Критике и прикази

После Пожаревачког мира 1719.
године, од турске касабе Ваљево се
преображава у европску варошицу.
Међутим, разарање града 1737. године поново га је преобликовало у оријентално место. Новодосељено становништво, са граница Црне Горе и
Херцеговине, отпочело је нови живот
у седам махала. Промене у броју и саставу становништва коју је аутор
пружио, омогућава нам да пратимо
демографске процесе на овој територији, 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 фазе у развоју Ваљева, које постаје место живљења чисто српског становништва. Нововековна историја овог
краја највише је позната, и у нашем
народу најзаступљеније, кроз деловање устаничких, народних вођа, где је
прва асоцијација на породицу Ненадовића. Посебно је интересантан изглед Ваљева који В. Кривошејев
успешно реконструише на основу мемоарских белешки Проте Матеје Ненадовића и случајно пронађених археолошких остатака тог времена.
Крупни политички догађаји и вешта
дипломатија кнеза Милоша обележили су већи период 19. века, а Ваљеву
донели урбани развој, који представља континуирану нит, до данашњих
дана непрекидану ратним пустошењима и исељавањем становништва.
Живот у чаршијама на две обале, од
којих је најпознатија она под именом
Тешњар, писац тако живописно представља читаоцу, да имамо утисак да
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смо ходали том калдрмом књажевског времена. Познато је да је династија Обреновића, током 19. века, највише чинила на плану урбанизације
градова, па је и Ваљево захватио нов
развојни процес. Године 1855. израђен 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, формиран је гарнизон, основана пивара и
штедионица, добило је нову зграду
основне школе, основана је и Гимназија. Ваљево је добило читаоницу, позориште, штампарију и локални лист.
Међу првим, ово српско насеље добило је и електрично осветљење.
Владимир Кривошејев био је, пре
пет година, организатор теренских
истраживања ваљевског краја, показавши интересовање и жељу да се
историјска прошлост овог дела Србије не сме препустити нестајању и забораву. Како историјска правда не даје из своје руке просјацима, него онима у којима царује прегалничка снага,
Кривошејев је ту снагу, знање и енергију уложио и у стварање овог дела
презентујући грађанима Ваљева историју њиховог града, а самим тим допринео богатству националне историје пруживши јој нова сазнања и закључке о урбанизацији и развоју једног града. Сви градови имају по једно
доба људског живота, стварања и разарања, и заслужују да имају написану и своју историју, баш како је то
урадио аутор ове књиге.

