих извора и проучавања обја-

вљених чланака и публикација на ову 

тему. Поред коначног утврђивања ко 

је стварни аутор чувене фотографије, 

аутори књиге презентују биографске 

податке о животном путу Стевана Фи-

липовића, учешћу у борбама, заробља-

вању и херојском држању. Књига је 

илустрована фотографијама, списко-

вима коришћених извора, литературе 

и регистром личних имена. 

Белановица, Мирољуб Божовић, ау-

торско друго издање, Београд 2012, 

225-226. 

Друго издање монографије све-

страније описује качерски крај и саму 

варошицу у њеној прошлости и да-

нас. Користећи објављене публикаци-

је, записе, споменике, колективно пам-

ћење и друге доступне изворе, аутор 

допуњује прво издање. 

Јабланик, Слободан Раковић, Клуб 

Арс Нова, Ваљево 2012, 278. 

Фото-монографија о ваљевској пла-

нини Јабланик, њеним географским, 

биолошким, демографским и историј-

ским обележјима илустрована оби-

љем живописних фотографија. 

Повлен, уредник Ненад Обућина, Клуб 

Арс Нова Ваљево и Службени гла-

сник Београд, 2012, 189. 

Богато опремљена фото-моногра-

фија сачињена избором текстова и 

прилозима више аутора о ваљевској 

планини Повлену, њеним природним, 

демографским и другим карактери-

стикама, пружа читаоцу вишеслојну 

представу о читавом подручју. 

Родослов фамилије Јанковић из При-

чевића, Мића Дојчилов, самостално 

издање, Београд, 2012, 63. 

Један успешан покушај родосло-

ва заснован на коришћењу архивске 

грађе, записа са споменика, усменог 

предања, аутор је детаљно и темељно 

приказао порекло фамилије, насеље и 

разгранавање током времена и у ши-

рем простору. 

Родослов породице Марковић, Љ. 

Узуновић, Ваљево 2012, 294 + 117. 

Аутор је у потрази за својим ко-

ренима, проучио матичне књиге, за-

писе са споменика, пореских списко-

ва, усмених казивања, установио уна-

зад скоро два века, породични родо-

слов Марковића из села Лопатња код 

Осечине. 

Календар „Колубара“ за просту 2013, 

ИП Колубара, Ваљево, 2013. 

Поред додатка „Ко је ко – Who is 

who“ у којем су презентоване биогра-

фије наших савременика, успешних 

привредника, научника, уметника, на-

ставника, политичара, новинара, све-

штеника... Овај број Календара садр-

жи прилоге уредника о народним 

празницима, значајним датумима и 

важним годишњицама и ауторске 

прилоге и чланке: Листање календара 

(Љиљана Кецојевић), Личности годи-

не 1994 – 2011. Петница, нова (Нико-

ла Божић), Мали Повлен, Кнежево 

Поље, о Стевану Ветровитом (Мило-

сав Тешић), Поезија приближила Ва-

љево и Пјатигорск (Матија Бећко-

вић), Црњански у Ваљеву 1972. годи-

не (Здравко Ранковић), Приче о „При-
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чама из Непричаве“ (Владимир Ан-

дрић); Непричава (не)допричана при-

ча (Александар Лома), Име села Ба – 

Предање (Милан М. Ивковић),Село 

Клинци – од 1750. до 1820. године 

(Љубомир Павловић), Из житија Љу-

бомира Павловића (Драгиша Пењин), 

Радовићи из Ђурђевца (Александар 

Реша Радовановић), Моје Ваљевске 

Каменице (Милош Јевтић), Вашар 

(Славка Лазић Војиновић),Лазаревач-

ке Колубаре(Зоран Станковић), Сле-

де четири прилога Редакције: „Кру-

шик“ пре пола века, Ваљевска пивара 

– Занимљивости из њене прошлости, 

Убљани из 1912. године и Балканско 

ратовање – Новости из 1913. године, 

Рођени, венчани и умрли у Ваљеву 

1913. године (Милорад Радојчић),Лај-

ковачка општина 1839 – 2012. и њени 

председници пре 150 година – Хроно-

лошки преглед (М. Радојчић / З. Ран-

ковић), Глумац савршене отмености – 

О Милораду Гавриловићу (Душан 

Крунић), Велики Ваљевац – Милорад 

Гавриловић (Радомир Раша Плао-

вић), „Благи светац“ из Совљака – 

Посвете Бранислава Петронијевића 

пријатељима (Радован Поповић), За-

борављени Ваљевац Светолик Лаза-

ревић (Станиша Војиновић), Ваљев-

ци Бранка Обрадовића – Портретна 

карикатура (Душан Арсенић), Глига 

уз Десанку и проту Матеју –И друге 

успомене (Бранислав Крца Ракић), 

Драгиша Секулић и сродници – Запис 

о ваљевским казанџијама (Мирољуб 

Секулић), Убско свештенство – До 

1941. године (М. Павловић / З. Ранко-

вић), Ваљевска католичка црква 

(Здравко Ранковић), Прича са западне 

стране Дејан Поповић), Сушење меса 

(Љубомир Михајловић), Платно тежа-

но (Родољуб Степановић), Колубар-

ске јагљенице ( Живорад Циглић), Се-

тва, жетва, вршај (Живомир Читако-

вић), 22 највреднија градитељска по-

духвата (Драган Станенић), Повлен-

ске дивљине и питомине (Милорад 

Милошевић Бревинац), Старо љишко 

виноградарство (Милош Шкарић), За-

штићена природна добра (Сава Са-

вић); „Чуда природе“ Ваљевског кра-

ја (Слободан Раковић), Алке на Ва-

љевским планинама – Од мита до 

стварности (Владимир Пецикоза), 

Мостови на Колубари у Ваљеву (Љи-

љана Љиљак), Библиотека иза друге 

(Бранка Јовић), Књиге о школама и 

школству и Нова издања ИД „Колу-

бара“ 

Стара црква у Миличиници – Књи-

га прихода и расхода 1846-1863, Не-

дељко В. Радосављевић, Историјски 

институт Београд, 2012, 152. 

Уз кратак историјат Цркве у Ми-

личиници аутор је на основу сачува-

них архивалија, презентовао преглед 

прихода и расхода у периоду од непу-

не две деценије, средином XIX века. 

Књига је опремљена факсимилима 

докумената, регистрима личних име-

на, географских појмова, институција 

и списком коришћених извора и лите-

ратуре. 

Маљен, група аутора, Клуб Арс нова, 

Ваљево 2012, 177. 

Овом монографијом, трећом по 

реду из едиције „Ваљевске планине”, 

која је сачињена од више вешто ода-

браних текстова и колоритних фото-

графија, представљен је, на пласти-

чан и свестран начин, читав предео са 

Дивчибарама као туристичком дести-

нацијом. Посебна пажња посвећена је 

географским карактеристикама, фло-

ри, фауни, становништву и туризму 

од његових зачетака до данас. 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



