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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. 

 




