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МИХАИЛО МАЏАРЕВИЋ – ЈУНАК РАТОВА 1912–1918.
Aпстракт: Необична је животна и ратна прича мајора Михаила Маџаревића, једног од најхрабријих учесника ратова 1912-1918. из ваљевског краја. Починио је многе подвиге и окупатору задавао бројне проблеме, па је у рату често
хваљен, истицан за пример, одликован и унапређиван. У 27. години постао је
мајор, па се веровало да је пред њим успешна официрска каријера. Међутим, непуних десет година касније је пензионисан и све је кренуло наопако. Због кратког радног стажа добио је малу пензију а да би издржавао петочлану породицу
морао је да ради у Шећерани на београдској Чукарици. За време Другог светског
рата отеран је у Немачку у заробљеништво, одакле је отишао у САД, те се дуго
није знало шта се са њим збило. У овом чланку покушаћемо да осветлимо његов
животни пут и херојско ратовање у намери да га отргнемо од заборава и сачувамо за садашња и будућа покољења.
Кључне речи: ваљевски крај, подофицир, официр, Дринска дивизија, храброст, сналажљивост, ратни подвизи, одушевљења, одликовања, ванредна унапређења, заробљеништво, емиграција....

MIHAILO MADŽAREVIĆ – HERO OF WARS 1912-1918
Abstract: It is a strange life and wartime story of Major Mihailo Madžarević, one
of the bravest war participants from 1912 to 1918 in Valjevo region. He accomplished
so much, giving occupiers many problems and headaches and was often praised, set
upfront as an example, decorated and up ranked. When he was 27 he became major
and it was believed that there is bright career as an officer in front of him. However,
almost ten years later he was retired and everything went wrong. Being that he served
for relatively short period of time, he received a small pension. So in order to support his
five-member family he had to work in the sugar factory in Belgrade's Čukarica. During
the Second World War, he was expelled to Germany to captivity, from where he went
to the United States and for a long time nobody knew what happened to him. In this
article we will try to shed light on his life and heroic warfare in an attempt to break him
away from oblivion and preserve the memory of him for present and future generations.
Keywords: Valjevo region, squad leader, Drina Division, courage, resourcefulness,
war feats, extraordinary promotions, decorations, officer, prisoner, emigration ...
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Познато је да су становници ваљевског краја масовно учествовали у
свим ратовима од 1912. до 1918. године и често бивали на фронту где је
било најтеже. Наравно, тако је било и у оба балканска и Првом светском
рату у којима је учествовала малена и ратовима изнурена Србија, када се
афирмисала читава плејада храбрих ратника. Многи од бораца из ваљевског краја похваљивани су и награђивани, добијали су бројна и вредна
одликовања, унапређења у више чинове, постављани на значајније положаје и слично. Било је чак и рођене браће која су добијала највреднија
одликовања, попут Ордена Карађорђеве звезде као што су: Драгутин и
Илија Ђукановић из Ваљева, Крстивоје и Рафаило Крстић из Осечине,
Милорад и Милутин Петровић из Комирића код Осечине, Велимир и Радомир Ракић из Јабучја код Лајковца и Марко и Милорад Ћириловић из
Новака код Уба. Још занимљивији је случај браће близанаца Владимира
и Емила Белића из Београда, који су у различитим временским периодима службовали у Ваљеву али су постали носиоци Ордена Карађорђеве
звезде са мачевима, генерали југословенске војске, обављали веома одговорне војне дужности и били веома успешни војни писци.1
Као што се зна сваки рат односи велике жртве и наноси бројна разарања и уништења материјалних добара; изазива бол, страх и огромне патње, али и изнедри неке нове јунаке и хероје. На жалост близу једна трећина
ратника овог краја није дочекала слободу за коју је дала и оно највредније
што је имала – свој живот. На то треба додати и бројне цивилне жртве рата
и многобројне грађане који су умрли од разних заразних болести, попут
епидемије пегавог тифуса која је харала ваљевским крајем.
Мада се навршава сто година од тих ратних дана ми још увек немамо
ни спискове страдалих у њему, а камоли свих учесника. Нема ни довољно
споменика, спомен плоча и других спомен обележја, а о књигама и сличним публикацијама да не пишемо. Чак и она спомен обележја која постоје углавном садрже само имена и презимена страдалих војних обвезника
али најчешће и она нису потпуна. Познато је да је већина тих споменика
и спомен плоча подизана уплатама или добровољним прилозима грађана, па није мали број оних за које није имао ко да уплати тражени износ
финансијских средстава или потомци из различитих разлога нису имала
или могли дати тражена средства па имена и презимена и неких од њих
нису забележена. Уз то, у неким местима у те спискове уписивани су само
страдали на бојишту, док су други уписивали и жртве рата па и оне који
су умирали од разних заразних болести које су тих ратних година харале.
У неким насељима присутан је обичај да страдали не треба бити забележен на два места, па ако му је на пример подигнут надгробни споменик
1

Радојчић, 2014, 427.
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или какав крајпуташ није уписиван и
на заједничке споменике и спомен плоче. Као њихови потомци дужни смо да
их се чешће сећамо, евоцирамо успомене на њих и њихова дела и страдања,
јачамо сопствени морал, патриотизам
и на њиховим примерима васпитавамо
садашње и будуће генерације младог
нараштаја како се чува и воли своја
Отаџбина.
Један од најхрабријих и најпожртвованијих Ваљеваца у тим страшним
ратним данима био је Михаило Мика
Маџаревић. О томе сведоче његова
бројна храбра дела и јуначки подвизи
које починио, али и три ордена Карађорђеве звезде са мачевима, више друКапетан Михаило Маџаревић
гих домаћих и страних одликовања и
признања, те чињеница да је због тога
из подофицирског преведен у официрски ранг и од каплара српске војске напредовао до мајора Војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца,
односно Краљевине Југославије, обављао више значајних ратних дужности итд. За време ратова је хваљен и слављен, па проглашаван легендом
коју ни метак неће, али је брзо заборављен. И уместо да ужива плодове
својих дела рано је пензионисан, брзо заборављен, па и доста пропатио.
Током тих ратова и непосредно по њиховом завршетку о њему се доста говорило, па и писало, те се веровало да се све зна. На основу његових казивања Димитрије П. Марковић, сарадник београдског дневника
Правда написао је и у свом листу објавио фељтон о његовом јунаштву. На
наговор пријатеља Маџаревић је сакупио те текстове и објавио у књизи
под насловом Кроз сјај и сенке рата.2 Ту невелику књижицу штампао је
познати београдски издавач Живко Маџаревић за кога знамо да није био
ни у каквим родбинским односима са Михаилом. На жалост и та књига
одавно је права реткост. Према тврдњама добро обавештених, у библиотечком систему Србије постоје само три њена примерка и то у: Народној
библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци Светозар Марковић у
Београду и Народној библиотеци у Белој Цркви код Вршца.
Уз помоћ Бранке Јовић, библиотечког саветника из Ваљева дошли смо
до тог примерка из Беле Цркве, дигитализовали га и тако обезбедили за
2

Маџаревић, 1933, 1-62.
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библиотеке у Ваљеву, Убу, Љигу, Обреновцу и друге заинтересоване библиотеке у Колубарском округу. Вероватно, уз помоћ те књижице у 2015.
године више медија у Србији објавило је по неки пригодан текст о Маџаревићу. Најчешће сва та писања своде се на његов подвиг на Кучковом
камену; разговор са Њ. В. Краљем Петром I Карађорђевићем или по неки
опис илегалног преласка преко Саве ради хватања „живих језика“.
У недостатку изворне архивске грађе и више разноврсних текстова о
њему и после скоро сто година од те херојске победе нашег народа над
далеко бројнијим и технички надмоћнијим противницима, многи детаљи из његовог живота остали су непознати. Чак погрешно се писало о
његовом пореклу, месту и години рођења и слично јер се није знало ни
где се, ни када родио, ко су му били родитељи, најближи сродници и потомци, зашто је тако рано напустио војску у којој се већ афирмисао и
веровало се да ће остварити блиставу каријеру; шта се са њим касније
збивало; како се и зашто обрео у САД итд. Уз то, његово име и презиме
не носи ни једна улица или било која установа у Ваљеву, па ни у другим
местима. Нема ни било каквих спомен обележја, нити било чега другог
шта подсећа на њега.
Порекло
У претходном периоду скоро сви који су о њему писали углавном су
тврдили да је из Бобове, села испод Медведника3. Једино према писању
Томислава С. Влаховића,4 рођен је у Ваљеву, али потврду тих података
нисмо могли наћи у матичним књигама ни на другим местима. Као што
смо већ поменули и сам Маџаревић је написао и објавио књигу аутобиографског карактера, али о свом пореклу и рођењу није oставио никаквих
писаних података.
Како се поуздано ништа није знало о његовим родитељима и најближим сродницима покушали смо теренским истраживањима да проверимо наведене податке о месту његовог рођења и што више сазнамо о
њему. Тим поводом разговарао сам и са једним бројем житеља Бобове и
околних села. Док нам је Лазар Нинковић, бивши привредник и председник Општинског одбора СУБНОР Ваљево говорио да је чуо да је из Бобове, дотле су Живота Маџаревић, шумарски техничар и бивши управник Шумске управе у Ваљеву и Сретен Маџаревић, учитељ и референт
за одбрамбене припреме ИПК Србијанка у Ваљеву, тврдили да је њихов
3
4

Петронић и други, 1972, 142 ; Крстић, 1998, 26, итд.
Влаховић, 1990, 17.
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братственик. По њиховом казивању родила га је једна одива (девојка)
из њихове породице која је живела у Обреновцу или околини. Наводно,
пре његовог рођења није стигла да заснује брачну заједницу па је уписан
на њено презиме. Касније је заволео то презиме и није желео да га мења.
Слична тврдња објављена је и у хроници Ваљевске Ставе у којој је описано и село Бобова.5
Настојећи да ширу читалачку јавност подробније упознамо са тим човеком, чији живот помало личи на филмску причу, припремио сам подужи текст о њему који је објављен преко целе стране ваљевског недељника
Напред.6 Према доступним сазнањима текст је побудио велико интересовање и наишао на добар пријем код читалаца али су изостале масовније
јавне реакције. Ипак, дана 20. фебруара 2000. године, телефоном ми се
јавила Рада Радосављевић, пензионерка из Београда. Представила се као
сестричина мајора Михаила Маџаревића и рекла да ме зове да се захвали
што сам се сетио њеног ујака и што сам тако лепо писао у њему. Како
сам се у то време новинарством и публицистиком бавио већ тридесетак
година знао сам да се многи људи у таквим и сличним ситуацијама најчешће јављају да би ставили до знања да су сродници лица о којима се
пише, па сам јој рекао да ми је драго што се јавила и што тако похвално
говори о том тексту. Не очекујући шта се ће се даље догодити, а желећи и
да чујем да ли она нешто ново зна о њему додао сам – Да би ми било још
драже да ми је рекла ако сам нешто битно изоставио да напишем или
ако, не дај боже, има нешто нетачно у ономе што сам написао? А она
као да је очекивала такво питање рече: Морам да Вам кажем да има јер
ми немамо никакве везе са тим Маџаревићима из Бобове. Чак и не знам
где се то село тачно налази.7 Том приликом али и у још неколико наредних разговора које смо тим поводом водили испричала ми је занимљиву
причу о пореклу овог див-јунака.
Према њеном казивању њен деда, а Михаилов отац звао се Илеш Полежник, по народности био је Мађар и рођен у Мађарској, али је због
учешћа у некаквој буни у тој земљи да би избегао казну и непријатности
пребегао у данашњу Војводину. Крајем осамдесетих година XIX века настанио се у сремско село Крчедин на обали Дунава и обронцима Фрушке
Горе. Ту је извесно време радио као слуга у имућној сеоској породици
Батинића – Момчиловића.
Како је газда имао младу и лепу кћи Еву, зв. Ката, то се он у њу веома
брзо загледао. Пошто је он био добро грађен, снажан, вредан, леп и наоРистивојевић, 1998, 105
Радојчић, 1999, 12
7
Казивање Раде Радосављевић из Београда, 20. фебруара 2000. године.
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чит младић то ни она није остала равнодушна већ му је почела узвраћати
пажњу истом мером. Близина и узајамне симпатије су учиниле своје па
се они временом, почну кријући састајати, дружити и забављати. Како
се љубав разбуктала, а и сличност погледа на будући живот учинили су
да су користили сваку прилику да буду заједно и све чешће разговарају о
могућем заједничком животу и будућности.
Након извесног времена договоре се да је Михаило, по нашем православном обичају, запроси од њеног оца, односно да затражи да им дозволи да се узму и тако заснују брак. Једног дана он сакупи довољно храбрости и искористи погодну прилику и упита газду али овај ни да чује јер
забога он је по народности Мађар и припадник друге вероисповести; сиромах, слуга и скоро неписмен, а она наводно физиотерапеут. Мада нема
никаквог писаног доказа о њеној квалификацији с обзиром на другачији
систем школовања у тадашњој Аустроугарској царевини, па и Срему, не
треба искључити могућност да је она била нека врста масерке али колико
знамо ни тај посао никад није радила.
С обзиром да љубав не зна ни за географске границе, национална и
верска ограничења, па ни степене образовања и материјалне прилике
односно неприлике, они и поред његовог противљења одлуче да заснују
брак и наставе заједнички живот. Једног дана покупе своје најважније
ствари и илегално се пребаце преко Саве у Србију и настане се у неком од
села у троуглу Бањани код Уба – Стублине код Обреновца – Словац између Лајковца и Ваљева. Без сталног запослења и елементарних средстава
за живот живели су изузетно скромно и напорно. Изгледа да су најпре
живели код неког врло имућног човека у Бањанима код Уба и радили за
надницу. Потом су још неколико пута мењали место боравка. Временом
су почели да изнајмљују по неку помоћну зграду или напуштену кућу, да
закупљују земљу за обраду, на којој су углавном организовали баштованску производњу, а своје производе продавали на најближој пијаци. После
пет година преселе се у Ваљеву и ту трајно настане.
Чим су стигли у Србију и стекли законске услове затражили су пријем у српско држављанство или поданство како се онда говорило. За
ту прилику Илеш одлучи да своје име посрби у Илија, а презиме Полежник замени презименом изведеним од своје народности Мађар, односно Маџар, како се тада говорило у овом крају Маџаревић. Након
тога прихватио је православну хришћанску веру и узео Светог Ђурђа
за заштитника своје породице и породичну крсну славу. Истовремено
Ева, своје лично име замени именом Ката али ју је већина познаника и
пријатеља звало Катица.
Према подацима до којих смо успели доћи Илија је рођен око 1856.
године у неком месту у Мађарској, а умро у Ваљеву 1. марта 1921. године.
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Да ова прича није без основа потврђује и следећи запис из старих црквених књига8: Ева – Ката жена Илије Маџаревића из Ваљева, рођена у
Срему, стара 55 година, умрла је у Ваљеву 24. фебруара 1915. године.
Поред Михаила они изроде и три кћерке. Најстарију Ленку – Лепу, за
коју знамо да је била удата за неког Малешевића из Дружетића код Коцељеве и да су живели у Ваљеву, у Душановој улици. Имали су две кћери
Олгу и Марију. Олга је била удата за Петра Грачанина, партизанског првоборца и народног хероја из Јагодине, потоњег генералпуковника ЈНА
и бившег савезног министра унутрашњих послова Југославије и председника Председништва Републике Србије. Марија је била удата за Бранка
Бокана, пуковника ЈНА из Босне и Херцеговине.
Средња им кћи Живана - Жика, рођена је 6. септембра 1896. године у
Убу, дана 14. фебруара 1914. године удала се за Косту Цвијовића рођеног
10. маја 1885. године у Дрежнику код Ужица, од оца Глигорија и мајке
Тадијане,9 дугогодишњег болничара у Ваљевској болници. Они су најпре
становали у кругу болнице, потом у Даничићевој улици број 2 и на крају
у Радничкој улици. Након смрти своје супруге Илија Маџаревић је живео са њима у породици. Цвијовићи су имали четири кћери: Кају, Дану и
Раду које су живеле у Београду и Наду која је живела у Врњачкој Бањи.10
Њихова кћи Рада Радосављевић била је извор ових података о пореклу и
родбинским везама. Живана је умрла 1959, а Коста 1965. године у Ваљеву.
Трећу, њихову најмлађу кћи, а ујкину најмлађу сестру запамтила сам
по надимку Мика. Умрла је као девојка, па иза себе није оставила потомака – казивала је Рада Радосављевић.11
Потрага за изгубљеним идентитетом
Након откривања ове заблуде о пореклу Михаила Маџаревића уследила је шеснаестогодишња потрага за његовим идентитетом, односно датумом, годином и местом његовог рођења. Предузимане су многе мере и
радње да би се дошао до тих података. Како је тога било доста требало је
много времена и простора само да их набројимо а камоли опишемо зато
ћемо указати само на најзначајније покушаје.
С обзиром да је Михаилова сестричина изразила сумњу да је вероватно рођен у Ваљеву, где је одрастао уследила је претрага по црквеним
књигама рођених ваљевске цркве и другим архивским изворима али ниМатична књига умрлих Цркве ваљевске за 1915. годину.
Матична књига венчаних Цркве ваљевске за 1914. годину.
10
Казивање др Венцеслава Глишића, др историјских наука из Београда чије деда
био Костин брат.
11
Казивање Раде Радосављевић из Београда 29. фебруара 200. године.
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каквог трага није било. Како је било прича да је вероватно рођен у Убу,
Бањанима, Словцу, Степању, Лајковцу, Непричави, Голој Глави, Бабиној
Луци, Дивцима и још неким местима у ваљевском крају. Све те тврдње
требалао је проверити кроз прворазредне изворе и на терену. Једино у
Матичној књизи рођених цркве у Бранковини код Ваљева наишли смо
на једног Михаила Маџаревића, али је допунским проверавањем установљено да се ради о сасвим другој особи и доста старијој од овога.
У међувремену од Драгослава Радовановића, дипломираног политиколога из Ваљева, пореклом из Звиздара код Уба, запосленог у Термоелектрани Никола Тесла у Обреновцу чули смо да је његов деда Живко
неко време радио са Маџаревићем у Шећерани на Чукарици и од њега
чуо да је рођен у Стублинама код Обреновца. Ни увид у црквене књиге
рођених и црквени домовник у том посавском селу и вођени разговори
са неким мештанима и месним парохом нису дали очекивани резултате.
Како су неки од њих изражавали уверење да та тврдња није без основа
у књизи Бесмртни ратници ваљевског краја у ратовима 1912-1918.: витезови Карађорђеве звезде,12 коју је 1914. године, издао Међуопштински
историјски архив Ваљево, пише да је рођен у Стублинама, уз које стоји и
знак питања јер није било довољно доказа за ту тврдњу.
Остварен је увид и у његов персонални (официрски) досије који се
чува у бившем Архиву Војно-историјског института (садашњем Воjном
архиву) у Београду,13 који је био делимично оштећен јер је насловна страна стандардног обрасца у које се уносе основне генералије имаоца досијеа, на којој се уписује датум, година и место рођења био је одцепљен. Вероватно је то учињено услед честе употребе или непажљивог руковања.
Међутим, у њему је нађен податак да је 1919. године у Бијељини склопио брак. И покушај14 да преко црквене књиге венчаних у Бијељини,
установимо када је и где рођен није дао очекиване резултате јер уз захтев за склапања брака није био поднет извод из матичне књиге рођених
па је зато у рубрици о месту рођења пише: родом из ваљевског краја. Да
куриозитет буде већи тај податак уписао је његов таст – тамошњи окружни прота.
Чувши да је сахрањен на српском гробљу у Либертвилу писали смо и
г-дину Михаилу Ђорђевићу, дипломираном машинском инжењеру, пореклом из Уба, који деценијама живи у Сан Хозеу, у САД, и молили га
да нам помогне увидом у надгробни споменик, тамошње матичне књиге
Радојчић, 2014, 249-152.
Архив Војно-историјског института Београд (убудуће: АВИИ), Фонд ДПП,
К–923
14
Посредством др Миодрага Комарчевића, бившег професора Факултета одбране и заштите у Београду, родом из околине Бијељине.
12
13
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умрлих или књиге сахрањених на поменутом гробљу. Он је ишао у Либертвил пронашао његов гроб и сликао се крај надгробног споменика
али до других података није могао доћи.

Г-дин Михаило Ђорђевић крај Маџаревићевог
надгробног споменика у Либертвилу

Преко неких познаника тражени су његови подаци и од сада поч.
Боривоја Карапанџића и још неких наших бивших суграђана који сада
живе у САД али ефеката није било. Сазнавши да је Њ. П. владика ваљевски Милутин (Кнежевић) завршио студије теологије у Либертвилу15
замолили смо и њега за помоћ. Знамо да је два пута писао својим професорима и другим познаницима да покушају установити тражене податке,
али је одговор изостао. Колико је био вољан да нам помогне показује и
податак да се три пута интересовао да ли смо добили какво обавештење,
па користимо и ову прилику да му се јавно захвалимо.
15

Ко је ко у ваљевском крају 2006, 75-76.
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И тек што смо почели да размишљамо да одустанемо од даље потраге
крајем марта или почетком априла ове године, трагајући за подацима о
страдалим учесницима у ратовима од 1912. до 1918. године из ваљевског
краја, у Војном архиву у Београду16 случајно смо наишли на Листу губитака V пешадијског пука „Краља Милана“ I позива на Солунском фронту. Кад у њој поред осталог пише: водник I чете I батаљона – активни
капетан II класе Маџаревић Илије Михаило, рођен у Мургашу код Уба,
рањен у борби на Кочобеју 13. септембра 1916. године.
Мада више нисам имао разлога да сумњам у тај податак наставио сам
да трагам за бар још једним извором који би га потврдио јер по оној народној изреци „кога су змије уједале, он се и гуштерова плаши“. Осмог
маја 2015. године присуствовао сам промоцији новог тома Српског биографског речника, који издаје Матица српска из Новог Сада, кад у њему17
и биографија Михаила И. Маџаревића у којој пише да је рођен 13. јануара
1894. године у Мургашу код Уба. Након и ове потврде више не би требало
бити сумње око датума, године и места рођења најхрабријег учесника Великог рата из ваљевског краја. Тако је исправљена једна велика неправда
која му је наношена читав век и дефинитивно утврђен његов идентитет
који је био непознат.
Учесник I балканског рата
Са само 4-5 година Михаило Маџаревић се са родитељима и сестрама преселио у Ваљеву. У овом граду на Колубари завршио је четири разреда основне и два разреда трговачке школе.18 Пошто је изузетно волео војни позив конкурисао је и након одговарајућих провера
са XXI класом питомаца, 1. септембра 1910. године ступио је у Пешадијску подофицирску школу. На време завршио је ту школу као први
(најбољи) у рангу19, што му је омогућило да по својој жељи бира прво
место свога службовања. Према очекивању избор је пао на Ваљево,
па је као активни пешадијски поднаредник, распоређен на дужност
водника у II чети II батаљона XVII пешадијског пука у Ваљеву,20 који
је био стациониран у садашњој касарни Кадињача у Ваљеву, у Улици
мајора Илића на Илиџи или Јадру, како Ваљевци воле да кажу. Природно интелигентан, радознао и жељан нових знања одмах је упућен
Војни архив Београд, кутија 187, бр. 8 фас. 1.
Српски биографски речник, 2015, 329.
18
АВИИ, Фонд ДПП, К-923.
19
Влаховић, 1990, 17.
20
АВИИ, Фонд Дринске дивизије
16
17
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на даље дошколовавање на Телефонско-телеграфски курс у Нишу,21
који је са успехом завршио 1912. године.
Иначе, Михаило Маџаревић био је средњег раста, овалног лица, црне
косе, смеђих очију и правилног носа. Добре телесне конституције, пуно
је радио на себи па је био изузетне физичке кондиције, веома активан и
спретан. Одликовао се изузетном енергијом, лукавошћу, сналажљивошћу и израженим смислом за организацију и командовање.
Већ на прве звуке црквених звона, пуцње прангија и других средстава
за мобилизацију Михаилова мајка дохватила је његову ратну униформу и
почела да је припрема за предстојећу употребу. Поред осталог стала је да
му ушива неки смотуљак у шајкачу. Чим је то видео Михаило знао је да је
то амајлија и како је сам записао,22 „иако ни сам био сујеверан, велика љубав
према мајци није му дозвољавала да јој било шта приговорим и на жао учиним“. Како му је то било чудно па и смешно касније се много пута запитао
колико ли је још мајки то исто зашило својим синовима од којих се многи
никад више нису вратили из рата својим домовима и најдражим.

Мајка Михаила Маџаревића са унучицама
21
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АВИИ, Фонд ДПП, К-923.
Маџаревић, 1933, 9.
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Почетак Првог балканског рата затекао га је у чину поднаредника и
на дужности водника у II чети II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије I позива. Са својим ратним друговима борио се у више значајнијих борби тог рата и кроз њих прошао без огреботине. Посебно је
био запажен приликом заузећа Куманова (11. октобра 1912), Бабуне и
Прилепа (22. октобра 1912.).
У тешкој дводневној борби 10. и 11. октобра 1912. године Срби су потукли турску вардарску армију Зеки-паше, и то тако снажно и одлучно
да се она није могла прибрати до Битоља. Према неким мишљењима ова
битка је срушила Османско господство у Европи. Тако је и допринела
рушењу турске империје, па је у нашем народу остала изрека „Куманово
за Косово“.
После победе у Кумановској бици настављено је опрезно и успорено
напредовање српске Прве армије ка Битољу што су искористили Турци
да консолидују своје снаге и припреме се за борбу код Битоља. Српска
Врховна команда, на основу обавештајних података процењује да ће турски командант Зеки-паша организовати одсудне борбе код Битоља, па
главне снаге упућује правцем Велес – Прилеп, а Моравску дивизију другог позива правцем Тетово – Гостивар – Кичево.
Снажним налетом, снаге Прве армије савладавају отпор турске одбране на Бабуни, где се посебно истакао Маџаревићев XVII пешадијски
пук, када је прешао у енергично гоњење противника све до последње
косе пред Прилепом. Био је ангажован и на отварању пута ка Прилепу
који ослобађају 5. октобра. Командант турског V корпуса Кара Саид-паша одлучује да следећу одбрану организује на алиначким положајима,
јаком природном упоришту који одваја Прилепско од Битољског поља.
Маџаревић је са својим водом био веома ангажован у заузимању тих положаја, а потом и борбама на Бакарном гумну и освајању Битоља 4. и 5.
новембра 1912. године. За време борби код Кукуричана са својим водом
заробио је једну турску батерију и за тај подвиг добио прво ратно одликовање Сребрену медаљу за храброст.
За нешто више од месец дана прешао је пут од Ристовца до Битоља
и упутио се ка Скадру. Издржао је и жестоко бомбардовање са турске
крстарице Хамдије која се почетком 1913. године успела провући кроз
грчку блокаду Дарданела и извршити препад на албанску луку Шенћин
12. марта 1913. године где је потопљено шест грчких транспортних бродова који су превозили српска појачања за опсаду Скадра. Да чудо буде
веће тада су те крстарице тукле нашу војску зрнима на којима је писало
Крстарица Марија Терезија. За показану храброст и умешност у командовању, децембра 1912. године, ванредно је унапређен у чин пешадијског
наредника.
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У рату против Бугара
Веома ангажовано и храбро је учествовао и у II балканском рату, односно рату против Бугара, како се тада говорило. И у то време био је
наредник у II чети II батаљона XVII пешадијског пука Дринске дивизије
I позива. Нарочито се истакао у борбама на Брегалници и Говедарнику23.
У бици на Брегалници, која је вођена у времену од 30. јуна до 9. јула
1913. године (по старом календару), његов вод примио је један од првих
удара при мучком нападу Бугара на наше положаје на Овчем пољу. По
Маџаревићевој команди вод се развио у стрељачки строј, а при блиском
сусрету са противником непрестано је командовао Брза паљба! Брза
паљба! Њихова блиска брза паљба за тренутак је зауставила бугарски
стрељачки строј, али су га тек приспеле резерве просто гурнуле на јуриш. У том критичном тренутку, левокрилна получета 1. батаљона IV
пука отворила је жестоку бочну ватру са северних падина Јежевог брда,
поколебала лево бугарско крило и омогућила IV батаљону XVII пука да у
силовитом налету потисне противника и преотме изгубљене топове. Сви
покушаји Бугара да притекну у помоћ нападнутом левом крилу и спасу
заплењене топове осујећени су снажном ватром српске артиљерије.24
У овој борби вођена је борба и хладним оружјем. У свануће су забљештали бајонети и официрске сабље, а једино су се могле чути команде:
За мном! и На бајонет! Чим је у помоћ Дринској дивизији под командом
пуковника Стевана Хаџића стигла Моравска дивизија предвођена генералом Илијом Гојковићем и кад су отпочеле оштре борбе Бугари су почели да се повлаче. Нешто касније послали су и парламентара да тражи
преговоре али наши их нису прихватили.
Обавештена да је Велики Говедарник пао у руке Бугара, српска Врховна команда је, због бојазни од дубљег продора бугарских трупа на споју
унутрашњих крила I и III армије, упутила је Дринску дивизију I позива
(V и XVII пук са пољским артиљеријским дивизионом) преко Царевог
врха и Китке ради одбијања бугарског напада од Сиве кобиле (кота 1545)
ка Побијеном камену. После заморног дводневног марша, дивизија је
стигла на Побијени камен 21. јула око 13 часова, где је под своју команду
примила Осоговски одред, који је држао тај положај. Чим се летимично упознао са ситуацијом, командант дивизије пуковник Стеван Хаџић
одлучио је да нападне Велики Говедарник и у вези с тим затражио сагласност команданта I армије. Иако је већ био издао изричито наређење Црногорској дивизији и Осоговском одреду да тога дана не нападају Велики
Говедарник, командант I армије се сагласио са том брзоплетом одлуком
команданта Дринске дивизије I позива.
23
24

АВИИ, Фонд Дринске дивизије.
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Неуспели напади Дринске дивизије I позива на Велики Говедарник 21. и 22. јула плаћени су
великим људским жртвама. У жестоким дводневним окршајима са
знатно надмоћнијим бугарским
снагама, изгубила је 2.199 људи.
Осим тога, црногорска III бригада,
која је 22. јула дејствовала на њеном десном крилу, изгубила је 179
људи. Ако се има у виду чињеница
да се општа ситуација развијала
веома повољно за српску војску,
онда су жртве којима је плаћен непромишљени и брзоплети напад
на Велики Говедарник биле, доиста, излишне. За време борбе на
Говедарнику 22. јула 1913. године,
Mихаило Маџаревић као потпоручник Михиало Маџаревић рањен је у десну бутину, али га ни то није одвојило од ратних другова. Нешто касније оболео је и од колере али је успео
да залечи ту опасну заразну болест и настави ратни пут.
За заслуге из овог, али и претходног рата, и без завршене Војне академије и полагања допунских испита 31. октобра 1913. године, преведен је
из подофицирског у официрски ранг и произведен у активног пешадијског потпоручника. Дакле, био је то чин искључиво зарађен на мегдану.
У новембру 1913. године упућен је на заслужено наградно одсуство у Ваљево, где га је затекао и крај рата против Бугара. У међувремену кратко
време обављао је и дужност командира чете у XVII пешадијском пуку.
Гоњења по Подрињу
Михаило Мика Маџаревић био је стасит човек са негованим брчићима, нешто виши од просечног Србина, лепо грађен, па је официрска
униформа на њему стајала као саливена. Био је чио, вредан и спретан,
преке нарави али увек спреман да другоме помогне. Страх је прегрмео
још на почетку балканских ратова. Сви су му се дивили, а потчињенима
је уливао неограничено поверење. Зато га нико није могао и хтео одбити
ако га позове да му помогне или да га прати у некој акцији.
Своје старешинско сазревање и пуну ратничку афирмацију доживео
је током Првог светског рата. По завршетку балканских ратова још неко
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време остао је у свом XVII пешадијском пуку али овога у Скопљу са жељом да буду приправности ако буде арнаутских побуда или каквих комешања на граници. Није стигао ни поштено да се одмори а камоли да се
опорави кад се пронесе глас да нам прети нова ратна опасност.
Убрзо потом његов пук пресељен је у Ваљево да би ако буде требало
могао да прими главни удар приликом евентуалног напада Аустроугара
преко Дрине. Тих дана био је водник у II чети I батаљона XVII пешадијског
пука Дринске дивизије I позива. Међутим врло брзо је прекомандован у
легендарни V пешадијски пук и постаљен за в. д. командира IV чете његовог III батаљона, а потом за в. д. командира I чете I батаљона у том пуку.
Ангажујући се и у овом отаџбинском рату починио је још многе подвиге. На жалост, многи од њих нигде нису забележени, а више нема његових ратних другова који би о њима могли да сведоче, па се за њих данас и не зна. Други су записани у разним архивским списима, новинама,
књигама или другим публикацијама до којих је тешко доћи. Зато ћемо и
указати само на неке од њих у нади да ће то бити довољно да се види о
каквој се јуначини ради.25
Пошто је често био у првим борбеним редовима и у овом рату показао
се изузетно храбрим, спретним и пожртвованим. Излажући се бројним
опасностима улетео је у најжешће окршаје, па је и више пута рањаван.
Теже повреде задобио је 30. октобра 1914. године код Ваљевске Каменице
– у главу; 20. новембра 1914. године на Мрамору на Руднику – у мишицу;
1. октобра 1915. године на Вучачкој коси код Смедерева – у руку; и 13.
септембра 1916. године на Кајмакчалану – у руку и ногу.
По почетку ратног сукоба упућен је у околину Лознице, где је врло
брзо имао прилике да се увери у размере стравичних злочина које су
окупаторски војници починили и чине незаштићеном месном становништву. После пораза Аустроугара на Церу, који је за надменог агресора
био тежак војнички и морални чин, гневни противнички војници починили су разноврсна зверства над недужним народом; убијали, вешали,
клали па и палили локално становништво. По својој суровости нарочито
су били познати њихови злочини у Шапцу, Прњавору; Лешници, Бачевцима на Дрини и још неким местима. У селу Горњем Добрићу код Лознице видео је људе, жене и децу гладне, полуголе, рањене и изнемогле који
уз плач и јаук напуштају своје скромне домове и повлаче се у непознатом
правцу.То је на њега оставило мучан утисак и било окидач да почне нешто чинити, што пре њега нико међу официрима није радио.
Задужио је пушку и бомбу и замолио претпостављене да са својим водом буде први у наступању, а последњи у одступању. Како сличних захте25
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ва није било надлежна команда одлучила је да његовој молби удовољи, па
је након тога учествовао у многим гоњењима и извиђањима противника
по Подрињу. Тако, док је једног дана држао одступницу својој јединици,
приметио је на једној ливади да се нешто мрда, чудно креће... Чим је узео
двоглед и пажљивије погледао видео је да противнички официр врши
извиђање њихових положаја, а маскирао се тако што је једну мештанку, коју је покупио уз пут, поставио испред себе као живи штит, а он се
заклонио иза ње. Наслонио је своје лактове на њена рамена и уз помоћ
двогледа пратио шта се дешава у нашем рејону.
Након што се уверио о чему је реч Маџаревић је дохватио своју пушку, добро нанишанио противнички циљ, подесио нишан на 400 метара и опалио у правцу непријатељског извиђача. Излетео је хитац, а
противник се стропоштао смртно рањен. Несрећна жена се брже боље
у паничном страху изгубила кроз суседни воћњак. Сутрадан приликом
наступања Маџаревићеве јединице недалеко од тог места приметили су
свежу гробницу изнад које је стајала дрвена крстача на којој је писало
оберлајтант Фриц Мајер. Дакле, ту је сахрањен онај официр што га је
Маџаревић јуче убио.
Пошто су наши претерали аустроугарске војнике преко Дрине, Маџаревић се са својим борцима једног дана нашао код Крста, односно код
раскрснице где се одваја пут за Лозницу, Липничку школу и Гучево. На
том месту, тог лепог августовског дана 1914. године посетила га је мајка.
Био је то срдачан и дирљив сусрет мајке и сина јединица који због његових бројних обавеза није дуго могао трајати. Растали су се у жељи да
се ускоро поново виде и размене најактуелније породичне информације.
Већ сутрадан, по испраћају мајке за Ваљево, као командир предње јединице похитао је да спречи продирање Аустроугара из правца Зворника. Као и безброј пута до тада и овај задатак је успешно обавио. Спречио
је њихово даље надирање ка свом родном крају и продор у централну
Србију.
У борбама на Дрини
Скоро истовремено Аустроугарска команда се одлучује за нову акцију
против малене и уморне Србије. Тако је почела та нова офанзива код нас
позната као Битка на Дрини. Практично била је то једна од најкрвавијих
битака које смо водили у Првом светском рату. Вођена је дуж гребена подрињских планина Гучева, Борање и Јагодње, тог природног грудобрана
западне Србије.
Почетком септембра 1914. на Биљегу у Костајнику, недалеко од Крупња зауставио је повлачење наших снага и извршио снажан противудар.
20

Михајло Маџаревић – јунак ратова 1912–1918.

У тој акцији убио је команданта непријатељског батаљона и изазвао снажну пометњу у противничким редовима. Лично је убио још четири њихова војника и заробио део њихове војничке опреме.
Од 8. до 24. септембра 1914. године храбро се борио и у борбама на Гучеву, планини јужно од Лознице. Била је то жестока борба у којој су гинуле читаве чете, батаљони, па и пукови како аустроугарске тако и српске
војске. За борбе на Гучеву чуо је цео свет. После пола године амерички
новинар Џон Рид обишао је то поље смрти и са њега послао потресну
репортажу. У знак сећања на тај крвави бој на Црном врху, највишем
узвишењу Гучева подигнута је спомен-костурница у којој су сахрањени
посмртни остаци 3.200 палих српских ратника.
Скоро истовремено на висовима подрињских и соколских планина
око Мачковог камена почела је кулминација Битке на Дрини, те најстрашније битке Великог рата, током друге аустроугарске офанзиве. Бранећи
вис Еминове воде и коту 708 наши преци су се јуначки борили о чему сведоче и бескрајно изукрштане пруге ровова, земуница и кратера. За тих
55 дана крвавог рата, када су поједини положаји у току једног дана више
пута прелази из руку једних у руке других, имали смо око 2.000 жртава. Само на Мачковом камену и околним положајима пало је 115 наших
официра међу којима је и Душан Пурић, легендарни командант Ужичког
(IV) пука Дринске дивизије. Сенима својих храбрих предака наш народ
се одужио подизањем цркве са спомен-костурницом у Крупњу и капеле
на Мачковом камену.
После великих губитака, посебно у командном кадру, у борбама на
Дрини Михаило Маџаревић је одређен да прими IV чету III батаљона V
пешадијског пука. Ипак, под снажним налетима аустроугарских јединица, српска војска је морала да се почне повлачити ка Ваљеву и Колубари.
Наши су се и током повлачења упорно бранили и пружали жилав отпор.
Крајем октобра 1914. године Михаило Маџаревић са својима ратује на
више положаја. Последњег дана тог месеца залуталим пушчаним метком
лакше је рањен у главу. С обзиром да то ипак није било тешко рањавање
успео је да мобилише своје саборце па су одбили и тај напад. Нажалост,
нису успели да се потпуно одупру њиховим притисцима па су били приморани да се даље повлаче.
У Колубарској бици
После вишедневних крвавих борби на Дрини српска војска се под
борбом повлачила на положаје иза Колубаре и Љига. Користећи ове водене препреке и масив Сувобора војвода Мишић је желео да наше трупе
одмори и припреми за противофанзиву. Заузевши Београд аустроугар21
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ска војска продужила је нападе са севера и запада. После вишедневних
борби нарочито код Врачег брда, Човке и на Сувобору српске трупе су
оскудевале у свему, посебно у артиљеријској муницији, па су морале да
се повуку ка Варовници, Космају и на горњомилановачке положаје.
Тај тродневни предах су искористили да се одморе, нахране, допуне
људством и снабдеју артиљеријском и другом муницијом. То је војсци
вратило снагу, подигло морал и самопоуздање, омогућило реорганизацију јединица и припрему за другу – контра офанзивну фазу чувене Колубарске битке. По замисли генерала Мишића у њој је извршен снажан
противнапад који је Аустријанце затекао неспремне јер су „веровали да
је рат готов, а Србија прегажена“. Пред јуришом наше војске настала је
општа бежанија према Дрини да би се што пре докопали Босне. Да би се
брже и лакше кретали на све стране одбацивали су оружје, муницију и
другу војну опрему, намирнице, одело и обућу, коморе, лекове и санитетски материјал. Не ретко чуло се и чувено питање „Стрина где је Дрина?“
У овој највећој и најважнијој бици коју је водила наша војска захваљујући генијалним замислима генерала Живојина Мишића извојевана је
величанствена победа. На страни Аустроугара борило се око 300.000, а
на страни Србије око 130.000 војника. Тачни губици аустроугарске војске
нису познати, али се процењују на око 100.000 људи, од чега је заробљено
323 официра и 43.000 подофицира и војника, заплењене три заставе, 142
топа, 386 кара, 71 митраљез, 60.000 пушака, два авиона, 3.500 возила са
муницијом и материјалом, 4.000 коња, 52 пољске пекарнице, 45 кухиња
и други материјал.26
Колубарска битка представља јединствен пример у историји ратовања где је војска којој је предвиђен скори коначни слом за кратко време
успела да организује противофанизиву и порази противника. За генијално вођење ове борбе генерал Живојин Р. Мишић је унапређен у чин војводе. Ова победа не само да је ојачала углед српске војске већ је скренула
пажњу на стратегију нашег ратовања, па се и даље изучава на многим
војним академијама и сличним установама у свету.
Михаило Маџаревић не само да је учествовао у тој борби већ се и више
пута истакао. Тако је на пример у селу Шилопају код Горњег Милановца
наишао на двојицу сељака са секирама. На питање куда су пошли они су
му рекли да су их Аустроугари послали да извиде где се налазе српски
положаји и показали им кућу у којој се налазе противнички официри.
Маџаревић их је послао на зачеље колоне и командовао покрет у правцу те куће. Након што су се приближили поменутој кући приметили су
жену која журним кораком носи храну. Приликом непосредног сусрета
26

Радојчић, 2008, 54.

22

Михајло Маџаревић – јунак ратова 1912–1918.

испричала им је да се у њеној кући налазе окупаторски војници који су је
послали да им понесе нешто за доручак. Након тога опрезно су се привукли кући, али кроз замагљене прозоре ништа нису видели. Као надлежни
официр Маџаревић је решио да одмах упадну у кућу, па шта буде.
Двојица подофицира и он су развалили улазна врата, улетели унутра
с упереним пушкама на готовс. У оџаклији су затекли пијаног Мађара
који је пекао ћурана на ражњу. У таквом стању није обраћао пажњу на
„непозване госте“, који су му само склонили пушку и оставили га да настави започети посао. Потом су уши у суседну просторију и ту затекли
вод непријатеља. Све су их разоружали, заробили и отерали у вишу команду.27
Од заплењене хране коју су Мађари спремали за себе, слатко су доручковали и кренули у нове акције. На положају Марамор заробили су
још већи број официра, подофицира и војника, артиљеријску батерију и
једно завојиште. На том положају 20. новембра 1914. године Маџаревић
је рањен у мишицу, оштећена му је кост, па је морао на краће лечење. За
заслуге у тој борби одликован је Златном медаљом за храброст.
На Мачванском фронту
После сјајне победе у Колубарској бици и прогона окупаторске војске
са наше територије дошло је до извесног затишја. Пре свега није било
борби и других значајнијих акција. Међутим, у Србији, а нарочито у Ваљеву и околини, избила је велика епидемија пегавог тифуса, која је покосила велики број не само српских већ и аустроугарских официра, подофицира, војника и санитетског особља. Те опаке болести нису били поштеђени ни бројни цивили који због тога нису дочекали слободу. Међу
оболелима од тифуса нашла се и Михаилова мајка Ева – Ката, супруга
Илије Маџаревића, тежака из Ваљева, рођена у Срему, стара 55 година,
која је умрла у Ваљеву 24. фебруара 1915. године.28 Иако је мајку много
волео и поштовао, а у то време задесио се на положају у тамнавском селу
Слатина, није имао времена за туговање и жаљење, јер је његова чета
пребачена у Мачву да брани границу на Сави од евентуалног продора
непријатеља.
Приликом поновног упућивања окупаторске војске у Србију немачки
цар Виљем II својим војницима обратио се следећим речима: Хероји, ја
вас шаљем у нови рат против једне мале али врло храбре нације. То су
Срби, који су у току три непосредна рата, против Турске, Бугарске и Ау27
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строугарске дали свету доказе високих ратничких врлина и највећих војничких способности и који су, на заставама попрсканим крвљу, исписали
за ове четири године само највеће и најславније победе.
Током Маџаревићевог боравка и ангажовања на Сави, с обе стране
реке биле су постављене мртве страже, а борбена спремност супротстављених зараћених страна подигнута је на највиши ниво. Уз то, на тражење савезника, српска војска је требала да пређе Саву како би напала
аустријске јединице у Срему и тако помогла Французима и Русима да
непријатељ не шаље своју војску на њих. Српска Врховна команда, почетком маја 1915. године, пошто није имала довољно података о снази,
распореду и намерама противника с друге стране Саве, наредила је свакој чети да прати збивања на супротној обали и о својим сазнањима и
запажањима редовно поноси извештаје.
Како је наспрам V пешадијског пука Краља Милана терен је био густо
пошумљен, то се ништа није могло видети. Зато се пред штабом тог пука
нашао обиман, деликатан и јако сложен задатак. Требало је наћи начина
како да се пређе та велика река, изврши незапажено извиђање и хитно
подносе извештаје о аустроугарским снагама стационарним у Купиновском куту. Ипак и тај задатак добровољно је прихватио да изврши млади
пешадијски потпоручник Михаило Мика Маџаревић.
Најпре је тражио да се свим четама овог пука нареди да се на десној
обали Саве поставе предстраже и инсистира да се илегалним преласком
реке, изненадним препадом и заробљавањем припадника непријатељских стражарских одељења, њиховим детаљним ислеђивањем прикупљају и на најбржи и најбезбеднији начин достављају подаци о присутним
противничким снагама, њиховој бројној снази, формацији и наоружању,
па и њиховим намерама ако се до њих успе доћи. У прослеђеном наређењу посебно је подвучено да се до тих података вероватно најлакше може
доћи, заробљавањем, киднаповањем и саслушањем противничких бораца нарочито официра, тзв. живих језика. Поступајући по том наређењу
Маџаревић је осмислио могуће активности; прецизирао циљеве, начин,
локалитете и динамику њиховог извођења, а потом и кренуо у реализацију утврђеног плана. Захваљујући тим осмишљеним активностима и
прецизно разрађеним мерама и поступцима ређале су се акције једна за
другом па ни резултати нису изостали.
Лов на живе језике
У ноћи између 8. и 9. маја 1915. године, са 16. војника, по киши, „која
је лила као као из кабла“ и помрчини „која је била густо као тесто“, укрцао се у три чамца и прешао реку Саву на сектору између Новог Села и
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Бељина, недалеко од Владимираца. Како су се непримећено искрцали на
противничку страну развили су се у стрелце нечујно и неопажено кретали по терену „као мачке.“ У раним јутарњим часовима, иза једне шикаре,
пред земуницом опколили су за време доручка једно одељење извиђача
и приморали их на предају. Чувши галаму њихов старешина истрчао је
из шатора и затражио да се наши предају, а од других војника у земуници да отворе ватру. На то је потпоручник Маџаревић запретио да ће на
њих бацити бомбе. Тек кад им је гарантовао да их неће побити, њих 20
су се предали, па су са својим старешином, одмах чамцима пребачени
на нашу страну. У потрагу за њима кренуло је још једно противничко
одељење које су такође заробили. Кроз истрагу која је спроведена од њих
су добијени важни подаци, потребни нашем вишем командном кадру.
За овај подвиг Маџаревић је први пут одликован официрским Орденом
Карађорђеве звезде са мачевима IV реда, а његови војници Обилићевом
медаљом за храброст. Мада га је одликовао тим високим одликовањем
краљ Петар га је и укорио за претерано излагање ризику.

Маџаревић и његови саборци који су прелазили Саву код Новог Села и Бељина

Двадесет другог маја 1915. године око 2 сата, са четири подофицира
и 18 каплара и редова из I чете I батаљона V пешадијског пука, поново је
прешао на леву обалу Саве код Новог Села. Одмах по преласку развио је
своје одељење, осигурао се патролама и кренуо низводно у претрагу терена. Кад је стигао наспрам посавотамнавског села Бељина, наишао је на
стражарско одељење чији су се припадници умивали, бријали, облачили
и припремали за свакодневне текуће активности. Збуњени изненадном
појавом наших војника Швабе су потрчале да дохвате своје оружје и да
пруже оружани отпор, а један од њих повика: „Пази. Бога им српског“.
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Наши су отворили паљбу и теже ранили командира непријатељског одељења. Остали не стигоше ни да узму своје пушке, које су биле сложене,
поређане у купу већ улетеше у колибу и затворише се. На позив да изађу
и да се предају нису реаговали. Тек пошто им је Маџаревић запретио да
ће их бацањем бомби све побити најпре се прадеде један поднаредник,
потом један каплар а затим и седам редова. Након тога потпоручник Маџаревић, у пратњи два војника, наставио да претражује леву обалу Саве
и наспрам села Ушћа код Обреновца прешао на нашу страну. Због ове
акције непријатељ је током целе следеће ноћи отварао ватру по нашим
положајима, вероватно из бојазни да Маџаревић и другови не понове
свој пређашњи подвиг.29
У ноћи између 26. и 27. маја 1915. године, потпоручник Маџаревић,
са групом од 27, док Исидор Ђуковић30 пише да је било 30 добровољно
пријављених војника, код села Прово, недалеко од Владимираца, поново
је неопажено прешао реку Саву. Том приликом прво је заробио једног
непријатељског војника који га је обавестио о снази и распореду његове
јединице. Чим је свануло аустроугарски војници су напустили своје ровове и повукли се у земуницу. На путу до земунице двојица њих приметила је непозване госте, отворила ватру ка њима. Маџаревић је истовремено одговорио ватром па је један од њих пао смртно рањен, а онај други
је утрчао у земуницу. Наши су поново опколили земуницу и позвали их
на предају или ће их бомбама побити. После краће расправе изашли су
из земунице и предали се. Било их је осам, а још једног њиховог стражара
који се био сакрио убио је наш наредник.
Заробљенике су чамцима пребацили на своју обалу, а Маџаревић и
део њих продужили су да претресу њихову обалу и заробе оно аустроугарско одељење наспрам Бељина. Опколили су их, мада су били заштићени са три реда жице. Дошло је до међусобног пушкарања у коме је на обе
стране пао по један мртав војник. Наши су бацали бомбе па се подигла
димна завеса коју су Аустроугари искористили да утрче у земуницу где
су ипак заробљени. Чим је на ту нашу акцију реаговала њихова артиљерија наши су се брзо сакупили и прешли на другу страну, превезли
заробљенике и свог мртвог саборца, док је противник имао пет мртвих.
Након повратка у посавотамнавско село Звезд 27. маја 1915. године
Мика Маџаревић је легао да се мало одмори. Нешто касније пробудио га
је ордонанс команданта батаљона, пружајући му телефонску слушалицу
и рекавши: Имате везу!
– Ало – изговори бунован Маџаревић.
– Овде Петар... чу се са друге стране телефонске жице.
29
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– Који Петар презиме? – упита Маџаревић.
– Краљ Петар! – тихо му одговори саговорник.
На то Маџаревић скочи као опарен и хтеде да стане у став мирно и
удари петама једну од другу као да хоће да салутира. А онда рече:
– Изволите Ваше Величанство.
– За показану и осведочену храброст приликом првог и другог преласка
преко Саве и заробљавање непријатељских војника, ја вас Маџаревићу
под данашњим даном унапређује, у чин поручника.
– Хвала Ваше Величанство!
– Тићили ми се такви јунаци у мојој војсци.
– Чуо нас бог Ваше Величанство.
У наставку рата краљ је исказивао захвалност Маџаревићу за показану упорност, пожртвовање и сналажљивост. А онда додао и ово:
– Михаило, води рачуна о себи!...
– Разумем, Ваше Височанство...
– Нека те срећа служи, дете моје!... Поздрави другове!...31
Мада је Маџаревић све добро чуо никако није могао да дође себи и поверује да се то догађа њему. Потпуно свестан значаја овог догађаја постао
је тек када су се окупили сви официри из V пешадијског пука „Краља
Милана“ да му честитају ванредно унапређење. Потом је приредио „свечану“ вечеру за другове из батаљона у расположивим условима.
Истог дана обавештен је да непријатељ туче са противничке обале,
чак су се појавили и стрељачки стројеви. У ватри која је уследила на нашој страни убијена је једна крава и све овце. Срећом људских жртава
није било. Скоро истовремено и аустроугарска Врховна команда уценила
је његову главу са 50.000 круна и обећала унапређење у виши чин ономе
ко га зароби или убије.32
Повраћај Мишарске аде
Након што је непријатељ заузео Мишарску аду, недалеко од Шапца, и
заробио једног подофицира и 13 војника из IV батаљона V пешадијског
пука позвао га је потпуковник Стеван Милетић, командант пука и питао
да ли би смео да се прихвати задатка да поврати окупирану Аду. После
дужег размишљања Маџаревић одлучио је да прихвати понуђени задатак али уз један услов. Услов је био да му се дају одрешене руке да он сам
одабере учеснике те акције, односно да учесници буду само борци који се
добровољно пријаве да учествују у њој.
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С обзиром да је прихваћен његов услов, са командантом артиљерије
обишао је нашу обалу, извршио извиђање терена и сачинио орјентациони план акције. Чим се вратио натраг, приступио је разради плана и
започео припреме бораца за акцију. После два три дана направио је план
акције који је одобрио и командант Дринске дивизије уз констатацију да
је прилично смео, и поруку да буде обазрив и да чува људство.
Дана 13. јуна 1915. године са три официра и 214 подофицира, каплара
и редова стигао је у Думачу крај Шапца и почело је укрцавање у девет
понтона. У два сата и петнаест минута по поноћи све је било спремно и
отиснуо се први понтон у коме је Маџаревић био. Упутили су се ка горњем делу обале Мишарске аде али су то приметили противнички стражари и припуцали. Међутим, наши борци су их брзо ућуткали.
Чим се понтон навозао на спруд борци су га напустили, газећи воду
до изнад колена и кренули ка доњем делу Аде. На том путу отворило је
ватру једна њихова митраљеска патрола али су је наши растерали. Кад су
Маџаревић и другови стигли до Аде он је зеленом ракетом дао договорени знак за почетак акције и наши су из артиљеријских оруђа почели да
гађају горњи врх Аде. Остали су неопажено понтонима наставили да се
пребацују на доњи део Аде. Пошто су били код непријатељских чамаца
и земунице командира Аде, Маџаревић им је пресекао телефонску везу
и позвао их на предају. Учинио је то један аустроугарски поручник, али
га је убио један наш војник. После тога њихови војници не хтедоше да се
предају па је Маџаревић бацио две бомбе у земуницу и све их побио.
Док су на средини реке наше предстраже почеле пушкарање са противником да би привукли његову пажњу иза леђа им је пришла Маџаревићева
казнена експедиција. Потом је опкољена стража Аде која је бројала 170 људи,
од којих је 136 заробљено, постројено и спроведено, а остали су побијени.
За то време на нашој страни су погинули по један наредник и каплар, а 12
редова је рањено. Од тих аустроугарских заробљеника Маџаревић је сазнао
да је издата наредба којом је његова глава уцењена са 50.000 круна и обећано
оном ко га зароби или убије унапређење у виши чин.
По повраћају Мишарске аде Маџаревић је експедовао своје саборце и
заробљенике на нашу обалу. Он је остао на Ади још 48 сати да провери да
ли ће се шта безбедносно интересантно догађати.
Два три дана касније поручнику Маџаревићу наређено је да лично
дође у Ваљево јер војвода Живојин Мишић, командант Прве армије жели
лично да га упозна и са њим поразговара. Војвода га је дочекао у свом
штабу и питао га за порекло, школске квалификације, а посебно се интересовао за њихов прелаз преко Саве код Новог Села и Мишарске аде.
Задовољан оним што је чуо понудио му је да буде његов гост и да са њим
28

Михајло Маџаревић – јунак ратова 1912–1918.

руча. Маџаревић му се љубазно захвалио и затражио дозволу да оде код
своје сестре на ручак што му је одобрено.33
За учешће у повраћају Мишарске аде награђени су само непосредни
извршиоци, а по наређењу Врховне команде из Крагујевца фотографисани су сви учесници те акције. Међу најзаслужније за повраћај Аде, поред себе Маџаревић је истакао Милорада Рафајловића из Рајковића код
Мионице и Вићентија Цвејића. Познато је да су неким од тих прелазака
чамцем преко Саве бивали и Живорад Жика Глигорић,34 обућар и Манојло Лукић, кафеџија, оба из Осечине. Пријатељство сковано у тим тешким
ратним тренуцима и касније је одржавано. Са њима се виђао годинама и
по завршетку Првог светског рата.35
Поводом ове акције из Врховне команде затражили су нову Маџаревићеву слику и захтевали да дође у Крагујевац да га виде. Наравно, добио
је путни налог да оде на то виђење. Међутим, командант дивизије је одговорио да је нужан његов брзи повратак у чету с обзиром да је она остала
под командом једног неискусног потпоручника.
Истрага
Као што смо већ претходно забележили у ноћи између 27. и 28. маја
1915. године до сванућа чета Михаила Маџаревића од 34 војника неопажено је прешла реку Саву и извела прави подвиг. Опколила је једно
стражарско одељење а затим га после краћег пушкарања заробила. Једном речју резултат је био поразан за аустроугарске војнике: један је погинуо, један је рањен, а седморица су заробљена. Из другог стражарског
одељења дошла су три војника да извиде зашто је отварана ватра, па су и
они заробљени. Чета поручника Михаила Маџаревића је потом напала и
треће стражарско одељење и разбила га. Убијена су три, побегла три и заробљено је пет аустроугарских војника. О овој акцији штаб Прве српске
армије 2. јуна 1914. године известио је Врховну команду.
Аустроугарски заробљеници су при ислеђењу дали драгоцене податке. Рекли су да су припадали III воду II чете (сатније) I етапног батаљона
XXVIII ландверског пука (регименте). Истакли су да у батаљону има три
чете и да свака чета има по три вода. Мобилисани су 24. августа 1914.
године у Осијеку, одакле су после шестонедељне обуке упућени на Дрину
у село Амајлију. У Србију су прешли 3. новембра 1914. године и радили у
позадини у подрињским селима Бадовинци, Лешница, Бојић и Шапцу. У
Маџаревић, 1933, 27-32.
Отац Предрага Драгана Глигорића партизанског првоборца и истакнутог друштвено-политичког радника у другој половини XX века.
35
Петронић и други 1972, 144.
33
34
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Шапцу су издвојени Хрвати који су добили задатак да спроведу три официра и 2.420 војника – српских заробљеника, у Румунију. Након извршетка тог задатка батаљон је пребачен у Ваљево, па у Обреновац, где су
чували железничку пругу и са мештанима обављали полицијску службу
док су возови саобраћали на прузи Обреновац – Ваљево. Њихов батаљон
се 11. децембра 1914. пребацио на леву обалу Саве и заузео следећи распоред на обали: две чете у селу Купинову, а једна Бољевцима са задатком
да чува границу. Штаб батаљона је био стациониран у селу Купинову.
Према њиховим изјавама чета је имала 260 војника, а сада је спала
на 180 војника. Командир чете је Исидор Кресо, водници су поручници Отон Витез Рапел и Седељ. Сви су из резерве и Хрвати. Командант
батаљона је потпуковник Антон Јуришевић, такође Хрват. По њиховим
речима командант је јако строг и веома мрзи Србе.
Очигледно је да су ратне заробљенике саслушавали врло стручни и
способни обавештајни официри Прве армије и да су од њих добили максимум корисних и поузданих података. Преко њихових података српско
командовање је упознавало непријатеља, његово стање, могућности и намере, што је било веома значајно за даљи ток борбе.36
Наравно, и касније је Михаило Маџаревић учествовао у борбама и
другим акцијама и чинио чуда али о томе има мало писаних трагова.
Истина Светозар А. Ђорђевић37, овако је описао један његов подвиг на
Сави: „Но, поред речне флотиле, артиљеријског дуела и авионског извиђања, није се знало шта се иза Бежанијске косе дешава, нити шта с оне
стране Саве непријатељ припрема. Врховна команда да би сазнала, требало је наћи одважне и способне људе, који ће да преброде Саву и да заробе стражарско одељење непријатељских предстража дуж реке. За овај
смели и одважни подухват јави се потпоручник Михаило Маџаревић
који од добровољаца одабрао нареднике Стикића и Глишића, десетину
војника и вештог чамџију нашег потпоручника Мићу. Пошто су сачинили план за прелаз и следећи напад, Маџаревић се нашали:
– Пази, Мићо, да не испадне друга Чеврнтија.
– Не брини, Мико – рече Мића. – Крагујевчани су истезали греду за
„Ћифтину ћуприју”, па ћу и ја да истеглим са три чамца.
– Сад напред, у победу или смрт.
Oва десетина храбрих ратника сачека мало да месец зађе, укрца се у
чамце после пола ноћи, и отисну у мрак и неизвесност. Мића је први
бродио, за њим вођа и остали. Веслачи су тихо возили, чамци секли воду
и матица шумила. Сви су ћутали, напрегли око и уво, и очекивали шта ће
даље бити. У тихој ноћи писну ћук, срце затупка и указа се тамна сремска
обала. Ћук опет писну и та језа прође телом већином ратника.
36
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– Да то није сигнал ? – тихо рече неко.
– Пст. – шапну вођа. – Ни речи више...
Кад су приспели с друге стране реке Саве, причао је Стикић, распоредили су људство и поседали на стазе у жбуњу и шипрагу, где се притајише до сванућа. У цик зоре ухвате првог стражара – Лалу и опколе
непријатељску десетину, која је крај земуница села за доручак.
– Комшије, предајте се. – викну Маџаревић.
– Пази, бога му српског, где је дошао? – забезекну се командир страже,
па се прибра и раздера: Предај се.
– Плотун, пали. – командова Маџаревић и плануше наше пушке, а
Швабе полетеше за оружје у земуницу као мишоловку.
Тада настадоше преговори: ко ће коме да се преда. И ко зна докле ди
то натезање трајало да Маџаревић у једном моменту не рече: да ће убацити бомбу у њихову земуницу.
– Прва чета, напред. – командова Маџаревић.
– Лажеш, лоло србијанска, нема вас ни десетак – одговори неки Лала.
– Ал’ предаћемо се.
Тако Маџаревић са дружином прикупи десетак Шваба са цугсфирером, Мића их повезе и тихо запева: Србијана, терај чамац, вози Швабе
за Шабац.
На саслушању Швабе све казаше што су знали, цугсфирер рече да немачка војска придолази, а Лала се расприча као у биртији:
Стражарим ја тако крај Саве, па извадим из телећака (ранца) шпека
и шунку, што ми Пела послала, грицкам натенане и заливам фрушкогорцем из чутурице. Гледам Саву, вода тече, с оне стране месец светли, па
нека га, нека светли, када су га Србијанци метли...
– Доста Лало – прекиде га иследник – него ти нама реци шта знаш о
својој пуковнији.
– Све ћу касти натенане – настави Лала. – Када месец зађе и утули се
светло, ја придрема...
– Опет ти „месец сија ко тепсија.“ – викну иследник и најури Лалу,
па и њега као тумача и остале заробљенике спроведоше трећепозивцима
у логор.
Наше власти храбре подофицире и војнике за почињене подвиге на
Сави одликоваше медаљама за војничке врлине.
У борбама за Београд и Смедерево
За време припрема напада на Београд, и поред ангажовања речне флоте,
артиљеријског оружја и авионског извиђања, није се знало шта се догађа
иза Бежанијске косе, а нарочито шта непријатељ спрема с оне стране Саве.
Српска Врховна команда, да би то сазнала, потражила је храбре и одважне
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људе који ће прећи реку и заробити противничко стражарско одељење и
кроз истрагу над њима утврдити шта непријатељ спрема. И тај задатак
прихватио је поручник Михаило Маџаревић са десетином војника.38
Мало даље, наспрам посавотамнавског села Бељина, наишао је на
ново стражарско одељење јачине 13 војника, које је такође опколио и затражио да се предају. Како су они одбили да се предају, наши су отворили
ватру и почели бацати бомбе. Након краћег окршаја противник је имао
три погинула војника, три побегла, а остали су се предали.
Чим су чули ову пуцњаву, Аустроугари су отворили артиљеријску ватру у атару обреновачког села Ушће, гађајући савску обалу и речно корито. Само у тој акцији заробљен је један подофицир, један каплар и 13
редова, док су 4 особе убијене. Наши су имали једног мртвог каплара.39
Кроз истрагу над аустроугарским заробљеницима дошло се до драгоцених података о снази и намерама противника. За тај подвиг Михаило
Маџаревић је добио други Орден Карађорђеве звезде са мачевима. И касније је чинио сличне подвиге па се чак хватао и „у коштац“ са противничким војницима и старешинама.
У одбрани Смедерева Маџаревић је заробио читав понтон немачких
војника из 83. пука. Пред повлачење бранио је одступницу на мосту преко реке Језаве и док је противник наступао остао је сам. Кад су то видели
Немци су помислили да је изгубио везу са својима и тражили да им се
преда. Он је ћутао и чекао да му приђу ближе, а чим је један пришао на
пристојно растојање дохватио је свој пиштољ, опалио и убио га. Док су
пратиоци немачког команданта јурили да нађу себи заклон он се окренуо
и нормалним кораком отишао за својима.
Наши борци су јуначки бранили Смедерево. Код смедеревског села
Петријева 1. септембра 1915. године комади гранате Маџаревићу преломише леву руку. Превили су му и фиксирали руку и одмах га упутили у
болницу на лечење и опоравак. У болници се одмарао и маштао шта би
ваљало даље чинити. Тек приликом повлачења српске војске кроз Крушевац самоиницијативно напустио је болницу и са недовољно излеченом руком вратио се у своју јединицу која се повлачила ка Косову и Албанији. На том напорном путу, тек по проласку кроз Јанкову клисуру, у
Блацу је поново постављен за командира чете.
Повлачење преко Косова и Албаније
У наредби коју је 25. новембра 1915. године потписао војвода Путник
писало је да су Влада и Врховна команда одлучили да се целокупна војска
повуче преко Албаније и Црне Горе на Јадранско приморје и тамо, уз са38
39
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везничку помоћ, обнови и припреми за победоносни повратак. Истовремено, у наредби је наглашено „да би капитулација била најгоре решење
јер се њоме губи држава и поверење савезника, те да повлачење има за
циљ да се сачува континуитет државе, која ће и даље постојати, јер ће
она, иако на туђим земљишту сачувати своје биће докле год је ту владалац, влада и војска, па ма колика њена јачина била“.
Директива о повлачењу Српске војске на обале Јадранског мора, доживљена је са различитим расположењем. Многи војници су били разочарани, уз осећање да су их савезници преварили, па су остали на Косову и кренули својим кућама, у неизвесност. Други, су одлучили да следе
наређење својих претпостављених, па шта буде. Немали део официра је
негодовао, истичући „да би радије погинули на свом огњишту него да
пођу у туђину“.40
И Михаило Маџаревић није био одушевљен идејом о повлачењу из
Србије, али као официр под заклетвом био је спреман да изврши сваки
задатак, па и тај. Нарочито је био спокојан што је поново у својој јединици и са својим људима јер како пише: „Лепо је међу њима бити. Као
да смо задруга“. Са својом четом углавном се повлачио у заштитници и
пуно је изненађења приредио непријатељу иако су одступали.
На планини Чичавици изнад Пећи ухватили су једног Албанца, или
Арнаутина, како Маџаревић пише, који је покушао да закоље једног нашег стражара. Тог стражара претходно је командир стражарског одељења послао у оближње село по воду. Ту га је сачекало неколико Албанаца
и покушало да му отме пушку. Он им није дао пушку и почео је да дозива
своје ратне другове. Чувши његово запомагање похитали су му у помоћ.
Чим су се приближили видели су овог како је почео да га коље. Двојица
која су га држали док је овај покушавао да га закоље, кад су приметили
долазак наше војске покушали су да побегну па су у том покушају убијени. Након што је у спроведеној истрази потврђено да је баш он покушао
да закоље нашег стражара Маџаревићеви војници су извршили смртну
пресуду над њим.41
Од Чичевице ишли су ка Пећи па преко Жљеба и Руговске клисуре на
Чакор. Затим се повлачили преко гудура Црне Горе ка Албанији. Потом
је уследило дуготрајно и напорно повлачење по снегу и леду по беспућу
Албаније. Кретали су се гладни и жедни, полуголи и скоро боси, уз сталну опасност која их је вребала из сваке куће, иза сваког ћошка, са брда и
из шуме. Будно је мотрио на сваки покрет и пратио да и последњи војник
стигне где су кренули.
40
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Нису се само војници, подофицири и официри тако мучили. Са њима
су пешке су ишли краљ, чланови владе, посланици али и старци, жене
и деца. Болесног и остарелог војводу Радомира Путника на импровизованим носилима наизменично су носили његови војници. По неко није
могао више и даље па је остајао на том беспућу и пред помахниталим
Албанцима на њихову милост и немилост.
По доласку у Скадарско поље осећали су се боље и лакше. Посебно им
је било драго што виде толику нашу војску али и бројне шаторе и ватре.
Мало су се осушили и огрејали а онда су похитали да потраже да нешто
и презалогаје. За тили час све што је било за продају је било распродато.
Они који су били бржи и сналажљиви успели су да се дочепају по ког
комадића хлеба, нешто од воћа и слично.
Тако је Михаило Маџаревић, са својих 113 људи, без коморе, 17. јануара 1916. године стигао на грчко острво Крф. По његовим речима тада
нису личили на људе. Пре би се рекло да су то само људске сенке. Годинама касније кад се сећао тих дана и познатих призора ни сам није могао
да верује шта су све преживели. Није могао разуме како је све то могао и
сам да издржи. Сећао како ништа нису имали ни да једу, ни шта да обуку
и обују, где да се склоне и на шта да легну. Гледао је својим очима како
наши војници са цркнутих коња секу и једу живо не довољно печено или
кувано месо. Питао се зар су и то могли да преживе и да се колико толико опораве за нове напоре и неизвесности који су их на сваком кораку
вребале.
Борба за Плоче
На Крфу није имао довољно времена ни да се одмори а камоли опорави. Ипак је на Крфу, уз учешће најдражих, прославио своју крсну славу
Ђурђевдан. Приликом реорганизације наше војске поново је постављен
за водника у чети јер се јавио вишак старешинског кадра. У многобројним борбама и приликом повлачења изгубљено је много војника и подофицира, па су за командире чета постављани капетани и мајори. Како
је Маџаревић у то време био поручник поново је враћен за командира I
вода I чете I батаљона V пешадијског пука.
Већ у лето 1916. године међу првима са својом јединицом упућен је
на Солунски фронт. Испред њега били су Бугари, а он на огранцима Кајмакчалана. Требало је опет сакупљати податке о непријатељу: бројном
стању, распореду, наоружању да би се планирало како им се супротставити и ефикасно борити против њих..... Многи су покушавали да дођу до
тих података али нису успели. Пуковник Војислав Чолаковић, командант
пука позвао га је да он покуша и по ко зна који пут опроба ратну срећу.
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Одвојио је четрдесетак војника и поставио им задатке. И истог дана,
19. августа 1916. године пре поноћи прикрадали су се непријатељским
предстражама. Једну десетину превођену наредником Стеваном Перићем оставио је код првих бугарских ровова као заштитницу. Са осталима успео је да се провуче између њихових стража десном страном
Кајмакчаланског потока и нашао се иза противничких мртвих стража
на положају Плоче.
Командовао је: „Бомбе!“ Стало је да грува на све стране наши војници поскакали су на Бугаре. Четворицу су заробили, а много више убили.
Само део њих је успео да се спасе и побегне. Дакле, Бугари су претрпели
велике губитке, а наши су имали само двојицу лакше рањених. Ова четворица заробљених посебно им је корисно послужили за прикупљање
података о противнику.
О том извиђању у пуковском дневнику поред осталог записано је: У
насилном извиђању одликовао се нарочито поручник Мих. Маџаревић.
Он је, пројуривши кроз непријатељски стражарски низ, упао у средину
непријатељског распореда и бомбама приморао 4 непријатељска војника
на предају. На челу вода пошао је у извиђање, а на зачељу вода – последњи
вратио се на наш положај.42
Десетак дана касније нашао се на осматрачници кад је регент Александар био у обиласку III батаљона њиховог пука. Поздрављајући се са
официрима приметио је и њега и пришао му да га поздрави. Учинио је
то јер је знао да он не сме да напушта своје место нити да испушта из
видокруга противника. Приликом поздрављања обратио му се следећим речима:
– Ваше Краљевско Височанство ја сам поручник Михаило Маџаревић!
Престолонаследник га до тада није лично познавао па се мало изненади те упита тадашњег пуковника, а потоњег генерала, Крсту Смиљанића,
команданта Дринске дивизије да ли је то заиста Маџаревић. Након што
је добио потврдан одговор регент је даље држао његову руку и констатовао да њега и на Кајмакчалану срећа прати. Том приликом интересовао
се где је и како заробио она четири Бугарина, предложио му да га преместе у гарду да се мало одмори и саветовао му да се припази јер ће им
после рата требати живих примера таквих јунака на које ће млађе генерације моћи да се угледају. Маџаревић се љубазно захвалио на предлогу
да пређе у гарду и рекао да не може да остави своје ратне другове. После
тога Престолонаследник Александар га је ванредно унапредио у чин пешадијског капетана II класе.43
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Напад на Кучков камен
Између Кајмакчалана и Доброг поља налази се високи гребен звани
Кучков камен. То је највиша тачка на Кајмакчалану са 2.525 метара надморске висине. Бугари су успели благовремено да освоје и запоседну тај
гребен. Ту су се добро ушанчили и поставили своје тешке митраљезе па
близу нико није могао прићи. Тако су успоставили јако митраљеско гнездо која је сејало смрт на све стране али тиме и спречавало сваки даљи
продор наше војске. Чим се неко од наших помоли на видику они оспу
паљбу па је ретко ко смео и главу да помоли из рова.
Српска артиљерија је испалила више хиљада граната али није успела да га неутралише. Наводно врх брда су стесали (скратили) за пуна
четири метра али Бугарима нису успели нанети неки значајнији ударац.
Покушале су многе патроле да минирају и бомбама онеспособе то митраљеско гнездо али све је било узалуд. Свашта су покушавали наши храбри
бомбаши не би ли уништили то опасно гнездо Бугара, али у тим силним
покушајима многи су изгинули. Мање више сви који су покушавали да
му приђу, да га неутралишу или освоје више се нису враћали у свој војни
колектив.
Из дана у дан владале су велике врућине, па их је било тешко подносити, а у нашој војсци завладала је и велика нервоза. Приближавао се 1.
септембар за када је планирана офанзива, па су све активности ужурбаване. Вршене су припреме, али Кучков камен био је и остао страховита
сметња и непремостива препрека. Скоро сваки дан команданти су се саветовали шта још могу да предузму и евентуално ураде да им противничка артиљерија са Кучковог камена не задаје такве проблеме.
Колики је и какав то био проблем показује и чињеница да су се 22.
августа 1916. године у густом шумарку недалеко од њега састали француски генерал Морис Сарај,44 главнокомандујући Солунског фронта,
престолонаследник Александар и војвода Живојин Мишић, командант I
српске армије, у присуству још једног броја француских и српских официра. Осматрали су како Кучков камен изгледа, шта се на њему догађа и
разговарали шта би требало предузети. Међу присутнима био је и Чеда
Милошевић, учитељ из Ваљева45, који је солидно знао француски језик и
био нека врста преводиоца у штабу војводе Мишића, који је будно пратио шта се тада на том месту догађало а касније и писмено сведочио шта
се стварно том приликом збивало.
По многим ауторима био је то генерал Франше д Епере. Међутим, он је доста
касније преузео дужност главнокомандујућег на том фронту.
45
Отац Драгољуба Милошевића Бебице, познатог фудбалског тренера и мр Новака Милошевића, археолога Народног музеја у Ваљеву.
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Док су саговорници живо размењивали мишљења шта се може и треба још учинити Како би уништили Бугаре на врху Кајмакчалана? задихан
до њих дотрчао је капетан Михаило Маџаревић и прописно се обратио
војводи Мишићу. Чим га војвода виде тако знојавог и задиханог упита
„Шта је Маџар?“ Како су га неки од присутних већ познавали окретоше
се к њему и с нестрпљењем очекиваше даљи развој догађаја.
Капетан Маџаревић је од војводе Мишића енергично тражио дозволу
да он покуша да уништи то непријатељско утврђење. Имајући у виду све
раније покушаје, а високо ценећи његове официрске и војничке квалитете
Мишић није хтео са њим ништа да ризикује па је одбио његов предлог.
Убеђен у успех своје намере ни Маџаревић није одустајао па је наставио да
га моли и преклиње за дозволу да неутралише ту велику опасност. Видевши ту необичну сцену француски генерал се заинтересовао шта се то догађа и питао је шта заправо жели тај млади официр. Кад су му превели да
он тражи да му се дозволи да покуша да изврши тај задатак Сарај повика
– „Бон, бон!“ (Добро, добро). Како се убрзо и други сложише, то ни Мишићу ништа не преостаде већ да потврди њихово опредељење и рече Иди!46.
Задовољан добијеном сагласношћу Маџаревић се трчећи врати у своју чету. Нешто касније, у пратњи једног од наредника, са по две бомбе
о појасу, и по једном у руци, кренуо је у акцију. За часак појавише се из
потока испред окупљених старешина али и поново сиђоше у корито тог
потока. Чим су Бугарима ушли у заклон почеше хитро да пузе навише уз
једну чистину. Успели су да стигну до близу Кучковог камена па је посматрачима стао дах и наметала се дилема да ли ће успети. Војвода Мишић
је ћутао и забринуто пратио ток читаве акције, а француски генерал је
нервозно ходао. Пошто је нешто севнуло, а онда грунуло још неколико
пута било је јасно да њих двојица бацањем бомби покушавају да неутралишу ту велику опасност која је тако немилосрдно сејала смрт. Убрзо је и
бугарски тешки митраљез заћутао.
Кад се дим разишао јасно се видело да су Маџаревић и наредник успели у својој намери а уз пут још дохватили некакав котур47 са телефонском жицом, вероватно оном уз помоћ које су Бугари одржавали везу са
својом командом на Козјаку. Убрзо су се и сами прикачили на тај котур
како би наши могли слушати противничке разговоре. Сви наши су били
одушевљени овим њиховим подвигом, јер у њему није дошла до изражаја
само храброст, већ и сналажљивост и лукавство. Наиме, Маџаревић је
данима посматрао активност и држање Бугара на том положају и закљуМилојко Марјановић: Подвиг на Кајмакчалану, у београдском часопису Репортер.
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чио да Бугари тешко подносе врућину те да се у време највиших температура склањају у хладовину, па је за своју акцију одабрао баш тај тренутак.
Због тога је онолико журио ка окупљенима и упорно молио да баш у то
доба добије сагласност за акцију.
Након што је Маџаревић по повратку из акције, рапортирао да је извршио дато обећање настало је право славље. Француски генерал узбуђен,
са сузама у очима, хватао је, грлио и љубио Маџаревића. Са својих груди скинуо је и даривао га највећим француским одликовањем Орденом
Легије части. Престолонаследник Александар га такође грли и са својих
груди скида Орден Карађорђеве звезде са мачевима IV степена и по трећи пут га одликује овим високим официрским орденом и наводно виче
му Честитам вам господине мајоре!48. Сутрадан је и наредник који је са
њим учествовао у овој акцији одликован Орденом Карађорђеве звезде
са мачевима и унапређен у чин водника. Према непотврђеним подацима
наредник који са њим учествовао у овој акцији био је његов добар друг и
блиски сарадник у многим активностима Милорад Рафајловић из Рајковића код Мионице, који је касније такође из подофицирског преведен у
официрски ранг и као пензионисани капетан све до смрти живео у Ваљеву. Међутим, из службених списа види се да Маџаревић, ипак тада није
постао мајор већ је доста касније, по окончању ратних сукоба унапређен
у тај чин. Седам дана након ове акције на Кучковом камену Маџаревић је
унапређен тек у чин капетана II класе.49
Крваве борбе против Бугара
Приметивши да Бугари све чешће извиђају наше положаје, концентришу оружје и муницију Маџаревић се одлучио на још један лукав потез. Да би својој војсци олакшао положај, уз помоћ два преводиоца, ступио је у контакт са групом бугарских војника и покушао да их наговори
да се предају и повуку. Говорио им је како њихове старешине крију праву
истину од њих, да на више ратишта трпе тешке губитке и да се налазе у
озбиљној кризи. Питао их је зашто ратују и против моћне и братске Русије и зар не виде да треба да одустану од те бесмислене борбе. Међутим,
није успео у својој намери.
Према казивању саборца Чедомира Милошевића, које забележио Младен Петронић и објавио у књизи Србија у ратовима 1912-1918, са освртом на ваљевски
крај тада је унапређен у мајорски чин, а из персоналног досијеа који се чува
у Архиву Војно-историјског института у Београду види се да је то било доста
касније.
49
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Другог септембра 1916. године Маџаревић је у напредовању нагазио
на кабал уз помоћ кога су Бугари међу собом одржавали везу. Пожелевши да преко њега организује слушање њихових разговора или да га бар
искористе за потребе наше војске покушао је да га привуче али кад је
приметио да то не иде баш лако почео је да га замотава око себе и тако
привлачи. У једном тренутку осетио је да не може више ни тако да га
вуче па му се чак учинило да неко покушава и њега да привуче себи, па је
позвао своје саборце у помоћ. Чим су они стигли и почели да замотавају
тај кабал око себе не само да су успели да га брже вуку већ су и преко брда
довукли једног бугарског војника који је такође био замотан тим каблом
око себе. Након тога су га одмотали и заробили али су приликом његовог
ислеђивања з сазнали су мноштво значајних података о снази и даљим
намерама противника, те су наставили њихово гоњење и далеко стигли.
Наредних дана уследио је нови противнапад далеко бројнијих Бугара,
који су уз то имали знатно повољније положаје и боље оружје и муницију. У једном тренутку чак су упали у наше ровове и нанели нам велике
губитке Потом су Маџаревић и његови саборци почели ускакати су њихове ровове. Не ретко хватао се „у коштац“ са противничким војницима. Приметивши да међу Бугарима има доста пијаних наредио је борбу
„прса у прса“. Тукли су се пушкама, пиштољима, ножевима, ашовима и
другим предметима који су могли да дохвате. Нанели су противнику велике губитке, али су и сами имали доста погинулих, заробљених и рањених. Међу рањенима био је и сам Маџаревић иако је доста крварио он
није одустајао од даље борбе. Тај тренутак Маџаревић је касније означио
као најкритичнији у свом ратовању од 1912. до 1918. године. Уз све то, он
је први почео вршити успешне нападе јуришним одељењима50.
У општем нападу за заузеће Кајмакчалана, Маџаревић је 7. септембра
1916. године напао са четом Кочобеј. На том положају борбе су трајале
неколико дана и са променљивим успехом. Тринаестог септембра полупијани Бугари, уз то гоњени батинама и опасним претњама својих надређених старешинама изврше снажан препад. Иако озбиљно рањен Маџаревић је наставио да се гуша и туче са Бугарима, а нарочито их је вешто
камом одбијао од себе. После четири дана, 18. септембра, Кајмакчалан је
пао. Прво је десна колона је у тешкој “борби на јуриш“ заузела Плоче и
приближила се Кара Тепеу на јуришно одстојање, а лева колона заузела је
Девојачки брег. Сутрадан је Дринска дивизија наставила напад и десном
колоном заузела Кара Тепе и Кочобеј, а левом Попадију. Након што су
добили појачање са Старковог гроба и Доброг поља Бугари су у више
јуриша безуспешно покушавали да одбаце српске снаге. За то време су
50
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два батаљона XVII пука напала Фоку, а Чегански одред Старков зуб. То је
десној колони омогућило да на јуриш заузме коту 2551, на коју су „пешаци одмах изгурали једну брдску батерију и дугачки топ, док је Чегански
одред продро на 50 метара испред бугарских ровова на Старковом зубу“.
У страховитим крвавим борбама Бугари су покушали да поврате коту
2551 и одбаце Србе с Кајмакчалана.
Битка ту, ипак, није решена. Бугари су покушавали по сваку цену да
поврате угрожене положаје групишући на том простору осам батаљона,
предузели су неколико противнапада. Најснажнији јуриш извиђачи су
извршили 26. септембра 1916. године на линији Фока – Кочобеј, који су
„Срби дочекали на бајонет и одбили“. Приликом те огорчене борбе старешине оба пука XVII (пуковник Алекса Стојшић) и IV (пуковник Војислав Павловић) показали су неизмерну храброст,51 упорност и умешност
у командовању.
На лечењу у Бизерти
Као што смо већ забележили у борби на Кочобеју од 13. септембра
1916. године Михаило Маџаревић је тешко рањен у ногу и руку.52 Међутим, нисмо нагласили да се то догодило нашом бомбом коју је неко бацио
међу Бугаре с којима се тукао „прса у прса“. Бутина, кажипрст и палац
десне руке били су му пребијени и пригњечени. Иако је доста крварио
и руку тешко покретао борбу није напуштао, нити кога обавештавао о
стању у коме се налази све док она није завршена. Тек тада га је Милорад
Грујић, који је касније изабран за председника општине Врњачка Бања,
пренео до завојишта, где му је пружена лекарска помоћ.
Четири дана касније у болници сазнао је да је фронт пробијен. У борби од 2. до 19. септембра, која је означавала отварање врата Отаџбине
погинуло је више хиљада наших бораца. Међу њима је страшно измрцварен мајор Влада Јовановић, погинуо је капетан Станимир Пешић, наредник Светозар Бошковић и још неки официри, подофицири и редови.
Посебно је болно одјекнула вест о смрти Бошка Булатовића, црногорског
официра и витеза Карађорђеве звезде, који се као добровољац у улози
командира чете храбро борио у акцијама V пешадијског пука „Краља
Милана“. На челу своје чете са исуканом сабљом, уз громко „Ура! Ура!“,
први је избио на врх Кајмакчалана.53
Према писању мајора Михаила Маџаревића54 први је и побио у земљу држач наше заставе на врху Кајмакчалана и тиме дао још више
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полета нашој војсци за ослобођење и повраћај поробљене домовине.
Ускочио је у један непријатељски ров да се обрачуна са бугарским војницима и храбро пао задобивши смртоносни ударац у груди. Живео је
још толико да је могао чути да су наши ослободили врх Кајмакчалана.
Последње његове речи су биле: Јунаци ја вам погибох! Сахраните ме
овде овој је српско земљиште.
Командант Дринске дивизије пуковник а потоњи генерал Крста Смиљанић одмах је телеграфски јавио Врховној команди о његовој јуначкој
погибији на Кајмакчалану. Његова смрт опевана је и романтичарски. После ослобођења Булатовићеве слике су истицане по многим касарнама и
другим јавним објектима,55 широм тек основане тронационалне заједнице.
Након задобијених повреда Михаило Маџаревић је хитно упућен на
лечење у Сиди Абдулаху код Бизерте, у Тунису. Тамо је провео четири-пет месеци док није залечио добијене ране и мало се опоравио, а онда је
поново похитао у своју ратну јединицу и наставио борбу за ослобођење
земље. За ово лечење везано је раније поменуто коначно откриће места,
датума и године његовог рођења.

Са ратним друговима на лечењу у Сиди Абдулаху код Бизерте

По повратку из болнице фебруара 1917. поново Маџаревић опет постаје командир чете у 5 пешадијском пуку Дринске дивизије и на том
положају остаје до маја 1919. године.56 Скоро ни једна борба ни друга
акција није се могла замислити без његовог ангажовања. Не само да је
55
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осмишљавао, организовао и усмеравао активности своје чете већ се и
непосредно борио за повраћај сваког новог педаља поробљене Отаџбине.
Тако је и дочекао почетак пробоја Солунског фронта на Добром пољу у
лето 1918. године, којим је почела офанзива наше и савезничке војске.
У једној од тих многобројних борби „на нож“ убио је једног бугарског
официра. При претресу његових личних ствари пронашли су му ратни
дневник који је водио. Био је изузетно узбуђен када је прочитао да је
баш тај Бугарин пре неки дан спасао живот бугарском принцу престолонаследнику Борису. Маџаревић се одмах сетио тог узбудљивог догађаја. Наиме, био је у рову на стражи и пажљиво посматрао догађаје на
противничкој страни. У једном тренутку на бугарском положају видео
је велику гужву и изузетно комешање. Одједном међу групом присутних
на том месту појавио се и један млади официр у белој (свечаној) униформи. На Маџаревићеву несрећу, пушка му није била при руци па је послао
посилног да му је одмах донесе. Чим ју је добио нанишанио је непознатог
у белој одећи и припремао се да пуца. Док је подешавао распон на нишанским, справама и хтео да опали, на овог се неко бацио и повукао га у
страну. Дакле, у поменутом дневнику писало је да је то био принц Борис
будући краљ Бугарске, а тај који га је повукао био је убијени бугарски
официр који је водио пронађени дневник.
Офанзива
По заузећу Битоља и дела територије Македоније наше снаге су задржане пред Добрим пољем и Соколцем, на Трнавској, Браздастој и Рововској коси и Грунишком вису. До непланираног застоја дошло је у очекивању обећане помоћи савезника. У борбама које су тих дана вођене
погинуо је и чувени комитски (четнички) војвода Војин Поповић Вук.
Деветнаестог априла 1918. године, око 19,30 часова, на Солунском
фронту образована је једна официрска патрола, јачине 10 људи, са задатком да изврши препад на непријатељско стрељачко одељење стационирано на Фердинандовој коси57. Вођа и ове патроле, која је успела да изврши
добијени задатак био је капетан Маџаревић. У тој акцији успели су да униште велику опасност по наше снаге, а ми смо имали смо једног погинулог
каплара из I чете I батаљона V пешадијског пука Дринске дивизије.
У току ноћи и пред зору извршили су ново извиђање непријатељских
положаја на локацији Плоче, у рејону Кајмакчалана. У тој акцији униУ пуковском дневнику ово место се назива Фердинандовим носом. Није нам
познато да ли се ради о техничкој грешци или се стварно тако зове.
57
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штили су нову велику непријатељску опасност и нанели им значајне губитке. Почетак пробоја Солунског фронта затекао је Маџаревића на Рововској коси, па је наставио енергично и ефикасно гоњење непријатеља.
Чим је прешао Црну Реку наредише му да убрза покрет и на ново
одредиште стигоше већ у предвечерје. Он и његови саборци били су
уморни од дугог и напорног пута па војници пожурише да се одморе. Кад
је почело да свиће дадоше му знак да су наши рањеници угрожени противничким насртајима и да би им ако је икако могуће требало помоћи.
Постројио је своју чету и пожурио да рањене ратнике спасе сигурне смрти. Захваљујући брзом и ефикасном деловању и у овој намери је успео.
У даљем одступању ка Овчем пољу, у селу Татари, десио му се нови
занимљив случај. Пошто је већ био мрак наши борци предвођени Михаилом Маџаревићем обишли су бугарску заштитницу, па им је она остала
иза леђа. Чим су видели шта су урадили Маџаревић командова „Бомбе“. Бугари кад чуше команду нагло се повукоше у десно и мало назад, и
сјурише се ка другом батаљону Петог пешадијског пука Краља Милана.
Не очекујући такав развој догађаја наши поскакаше и појурише за њима.
У том неочекиваном јуришу погинуо је резервни потпоручник Остоја
Стефановић из колубарског села Шушеока, који је посмртно одликован
Орденом Карађорђеве звезде са мачевима, а чији су преци били чувени
одгајивачи тркачких коња који су односили победе и најзначајнијим тркама уочи Првог светског рата.
После тога наши их опколише и око 15-так бугарских војника убише.
Међу заробљеним био је и командир њихове чете, који је одбијао да говори и одговара на постављена питања, чак је на разне начине покушавао
да побегне али му Маџаревић то није дозволио. Приликом једног од тих
покушаја ударио га је камом, па је он пао смртно рањен и повикао „Утепа
ме братко!“ Приликом претреса његових ствари нађен му је нотес у коме
је била слика једне девојке из Ниша, за коју се испоставило да је била
веренице једног нашег судског официра, што је био довољан разлог за
раскид њихове веридбе. Уз то, дошли су до још неких података значајних
за даље гоњење противника.
За време борби око Кајмакчалана Маџаревић је са својим војницима
нападао противника са бока, са положаја Флока. У тим јуришима било је
побијених или заробљених више бугарских војника, а остале је наставио
да гони. За овај подвиг наводно је добио још један Орден Карађорђеве
звезде са мачевима58. Према званичним подацима он је имао та три ордена, а према овим сазнањима ово треба да је био четврти. Вероватно је
негде добијено неко друго одличје али очевици или га нису разликовали
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или су погрешно препознали. И те тренутке славља наши користе за обрачун са љутим противником. Војвода Мишић наређује да артиљерија
непрестано бије врх Кајмакчалана да га Бугари не би могли да запоседну.
Топови наше артиљерије гађали су прецизно, па кад се 1. септембра 1918.
године кренуло у офанзиву овог бугарског утврђења више није ни било.
По пробоју Солунског фронта Маџаревићева чета наступала је као
претходница док су Бугари и Немци хаотично одступали пред њима. После три године одсуства из Отаџбине наши су хитро јурили да што пре
стигну у напуштену Србију. За неочекивано кратко време били су код
Куманова и учествовали у разоружавању II бугарске армије,59 што им је
представљало особито задовољство.
У стању општег одушевљења па и еуфорије наше трупе су продужиле
своје напредовање ка северу. Пети пешадијски пук „Краља Милана“ коме
су Маџаревић и његова чета припадали наступали су долином Јужне Мораве ка Лесковцу. Од Лесковца упутили су се пут Малог Јастрепца и, Крушевца, на Рековац, Крагујевац, Аранђеловац, Ваљево и Лозницу. Код Рековца водили су последњу борбу против Немаца у Првом светском рату.
У Мионици се по специјалном задатку задржали неколико дана.
Не познавајући ситуацију у Босни по преласку преко Дрине Маџаревић је водио своју јединицу са осигурањем. При уласку у Јању код Бијељине наишли су на два непозната наоружана човека, па је наредио да их
разоружају и спроведу му. Успут су заробили још девет таквих војника
али у истрази која је потом вођења испоставило се да су то народни чувари који сачињавају наоружану народну гарду, па им је вратио оружје
и пустио их да се врате својим кућама и наставе започете активности на
заштити својих грађана и имовине.
Даља каријера
Мада се понегде може прочитати да је још у току рата постао мајор
Михаило Маџаревић је Први светски рат завршио као капетан II класе.
Како његова јединица још неко време није била демобилисана наставио
је службу у Војсци Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Прве поратне
године провео је на служби у Бијељини, где је његова ратна јединица била
извесно време стационирана. Ту је упознао своју будућу животну сапутницу, засновао брак, оформио дом и породицу.
Маја 1919. године прешао је у II – чувени „Гвоздени“ пук Моравске
дивизије. За командира II чете III батаљона тог прослављеног и легендарног пука постављен је у августу 1920. године.60 У чин капетана I класе
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унапређен је 16. новембра 1920. године, а већ 11. октобра 1921. године добио је и чин мајора, што му је најављивало блиставу и успешну официрску каријеру. Тако је за показане војничке врлине: храброст, јунаштво,
смелост, пожртвовање и патриотизам у својој 27. години живота јунак
Михаило Маџаревић постао мајор и „жива легенда“.
О његовом службовању по завршетку Првог светског рата мало се
зна, па има и неких контрадикторности. Према писању Д. Денде за командира чете XXIII пука (Штип – Царево Село) постављен је марта 1923.
године. Три месеца касније упућен је на службу у Команду Велешког војног округа. По истом извору са тог положаја пензионисан је у фебруару
1928. године. Према другим изворима из Велеса упућен је на службу у
Београдски гарнизон, где је пензионисан 1931. године.
Нема прецизних података ни о мотивима његовог прераног пензионисања. По једном извору пензионисан је јер је припадао илегалној
организацији „Црна рука“ што је практично немогуће јер је у време њеног постојања и деловања он био веома млад и ван војне структуре. По
другом извору учињено је то због његове преке нарави и неких неодмерених поступака. Изгледа да је највероватније до тога дошло пошто
није имао завршене војне академије, па ни довољно стручних знања за
посао који је требао да обавља у мирнодопским условима, па није могао
ни даље напредовати а није имало смисла да га више од десет година
држе у истом чину.
Како је због малог радног стажа имао и скромну пензију, а супруга му
никад није радила, његова пензија није била довољна за издржавање петочлане породице. Отуда се као пензионер запослио у Фабрици шећера
и сирћета на Чукарици у Београду и у њој радио све до почетка Другог
светског рата. Кажу да је и нови посао радио вредно и одговорно, часно
и поштено и тако допуњавао кућни буџет.
Чувши за његова јуначка дела и сурову судбину почели су да га облећу многи новинари и други љубитељи писане речи. У томе најдаље је
отишао Димитрије П. Марковић , сарадник београдског листа Правда.
Обављајући више разговора са њим на бази својих забележака сачинио
је и објавио фељтон у свом листу током 1923. године. Како су ти текстови
наишли на добар пријем и подршку. На инсистирање и наговор неких
ратних другова и пријатеља сакупио је те текстове, мало их приредио,
фотографијама опремио и 1933. године објавио као већ помињану и цитирану књигу аутобиографског карактера под насловом Кроз сјај и сенке
рата. Штампана је у штампарији познатог београдског графичара и издавача Живка Маџаревића за кога немамо никаквих података да је имао
било каквих родбинских веза са њим.
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Породичне прилике
Дакле, још 1919. године у Бијељини Михаило Маџаревић је упознао
и оженио се Видосавом – Видом, кћерком Љубице и Цвјетина – Цветка
Шавића, проте из Батковића код Бјељине, рођеном 1900. године. Према
непотврђеним подацима њен рођени брат био је генерал југословенске
војске, а умро је осамдесетих година прошлог века. Видосава – Вида преминула је у Београду 22. септембра 1977. године и сахрањена је на Новом
гробљу у Београду, парцела 96, гробно место 115. За њу г-ђа Рада Радосављевић, Михаилова сестричина тврдила је да је била дивна жена, племенита супруга и нежна мајка. Каже да се неуморно и врло пожртвовано
борила да своју децу подигне и изведе „на прави пут“ у чему је и успела.
Имали су троје деце – две кћери и једног сина. Син Момчило, рођен
30. априла 1920. године био је службеник, а преминуо је 5. јуна 1983. године. Знамо да је заснивао породицу и да је после своје смрти оставио кћи
Јасмину али о њој немамо конкретнијих података.
Кћи Љубица, рођена 1922. године, од рођења била је слепа и неспособна за самосталан живот. Није се удавала, па ни оставила потомака.
Живела је у Београду, у родитељском стану, као издржавано лице. Умрла
је после 2000. године у нашем главном граду.
Кћи Душанка, рођена 1. октобра 1924. године, радила је као службеница и била удата за Лазара Дељу, адвоката из Смедерева. Она је преминула
1983. године, а није нам познато да ли је оставила потомака.
Обе Михаилове кћерке сахрањене су у породичну гробницу на београдском Новом гробљу, што нас наводи на закључак да је и Душанка са
својом породицом живела у Београду.
Одликовања
За показану храброст, сналажљивост и умешност у командовању
Михаило Мика Маџаревић је више пута јавно истицан као позитиван
пример, похваљиван и награђиван. Поједини аутори тврде да је био најодликованији припадник српске војске. Чињеница је да је добио више одликовања и других признања. Међутим, то ни изблиза није било како се
говорило и писало или сва одличја која је добио нису била евидентирана
у службену документацију, што је мало вероватно. У толико пре што је он
преживео све те ратове и био у активној војној служби.
Поред већ поменута три ордена Карађорђеве звезде са мачевима IV
степена, имао је: Сребрну медаљу за храброст (1912), Златну медаљу за
храброст (1914), Орден Белог орла са мачевима IV степена (1916) и Орден Белог орла са мачевима V реда (1918). Од страних одликовања зна46
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мо да је имао француски орден Легије части и енглески Ратни крст. Не
треба искључити могућност да је имао још неко одличје ако се зна да је
често ванредно одликован, па и у посебним околностима на фронту, те
да нешто од тога није записано. Наравно, имао је Албанску споменицу и
све три учесничке споменице: Споменицу за учешће у Српско-турском
рату 1912/13. године; Споменицу за учешће Српско-бугарском рату 1913.
и Споменица за учешће у рату за ослобођење и уједињење (1914-1918).61
Њему и његовом јунаштву посвећивани су и неки поетски стихови.
Тако на пример Божидар Стојадиновић у једном сонету, објављеном у
„Ратном дневнику“, а посвећеном овом славном витезу, поред осталог
пише:
И ти си дошо, наш највећи лаве,
Соколе нашег надхеројског пука
Из твојих груди бије бојна хука.
Из твога срца дах велике славе.62
Посланички кандидат
Михаило Маџаревић не само да се није бавио политиком већ се није
ни много интересовао за њу. Међутим, имајући у виду његове јуначке подвиге у рату и ауторитет који је уживао у народу, а нарочито међу старим
ратницима појединци су покушали да га злоупотребе. У томе најдаље је
отишао његов ратни друг, а изгледа и породични пријатељ Димитрије
Љотић. На парламентарним изборима одржаним 11. децембра 1938. године у срезовима тамнавском и посавском предложио га је, а потом и
кандидовао за посланика испред свог „Збора“. Како тај покрет није имао
значајнијег упоришта у становништву овог краја, а ни Маџаревић није
хтео или имао услова да се активније укључи у преизборну кампању, то
је на овим изборима добио само 31. глас у Срезу посавском и 20 гласова у
Срезу тамнавском. Наравно то у није било довољно да постане и народни посланик.63
Још једном приликом Димитрије Љотић, вођа Збора и Белих орлова
покушаје да искористи његову храброст, умешност у командовању у популарност међу ратним саборцима. Почетком 1941. године уз подршку
генерала Милана Недића, председника „владе спаса“ понудио му је сарадњу и место команданта српске Жандармерије. И поред бројних ласкавих обећања Маџаревић је овог пута ту понуду одбио. Чак је одбио да
АВИИ, Фонд ДПП, К-923.
Пилчевић 2005, 30.
63
Јоксимовић, 1981, 310-319.
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се придружи формацијама Димитрија Љотића у Другом светском рату и
добије неку значајнију командних функција. По многим мишљењима то
га је скупо коштало. Убрзо након тога био је ухапшен и интерниран најпре у логор на Бањици у Београду, а потом и у Оснабрик у Немачкој, где
је провео цео Други светски рат. Случај је хтео да се у Оснабрику поново
сретне са својим суграђанином и ратним другом Чедомиром Милошевићем, учитељем из Ваљева, кога смо већ помињали као преводиоца код
Кучковог камена, па је он поред осталог тврдио: За време окупације у II
светском рату Маџаревића је звао Љотић, али је он категорички одбио
– због чега је интерниран у логор у Немачку64. На жалост немамо ближих
и конкретнијих сазнања о Маџаревићевом држању током боравка у ратном заробљеништву. Из доступних сазнања имамо утисак да је настојао
остати по страних трдиционалних српских деоба и препуцавања.
Вероватно под снажним утицајем емигрантске пропаганде по окончању II светског рата није смео или није хтео да се вратити у домовину. Из
Немачке је 1950. године прешао у САД и настанио се у граду Висконтин,
у држави Илионис. На жалост није се могло доћи до конкретнијих података о његовом животу и раду у туђини. Према казивања неких савременика тамо је радио јако прљаве и напорне физичке послове и стално
чезнуо за Отаџбином и породицом. Наводно није био политички ангажован ни у једној емигрантској организацији, а живео је скромно и повучено. Редовно је одржавао писмене контакте са својим најближим у
земљи и помагао им у границама расположивих могућности.
Преминуо је 20. фебруара 1965. године и сахрањен у гробљу које се
налази у порти српског манастира у Либертвилу. Причало се да је његов
гроб био тик уз гроб преосвећеног владике Николаја (Велимировића). По
тврдњи сестричине Раде Радосављевић супруга му је у Београду купила и
опремила надгробни споменик и потом послала ЈАТ-овим авионом да се
постави изнад његове вечне куће. Наводно неке наше новине донеле су
кратку вест о његовој смрти.

Summary
Mihailo Madžarević was born in 1894, in village Murgaš near Ub, from father
Ilija and mother Eva - Kata. He finished primary and trade school in Valjevo, where
he lived. Since he was interested in war, he also attended and finished Infantry non-commissioned officers school, as well as telephone and telegraph course in Niš. As the
best one in his generation he was given the right to elect his first place of service. He
chose the 17th Drina Infantry Regiment in Valjevo.
64
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The beginning of the Balkan wars found him in the lowest ranks but quickly he
drew attention to himself. He became a specialist in one-to-one fights, he was fast, had
skill of precise shooting, he organized raids, various surprises to enemy and sudden
crossings of river Sava to apprehend the "living tongues" and so on. It was claimed
that he had hero qualities rarely born. Very courageous and resourceful, tenacious,
uncompromising and cunning. He was among bravest war participants from 1912
to 1918, and according to some, was the bravest participant in the Great War from
Valjevo region.
After the First World War, memories of his accomplishments still rumored and
were talked about. Friends forced him to write and publish his memories of warfare,
entitled “Through the shine and shadow of war”. And as it usually happens after the
war stories grew more and more silent, and he retired early, which forced him to fight
for his and his family`s bare existence, hardly making ends meet. During World War
II, he was lost to everyone and for long his fate was not known. He died in Libertyville,
USA, in 1965.
The time goes by, rarely can we still hear stories about him and some even do
not know he existed. Time has inevitably pushed him into oblivion. However, his
heroic feats earned him our efforts to tell to present and to future generations about
his courage, forcing us not to forget him. Being that we are celebrating the centenary
of the Great War and the five decades since his death, and that we live in a time when
more and more people talk about patriotism and heroism mostly in the pejorative
sense, the Association of descendants of Serbian warriors from wars 1912-1920 in
Kolubara district, decided to do a series of activities to mark these anniversaries, and
remind us all of Mihailo and his work. This article shall be a contribution to these
efforts.
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ВАРОШ ВАЉЕВО У РАТНОЈ 1913. ГОДИНИ
Апстракт: У раду се говори о ваљевским ратним, привредним, санитарним, свакодневним приликама 1913. године. Како делује ваљевска војска, какве
су биле одлуке и рад општинских магистрата, шта министарстава у својим дописима говоре о приликама на терену, какво је законодавство у чаршији и како се
оно спроводи – какво је право жене у односу на мушкарца пред законом, какви
су санитарни прописи чаршије, шта све спада у општинску имовину и њену регулативу, какве су таксе и шта се њима финансира тема је овог рада.
Кључне речи: војска, законодавство, општински магистрати, санитарни прописи, аренда, трговина и дућани, Општина...

TOWN OF VALJEVO DURING WARTIME IN 1913
Abstract: This paper tells story about town of Valjevo and it`s economic, sanitary
and everyday circumstances during wartime, in 1913. It reflects the actions of Valjevo
army, decisions and work of the municipal magistrates, the way ministries looked at
the situation on field, how legislation was enforced in the bazaar - what were the rights
of women compared to men before the law, describes sanitary regulations of the town,
what was all considered to be municipal property and what fell under its regulation, it
notes fees and what was funded with collected money.
Keywords: army, law, municipal magistrates, sanitary regulations, livestock tax,
trade and shops, Municipality...

У време Балканских ратова Ваљево је центар Општине, среза и округа
ваљевског које обухвата и пет заселака. Сама варош броји око 8.000 становника; највећи део становништва се бави земљорадњом и баштованством. У
државним рукама се налази 45% земље среза, а приватни посед је уситњен и
најчешће површине до 5 хектара. Око 6% становништва бави се трговином,
занатом или ради у јавној служби. Варош је седиште Дринске дивизије и у
граду до мобилизације стално се налази између 2000 и 3000 војника. У вароши се граде раскошна здања, али преовлађује сиромаштво; велики број трговаца и занатлија једва саставља крај са крајем и једино живи мало боље у
време панађура (вашара), од сељака који силазе у град и продају стоку, суве
шљиве, сточне производе, дрва.1 Ситуација постаје још тежа октобра 1912.
1

Трипковић, 1980, 9-54
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године, када држава улази у рат за ослобођење јужних српских покрајина
и затеже све своје војне и привредне могућности до крајњих граница. Тако
је, крај 1912. и почетак 1913. године, у ваљевском крају обележен мобилизацијом широких размера народне војске првог позива. После краткотрајног
одмора након Битољске битке новембра 1912. године Пети пешадијски пук
је марта месеца 1913. године упућен као помоћ црногорској војсци у циљу
освајања Скадра. Тешке борбе отпочеле су испред добро утврђеног града
априла 1913. године, који је бранио Есад паша Топтани. У крвавим борбама
страдао је већи број војника (нарочито из села Дучић), а један број војника
пука био је заражен маларијом; у борбама око Љеша погинуо је резервни
пешадијски поручник Ђорђе Петровић.2 Због ратних дејстава, министар
правде је фебруара 1913. године донео декрет о ослобођењу од затворске
казне свих лица која су правоснажним судским одлукама осуђена до годину
дана затвора или у новчаном износу до 300 динара. Од овога су били изузети они кажњеници који су издржавали казну робије у оковима.3 Министарство војске је издало наредбу да се у новонасталим ратним околностима сместа прекине са наплатом навчаних казни свим војним обвезницима
мобилисаним за потребе фронта, који су по неком основу били кажњени по
чл. 72. и 85. Закона о устројству војске.4
Министарство правде у својим депешама је наређивало Општини да
се свим чиновницима који су мобилисани, а нису примили плате, издају
новчана средства из државних резерви. У вези са овим питањем крајем
1913. године издат је државни кредит.5
С обзиром на велики број рањеника у српско-турском рату дежурни
судија ваљевског суда поднео је извештај министру правде у коме преноси захтев Дивизије да се судска зграда употреби за потребе болнице
у којој би се лечили рањени војници са фронта.6 Наређење министра
војног о коришћењу зграде Суда за потребе војне болнице извршено је
јуна 1913. године.7 Општина вароши је јула месеца ангажовала већи број
фијакера, ради превоза рањеника и војних лекара од железничке станице до болнице.8
Међуопштински историјски архив Ваљево (МИАВ), Фонд: Окружни суд Ваљево (ОС), Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 4429-4441;
Николић, 1998, 16-18
3
МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 1175
4
Исто, исто, заведено под бр. 127. Поред V пешадијског пука Ваљево је седиште
17. пешадијског пука и 17. артиљеријског пука (нап. аут).
5
Исто, исто, заведено под бр. 4214
6
Исто, исто, заведено под бр. 4587. У то време у Ваљеву је било турских заробљеника. Трипковић, 1980, 53
7
Исто, исто, заведено под бр. 4605
8
МИАВ, Фонд: Општина града Ваљева (ОГВ), 1913. година, кут. бр. 155, пр. бр.
88 и 103
2
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У току брегалничке операције општинска власт је издала грађанству
наредбу о држању варошких стража, с обзиром да је већина општинских
службеника одређених за те послове већ била распоређена у војним јединицама у Македонији. Изостанак са дежурства кажњавао се по параграфу
327. тачки 1 Кривичног законика. Стражу су давали обвезници другопозивци и трећепозивци у времену између 20 до 8 часова изјутра.9 У време
стража владао је полицијски час. Ако би се неко без нарочитог разлога
појавио на варошким улицама после 20 часова обично би био притворен.
Сељаци из околних села који су пристизали у варош у вечерњим сатима
врло лако су могли бити оптужени за скитњу и тумарање, а због полицијског часа Суд их је могао протерати из вароши.10 Зато сељацима из околних села није препоручивано да без веће потребе крећу пут Ваљева.
Министарство унутрашњих послова доставило је Суду општине, јула
1913. године, допис у коме се износе сазнања да многи војници, који се
налазе на лечењу од последица рањавања иду на овдашње гробље и просе, а да залазе по пијаци и кућама тражећи милостињу. Међу њима има и
варалица, способних за лоповлук. Министар запажа да све ово не чини
част српској војсци, да је врло ружна појава која ни мало не одговара
јуначким делима која су српски војници починили у оба Балканска рата.
Стога ресорни министар наређује начелнику округа да се оваквој пракси
стане на пут а да се све варалице које облаче униформу сместа подвргну најоштријој законској одговорности. С друге стране, Петопуковска
окружна команда доставила је допис Суду општине у ком износи податке да је Комесаријат Бање Ковиљаче известио војне власти да у бању
долазе комите наоружане пушкама, бомбама и муницијом. Министар
војни је дао наредбу да ни комите, ни редовну војску нико не упућује на
лечење по бањама, пре него што им се одузму пушке, бомбе и муниција.11
Септембра месеца 1913. године Пети пешадијски пук се свечано вратио у Ваљево дочекан почасном паљбом топова и великим народним весељем. Општина је овом приликом окитила цвећем неколико славолука
са натписима које су осветљавале електричне сијалице. Весеље је међуИсто, исто, кут. бр. 156, пр. бр. 15. У овим околностима дешавале су се одређене
нелогичности. Тако имамо случај извесног Митра Николића, касапина и војног
лиферанта који је прескочио своје стражарске обавезе због неодложног путовања ради набавке стоке у ужичком срезу. Пред ваљевским Судом морао је да
одговара за свој пропуст и да сместа плати казну од 25 динара у корист општинске касе. Након тога му је одобрено да се жали ваљевском Првостепеном суду.
Поменути Николић се жалио војним властима на поступак Суда и после више
рочишта, Суд га је ослободио кривице
10
Исто, кут. бр. 156, пр. бр. 76
11
Исто, пр. бр. 56. Трипковић, 1980, 53-54
9
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тим, имало и своје наличје; једна трећина људства од укупног броја пука
је погинуло или рањено, а варошке улице преплавили су војни инвалиди
чије питање држава није успела да реши.12
Општина је покушала да реши проблем бивших ратника тако што је
поједине од њих примала у државну службу на место послужитеља или
полицајца. То су били људи обично слабог имовинског стања, а примани
су на основу тачке 2 и 109 Закона о општинама са годишњом платом од
840 динара. У следећим редовима даћемо пример једне такве молбе:
„Као сиромах човек, а после издржаване војне обавезе, сада сам се
вратио кући, па као сиромах најпонизније се обраћам суду да ме изволи
примити за служитеља, те после оволиких мојих напора да ми не би деца
пострадала од глади.“13
Министарство унутрашњих дела послало је јула месеца допис ваљевским магистратима у којем се потоњи извештавају да полицијске,
општинске и војне власти морају да се ангажују око пољопривредних
сезонских послова. Послови окопавања, прашења, пребирања, жетве,
вршаја и скупљања летине морали су се завршити на време. У наређењу је даље стајало да ако се негде буде каснило са сезонским пословима, та општина је била у обавези да у најбржем могућем року извести
Министарство унутрашњих дела да потоње обезбеди радну снагу са
стране. Захваљујући напорима државних власти, традиционални ваљевски панађур одржан је 29. септембра 1913. године, уз присуство
угледних званица.14
И поред ратних околности привредне активности у вароши на Колубари нису замирале: у пролеће 1913. године хотел „Секулић“ је завршен,
али због грађења овог велелепног објекта Драгутин Драга Секулић, власник, морао је маја исте године да стави под хипотеку своје имање код
Акционарског удружења за индустрију пива. Висина зајма износила је
8000 динара и поводом тога у Суду општине ваљевске издата је посебна
меница и признаница.15
Маја 1913. године, Суд је издао полицијску наредбу у вези рада општинских локала. Наиме, примећено је да су поједини закупци локала износили своју робу изван радњи, па се тиме спречавао слободан пролаз купаца.
Николић, 32; Трипковић, 1980, 53
МИАВ, ОГВ, 1913. година, кут. бр. 156, пр. бр. 26
14
Исто, исто, пр. бр. 85. Традиционални Илиндански вашар није се могао одржати у Ваљеву због ратних операција. Михољдански је одржан. На вашарима се
обртао највећи годишњи промет вароши, и једино су га делимично угрожавали
дани откупа пољопривредних производа, стоке, сувих шљива. Пазарни дан вароши био је петак.
15
Исто, исто, заведено под бр. 3425 и 3458
12
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Такође, примећене су нечистоће око дућана са храном, што није одговарало санитарним прописима и тиме се кварио изглед трговачког простора
пијаце. Начелство општине је издало наредбу којом се строго забрањивало изношење робе ван дућана на потезу од два метра од локала. Начелство је забрањивало да на тај начин трговци стварају два реда продавница
и увећавају своје трговачке делатности16; ко би поступио противно овој
наредби Општине, био би кажњен од 10 до 150 динара или затворском казном од 1 до 15 дана.17 Општина је издавала локале за месечну кирију трговцима и занатлијама слабијег имућног стања и то највише један локал. У
овим зиданим и дашчаним пиљарницама налазиле су се свакојаке радње
на простору пијачног кеја поред Колубаре више старог гвозденог моста у
дужини од неколико стотина метара. Висина закупа зависила је од више
фактора: прехрамбене тржнице имале су већу цену издавања, трошнији
објекти имали су и нижу цену закупа и томе слично. Поред општинских
локала, општина је у вароши располагала са већим бројем станова. Највише је таквих станова било у трговачком делу чаршије, мада су постојали
и они ван варошког језгра. Било их је солидно грађених, од чврстог материјала, али је постојало доста и уџерица, склоних паду. Разуме се, кирија
на њих износила је од квалитета стамбеног простора и имућности самих
закупаца. У случају неплаћања кирије на време Општина је подизала камате за додатних 6% месечно. Општина је у случају неизмиривања обавеза
имала право забране на сву покретну имовину дужникову.18
Општина је такође, располагала воћњацима, утринама и ливадама на
ободима града, са којих је убирала таксу за воће и напасање стоке. Највећи број таквих поседа био је на Крушикама и Зуквама. Суд је санкционисао лица која су напасала своју стоку по овим општинским утринама,
и која нису плаћала никакве порезе држави. То је била још једна врста
допунских прихода Општине и свакако да иста није благонаклона гледала на поједине несавесне домаћине који су овде напасали своја стада.
По параграфу 375 тачки 8. и 10. Кривичног законика Суд је наредбом
позивао све осумњичене да своју стоку одмах удаље са ових парцела. У
противном, таква лица би била кривично гоњена, а дозвола за напасање
стоке могла се добити једино од Суда општине уз обавезну прописану
таксу на годишњем нивоу која је зависила од броја грла стоке имаоца.19
Почетком 20. века у Ваљеву је приметна појава поскупљења земље
и варошких плацева. Многе породице слабијег имовинског стања нису
По одобрењу Општине, пиљари су могли да употребљавају известан простор
испред својих дућана, али не више од пар метара (нап. аут.)
17
МИАВ, Фонд: ОГВ, 1913. година, кут. бр. 157, пр. бр. 117
18
Исто, исто, пр. бр. 2
19
Исто, исто, кут. бр. 155 пр. бр. 21
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више биле у могућности да купе плац, па је нагло повећан број беземљаша или оних који су је мало имали па су узимали у закуп пространије
површине општинске земље. Велике плацеве у вароши имали су богати
и виђени људи свога доба (адвокати, општински чиновници, трговци,
занатлије). Међутим, и они сами држали су стоку и на тај начин стварали допунске приходе.
Према тадашњем законодавству забрањено је било клање стоке ван
кланица, јер се у противном такав поступак по параграфу 370 Кривичног законика сматрао за кријумчарење и стриктно се кажњавао. Наиме,
власник стоке која се могла продавати морао је да плати аренду држави у
износу од живе ваге закланог грла. На месо у државним кланицама стављан је жиг и пломба; све што није одговарало таквом опису сматрано
је за кријумчарену робу, без порекла. Према правилима о клању стоке
за потрошњу, према чл. 12 Закона о таксама аренди су били подложни
сви месни производи и полупрерађевине. Општина је издавала аренду
угледним и богатим лихварима и лиферантима, који су имали јаке везе
у судској и полицијској служби, па су су у сваком тренутку знали шта
се дешава у вароши. Општина је стриктно вршила инспекцију угоститељских објеката; казне за несавесне кафеџије биле су оштре и високе. У
том случају плаћала се општинска казна, надокнада закупцу аренде, па
би тако казна обично превазилазила цену коштања грла живе ваге. Још
већа казна била би у случају продавања меса без жига касапницама, а
месари су гоњени по параграфима 4, 15, 16, 34. и 315. Полицијског закона.20 Према законодавству које је тада важило, стока се није смела клати
без плаћања аренде у реону мањем од 500 метара од вароши, али се то у
пракси Општине ретко поштовало, па је одредба важила практично све
до најближих заселака.21
Исто, исто, пр. бр. 138. Велика се прашина у вароши подигла у случају извесног
Стевана Нешовића, месара. Наиме, Нешовић је дао у зајам војном лиферанту 34
килограма говеђег меса, за шта је уредно платио аренду. Након извесног времена, војни лиферант вратио је исту количину меса Нешовићу (војни лиферанти
нису плаћали аренду Општини или закупцу аренде – нап. аут) што је варошки
контролор Павле Јанковић одмах приметио, да месо нема ни жига ни пломбе, па
је поменути Нешовић пријављен полицији и Суду општине. Месар је проглашен
за кријумчара и морао је да плати казну, таксу и аренду закупцу иако је тврдио
да је аренду већ једанпут платио. Поступак је вођен и пред ваљевским Првостепеним судом преко два месеца и постигао је велики публицитет у вароши.
Пред већим бројем сведока контролоров исказ је доведен у питање. Крајем 1913.
године, Нешовић је изашао као победник из поменутог спора.
21
Исто, исто, кут. бр. 155, пр. бр. 189. У вези аренде налазили смо у документима
на бројне недоследности и нелогичности. Многи грађани и сељаци су се бунили
20
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Међутим, ова одредба није важила само за атар вароши. По правилнику Суда општинског од 4. децембра 1910. године, свака сеоска општина имала је своје контролоре, који су се старали да се стане на пут шпекулацијама са месом. Контролори нису имали право повређивања приватне својине, али су преко својих људи слали извештаје Суду, који би
са своје стране овластио полицију да се претресају објекти несавесних
кријумчара. По параграфу 73. Кривичног законика и чл. 15. Устава, као
и бројних полицијских одредби извршна власт је имала право претреса
и притворења у временском року од 5 дана. Полиција је упадала у сеоске
механе, и уз присуство контролора, оптуженог и двојице грађана састављала извештај за потребе Суда.
Аренда је врста таксе коју је општинска власт озаконила 1905. године,
мада је и раније било покушаја да се она уведе. Из архивалија смо уочили
податак да је у доба Балканских ратова цена ове општинске таксе скочила за 50%, што нам говори да је држава увела нов систем финансирања
такси за потребе војске у рату.
Општинска власт користила се таксом везаном за сточни прирез и
осигурање стоке. Наиме, по параграфима 93. и 229. Кривичног законика,
Суд општине Ваљево, као и сеоски кметови имали су право и дужност
да по наредби Начелника среза од сељака прикупљају сточни прирез од
грла стоке, а која би се могла користити и у циљу продаје. По извештајима Суда општине ваљевске налазимо да се сточни прирез морао одмах
платити државним органима; они сељаци који нису на време или нису
имали новаца да га исплате, плаћали су таксу у грлима стоке. Да ова такса није била безазлена, говори и већи број покренутих судских процеса
вођених при ваљевском Првостепеном суду.22
Варошка касапница свакодневно је слала Општини извештаје о месном промету. Цене живе ваге стоке по килограму износиле су за јунад
1,20 динара, за свиње од 1,20 до 1,50 динара, овце и козе 0,80 динара по
килограму. Податке о броју заклане стоке у Ваљеву 1913. године можемо
табеларно да представимо:23
зашто се аренда наплаћује и за месо за личну употребу. Судски извршитељи и
полиција нису се либили да улазе у приватан забран и сачињавају извештаје на
лицу места. Жалбе Првостепеном суду су обично ишле на рачун Општинског
суда или чак против поступака органа реда.
22
Исто, ОС, 1914. година, без дел. броја, кут. инв. бр. 1. Многи сељаци из ваљевског, тамнавског краја су се секирама, косирима и другим пољопривредним
алаткама „ бранили“ од државних извршитеља; у многим случајевима реаговали
су и органи гоњења. У судским пресудама тражиле су се у оваквим случајевима
казне до две године затвора и плаћање свих кривичних трошкова – нап. аут.
23
Исто, ОГВ, кут. бр. 157, пр. бр. 35. За месеце март, мај и јул нисмо нашли података у архивској грађи. Списак за војне лиферанте садржи све врсте грла – нап. аут.
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Нов.

Укуп.

волова

0

13

-

6

-

4

-

2

55

35

20

135

бикова

0

0

-

0

-

0

-

0

0

0

0

0

Месец

Мар. Апр.

крава

0

11

-

51

-

71

-

3

53

61

52

302

јунади

2

26

-

17

-

39

-

0

74

91

90

339

телади
угојене
свиња
назимади

0

3

-

0

-

2

-

0

4

5

3

17

2

37

-

23

-

39

-

3

93

84

84

365

2

12

-

13

-

2

-

0

7

35

31

102

прасади

1

30

-

71

-

46

-

0

207

287

167

809

оваца

1

4

-

9

-

45

-

36

958

541

162

1756

овнова

1

3

-

1

-

50

-

9

220

55

19

358

јагањаца

0

20

-

1305

-

932

-

6

252

189

137

2841

коза

0

2

-

2

-

3

-

0

12

10

6

35

јараца

0

1

-

0

-

0

-

0

2

4

0

7

јарића
војни
лиферанти

1

5

-

18

-

101

-

2

36

15

4

182

12

208

-

88

-

636

-

10

1258

149

101
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На седници одбора општине Ваљево 26. маја одлучено је да се цена
белом хлебу укине, а да се цена црном хлебу накнадно одреди. Тако се
црни хлеб продавао у вароши по 0,25 динара по килограму, односно 0,20
динара за векну од 800 грама. Суд је био мишљења да се пекарима – молиоцима изађе у сусрет пошто је усред нередовних прилика у земљи због
Балканског рата цена пшеници доста висока, да су многи обвезници у
пекарској делатности мобилисани, као и опште немогућности да се лиферују довољне количине белог брашна. Пекари су тражили да се цена
црном хлебу примерено утврди по цени пијачног жита, дрва и осталих
намирница. Стога се бели хлеб у вароши правио у веома малој количини.
Министар народне привреде доставио је Начелству округа депешу,
21. јула 1913. године, у којој указује на појаву да многи сељаци род шљиве који још није био дозрео продају у бесцење многим лиферантима из
бојазни да те ратне године неће бити извоза сувих шљива. Министар је
упозоравао да такве гласине нарочито распростиру несавесни шпекуланти којима је циљ да шљиву унапред купе по што јефтинијој цени, и
тиме упропасте и род воћке и сељаке. Министар је стога наређивао да
се стане на крај лажним причама којекаквих шпекуланата који разносе
приче по народу како неће бити извоза сувих шљива и пекмеза и да се по
закону такви појединци најстроже казне због изазивања забуне и нереда
код народа. Министарство је извештавало воћаре да влада ради на успостављању редовних прилика у земљи и преговорима о миру са Бугарима,
а кад се то оствари потражња и цена за ову воћку биће веома повољне.
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На тај начин држава је од септембра месеца понудила пристојнију цену
за шљиву на тржишту.24
Ипак, ратна времена узимала су данак: година 1912. била је прилично слабо родна, а следећа, 1913. година била је још лошија, ако се узме у
обзир да је велики број мобилисаних мушкараца био на фронту. Огроман део залиха среза искоришћен је за потребе војске. Цене основних
животних намирница су за кратко време скочиле за трећину; глад у вароши је била све већа и извеснија. У више случајева је забележено да
су високи официри, учитељи, државни службеници дуговали многим
прехрамбеним радњама у вароши веће суме новца, често само за хлеб.
Жене сиротног стања су прале и чистиле у „богаташким“ кућама за накнаду од пар кришки хлеба дневно. Бесправна горосеча ухватила је маха:
несрећни људи секли су младу шуму на периферији вароши носећи дрва
у нарамку, стрепећи да их не пријаве шумари општинским службама.
Крађа туђе шуме (најчешће државне) и њихова продаја по Општини
дешавале су се готово свакодневно25; власти су издале наредбу да лице
које се ухвати да продаје дрва, без пропратнице потписане и оверене од
стране председника Суда,26 одмах приведе, да му се одузме сва роба и
противправно стекнути новац. Одузети новац сливао се у општинску
касу, а притворено лице би било кажњено са 400 динара новчано или
до месец дана затвора. Појединци су изимали зајам у кукурузу на 5 или
6 месеци уз камату од 12%. Трговци и занатлије војни обвезници су од
Суда тражили потврде да се за време рата смање порези, али су остале таксе морали да плаћају. Све је ово разумљиво ако се подсетимо да
огроман број дућана у Ваљеву није радио у периоду септембра 1912. до
септембра 1913. године.
Због ратних дејстава многа предузећа нису остварила адекватну добит; електрично друштво поднело је рачун за електрично осветљење
Суду у износу од 81,60 динара за месеце септембар, октобар, новембар и
децембар 1912. године.27 Рачуноводство Суда уплатило је фебруара 1913.
године 121,85 динара за угаљ, 163 динара за дрва и 87,90 динара за исплаИсто, исто, кут. бр. 155. пр. бр. 131
МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 290, 291
- Јануара 1913. у вароши су ухапшени и предати Суду Велизар Матић из села
Брежђа као и Младен и Милоје Табаковић из села Бачеваца. Оптужница их је
теретила за горосечу и нелегалну продају дрва, па су исти осуђени по параграфима 111. и 133. Закона о шумама.
26
Пропратнице су документ којим се доказује да је лице из свог забрана исекло
дрва или сажегло ћумур (нап. аут).
27
МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 638
24
25
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ту гаса.28 Фабрика чачкалица и дрвне галантерије Кислер&C0 преко Министарства иностраних дела је код Суда општине фебруара 1913. године
подигнула спор против Прибислава Ђурића, пилара и трговца из Ваљева.29 Генерално Заступништво Машинских фабрика Краљевине Угарске
Државних железница Николе Фелера и К0 из Београда 1913.године тужило је Светозара Степановића, економа из села Златарић за неплаћену
робу у вредности од 5000 златних динара. Поменути Степановић увезао
је мотор са унутрашњим сагоревањем марке Bolinder, јачине 5 кс, моторну вршалицу марке Warca, 500 килограма тегова за мерење робе као
и велики број резервних делова и пропратног прибора за обе машине.30
Сретен Гачић из Осечине од исте фирме је септембра 1911. године купио
локомобил од 5 кс и парни млин са свим пропратним машинским деловима у износу од 9.000 динара у злату. Главницу кредита поменути Гачић
почео је да отплаћује тек од друге половине 1913. године.31
Опет, имамо случајеве после рата у којима нису потпуно уређени
пословни односи: крајем 1913. године поднесена је тужба Суду против
Мирка Крајиновића, инжењера из Београда, који је трасирао пругу Ваљево – Лозница. Наиме, радници су тужили поменутог Крајиновића да
им овај није исплатио дневнице у року од два месеца.32
Исто, заведено под бр. 612,620,623. Суме су занимљиве ако се упореде са сумама намењеним потребама Суда за зиму наредне 1913/1914. године. Наиме, мере
штедње су у ратно доба 1913. биле више него изражене. Цена дрвета износила је
6,13 динара по кубику.
29
Исто, заведено под бр. 951 и Окружни суд Ваљево 1913. година, разне фасцикле, инв. бр. кут. 1, бр. пр. 4232. Спор против поменутог Ђурића вођен је још од
1909. године пред судом у Нојбау (Беч). Наиме, Фабрика за производњу чачкалица и дрвне галантерије од алпинског дрвета Кислер и Cº из Беча са седиштем у
улици Андреас штрасе бр. 5, коју је заступао др Херман Шибер, тужила је Прибислава Ђурића трговца гросисту из Ваљева због дуга од 66 круна и 49 филера,
као и затезне камате и судских трошкова у износу од 19,37 круна – нап. аут.
30
МИАВ, ОС, 1914 година, без деловодног броја, кут. инв. бр. 1. Уговорену суму
од 5000 динара у злату купац Степановић морао је да исплати у року од три
године, уз годишњу камату од 6%, а у случају одуговлачења и пробијања рока,
камата би се попела на 12%. Степановић је заиста отплатио машине до краја
1916. године. Као гаранцију, заложио је у хипотеку на имања у Златарићу и Буковици – нап. аут.
31
МИАВ, Фонд: Окружни суд Ваљево, 1914. година, кут. инв. бр. 2, пр. бр. 19238.
За обезбеђење ове суме са 6% годишње камате, Гачић је ставио под хипотеку
(интабулацију) 18 хектара земље у Осечини. Хипотека је отплаћена у току 1917.
године – нап. аут.
32
Поменути Крајиновић и ваљевски надничари погодили су се за наднице у износу од 80 динара месечно за послове крчења и чишћења терена будуће трасе
пруге. Није познато како се поменута тужба завршила.
28
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Варош на Колубари нису само потресале вести са ратишта и лоше
финансијске и животне прилике грађана. Иако је држава у рату, она је
истовремено у потери за одметнутим хајдуцима. Фебруара 1913. године
Срески суд на Убу тражио је полицијско извешће од ваљевске полиције
о хајдучкој дружини коју је предводио извесни Аћим Алимпић из села
Трлића. У извештају се тражи да се сакупе докази о деловању и да се
оствари координација деловања у хватању одметнутих хајдука.33
Начелство округа ваљевског доставило је Суду општине ваљевске акт
министра унутрашњих дела у коме се наглашава да по Закону о радњама полицијске власти су надлежне за изрицање казни оним лицима која
бесправно обављају послове у вароши било занатског било трговачког
типа. У току ратних дејстава, многе ваљевске занатлије су упућене на
фронт, а по ратном закону и чл. 154. Закона о радњама онај ко би поседовао радњу са већим бројем радника или помоћника ризиковао би притвор и законске последице. Од овог закона су биле изузете радње које су
запошљавале само мајстора који не би био војни обвезник првог позива
и чланови његове најуже породице. Међутим, у пракси (у Ваљеву нису
постојале радње са великим бројем помоћника или радника) полиција
је затварала све могуће радње у вароши, често уз употребу грубе силе, па
је број притужби порастао што је јако оптеретило рад судова; у таквим
околностима сам министар је морао да се огласи и Суд извештавати
да полиција не ради по закону, него без икаквих обзира затварају мале
радње и кажњавају занатлије, па чак и земљоделце који у кућној радиности поправљају своје пољопривредне алатке! Стога су Министарство
народне привреде и Министарство правде тражили од Министарства
унутрашњих дела да потоње сузбије овако штетне појаве у друштву, да
се потпуно неоправдане пресуде полицијских власти у ваљевском крају
прекину, јер доносе забуну и неред, као и да се полицијским властима
на терену дају упутства како да правилно доносе одлуке у смислу да ли
дотична радња потпада под Закон о радњама или не.34
Што се тиче закона и њихове примене, можемо да кажемо да је тадашњи систем имао своје специфичности и у систему кажњавања. У изворима налазимо велики број осуђених лица на казну затвора у трајању
од дан-два, пет или десет; притвореничке трошкове су сами сносили,
МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 1205.
МИАВ, ОГВ, 1913. година, кут. бр. 155, пр. бр. 129. Свакако да Министарству
народне привреде није било у интересу да се затворе све радње у држави у току
ратних дејстава, јер је привреда и у ратним околностима морала да се развија.
Овде је индикативнији проблем преплитања овлашћења различитих министарстава и њихове очигледне неусаглашености у раду у време ратних околности.
33
34
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без губљења грађанских части и права.35 Најчешће су то биле казне због
нечије увреде части. Трошкове лечења док су били у притвору, такође, су
сносили притвореници. Међутим, ова лица нису могла касније добити
изводе у општини „о добром владању“36, па су оваква лица на неки начин била дискриминисана у личним правима. Са друге стране налазимо
у извесном случају и протекционизам судских власти: због злоупотребе службене дужности председника и деловодника скеланске општине
у вези утаје државног новца дотични су стављени пред суд, али су се
бранили са слободе.37 Још драстичнији је случај Јанка Мишића38 бившег председника струганичког Суда који је на дужности руковаоца
касе у време Балканских ратова оптужен да је проневерио суму од 3634
динара добијену од Ваљевске штедионице. Мишић се у документима
оптужује да је несавесно водио општинску службу, да је лоше руководио општинским кошевима, да не да власт у селу, да неће да преда дужности и да се крије од власти. Дужности је разрешен фебруара 1914.
године, уз прилично обимну документацију у Суду општине ваљевске,
а колико нам је познато, до почетка рата није покренут правоснажни
поступак против њега.39
Скитња и пијанчење као и недостатак новца били су разлог да се неком приведе општинском суду. Ако неко није имао редовно занимање и
редовне приходе, већ само живот у скитњи и беспослици сматран је за
МИАВ, Фонд (ОС), Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр.
667 и Окружни суд Ваљево, 1913. година, разне фасцикле, инв. Бр. Кут. 2, пр. бр.
4, 667, 1132, 1777, 2560, 2576. Рачуноводство ваљевског Суда је фебруара 1913.
године уплатило Управи фондова 4204,39 динара у сребру на име притвореничког трошка, исплаћеног од бивших затвореника 1912. године, у циљу подизања
Казненог завода. Само у прва три месеца 1913. године било је 120 кажњеника
притвореника при ваљевском Суду. На пример, паљевина се кажњавала са годину дана, крађа платна строгим тромесечним затвором, крађа хране 2 године,
крађа стоке три године у оковима итд. Ако притвореничке трошкове није могао
да сноси осуђеник, варош Ваљево или село одакле је осуђени сносиле су све притвореничке таксе и трошкове парнице. Да ово нису биле безазлене суме, говори
и податак да су многе осуђенике мориле бриге да им кућа и имање не буде продато због притвореничких трошкова! И у случају одбране невиности на судском
поступку бившем притворенику је остало плаћање свих такси и притвореничких трошкова држави! – нап. аут.
36
Уверење „о добром владању“ је подизано ако би молилац тражио од Општине
потврду да може негде да отпутује, да обави неки посао, да добије посао у државној служби и слично (нап. аут.)
37
МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 1062
38
Јанко Мишић био је блиски сродник војводе Живојина Мишића – нап. аут.
39
МИАВ, ОС, 1914 година, дел. бр. 3322, кут. инв. бр. 1
35
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сумњиво лице. Проституција се кажњавала, али се у вароши није смањивала, напротив.40 По закону, свака сеоска општина имала је једног
или двојицу општинских полицајаца, зависно од броја заселака и величине дотичног села. У Ваљеву је тај број варирао између 5 и 10. По параграфима 342. и 362. тачке 7. Кривичног законика и параграфа 4, 15, 16,
34. и 35. полицијске уредбе Закона о таксама, неплаћање исте кажњавало
се новчано или затворском казном принудног рада од 2 до 10 дана.41
Непризнавање општинских власти и чиновника и њихових одлука у
ратним условима оштро је кажњавана по параграфима 33,34,38,97,99,10
4,213,225,327,359 и 360 Кривичног законика и полицијских уредби и могла је да износи до шест месеци строгог закона уз плаћање свих притвореничких трошкова. Због јавне увреде части жена је строжије кажњавана
него мушкарац.42 За вербални деликт пунолетне особе су много строже
процесуиране од малолетних.
С друге стране, у правном смислу, жена није једнако третирана као
мушкарац, нити је законодавац у том погледу имао једнак однос према
половима43: на пример, у случају смрти мужа није могла слободно да располаже имовином. Жена је изједначавана са малодобном или малоумном
мушком особом, па је држава у тим случајевима тражила да се образује
заоставштина покојног, а жени старалац, који ће у правном смислу располагати имовином. У споразуму са Судом, удовом и најближом родбином покојника изабирала су се два способна лица за стараоце по чл. 14.
до 28. Закона о старатељству, па су у присуству именованих лица и старалаца потписивала и процењивала целокупна заоставштина покојникова. Попис заоставштине се вршио уз присуство удове, пуномоћника и
два грађанина.44 У практичном смислу, а нарочито у ратна времена, све
ово је представљало озбиљан проблем, јер старалац често није могао или
имао довољног интереса да заштити жену, њене малолетне наследнике
и имовину45. После смрти сопственика, наследна такса се наплаћивала
по 14,5% на вредност имовине, а плаћала се и папирна такса по рачуну.
По правним схватањима тог доба, у случају потраживања поверилаца,
Проституција се највише раширила у области вароши званој Злокућани (нап. аут).
МИАВ, ОГВ, 1913. година, кут. бр. 155, пр. бр. 189
42
МИАВ, (ОС) 1913. година, кут. бр. 1, разне фасцикле пр. бр. 2982 и 6949.
43
Равноправност полова је правна категорија која се тешко прихвата и на западу: крајем 19. и почетком 20. века жене у В. Британији, Сједињеним Државама
и Француској имају основна права неупоредиво шира него у Србији, али немају
право гласа; у разним земљама право гласа жене су оствариле после Првог или
после Другог светског рата, а у Швајцарској тек 1971. године – нап. аут.
44
МИАВ, Фонд: Општина града Ваљева, 1913. година, кут. бр. 155, пред. бр. 73
45
Нарочито је била тешка ситуација за жену која би се преудала – нап. аут.
40
41
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наследница је одговорна за све дугове почившег мужа, и сви дугови се
намирују уступљеним делом имања или какве друге покретности или непокретности, већ ако наследник нема готовог новца. Решење је постојало
извршно када се наследна и папирна такса наплате, а правопријемник
поднесе писмене доказе да су пријављени повериоци измирени.46
Цивилни судови у селима су више веровали лажним изјавама сведока
него женином исказу. Имамо забележен велики број случајева када се жена
жали Суду општине да заштити право на остављену имовину, јер је често
разграбљена после смрти мужа, док још малодобна мушка деца по правном
основу не добију наследно право. Број оваквих парница пред Судом није
био занемарљив47. То су времена када су мушкарци једини храниоци породица; познато је колико се сиротно живело почетком 20. века, а тек колико
се мењала ситуација смрћу мужа или погибијом у рату. Жене су врло тешко добијале мужевљеве пензије, а друге су обијале прагове Суда да добију
уверења о сиротном стању и потпору у случају мужевљеве погибије у рату.
Излишно је рећи да су те потпоре биле више него скромне о чему говори податак да је потпора удовица на годишњем нивоу износила од 120 до 360 динара годишње, а да су послужитељ и практикант ваљевског Суда имали 840
динара годишњу плату, полицајац 1000 а судија 3500 динара.48 Такође, треба
истаћи да су потпоре касниле и по неколико месеци. Многе жене су молиле
Суд за неку новчану припомоћ да би могле да сахране своју преминулу децу.
У оваквим околностима Општина је излазила у сусрет и издвајала 10 до 15
динара из општинске касе за овакве случајеве.49
Пошто се у другој половини 1913. године појавио велики број захтева
удовица погинулих ратника и уопште лица сиромашног стања, држава
је донела нове законске акте. По њима, Министарство финансија је од
августа 1913. године препоручивало ваљевском пореском одељењу да
одмах све захтеве и документа молиоца поново упуте на проверу и пооштре услове за добијање било какве потпоре. Стога је држава морала да
мења чл. 31. Закона о таксама. Ова тема је била врло актуелна и нашла се
на насловној страни „Српских новина“, 24. јула исте године. Ревидиран
закон је ступио на снагу 23. августа.50
46
47

МИАВ, ОС, 1914. година, инв. бр. кут. 4, III, без деловодног броја.

МИАВ, ОС, 1914. година, III, инв. бр. кут. 4, дел. бр. 2560.

ОС, 1913. година, разне фасцикле, кут. бр. 2, бр. пр. 1478. Многе од ових сиротних жена уписивале су децу у школу, па су од Суда добијали уверења о сиромашном стању бесплатно, јер по тадашњим схватањима сиротиња нема никакве
имовине ни прихода, па стога не може никакав порез да плаћа држави. (нап. аут)
49
МИАВ, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 190 и
Фонд: Општина града Ваљева, 1913. година, кут. бр. 156, пр. бр. 12.
50
Исто, ОГВ, 1913. године, кут. бр. 156, пр. бр. 54
48
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Инвалидска потпора се добијала на основу чланова 1, 3, 14, 15, 16. и
20. Закона о потпори војних инвалида с тим да у случају смрти држава
је вршила процену вредности имања почившег. Од докумената се надлежним властима подносило уверење о броју живих чланова породице, да
исти немају другог начина издржавања и да је инвалид био једини хранитељ породице, затим уверење полицијских власти потврђено изјавом два
имућна грађанина да је породица која подноси молбу сиромашног стања.
Такође, државни огани су тражили извод колико је дотична породица
плаћала годишњег пореза, извод из протокола венчаних, крштених, умрлих, уверење војне команде. Поменуту документацију пратио је и услов
да деца тражиоца потпоре не буду старија од 20 година, ако већ немају
самосталан живот пре тога. Међутим, ако би породица била задужена
са више од 15 динара годишње порезе, ни у ком случају није се могла да
добије инвалидска потпора. Наведена чињеница била је тешка околност
за многе оновремене породице: у недостатку уређеног социјалног система, где иза покојника остаје супруга, незапослена, коју закон не штити
у довољној мери, са малолетним наследницима и остарелим члановима
задруге који не могу на себе преузети исхрану читаве фамилије удова је
обично подносила молбу пореском одељењу ваљевског Суда да би се што
пре образовала маса покојника да имање не би даље пропадало и порезом се све више задуживало.51 Велики је био број случајева када је Суд
на основу приспелог дуга пореза на имање а на основу члана 489. Грађанског законика продавао на јавним лицитацијама у бесцење нечију
МИАВ, ОС, 1913. година, кут. бр. 2, дел. бр. пр. 5237. У Балканским ратовима
много породица је остало без својих храниоца, и уопште осећао се недостатак
мушке радне снаге. Правно питање заоставштине није било ваљано уређено.
Социјално питање било је уопште горући проблем друштва; у изворима превише је примера остарелог, сиромашног становништва које тражи од државе
било који вид потпоре. Ситуација није била идеална ни код чиновничког дела
становништва: државна пензија се јако тешко добијала, многи је уопште нису ни
дочекали. Поступак за добијање наследне пензије био је веома дуг и мучан, а поступак добијања компликован. Можда најбољи пример горе наведеног је случај
покојног професора Гимназије Петра Велимировића. Његова супруга Лепосава
је тражила од Првостепеног суда у Ваљеву да добије наследну, породичну пензију, али је овај суд увек удову одбијао у њеним захтевима. Поменути професор,
чија је годишња плата износила 4800 динара улагао је средства преко Управе
фондова у пензиони фонд, али је Управа фондова покушала преко државног
правобраниоца да обори тужбу удове. Лепосава Велимировић се обратила Апелационом суду у Београду, па је после годину и по парнице Апелациони суд поништио одлуку ваљевског Првостепеног суда. Породица бившег професора је
остварила право на пензију из „удовичког пензионог фонда на рачун државне
благајне“ у износу од 1597 динара годишње – нап. аут.
51
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баштину. У свим овим случајевима није важила тржишна цена земље.
Никаквих олакшица ни погодности по том питању држава није допуштала сељацима, па је огроман број парцела земље и читавих имања
одлазио на добош52.
Задуживање сељака након Царинског и Балканских ратова постају
све већа, а услед уситњавања поседа његови приходи постају све нижи.
Као што је напоменуто, држава се није либила да рестриктивним мерама
тражи наплату пореза. По закону није се могло отуђити сељаку имање
до пет дана орања53, али је сељак ваљевског краја постепено економски
упропашћиван, без могућности коришћења било каквих нових агротехничких мера, па је принос био низак и није могао да обезбеди већу пољопривредну производњу. Због ратних неприлика и мобилизације радно
способних сељака, имања остају без прихода те остају необрађена и запрложена, па се на тај начин још више снижавају приходи домаћинстава, а
порез на имања расте. Упропашћени сељаци прво предају држави стоку
за наплату пореза, а потом и земљу. Тржишна цена земље је била различита и зависила је од њеног квалитета, близине граду и слично. Из извора сазнајемо да је ар земље „прљуше“ био је између 3 и 5 динара, њива
је имала цену од 7 до 10 динара, ливада 10 до 12 динара (ар тамнавске
земље се продавао од 12 до 18 динара). У Ваљеву су цене ара земље износиле нешто преко 20 динара, а кућа од слабог материјала око 200 динара.
У Београду ар земље је износио 26 до 35 динара.54
У ратним околностима држава је реквирирала пшеницу од сељака за
потребе војске у колубарском и тамнавском срезу. Међутим, отпор сељака у многим крајевима је био велики на ову одлуку државе. Начелство округа ваљевског је у таквим околностима хитно реаговало, па је
упућивало судске извршитеље и полицију, који су обезбеђивали послове
откупа, а несавесне сељаке су стражарно спроводили у притвор Суда.
Појединци су кажњавани са по два месеца затвора и плаћање свих притвореничких трошкова55.
МИАВ, ОС, 1913, разне фасцикле, инв. бр. кут. 2, пр. бр. 1346 и 10586; ОС 1914.
година, инв. бр. кут. 2, бр. пр. 3922 и „Српске новине“, бр. 127, од 9. јуна 1912, стр. 5-6.
53
По томе је карактеристичан параграф 471. Грађанског законика који каже да
земљоделцу нико, па ни држава, не може да одузме за дугове законом дозвољен
минимум од пет дана орања, колико му је за уживање нужно“ – нап. аут.
54
МИАВ, ОС, 1913. година, разне фасцикле, инв. бр. кут. 1, бр. пр. 2389, 3319 и
7430 и Српске новине, бр.127, од 9. јуна 1912. године, стр. 5-6.
55
МИАВ, ОС, 1913. година, разне фасцикле, инв. бр. кут. 1, пр. бр. 2-54, 6905. Органи гоњења у оваквим условима примењивали су бруталне методе, укључујући
и тортуру осуђеника. Неки од осуђеника завршили су у одељењима градске болнице где су о свом трошку морали да плате болничке трошкове лечења – нап.аут.
52
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Велики проблем тог доба представљала је загађеност како вароши
тако и приградских насеља разноразним отпадним садржајима, па чистоћа насеља није била на завидном нивоу. Варошка управа је од осамдесетих година 19. века у више наврата разним актима желела да уреди већину градских и зелених површина, али у том науму никада није
сасвим успела, као ни у саобраћајној регулативи око путева и мостова.
Тако се 1913. године по улицама вароши, око приватних кућа, на простору кланице, градске болнице налазио свакојаки отпад. Варошке су
власти су ургирале да се смеће износи јер је Ваљеву претила епидемија, са констатацијом да су санитарне прилике у паланци очајне. Суду су
слате бројне притужбе грађана, па се општинском одлуком овај отпад
пренео на периферију вароши, која ће добити назив Сепије.56 Локално
становништво настањено око река Колубаре и Љубостиње бацало је отпад у речна корита, што је изазивало разне заразе, преграђивање река у
време кишних месеци и изливања водотокова. Нарочито је ова појава
попримила ружне конотације у центру вароши, у кнез Милошевој улици, где се добар део године није могло живети од смрада, па се становништво жалило на несавесне комшије и кафеџије. Суд је налагао да се
отпад износи благовремено, а ко се од грађана по том питању није показао
агилним био је и адекватно кажњен. Општински службеници су у више
наврата вршили преглед чистоће вароши и имали су право судског извршења и уласка у дворишта суграђана; тако је 27. маја пријављено Суду 50
несавесних грађана који су слабо одржавали хигијену испред и у својим
двориштима, а нарочито ако су исти држали на храни крупну и ситну стоку по двориштима.57 Сличан, ако не још тежи проблем вароши представљали су лоше урађени и дивљи нужници око чијег уређења и чишћења су
градске власти имале огромних невоља. Управо је концесија на чишћење
оваквих објеката била једна од најскупљих послова Општине.
У рану јесен 1913. године у вароши су се појавиле разне заразне болести, па је ваљевска болница била препуна болесника оболелих од шарлаха,
колере, менингитиса. У допису Министарства унутрашњих дела упућеног
на адресу Начелства ваљевског се извештавало о недостатку лекара; после
службе у рату слабо су се враћали у државну и општинску службу. Примећена је појава да су многи остали у Београду, где су свакако, имали боље
услове за рад, или су одлазили у своја родна места. Да би се овим појавама
стало на пут министар је наређивао да се сви лекари по демобилизацији одмах врате у своје старе општинске службе. Међутим, због повећаног
броја смртних случајева, а у недостатку лекара управа ваљевске болнице
изразила је жељу да упосли једног општинског лекара, па макар то била и
Исто, кут. бр. 155, пр. бр. 4. По питању санитетског уређења вароши нарочито
се истакао председник Суда Војислав Тадић (нап. аут).
57
Исто, пр. бр. 28
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жена.58 У таквим околностима и уз дозволу Начелства 1913. године у Ваљеву је запослена др Драгиња Бабић, прва жена доктор у Срезу. Познато
је да су докторке у општинској служби имале мању плату од својих мушких колега и до два и по пута Свему наведеном претходило је неколико
већих епидемија у јужним српским земљама. На захтев Врховне команде
и Министарства војске престале су да се издају дозволе за пренос погинулих и умрлих српских ратника због епидемије колере. Одлука Врховне
команде је објављена јула 1913. године добошем на градској пијаци у Ваљеву.59 Министар унутрашњих дела је 16. јула због повећаног броја оболелих војника на простору Македоније упозорио Начелство да обустави
до даљњег свако издавање и оверавање докумената за одлазак нове војске
у новоослобођене крајеве. Лист „Српске новине“ су 27. јула на на својим
ступцима објавиле наредбу министра војног да у циљу спречавања опасне
епидемије треба хитно спречити издавање дозвола путницима у новоприпојене крајеве, и да у те области може путовати само војска и они који су
одраније добили дозволу од поменутог министарства.60
За потребе болнице и породилишта финансијско одељење Општине је
у неколико наврата 1913. године издејствовало средства за куповину лекова и осталих медикамената из варошке апотеке Клаудија Прикелмајера.
Општинска бабица Јелка Поповић тражила је да се обезбеде хигијенска
средства за потребе сиротних породиља и њихове новорођенчади.61
ОПШТИНСКА ЗАСЕДАЊА У 1913. ГОДИНИ
У време ратних дејстава седнице Општине су се слабије одржавале, јер је део одборника био на фронту. Одборника је било 35, тако да
скупштинска заседања скоро никад нису била у пуном саставу. Након
завршених ратних операција у другој половини августа 1913. године Општина је одржала већи број заседања на којима се одлучивало о битним
стварима за живот ове вароши. Седнице су обично одржаване једном
недељно, а своје чланове Општина је бирала из реда најугледнијих људи
тога времена. У следећим редовима даћемо неке одлуке овог варошког
органа и чега су се оне тицале.
МИАВ, ОГВ, кут. бр. 155, пр. бр. 98 и Окружни суд Ваљево 1914. година, кут.
бр. 2, бр. пр. 6179. Било је предлога да се запосли др Бабићка, свршени лекар.
Она је тада и запослена. У току 1913-1914. године радила је на вакцинацији беба
– нап. аут.
59
Исто, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 128
60
Исто, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 133 и фонд
ОГВ, 1913. година, кут. бр. 155, пр. бр. 130
61
Исто, ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 417 и 703.
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Министар народне привреде је 29. августа образовао комисију за
преглед сувих шљива на ваљевској пијаци. Одборници су на седници од
31. августа донели одлуку да се на пијаци одржава ред и да се од 1. септембра пружи свака помоћ Тржишном одбору за преглед сувих шљива.
Одборници су изгласали да се двојици кантарџија62 доделе два помоћника, који ће ваљано да мере и бележе производе у општинске књиге,
а да се кантарске признанице уредно издају воћарима. Два општинска
службеника, пробирача, стајала су иза варошке пушнице и пребирала
добру од лоше шљиве, јер је већина рода ишла извозницима. За одржавање реда и безбедности постојећим полицајцима придодата су још два
службеника, који су се успут старали и о чистоћи пијаце. Том приликом
ову светковину су посетиле угледне званице из престонице и среза ваљевског, а у вароши се после дужег времена осећала живост по улицама
и сокацима.63
На седници од 10. септембра расправљано је о предлогу кредита за
подизање шумског расадника, за пријем хонорарног лекара у општинску
службу, о уступању једне општинске зграде за потребе Гимназије. Дана
30. октобра на седници одборници су расправљали о понуди г. Јулиуса
Шмита о откупу електричних централа и свих постројења, о процени
варошких плацева и издавању општинских имања и станова под закуп.64
Дана 5. новембра дневни ред одборске седнице општинског суда било
је питање издавања касапске аренде под трогодишњи закуп, одобрење
лицитације о издатом општинском имању „Љубостиња“ и „Боричевац“
под закуп приватним лицима, извештај одбора о проширењу градског
гробља и издавање под закуп концесије за чишћење оџака за идућу, 1914.
годину.65 Дана 1. децембра одборници су поставили питање исколчења
неколико сокака око београдског друма.66 На седници од 16. децембра
дневни ред је био предлог Суда о одобрењу кредита за 1914. годину и
састављање новог варошког буџета.67 На седници од 28. децембра дневни ред се тицао доношења одлуке о сазиву општинског збора за одбор
нових општинских часника.68
На ваљевској пијаци постојала су два кантара са запосленом двојицом кантарџија. За свој рад одговарали су Општини која их је и плаћала (нап. аут).
63
МИАВ, ОГВ, 1913. година, кут. бр. 157, пр. бр. 16 и Фонд: ОС, Деловодни протоколи за 1913. годину, заведено под бр. 688.
64
Општина града Ваљева 1913. година, кут. бр. 157, предлог Суда пред бр. 34, зав.
под бр. 4641 и 4746.
65
Исто, исто, пр. Суда бр. 5704
66
Исто, исто, пр. бр. 6129
67
Исто, исто, предл. бр. 6225 и 6776
68
Исто, исто, предл. бр. 6918
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Одборници Суда су усвојили одлуку да војска на ваљевској пијаци
може куповати сено, сламу и зоб по пијачној цени, без плаћања пијачнине, а Суд је био у обавези да свакодневно шаље извештаје о оваквој
куповини.69
У августу 1913. године, епидемија колере је захватила гарнизон Петог
пешадијског пука, а одатле се проширила градом, беснећи преко два месеца. У Ваљевској болници забележен је већи број случајева обољевања
од ове опаке болести, којој су на крају подлегли Клаудије Прикелмајер,
ваљевски апотекар и Богосав Ковачевић, свештеник при VI пуку. Да би
се сузбила епидемија, Суд и команда V пука су донели одлуку да се набаве санитетски материјал и лекови.70
Министарство народне привреде доставило је допис Суду у коме се
указује на бројне жалбе грађана вароши Ваљева везане за не деловање
Суда добрих људи у овој средини.71 Наиме, Суд добрих људи имао је обавезу да уреди односе и спорове између послодаваца и њихових радника
у новчаној вредности до 200 динара, што није спадало у јурисдикцију
општинских судова. Став министарства је био да су одлагањем избора
Суда добрих људи у чаршији изиграни законски прописи и да је грађанство вароши стављено ван судске заштите, па је формирање суда било
неодложно на основу чланова 144. и 152. Закона о радњама. Суд је извештавао Начелство округа да је Суд добрих људи формиран у Ваљеву 17.
септембра 1912. године, али да због ратних активности и проглашене
мобилизације по том питању није више ништа учињено. Од 32 одборника, колико је овај Суд бројао септембра 1912. године, у новембру 1913.
било је сакупљено само 10 одборника. Нови реизбор чланова Суда добрих људи извршен је децембра 1913. године, формирањем два судска
већа: једно су чинили послодавци, трговци, индустријалци и занатлије,
а друго радници и помоћно особље који су радили код горе поменутих.
Суд је установљен да решава нека питања радних односа и међусобних
спорова једних и других у време док у Ваљеву јача социјалистичко учење и док прилази му све већи број радника. У неком смислу држава је
покушала да створи неку врсту синдиката, у коме би била заступљена
оба судска већа, али под патронатом државе и протежирањем послодаваца. У спискове ове организације уписана су сва лица која су по закону
имала право да бирају и да буду бирана за чланове Суда добрих људи. У
судском већу радника и помоћног особља члан је био Мирко Обрадовић,
Исто, исто, предл. бр. 17
Исто, исто, 1918 година, кут. бр. 165, пр. бр. 744
71
Наредбом Министра народне привреде од 7. августа 1912. године успостављен
је на целој територији Краљевине Суд добрих људи – нап. аут.
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трговачки радник и председник Српске социјалдемократске странке у
Ваљеву и најпознатије име социјалистичког и синдикалног покрета у
Ваљеву до Првог светског рата.72

Summary
During the Balkan wars in 1912/1913, Valjevo was the town of 8,000 inhabitants,
the headquarters of Drina Division, where V Infantry Regiment, XVII Infantry
Regiment and XVII Artillery Regiment were stationed. Soldiers fought in Albania and
in battles with Turks, where troops suffered serious losses. The wounded soldiers were
placed in borrowed and rented civil buildings which served as hospitals. After the war,
the government did not repay former warriors in the way it should have and a veteran
warriors from Balkan wars question, authorities failed adequately to address, although
some individuals were hired in the municipal services.
Economic activities in the city were carried out in a slow motion and in the shadow
of big war enterprises. Commercial and artisan activities in the bazaar have been
falling due to large mobilization and low incomes, and furthermore, business activities
also suffered pressure by judicial and government authorities; although business
was running slow, artisans had to pay full municipal taxes. Only time when some
more money was spent was at a market in Valjevo, during holidays and fairs, but the
authorities also regulated total turnover on those occasions. Town municipality had at
its disposal a large number of municipal shops, flats and meadows; and from rental of
these it received pretty hefty fees from citizens and herders. The municipality did all
for government property not to be disturbed (government owned approximately 45%
of the District), and if someone thought different, the authorities called upon state
laws. The most beneficial tax was a livestock tax – a tax that was in relation to livestock
slaughter, and which was granted for usage to the most prominent people in Valjevo.
In wartime circumstances prices of food, housing and other fees jumped up by 3540%, and for the most part of 1913, the townsfolks suffered famine because farms and
farm products were mainly used and sent for army purposes.
Women of that era did not have legal or any other equality before the law; in the
era of patriarchy, a woman did not have the right of any major possession, and in the
unfortunate case of death of her husband in the war, women were not free to dispose
of the deceased's assets. In the above mentioned case, a woman's rights were protected
by a guardian, a man who was legally in charge of family`s property until the oldest of
the sons from the family reaches adulthood. However, guardians and caregivers often
did not have sufficient interest to protect the rights of woman`s inheritance, which was
in practice a problem of its kind. Women had difficult lives, and in the case of the death
of her husband on the battlefield, their ways of fulfilling any form of material support
was painstakingly hard.
Трипковић, 1980, 64; Милорад Радојичић, Мирко Обрадовић (1858-1932), раднички трибун и револуционар, 2014, 18-67
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One of the major problems in Valjevo in that time were unresolved questions of
sanitary infrastructure and bad sanitary regulations, causing town to be polluted with
various waste. In 1913, authorities granted space for main district wastage landfill.
But, despite that, the contamination of watercourses in the town, especially the river
Kolubara and Ljubostinja was significant.
During this time, various infectious diseases appeared and the lack of municipal
doctors was evident, more than ever. The most difficult was the plague, which lasted
from August to October 1913. Municipality even granted for women with medical
degree to be employed, due to lack of medical staff.
The municipality in the course of 1913 held a larger number of meetings in which
decisions were made on the most important issues regarding the town life. Issues
regarding village fair, the renting of municipal property and housing, staking of main
streets, expansion of the city cemetery or the preparation of a new budget were just
some of the questions that were discussed in these meetings. In addition to this, this
was the year of when Court of good people was created, whose role was to regulate
relations and disputes between employers and their workers.
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ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПРИЛИКЕ У ВАЉЕВСКОМ
КРАЈУ У ОКВИРУ ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ 1929-1941. ГОДИНЕ
Апстракт: Здравствене и социјалне прилике становника ваљевског краја
сагледане су кроз рад локалних здравствених установа, хигијенско-стамбене
услове живота, начин исхране и заразне болести које су доминирале у ваљевском крају. Здравствени кадар који је радио на простору некадашње ваљевске
области био је предмет анализе у раду. Циљ рада био је да се упореде здравствене и социјалне прилике у ваљевском крају у односу на Дринску бановину и
Краљевину Југославију, као и квалитет живота становништва ваљевског краја
у односу на живот становника Дринске бановине и Краљевине Југославије. Посебна пажња посвећена је анализи узрока смртности деце у ваљевском крају и
болестима од којих су умирали.
Кључне речи: Здравство, социјалне прилике, хигијена, стамбени услови, туберкулоза, исхрана.

HEALTH AND SOCIAL CONDITIONS IN THE VALJEVO REGION
IN COMPARISON TO THE DRINAPROVINCE FROM YEAR 1929 TO 1941
Abstract: Health and social conditions of inhabitants of Valjevo region
are illustrated through the work of local health facilities, hygiene and housing conditions
of life, diet and infections that had appeared in the Valjevo region in that period. Subject
of this paper is also medical staff who worked in the former area of Valjevo.

The aim
of the study was to compare the health and social conditions in the Valjevo region in
relation to the Drina Province and the Kingdom of Yugoslavia, and the quality of life of
residents of Valjevo region in relation to the life of the inhabitants of the Drina Province
and the Kingdom of Yugoslavia. Special attention was paid to the analysis of the child
mortality causes in the Valjevo region and diseases of which they died.
Keywords: Health, social conditions, hygiene, housing conditions, tuberculosis,
nutrition.

У Ваљеву је од 1833. године стално постојао општински физикус, односно лекар,1 а Прва Окружна болница у граду основана је тек 22. септембра 1867. године и била је смештена у приватну кућу Алексе Андоно1

Драшковић, 1987, 241. Лекар је био Антон Делини, Грк из Смирне.
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вића. Прва ваљевска апотека, у власништву Клаудија Приклемајера, је
почела да ради 5. септембра 1870. године.2 Почетком XX века у граду је
радила Прва Окружна болница са три одељења, а доласком др Селимира
Ђорђевића на место управника 1907. године, и његовом заслугом, отвара
се и четврто одељење – хируршки павиљон. Уочи Првог светског рата
поред Окружне болнице, у вароши је радила и војна болница, а сталних
лекара је било девет од чега пет цивилних и четири војна. Болести које
су харале ваљевским округом на почетку XX века биле су туберкулоза,
шарлах, тифус и скрофулоза.3
Последице Првог светског рата оставиле су великог трага у здравству.
Србија је рат дочекала са 370 лекара. За време Првог светског рата 1915.
године Ваљево и околину захватила је велика епидемија пегавог тифуса,
која се прелила на друге крајеве Србије добивши облик пандемије.4 Амерички новинар Џон Рид забележио је у својим сећањима да је, ако је Србија
постала земља смрти због епидемије тифуса, престоница била у граду Ваљеву. У првих неколико месеци 1915. године, од последица пегавог тифуса
је страдало 126 лекара што је била трећина лекарског кадра. До краја Првог
светског рата страдаће још трећина српских лекара, тако да ће само трећина лекара преживети рат.5 Управници болинице у Ваљеву у ратно време
били су др Михаило Цветић и др Селимир Ђорђевић, дужност ординаријуса болнице обављао је др Јордан Стајић, а шеф хируршког одсека др
Владимир Поповић. Од последица епидемије у Ваљеву су умрле и сликарка
Надежда Петровић и Ваљевка, доктор медицинских наука, Драгиња Бабић, као и један од управника болнице у Ваљеву др Селимир Ђорђевић.6
У међуратном периоду директна последица Првог светског рата била
је недостатак лекарског кадра и помоћног особља. Немогућност државе
да оснива медицинске установе у потребном броју, здравствена непросвећеност, мањак лекарског кадра, као и лоша опремљеност болница,
основни су узроци спорог ширења медицинске културе међу становништвом ваљевског краја.7 Здравствена служба се борила са потенцијалним жариштима заразних болести због нерешених питања водовода и
канализације и лоших и нехигијенских услова у старим деловима града,
Градцу и Тешњару. Постојеће здравствене установе нису могле да задовоље све потребе јер се мало радило на превентиви.8
Ранковић, 2007, 11; Ранковић, 2002, 11.
Исто, 2007, 20.
4
Исто, 2013, 27; Ранковић, 2002, 63.
5
Сарамандић, Максимовић, 2006, 67.
6
Србија у ратовима 1912–1918. са освртом на ваљевски крај, 1972, 131.
7
Перишић, 1997, 145.
8
Трипковић, 1980, 203; Ранковић, 2007, 27; Ранковић, 2002, 107; Управник Ва2
3
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1.1 Здравствене прилике у ваљевском крају од завођења диктатуре
1929. до Априлског рата 1941. године
Завођењем шестојануарске диктатуре, Ваљево се по новој административној подели нашло у оквиру Дринске бановине са центром у Сарајеву. Како је комуникација између локалне самоуправе и органа државне
власти била једносмерна, а Ваљевци могли директно да се обраћају за
помоћ Београду, комуникација се још више успорила и отежала када су
Ваљевци постали приморани да се обраћају директно Краљевској банској управи у Сарајеву.
У периоду кад је Ваљево било у оквиру Дринске бановине у граду је
радила Окружна болница9 са четири одељења и 104 постеље, као и Дом
народног здравља, две амбуланте са 16 постеља и укупно 20 лекара. Четири одељења у болници су била: интерно са 30, хирургија са 40, гинекологија са 24 и пријемно са 10 постеља.
Пред Други светски рат, управник Окружне болнице је био хирург
др Радомир Стефановић.10 На гласу по стручности били су ваљевски лекари др Јован Мијушковић, др Радоје Мијушковић, др Душан Микић,11
др Василије Јовановић, др Милица Иванишевић, др Владимир А. Поповић,12 др Влада Поповић,13 др Милан Николић, др Благоје Ковачевић,14
др Миливој Миленковић,15 др Теодор Божин, др Благоје Стамболовић,
др Радомир Теодосијевић, др Милош Пантић, др Милорад Костић, др
Панта Јанковић и други.16 Већина ваљевских лекара студије медицине је
љевске болнице и шеф болничке хирургије од 1926. до 1932. године био је др
Јован Мијушковић. Извео је прву успелу операцију на срцу у Краљевини СХС.
9
У периоду од 1929. до 1941. године, Окружна болница се зове и Дринска и Бановска болница.
10
Јовановић, 2008а, 287; Угледни ваљевски хирург који је 1922. године дипломирао на Медицинском факултету у Монпељеу. Између два светска рата припадао
демократској странци, а потом Савезу земљорадника. За време Другог светског
рата се држао повучено. Након рата национализован му је санаторијум. У децембру 1952. године ухапшен је због оптужби да је утајио порез, материјално
искоришћавао болеснике и вршио нелегалне абортусе. Осућен је 1953. године
на 7 година затвора у монтираном процесу.
11
Ранковић, 2007, 27. Био је шеф Хируршког одељења од 1937. године.
12
Умро 1935. године, вољен, оплакан и испаћен од целог града.
13
Стрељан у децембру 1944. од стране нове комунистичке власти, као сарадник
Драже Михаиловића.
14
Рођен је у Ваљеву. Медицински факултет завршио у Паризу. Специјализирао је
хирургију. У периоду пред Други светски рат био је на дужности уредског лекара
у Ваљеву.
15
Био је управник Бановске болнице у годинама пре Другог светског рата.
16
Ранковић, 2007, 36.

77

Небојша Максимовић

завршила у иностранству, јер је Медицински факултет у Београду основан тек 1920. године. Студирали су у Паризу, Монпељеу, Тулузу, Лијежу,
Лиону, Нансију, Бону, Цириху, Женеви, Прагу, Загребу и на другим местима.17 Нове зграде бановске болнице и амбуланте у Ваљеву изграђене
су 1939. године, већим делом финансиране од Општине, а мањим од државе. Земљиште од 86 ари, на којем су изграђене нове зграде болнице,
поклонила је Општина на XVIII седници градског већа, одржаној 12. новембра 1935. године.18
Број болница у Краљевини Југославији 1939. године био је 169, од чега
је било 12 државних, 140 самоуправних и 17 осталих. У Дринској бановини било је 26 болница, од чега је једна била државна, 20 самоуправних
и 5 осталих.19 У Ваљеву је, исте године, радила само једна самоуправна
болница са већим бројем постеља. Како је само једна самоуправна болница радила у Ваљеву уочи Другог светског рата, када се упореди са 20
самоуправних болница у Дринској бановини или са 140 самоуправних
болница у држави, а према броју становника и величини градова у бановини, и држави, на основу приложених података могло би се констататовати да болница у Ваљеву није могла да задовољи потребе локалног
становништва. Али на основу податка да 30% болничих капацитета у
Ваљеву није било искоришћено, због многобројних разлога, социјалних,
верских, економских, може се констатовати да је болница у Ваљеву ипак
успевала да подмири потребе домаћег становништва.
У ваљевској области 1938. године радило је осам здравствених задруга:
Сеоска здравствена задруга у Лајковцу, Прва сеоска здравствена задруга у
Бањанима, Прва среска здравствена задруга у Словцу, Сеоска здравствена задруга у Стублинама, Горњотопличка здравствена задруга и одељци
здравствених задруга у Марковој Цркви, Славковици и Цветановцу.20
У Бањанима су радили др Слободан и др Симка Станковић, покривали су подручје од око 10.000 становника. У Стублинама је радио др
Александар Константиновић, покривао је подручје од око 16.000 становника који су живели у селима: Стублине, Велико Поље, Трстеница, Бровић, Јошева, Љубинић и Грабовац. У Горњој Топлици је радио др Павле
Вићентијевић који је покривао подручје територије десетак села са око
13.000 становника. У Лајковцу је радио др Милосав Банковић и покривао
Радић, 2008/42.
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), Општина града Ваљева (у даљем тексту ОГВ) 1879−1944. кут. бр. 176, фасцикла III, пр. бр. 393.
19
Статистички годишњак 1940, 1941, 380; Југославија 1918−1988, статистички
годишњак, 1989, 405.
20
Архив Босне и Херцеговине, Краљевска банска управа Дринске бановине (у
даљем тексту АБиХ. КБУ ДБ), Пољопривредно одељење, бр. 9298/38.
17
18
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подручје са око 12.000 становника. У Славковици није било сталног лекара, већ су повремено долазили из Окружне болнице у Ваљеву. У Словцу
је радила др Наталија Ратхољц, која је покривала територију на којој је
живело око 10.000 становника у општинама: Маркова Црква, Лозница,
Непричава, Бајевац и др.21 Значај здравствених задруга био је вишеструк,
али је сеоско становнишво мало користило близину здравствених задруга и могућности које су оне пружале.
У Краљевини Југославији 1937. године радило је 1.696 апотека, од којих су 931 биле јавне, 92 болничке и 312 кућне, а у Дринској бановини у
исто време радило је 127 апотека, од чега су 72 биле јавне, 19 болничке
и 39 приручне.22 У граду Ваљеву су, у међуратном периоду, радиле три
апотеке. Прву апотекарску установу водили су Едхем Бузаљки и Јосиф
Прикелмајер, другу је водио Петар Тадић, а трећу Светозар Туцовић, сви
магистри фармације. Број апотека у Ваљеву у односу на број од 127 апотека у Дринској бановини или у односу на број од 1.696 апотека у држави,
чини се занамарљив, на нивоу статистичке грешке.
Због лоших услова живота у Ваљеву и у ваљевском крају, у Дринској
бановини и Краљевини Југославији, у периоду трајања бановине, харале
су заразне болести. Поред свих узрочника заразних болести најтеже је
било борити се са сиромаштвом. Лоша исхрана као последица сиромаштва, узроковала је најчешће туберкулозу и то претежно код млађе популације по правилу са смртним исходом.
Табела 1 – Смртност од туберкулозе у Дринској бановини и Краљевини
Југославији од 1934. до 1939. године23
Дринска бановина
Краљевина Југославија

1934.
3.844
32.553

1935.
3.920
30.696

1936.
3.534
29.323

1937.
3.427
30.282

1938.
3.560
28.739

1939.
2.988
25.995

Табела 2 – Смртност од туберкулозе у ваљевској области
од 1934. до 1939. године24
Срез
Ваљевски
Колубарски

1934.
41

1935.
40

1936.
39

1937.
46

1938.
35

1939.
41

59

47

60

70

59

53

Радић, 2008/42.
Статистички годишњак 1937, 1938, 314.
23
Статистички годишњак 1938−1939, 1939, 390; Статистички годишњак 1940,
1941, 412;
24
Статистички годишњак 1938–1939, 1939, 390; Статистички годишњак 1940,
1941, 390.
21
22
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Подгорски

52

55

43

60

62

64

Посавски

75

72

50

76

66

54

Тамнавски

82

96

97

99

97

81

Свега

297

310

289

353

319

293

У Дринској бановини је највише лица умрло од туберкулозе 1935 године, а најмање 1939. У Краљевини Југославији најмање лица од туберкулозе умире 1939, а највише 1934. године. Годишње је од туберкулозе у
ваљевској области просечно умирало 315 лица. Највећа смртност била
је у тамнавском, а најмања у ваљевском срезу.25 У овом периоду је, у
граду Ваљеву, у просеку умирало 25 становника годишње од туберкулозе. Временом се тај број умрлих од туберкулозе смањивао тако да је
у Ваљеву 1938. умрло 20,3%, а 1939. године 17,7% становника од укупног броја умрлих.26 У ваљевској области најмање људи од туберкулозе
је умрло 1939. године, а највише 1937. године. Поред туберкулозе, најчешће болести уочи Другог светског рата у ваљевском крају биле су:
шарлах, дифтерија, трбушни тифус, дизентерија, скорбут, црвени ветар
и друге.27
У годишњем извештају Начелства среза ваљевског од 13. јануара 1939.
године упућеном Краљевској банској управи Дринске бановине у Сарајеву, у вези са здравственим стањем народа наводи се: „Здравствено стање
народа у току 1938. године, било је врло добро у поређењу са ранијим
годинама. Епидемија уопште није било. Заразних обољења било је у целој
години седам и то: једно од дифтерије, једно од заразног кочења врата и
једно од трбушног тифуса… У току минуле године једино су се повећала обољења од маларије… венеричне болести су у опадању… У месецу
мају је извршено цепљење деце против великих богиња… Пијаће воде
биле су здраве и није забележен ни један случај обољења у вези са истим.
Исхрана грађанства била је добра, оскудице у храни није било. По Закону о сузбијању заразних болести по школама није ништа рађено у току
минуле године, пошто се није указивала потреба.”28 На основу извештаја
Начелника среза ваљевског, чини се да је стање у срезу врло добро, али
само у тој години је у ваљевском срезу умрло 464 лица од којих 35 оболелих од туберкулозе.
Исић, 1985, 69.
Трипковић, 1980, 203.
27
АБиХ. КБУ ДБ. Поверљива архива, пр. бр. 225/38.
28
Исић, 1988/23.
25
26
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У ваљевској области присутне су и полне болести, пре свега сифилис као последица ратова и миграције становништва. Велика смртност
од 2.580 становника годишње, последица је свих ових болести: дифтерија, шарлах, дизентерија, трбушни тифус, црвени ветар, скорбут и других
али и тешког економског стања, незнања и непросвећености, као и недовољне здравствене заштите.
1.2 Социјалне прилике у ваљевском крају
Уочи Другог светског рата и даље су велике економске разлике између појединих крајева ваљевске области. Куће се граде углавном од
слабог материјала, а само 17,12% је изграђено од цигле.29 Велики број
кућа нема попатошену собу,30 више од ¾ ни кревета за спавање,31 због
чега већина укућана спава у једној просторији на лежају од дасака,
прекривеним сламом и прекривачем од лана. Спавало се у свакодневној одећи.32 Одрасли су и могли да поднесу овакве услове живота,
али су деца страдала због нехигијенских и нехуманих услова живота.
У периоду пред Други светски рат, већина кућа на селу у ваљевском
крају су биле или брвнаре, у брдским или шумовитим крајевима или
чатмаре, у равничарским пределима ваљевског краја. Од чатмара је
већина кућа била од слабог материјала, покривна шиндром, ретко ћерамидом или црепом, мала за становање са највише два или три одељења, биле су ниске са малим прозорима, недовољно осветљене и без
довољно чистог ваздуха. Често се дешавало да се под истим кровом
налази и штала за стоку.33
Како је изгледала колевка малог детета у сеоској кући види се из
чланка у листу Задружна реч: „Колевка је била близу пећи. Дете повијено и стегнуто повојем, на дну колевке један танак слој сена, место
чаршава једна стара исцепана сукња од штофа… толико прљава и крута
од детиње мокраће да стоји као неуштављена кожа. У колевци гомила
мокрих, прљавих, црних крпа, сасвим исцепаних, и нека исцепана хаљиница старијег детета, која служи детету за кошуљу, толико прљава
Исић, 1985, 68.
Обрадовић Милан, Село Дринске бановине у бројевима, 1939, 7-9: Према подацима које је изнео Обрадовић само је 7.139 кућа имало попатошене собе, што је
¼ у односу на број кућа у ваљевском крају.
31
Обрадовић Милан, Село Дринске бановине у бројевима, 1939, 7-9: Или према
броју домаћинстава 3.596 нема кревет за спавање.
32
Димић, 1997, 51.
33
Исић, 2001,198, 203.
29
30
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да се боја не може одредити… Мајка се жали, не зна зашто јој дете не
напредује… На селу се више обраћа пажња на лежај младе стоке у стаји
но на дете у кући.”34
У селима ваљевске области свакодневне активности биле су на ниском хигијенском нивоу. Ретко се користио сапун, одећа се прала једном
седмично и то у цеђи без искувавања, а како је сељак са презрењем гледао на купање, које је на селу, поготово код одраслих било веома ретка
појава, приказано је у следећем чланку: „Нема брате сељак времена да се
купа, нема времена да се умије. Па не дај Боже, знојав да се окупа, одмах
ће да ухвати неку болест, грозницу или јалшто тако… један се овако окупао на господски начин и за три дана мајкао. Јок брате док сам жив ја се
нећу хладном водом купати.”35
Лична хигијена као и култ чистоће није постојао у народу. Снабдевање насеља чистом водом било је више изузетак него правило. Све
ово је погодовало разним инфективним болестима и великом проценту
смртности. Држава је покушавала да едукује становништво али је то
ишло споро и уз велики отпор од стране већинског дела народа. Неке
резултате је дала колективна вакцинација, али су услови за живот били
тешки, економско стање није дозвољавало да се обезбеде најосновнији
хигијенски услови за живот.36 Може се констатовати да је обележје сељаштва између два светака рата било нехигијена становања, исхране
као и лична нехигијена.37
Лоше економско стање сељаштва одразило се и на његову исхрану, а
сходно томе и на здравље становника ваљевске области. Честе су оскудице у храни, нарочито драматичне године су биле 1935. и 1940. због велике глади на селу. Тада су управе појединих срезова биле приморане
да траже помоћ у храни од државе. У исхрани, поред хлеба првенствено
кукурузног, а онда и пшеничног,38 могао се наћи бели смок (производи од
млека), јаја, сланина, суво месо, маст, варива (најчешће пасуљ, кромпир
и разно поврће, боранија, парадајз, паприка, купус и др). У време поста,
поред хлеба најважнија храна био је бели лук.39 На селу у време поста
лети поред лука и хлеба, претежно се јео парадајз, а зими кромпир, пасуљ
Задружна реч, бр. 6, 16. март 1939, 68.
Здравље – Здравствени покрет, бр. 6, год. 1938, 87.
36
Гласник централног хигијенског завода, бр.1-4, 1938, 106.
37
Исић, 2001, 214.
38
Исто, 1985, 74; Обрадовић Милан, Село Дринске бановине у бројевима, 1939;
Честа је појава да су сиромашни сељаци продавали пшеницу као скупљи производ да би могли да купе за исхрану кукуруз.
39
Исић, 1985, 74.
34
35
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и купус.40 У овом периоду почиње да се разликује исхрана становника са
села и из града, тако што у граду доминирају намернице животињског
порекла, а на селу биљног порекла.41 Културни ниво становништва више
је утицао на његову исхрану него материјално стање становништва.42
У листу Наша реч, др Радован Мијушковић43 даје анализу исхране
људи на селу: „Највећи број сељачког света гладује, било што нема довољно хране да троши, било да се храни једноставном храном која не
може подмирити све потребе једног здравог и нормалног организма. У
садашње доба… гладовање на селу је редовно, добро храњење је изузетак… Гладовање није само онда када се мала количина хране троши, већ
и тада кад се узима велика количина слабе хране која је оскудна у главним састојцима које организам тражи, утолико пре што се таква храна
узима дуже време.”44
Табела 3 – Исхрана у селима ваљевског краја,45
Имање од 3 hа, укућана 5.
Дан

доручак

ручак

вечера

Понедељак

Леба, проје са мало сира
и меколице

Леба, салате и сира

Проја, пржени патлиџан са
мало сира

Уторак

Леба, проје са мало сира
и меколице

Проје, салате и сира

Чорба од кромпира са
лебом

Среда

Проје и парадајиза
салате и леба

Печени кромпири

Кувани кромпир и салата
од патлиџана и паприке

Четвртак

Меколица, сир и проја

Кувана боранија зачињена
Што је остало од ручка са
и запржена са додатком
млеком
млека

Петак

Салата са лебом

Посан пасуљ

Посан пасуљ

Субота

Меколица са пројом

Салата и пржени патлиџан са јајима

Салата, чорба од кромпира
и проја

Недеља

Меколица са пројом

Кувана боранија на млеку

Кувана боранија на млеку

Димић, 1997, 58.
Исто, 2005, 56.
42
Димић, 1999, 299.
43
Јовановић, 2008б, 418; Мијушковић је био адвокат и политичар. У периоду
између два светска рата припадао је Савезу земљорадника и био један од првака
у Земљорадничкој левици. Од 1940. године био је члан Главног одбора Народне
сељачке странке а од 1945. године и председник Извршног одбора. После Другог
светског рата био је председник Комисије за откривање ратних злочина и народни посланик.
44
Наша реч, бр. 1, 15. VII 1936, 1.
45
Исић, 2001,187; Сељачко коло бр. 30, 17. децембар 1936; бр. 31, 1. јануар 1937.
40
41
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Табела 4 – Исхрана у селима ваљевског краја,46
Имање од 30 hа, укућана 14
Дан

доручак

ручак

вечера

Понедељак

Проја са сиром и сока
маколице

Чорба од кромпира са парадајизом и сира

Кувано за ручак служи се
и за вечеру

Уторак

Проја са сиром и сока
маколице

Купус слатки са сланином

Кувано за ручак служи се
и за вечеру

Среда

Проја са сиром

Боранија заливена млеком
без меса

Кувано за ручак служи се
и за вечеру

Четвртак

Печени кромпир са
пројом

Посан пасуљ

Кувано за ручак служи се
и за вечеру

Петак

Сира, маколице и проје

Чорба од кромпира и сира
са пројом

Кувано за ручак служи се
и за вечеру

Субота

Салата од патлиџана и
печен кромпир

Посан пасуљ и салата од
патлиџана и паприка

Кувано за ручак служи се
и за вечеру

Недеља

Сира, маколице и проје

Боранија запржена машћу
и заливена млеком

Кувано за ручак служи се
и за вечеру

На упоредним таблицама богатог и сиромашног домаћинства из 1936.
године могу се видети сличности и разлике у исхрани.
У погледу квалитета и разноврсности исхране богатих и сиромашних
сељака разлика је била мала.47 Због кризе, и богати сељак је био приморан
да већину својих производа изнесе на тржиште. Проја, качамак, пасуљ,
млеко и по који режањ сланине, главна су земљорадничка храна и код
сиромашних и код мало мање сиромашног дела становништва на селу. У
периоду сезоне тешких радова, кад сељак ради од јутра до мрака, храна
коју једе није довољна ни да преживи, а камоли да задовољи његове физичке потребе.48
Недостатак исправне пијаће воде и ниска здравствена култура имали
су за последицу појаву разних заразних болести, од чега је само туберкулоза у периоду од 1934. до 1939. године однела 1861 људски живот. У
годишњем извештају Начелства среза колубарског од 30. јануара 1936.
године упућеном Краљевској банској управи Дринске бановине у Сарајеву, у вези са социјалним приликама и народним здрављем наводи се:
„Собзиром на исхрану и становање као и друге хигијенске прилике... у
народу је се доста укоренила туберкулоза. – Исто тако и венеричне болести узимају све више маха а нарочито сифилис. Има наравно и других
Исто.
Исто, 1985, 74.
48
Исић, 2001,187; Сељачко коло бр.30, 17. децембар 1936; бр. 31, 1. јануар 1937.
46
47
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болести и различитих хроничних обољења али туберкулоза и сифилис
највише засецају у социјални живот народа.”49
Мања смртност је била у граду у односу на село због боље здравствене
заштите, јер је у Ваљеву радила Дринска болница и Дом народног здравља. Здравствена заштита на селу ваљевске области постојала је у осам
здравствених задруга, али се необразовани сељак радије сам лечио, зазирући од савремене медицине и скупих услуга лекара. Последица лоших
економских услова живота на селу је била велика смртност, али ни држава није радила на едуковању и образовању становништва на селу у вези
са социјалном и здравственом заштитом. Незнање, лењост и врло често
инат, као и општа некултура, често код сељака доминантне особине које
утичу на неприхватање здравствене заштите.
Какав је однос становништва са села био према лекарима и према болестима, посебно туберкулози, најбоље се види у чланку Криви су лекари у часопису Задружна реч: „Враћајући се после обиласка школе једног
јесењег дана пролазимо крај блатњавог дворишта. Старац болешљивог
изгледа, мршав и блед зауставља нас и моли, кад смо већ ту, да видимо
његовог болесног унука... Дечак од девет-десет година на изглед (сазнајемо да му је 13) упалих образа, бледо-жућкасте коже, паћеничког израза
лица седи на кревету. Његова десна рука, танка као прут, повезана око
лакта и изнад шаке крпама, испод којих вире листке од репушине. Листкама су превијени отечени зглобови, из којих кроз две мале ранице цури
гној; исто то – и на десном куку. Прегледам плућа; и она нису поштеђена
болешћу. Распитујем се за остале укућане. Дед пориче да је ико у породици боловао од туберкулозе. Међутим за време прегледа и разговора
стари се више пута закашље и пљуне на земљу. Тај кашаљ и његов изглед
довољни су докази болести... Стари више година болује од туберкулозе
плућа, носи болест у себи не обраћајући на њу пажњу... клице које он са
својим испљувком сеје свуд око себе нашле су за себе добру подлогу у
крви мање отпорног унука, те су му се населиле у зглобовима и костима,
а затим – и у плућима... Саветујем, наговарам да пошаљу дечака у болницу. Стари нешто неодређено гунђа. Сазнајемо да је мали болестан већ
две године. Лечили су га дуго „бајањем”, а затим пак одвезли у болницу.
Тад га је још болела само нога у колену. У болници су му ставили гипс,
па су га пустили кући. Требало је да се дечак опет одведе на преглед кроз
три месеца у болницу, али дед није хтео да чека, него је сам скинуо малом
гипс пре времена. Лечење је било прекинуто и болест је наставила свој
ток, те је захватила и друге зглобове... У току зиме задружна сестра обилази често малог болесника, саветује његову мајку, деду и остале укућа49

АБиХ. КБУ ДБ. Поверљива архива, пр. бр. 586/36.
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не. Али – узалуд. Стари неће да чује за болницу, него се хвали како лечи
дечака травама и како му је већ боље. На пролеће старац дотера унука на
преглед у задругу, јер га је заболело грло... Испод великог шешира једва се
види мало напаћено лице, боје воска. Скида се, те видимо костур превучен танком жуто-бледом кожом. У плућима – сви могући хрипови, пућно
ткиво у распадању; у гркљану и ждрелу – на бледој слузокожи – гризилице. Туберкулозне клице пошто су се намножиле у својим гњездима – у
болесним зглобовима детета – преплавиле су цео његов организам, уништиле му плућа, и населиле се у гркљану и ждрелу. – Прегледајте га па
дајте му лекове за гушу, а ако немате лекове, – да идемо даље – каже стари
зловољно. – Прекасно је чича, не може га сад нико излечити, – одговарам, и не могу да се не уздржим да не прекорим за ранији нехат. – Шта
сам ја крив, – љути се стари – криви су они лекари, што су га рђаво лечили, њих треба казнити! – Речи му прекида кашаљ. Чича пљује на под и
опанком растрљује испљувак.”50
Незнање и здравствена некултура били су веома распрострањени у
селима ваљевске области, што се и види према сведочењу ветеринара Душана Васиљевића објављеном у часопису Здравље – Здравствени покрет,
бр. 6 из 1938. године у чланку Прва помоћ: „Цепио сам говеда у дворишту… наједном нека вика, дечији плач: домаћиново псето угризло дете
из комшилука… видео сам како жена домаћинова уз помоћ једног детета
обара пса на земљу и како нешто сече ножем на њему. Помислих да хоће
да га убију… Али преварио сам се, јер је то био почетак једног начина
како се лечи угриз пса. Одреже се чуперак длаке са пса који је ујео и то
најбоље са врата; длака се спали и са тим пепелом се заспе рана. Да би
рана што сигурније зарасла, узме се зрно пасуља, расцепи на два дела и
сад се једна половица метне на рану, и умота крпом. Успех лечења зависи
од тога да ли се пасуљ залепио за рану или није. У првом случају рана
зарасте, а ако пасуљ спадне, рана ће се дати на зло. Начинио сам раствор
за раскуживање рана и упутио их да дете одмах одведу лекару. Исто село
има свог лекара већ више до 10 година… Овакво указивање помоћи треба назвати последња помоћ а не прва помоћ.”51
На основу случаја који се десио 1931. године у ребељској општини, где
је у року од 50 дана умрло четрдесет четворо деце од безначајних дечјих
болести, може се констатовати да је у селима ваљевског краја била тешка
здравствена ситуација. Сличан случај десио се у селу Брежђу исте године, где је осамнаесторо деце умрло од грипа за месец дана. У листу Глас
Задружна реч, бр. 13, 30. јун 1939, 163. Лекар из здравствене задруге у Словцу
др Наталија Ратхољц је аутор текста.
51
Здравље – Здравствени покрет, бр. 6, год. 1938, 96.
50
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Ваљева пише: „Брежђе је сиромашно брдско село без саобраћаја удаљено од вароши и редак је сељак који у овом времену има 100 динара, без
које суме не сме ни поћи за лекара и лекове у варош и зато тај свет лече
врачаре а како га лече то се види и чује по кукњави која се разлеже по нашим селима ових дана. И док су наше вароши пуне лекара који још мало
не држе сензвале за довођење пацијената, дотле читави крајеви, стотине
општина немају лекара и умиру као муве без лечења.”52
У ваљевском крају сељак није ишао код лекара не само зато што је
био непросвећен, сујеверан или што му је здравствена култура била на
веома ниском нивоу, није ишао, јер су путеви били лоши, а лекари и
болнице сувише удаљени од његовог места становања и јер су лекарске
услуге за њега биле веома скупе. Живот обичног човека на селу био је
јефтинији од хране коју је производио, а смрт се лакше подносила од
свакодневних тешкоћа живљења, па је стога и смртност на селу била
много већа него у граду.
У листу Глас Ваљева, др Радован Мијушковић даје у чланку Село и
медицина, анализу смртности деце на селу и у граду: „Од сто новорођенчади на селу умре прве године око 25, а у вароши око 15… варошке
мајке су просвећеније и упућеније у гајење одојчади, лекарска помоћ им
је увек при руци, највећим делом времена се посвећују гајењу и подизању
деце, итд… Сељанка је на првом месту радница, сарадница свом мужу у
земљорадњи па тек онда мајка, супруга и домаћица.”53
Није мушкарац у ваљевском крају носио на леђима свој дом, иако је
био задужен за његово формирање и имао званично носећу улогу. Жена
је одржавала целу кућу која је била на њеним леђима, била је задужена за
све кућне послове, и морала је да рађа децу, да се брине о њиховом васпитавању, и да ради све пољске послове, као и мушкарци.54 Рађала је тада
жена и више од десеторо деце, јер се надала да ће јој можда свако друго
или треће опстати. Мучила се, понижавала, молила мужа или старешину
задруге за комад нове одеће, да јој болесно дете одведу код лекара, стизала да прва устане и последња да легне, и поред свих обавеза које је имала
и које је свакодневно извршавала, и које су јој наметнуте, успевала је да
буде темељ куће.
Недостатак здравствене културе, недовољна просвећеност, лоша исхрана, очајни хигијенско-стамбени услови живота, били су узроци велике смртности у ваљевском крају у првој половини XX века. Болнице
и здравствене задруге радиле су на просвећењу локалног становништва
Глас Ваљева, бр. 11, 15.III 1931, 3.
Глас Ваљева, бр. 10, 11.III 1934, 2.
54
Димић, 1997, 55.
52
53
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ваљевског краја, и покушавале су да смање стопу смртности нарочито
код деце, али су сви напред наведени чиниоци, условили да се, у поједним деловима ваљевског краја, живот становника и његове навике нису
мењале десетинама година уназад.
Summary
From all institutions important for normal daily life in the town of Valjevo, health
institutions suffered the biggest loss in the Great War, as they had lost ⅔ of medical
personnel. But despite this, it seems that only health institutions were on the same
level as European health institutions, all owing to the expertise of medical personnel,
trained abroad, mostly in the period between the two world wars. This is evident on
the basis of information on successful operations which were firstly done in Valjevo, in
comparison to the Drina Province or the Kingdom of Yugoslavia. There is a big difference
between the rural population andtown inhabitants in reference to hygiene habits, diet
and health generally. Lack of health culture, the distance of health institutions and
primarily the poverty of the rural population, resulted in high mortality rates in country
side, while the situation in town was better. When compared – the number of hospitals
and capacity in the town of Valjevo in relation to the number of people it covered, with
number of hospitals and capacity in Drina Province and the Kingdom of Yugoslavia,
one can easily conclude that the capacities of self-governing hospital in Valjevo were
not sufficient. On the other hand, it is knownthat during the period of the Drina
Province, over 30% of hospital capacity was almost always vacant, and that mortality
in the former Valjevo area was higher than in other provinces, which leads us to the
conclusion that the rural population of Valjevo region prefered to treat themselves or
at the teller or a quack, and that the last option, when nothing more could be done in
their own healing, was going to the doctor. Inhumane apartment hygienic conditions,
poor diet, lack of education, poor health culture and infectious diseases were a result
of the above and that eventually caused high mortality rates. Children who were the
least responsible for these social conditions, most have suffered. Life was cheap, hard
life thought everyone to deal with death more easily, women were the pillars of the
households, and as it is hard to say, but these terrible social and health conditions in
some parts of the Valjevo region did not change for a longest time.
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ХАРИ ШИХТЕР – НЕМАЦ У ПАРТИЗАНИМА 1941.
Апстракт: Овај рад приказује немачког војника Харија Шихтера који је августа 1941. године пребегао у Посавски партизански одред. Описано је Шихтерово бекство из болнице и долазак у одред и дат осврт на значење речи пребег и
дезертер. На основу сећања сабораца и литературе приказан је боравак Харија
Шихтера у партизанима и борбе у којима је учествовао. Посебно је описана његова погибија. Дат је и осврт на немачке радове у којима је писано о њему.
Кључне речи: немачка војска, Хари Шихтер, пребег, партизани,

HARRY SCHICHTER – GERMAN PARTISAN IN 1941
Abstract: This paper presents Schichter, a German soldier who defected in August
1941 to Posavina Partisan Detachment. Paper describes Schichter`s escape from the
hospital, his arrival to the Detachment and overall meaning of the word defection and
desertion. All is based on the memories of comrades, as well as on literature describing
Harry Schichter`s stay in the partisans and the battles in which he participated. His
death is also described. Paper contains references to German papers in which it is
written about him.
Keywords: German army, Harry Schichter, defection, partisans.

Увод
У свим ратовима дешава се повремено да војник, више њих, ређе читаве јединице пребегну (пређу) на другу, непријатељску страну. Најчешће се то дешава кад се рату назире крај и види да сопствена војска губи
рат, а ређе када војник промени своја уверења па због тога пребегне на
страну дојучерашњег непријатеља. Због тога је врло необично и ретко да
је један немачки војник у Србији већ августа 1941. године пребегао у партизане. А управо то је урадио Хари Шихтер (Harry Schichter) припадник
неке немачке јединице у Београду.
Шихтер је тиме и својом каснијом судбином скренуо пажњу на себе,
па је после Другог светског рата више аутора писало о њему. Најинтере91
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сантнији су књиге, текстови и кратке изјаве сабораца Харија Шихтера: др
Јулке Мештеровић, Милосава Бојића, Јована Поповића, Јована Пенчића
и Миливоја Ковачевића, Сретена Карића, Саве Вићентића. Стипе Сикавица је 1981. у листу Народна армија објавио чланак Хари никс натраг,
који има пет делова. Никола Илић је 1986. објавио књигу о Немцима у
партизанима под називом Хари и другови у којој је један есеј под називом
Хари Шихтер. Милорад Радојчић је 1995. у листу Напред у чланку под
називом Немац у партизанској униформи, писао о Шихтеру. Међутим,
Чедомир Миндеровић1, који је такође био у Посавском партизанском
одреду у својој књизи За Титом, уопште не помиње Шихтера.
Како о Харију Шихтеру у Србији нема сачуваних докумената и фотографија, на основу наведених текстова и неколико дела која имају карактер извора, овде се говори о Харију Шихтеру али и даје осврт на пребегавање. При томе су сведочанства сабораца критички посматрана у складу
са препорукама из литературе.2
Бекство из војске и одлазак из Београда
Хари Шихтер, је рођен 20. јануара 1921. године у Берлину, где је, према
сопственом казивању имао сестру и мајку, и стрица комунисту. Презиме
и име, неуобичајени за Немачку, указује на вероватно јеврејско порекло.
Према његовом казивању саборцима, пре рата је био студент медицине,
али то треба узети са резервом, јер је због његових година, тешко вероватно да је могао почети студије пре 18-те године када је избио рат (1.
септембра 1939) и он био мобилисан.
По опису саборца Јована Поповића3 „Био је мршав, витак, пегав, бела
лица, јако плаве косе и једва видљивих обрва над бледоплавим, жустрим
очима, [...] Приметио сам да му је лице врло покретљиво: сваки мишић
му је играо као да има свој засебан живот. [...]
Био је дечак, у ствари право дериште, тај немачки потпоручник, авијатичар и тенкиста. Са осамнаест година ушао је у крваву и чудовишну
ратну пустоловину, која му је с почетка годила, док је рат за Немце још
изгледао као пробитачан спорт. Просто је био војник од главе до пете –
војник који воли ратнички посао и не разуме смисао рата.”4
Чедомир Миндеровић (1912-1966), писао новеле и песме, у партизанима од
1941, после рата на разним дужностима.
2
Хасанагић, 1954; Lekić, B, Memoarska građa kao istorijski izvor, u Kačavenda, P,
1987, 81-100,
3
Јован Поповић, (1905-1952), песник и приповедач, члан КПЈ, у партизанима од
1941, после рата покренуо Књижевне новине и био њихов уредник.
4
Поповић,1971, 31-32
1
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Изгледа да је пре Београда био у Скопљу, Сарајеву и Бечкереку. Нејасно је зашто је променио свој став о немачкој војсци, па је извршио неку
саботажу или диверзију, због које је осуђен на смрт. Да би привремено
одложио стрељање прогутао је сапун и добио желудачни и цревни поремећај, па је смештен у београдску болницу, под стражом. Приликом
шетње побегао је из болничког круга и са неким пролазником који му је
помогао умакао потери у београдским улицама. Повезао се са београдским илегалцима који су га после неколико дана са једном групом извели
из града и одвели партизанима.
„По налогу члана ПК Цане Бабовић, Јудита Аларгић је из Београда
одвела у Посавски НОП одред Харија Шихтера, немачког војника који се
крајем августа упознао са групом скојеваца на Звездари и изјавио им да
је социјалиста, да хоће да напусти немачку војску и да ступи у партизане;
прихватио га је с великим ризиком Бошко Милановић и крио га на тавану куће у Прешевској улици 104, док Света Стојановнћ није обавестио
Цвијету Милошевић, а она вишу везу, после чега је добијена сагласност
ПК да се може пребацити у одред.”5
Јулка Мештеровић пише да се Хари о бекству договорио са неким радником, који је пролазио поред болнице, а случајно знао немачки, па га је
сутрадан сачекао у Карађорђевом парку, помогао да побегне, а потом и
повезао са београдским илегалцима.
„Истог дана (7. августа нап. Б.М.) у одред је стигла и група коју је предводио Велизар Вељовић. С њима је био и Хари Шихтер, млади немачки
официр, авијатичар, који је успео из болнице у Београду да ухвати везу
са илегалцима и изрази жељу да иде у партизане. После провере добио
је везу за одлазак у одред. Ту групу је из Београда довела Јудита Аларгић, курир и борац Посавског одреда.”6 Бојић пише да је и човек који је
помогао Харију да побегне, такође дошао у Посавски одред и да се звао
Милош Петровић.7
Тако је Хари Шихтер, у шуми у околини села Грабовац код Обреновца,
постао партизан Посавског одреда, чији командант је био Коча Поповић.
Међутим, према изјави Милана Димитријевића, који је сачекао ту
групу, њу је предводио Радомир Марковић Гембеш, који му је показао
Немца Харија. Био је: плав, витак, млад човек, осредњег раста, живахних
покрета.8
У исто време када и Хари у Посавски одред је, са другом групом, дошао Јован Поповић који је знао немачки, па се обратио Харију, који је до
Београд у рату и револуцији 1941-1945, 478
Бојић, 1987, 195;
7
Милош Петровић, рођен 1916, Ниш, погинуо 31. августа у нападу на Уб.
8
Sikavica, 4. jun 1981.
5
6
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тада само ћутао и много пушио. То га је подстакло на брз и жив разговор
и објашњавање своје ситуације: „Знаш ја сам Немац. Избегао сам смрт, а
можеш да замислиш како је то кад недељама живиш у неизвесној ситуацији да ће те стрељати као нечасног војника, као издајника. Остао сам
ипак жив. Али ја сам Немац и осећам се друкчије него ви. Ви сте пошли
против туђина за своје ослобођење, а ја сам дошао у сукоб са својим народом. Није то исто. Али, сада сам с вама, и остаћу уз вас. Остаћу, у то
буди сигуран. Знаш, ја се борим за Интернационалу – рекао је то и погледао ме значајно, као неко дериште које изговара велику реч чији прави
смисао и не разуме...
– А жив нећу пасти никоме у руке.”9
Оваква изјава потврђује да је Хари Шихтер имао јасну свест о тежини
свог преступа у односу на немачку војску али и шире – у односу на своју
припадност немачком народу.
Податке да је био официр-потпоручник, тенкиста и авијатичар, такође треба узети са резервом, најпре јер је премлад за тај чин, а потом јер
су те две војне специјалности искључиве. Како су саборци навели да је
вешто руковао оружјем, а нарочито аутоматским, највероватније је био
пешадинац. У Београду је од јуна 1941. до пролећа 1942. војну службу
обављао 734. пешадијски пук 704. дивизије којем су била придодата два
батаљона пешадијских стрелаца. Највероватније је припадао некој од тих
јединица, које су имале задатак поседања окупираних територија и одржавања реда.
Заједно са осталим новопридошлим партизанима положио је заклетву 11. августа. Текст заклетве је изговорио на немачком језику у чему му
је помогао Јован Поповић.
Појмовно и правно одређење пребегавања
За то што је Шихтер урадио у српском језику постоје две речи: дезертер и пребег.
Дезертер према речнику10 значи: војни бегунац; особа која пребегне:
издајица, а користи се и реч дезертерство: дезертирање, бежање из војске, из борбе. Овај појам постоји и у другим језицима. У енглеском то је:
desert (1), али и escape (2) и desertion (3). Немачки језик према речнику11
има врло сличну реч – Deserteur (1), а постоје и речи: Fahnenflüchtige (2)
и Überläufer (3).
Поповић, 33
Речник српскохрватскога књижевног језика, књига прва, 1967.
11
Ђукановић и други, 2013.
9

10
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Пребег према речнику12 значи: онај који је пребегао преко границе или
к непријатељу, бегунац, а постоје и речи: пребегање, пребегавати, пребеглица, пребегнути и пребећи. Ова реч на енглеском се такође каже
desert, док се за то значење у немачком језику користе речи: Überläufer
(1), Deserteur (2) и Flüchtling (3).
У савременом српском језику13 постоје обе ове речи али је значење
шире одређено, јер су тумачења за: дезертер – а. војни бегунац, б. онај
који избегава вршење своје грађанске или друштвене дужности; онај који
напушта своја убеђења, положај, друштво и сл. (обично из нижих побуда), издајица, а за пребег – 1. бекство преко границе; бег, прелазак из једне у другу зајединицу, 2. човек који је починио бекство преко границе или
из једне у другу заједницу. И овде се наводе слични облици: пребегавати,
пребеглица и пребегнути, али и даје нешто другачије тумачење за реч
пребећи – 1. бежећи прећи преко нечега ~ преко границе, 2. прикључити
се другој (супротној) страни, придружити се противнику ~ у противнички табор.
Са свим наведеним речима и њиховим значењима може се описати
поступак Харија Шихтера. Овде међутим посебно треба указати и на значења: напуштање својих убеђења али и издајица, јер и су у његовом случају и она присутна, у зависности са које стране се његов случај посматра. За партизане – Србе, он је пребег, али у основном значењу те речи.
За Немце, он је дезертер у пуном значењу те речи, што подразумева и
издајник.
Даље треба имати у виду значење речи дезертер у војсци. Она је присутна у свим језицима кроз читаву историју. Дезертерство је за све војске
врло опасна појава и све војне организације и народи је строго кривично
и морално осуђују и углавном кажњавају смрћу. Изузетно на затвор од
више година.
За потпуно историјско и шире разматрање Харија Шихтера и његово
дезертирање – пребегавање важно је и утврђивање узрока.
„Узроци дезертирања су бројни. Редак је случај да је дезертирање
последица само једног узрока. Оно резултира из стицаја више разлога
и околности које мотивишу личност за доношење одлуке да дезертира.
Деловање појединих узрока зависи и од тога да ли се ради о мирнодопским или ратним условима. Најважнији општи узроци дезертирања су:
негативан став личности према војној обавези, односно према циљевима
рата, неприлагођеност војној организацији и војничком животу, психички поремећаји личности у ратним условима, пропагандни и психолошки
12
13

Речник српскохрватскога књижевног језика, књига четврта, 1971.
Речник српскога језика, 2007.
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утицај противника, страх од одговорности због неизвршења задатка или
учињеног кривичног дела, деморализација личности условљена губицима или општом неповољном ситуацијом у којој се нашла јединица.”14
На основу исказа сабораца о особинама и Шихтеровом понашању,
може се претпоставити да се он одлучио на саботажу, а потом и на дезертирање из више наведених узрока, осим последња два – Немци у августу
1941. нису имали губитке, а ни ситуација није била по њих неповољна.
Суштинско је при том да његова личност није могла више да подноси оно
што су радили Немци – нападали друге земље, разарали их и поробљавали и наносили им велике војне и цивилне губитке.
У Посавском партизанском одреду
Шихтер је био у 1. чети, Посавског партизанског одреда.15 После почетних сумњичења био је опште прихваћен од стране осталих бораца.
„Сви су партизани сумњали у њега, али ускоро, после неколико акција, Хари постаде свима симпатичан. У борбама са Немцима био је вешт.
Кад му се пружила прилика, довикивао им је, псовао их, изражаво мржњу према нацизму. Са жаром је ишао у диверзантске акције. Био је добар партизан.”16
Убрзо по његовом доласку у Посавски одред, група партизана извршила је 14. августа у селу Скела, напад на немачки аутомобил, 3. чете 64.
рез. Полицијског батаљона, убила једног поручника и три наредника и
бацила их у Саву, а ауто запалила.17 Хари се искрено радовао тој акцији и
читао личну пошту немачких војника, која је била у аутомобилу.
Учествовао је и посебно се истицао у свим борбама које је водила 1.
чета. Тако је у једној од првих својих акција, у другој половини августа,
убио двојицу Немаца и заробио пушкомитраљез. Касније се непрекидно
храбро борио. Сретен Карић је посебно запамтио храброст Хари Шихтера 23. августа у селу Грабовац: „Били смо скривени у кукурузима – Хари
се приљубио уз земљу па не дише, а видим спреман је на скок као стегнута опруга. Кад су фашисти наишли на нишан његовог пушкомитраљеза,
распалио је по њима. Али, и Немци су брзо реаговали. Развили су се за
борбу, и стали да бију по нама. Хари се тада диже, па истрча из кукуруза
на једно стрниште и из стојећег става сипа рафалима. Невероватна храVojna enciklopedija 2, 1971, 424
Бојић, 1987, 610;
16
Мештеровић, 1968, 59
17
Немци су сутрадан за одмазду довели 50 талаца из Београда и у селу их стрељали заједно са још 15 мештана. У селу Скела запаљено је 50 кућа.
14
15
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брост! У једном часу ми се учинило чак да је погођен, али он је муњевито
залегао у бразду кад је почело да шишти око њега.”18
Већ сутрадан, 24. августа 1941. у селу Дрен, партизани су напали неке
Немце који су се сунчали. Описујући ту борбу Јулка Мештеровић помиње Шихтера: „Наш Хари је сјајан у борби, просто кидише на Немце, хоће
да их гони.”19
31. августа у зору 1. чета ППО извршила је неуспео напад на Уб. Неки
борци су се били успаничили и побегли из борбе. Бојић пише да их је
Хари љутито псовао „Ти никс партизан.”20
Напад на брод Краљица Марија
Шихтер се посебно истакао у нападу на брод Краљица Марија, 9. септембра поподне у близини села Ушће. Акцију је извела патрола и један
број бораца из чете. Мећу њима је био и Сава Вићентић, који је о акцији,
рекао: „Био сам у бусији, на обали, на погодном месту, пошто је наша
обала уздигнутија. Кад је брод стао Хари Шихтер се први снашао. Он је
пушкомитраљез забацио на леђа, акробатским скоком се ухватио за врхове гране, спустио се у чамац, усмерио га ка броду и принудио посаду да
доплови ка нашој обали.”21
Јован Пенчић који је учествовао у заробљавању брода пише да је у
томе најважнију улогу имао вођа патроле Шаровић који је наредио да се
пуца на брод, који је потом стао. Вештим командовањем створио је утисак да партизана има много више и наредио капетану да брод притера уз
обалу.22 Када су се посада и путници искрцали и са брода узето све што
је требало партизанима и народу, како Печић пише, брод је уништен, на
следећи начин: „Са нама је и Хари, Немац који је дезертирао из Хитлерове војске и дошао код нас. Сматрао је себе комунистом и беспрекорно се
борио против немачких фашиста. Он узе велики чекић и поче да лупа по
броду. Не да, каже, Немцима ништа. Желео је да Хитлерова ратна машина што пре посустане. Лупао је чекићем и псовао као да удара по самом
Хитлеру. Око њега се окупило доста сељака. Свима је било мило што баш
Хари разара брод који служи Немцима. [...]
Стигло је наређење да по истовару брод уништимо. Хари је тражио да баш
он то учини. Придружило му се још неколико другова. Хари даде упутства
где, шта и како треба прелити уљем и бензином. На крају је укључио сиреSikavica, 18. jun 1981.
Мештеровић, 1968, 60.
20
Бојић, М, Борба код Уба, у Митрашиновић, 1984, 255-256.
21
Sikavica, 25. jun 1981.
22
Penčić, 1964, 481-484.
18
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ну брода и наредио да сви изађу напоље. Сви смо очекивали шта ће на крају
бити. Било нам је жао овог лепог брода, али га нисмо могли сачувати, јер би га
непријатељ употребио против народа.
Зачу се команда да се сви удаљимо са брода. Хари је у утробу брода
бацио бомбу и заклонио се, али до експлозије није дошло. Бомба је била
једна од оних које смо нашли по јаругама па није експлодирала. ,Бацај,
Хари, партизанку’ довикну му Драга Вуковић. Хари извади бомбу облог
облика, изрецкану на површини, израђену у Ужицу. Не прође неколико
секунди кад одјекну експлозија. Букну пламен и поче обухватати брод.
Кроз густе облаке дима чуо се писак сирене...
Брод Краљица Марија потпуно је изгорео, а огарављена гвожђурија остала је да вири из воде близу обале Саве.” (Посавски партизани су
поред овог, потопили још неколико бродова у близини Обреновца, па је
саобраћај Савом потпуно престао.)
Вест о овој акцији стигла је у Ужице до врховног команданта Тита који
је за ту акцију у Билтену Врховног штаба изрекао похвалу:
„Изражавамо наше признање и похвалу за примерну храброст партизана Посавског партизанског одреда Хариа Н., бившег немачког војника. Осим више храбрих потхвата, Хари се нарочито истакао кад je сам
у моторном чамцу, са пушкомитраљезом у руци заробио на Сави један
путнички брод са више непријатељских војника и официра и већом количином хране за опседнуту немачку војску у Шапцу.”23 Ту похвалу борци Посавског одреда читали су 16. октобра, када им је стигао Билтен.
Борбе у септембру и октобру 1941.
Око 13. септембра Штаб одреда је спровео блокаду Обреновца. Водови 1. чете добили су наређење да заузму положаје у полукругу, уз сам
Обреновац, од Саве до Колубаре.24
17. септембра, сви водови 1. чете су добили нови распоред на положају од Стублина преко Грабовца до Скеле, на коме су сачекали напад
непријатељских јединица. [...]
На периферији Обреновца, у насељу Бошњаци, Немци су на кратко застали. Борци 1. чете су отворили изненадну ватру на њих, а затим се повукли. Том приликом један немачки војник је погинуо, а два су рањена.25
20. септембра 1. чета је окупљена у селу Кожуару ради краћег одмора и
анализе протеклих акција. После два дана, 22. септембра, од 1. чете формиран је 1. Посавски батаљон. Хари је био у 2. воду 3. чете.
Зборник, 1949, 81, (Билтен бр. 7-8 1. октобар 1941.)
Бојић, 1987, 140
25
Исто, 1987, 145
23
24
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Крајем септембра, док је био у једној патроли, замало је пуцао на друга Мићу који је био изашао испред, да га саборац није повукао за лакат.
„Опсовао је нешто на немачком језику и промрмљао: ,Ја путала, тела упити Мића!”26
Током октобра одред је водио честе борбе са непријатељима и кретао
се по селима западне Тамнаве. Једно време су боравили и у селима на
обронцима Цера. 27. октобра вођена је велика борба са Немцима, али Уб
није могао бити одбрањен, па се крајем октобра одред по батаљонима
налазио у ширем реону Коцељеве. Да би се борци мало развеселили приређиване су приредбе и игранке на којима су свирали Цигани тог краја.
Необично понашање
Више пута током свог боравка у партизанима, а нарочито у августу и
септембру, Хари Шихтер, понашао се необично.
Најпре се то испољавало кроз његов брз говор, па кроз необичне покрете. Једном, како прича његов саборац Миливоје Ковачевић, Хари, после доброг обеда: „хитро ђипи на ноге, затрче се, направи салто на ледини, после се ухвати за грану, па онако висећи, на рукама, поче скакати са
гране на грану, с дрвета на дрво...”27
Необичне покрете описао је и Поповић: „...скакутао је као мајмун, с
дрвета на дрво, ходао на рукама, изводио вежбе с пушком, које су задивљавале с обзиром на његов витки готово крхки стас. То танко, дечачко
тело било је гипко и челично оно је ојачало од немачког дрила и у напорима двогодишњег ратовања...”28
Када би се у даљини зачуо авион хитро се пењао на дрво, осматрао
који авио лети, да ли је транспортни или ловац-бомбардер „Штука” од
које се треба склањати.
„Са догледима, пиштољима, машинкама, митраљезима, опходио се
као дете с омиљеном играчком, а у исти мах и као војник коме је оружје
најмилија ствар. А новајлијама је нежно објашњавао особине оружја. Волео је да се лепо облачи, па је набавио неке официрске копоране, летњи
и зимски, и, утегнут опасачем, о којем је висио добар пaрабелум, накривљене шајкаче, изгледао је као неки војник-кицош са америчког филма.”29
Носио је вунене чарапе црвене боје и говорио да је то комунистичка
фарба.
Bojić, 1969, 49
Sikavica, 11. jun 1981.
28
Поповић, 1971, 35
29
Исто, 1971, 40
26
27
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Иако је био врло храбар, Поповић пише да није волео хвалисање, и
исмевао је такве, па чак и свог помоћника у бекству из болнице Милоша
Петровића, кога је због хвалисања звао „грлати”. Стао би пред хвалисавца, правио гримасе, плазио се и длановима подражавао клепетање.
Међутим његове емоције су се брзо мењале, па се, када је Милош после неколико дана, погинуо у нападу на Уб, растужио и кајао.
Остао је упамћен и по необичним српско-немачким реченицама:
Хари никс фашист... Хари комунист; Хари никс натраг; Никс полако...
Никс натраг; Хари се борити против фашиста док носи глава на раме.
Јулка Мештеровић, 6. септембра 1941. бележи проблематично понашање Хари Шихтера: „После акције у којој су заробљена два фолксдојчера и један агент, партизански суд је сву тројицу осудио на смрт. Партизани који су одређени да изврше пресуду нису знали своју дужност:
Дозволили су да им се Хари прикључи и преузме извршење казне. Хари
је учинио велику грешку: вешао је осуђенике, па их је онесвешћене спуштао на земљу и враћао свести (поливао их водом). А када се они освестише настављао је са мучењем.
Случајно сам се затекла у близини када је Коча критиковао Харија да
је недостојно партизана да врши зверства, да искаљује животињску мржњу према заробљеном непријатељу.
– Друг командант је у праву – каже Хари. То ми је остало од Хитлеровог васпитања. Друг командант каже треба да научим да се бијем. Трудићу се.
Много му је импоновао Коча својим ставом.”30
Касније, као да је сазрео и променио се под дејством атмосфере у партизанској чети, па није испољавао необичности. Међутим као необичност треба узети и то што је био неустрашив, храбар и брз у борби, у којој
се није чувао и пуцао из стојећег става.
Интересантно је да је почетком октобра био исцрпен сталним борбама, ослабио, и нерви му попустили, због чега је био послан у партизанску
болницу у село Миличиницу. О томе партизанска лекарка др Јулка Мештеровић-Пантић у дневнику за 3. октобар 1941. пише: „Коча ми је послао Харија да се у болници одмори и опорави. Хари је нервозан. Забранио му је да иде у борбу. Он се вајка: ‚Послао ме командант да љуштим
кромпире у болници. Разумите ме. То не могу. Хоћу да се бијем, нисам
кукавица...’”
У свом необичном и кратком партизанском животу Хари је променио
и свој однос према женама. При доласку у Посавски одред у разговору
са Јованом Поповићем исказао је нека своја груба војничка искуства са
30

Мештеровић, 1968, 61
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женама, које је сретао у рату. Показивао је и неке ласцивне фотографије.
Вероватно због тога у почетку није разумео партизански мушко-женски
однос и етику. Врло брзо је међутим прихватио поштовање према партизанкама-другарицама и често помагао болничаркама. Запала му је за око
партизанка Дара Тадић, којој је већ у првим борбама био погинуо муж,
због чега је била тужна. Међутим Хари је запазио њене лепе црне очи и
висок стас и она му је постала симпатична, па је чак мислио да је у њу заљубљен. Поповић је тој његовој необичној партизанској љубави записао:
„Знао је да се код нас није смела водити љубав. Али је ту љубав зато носио
у себи, и она је унела нешто озбиљно у његову површну природу.” Касније
је поцепао оне фотографије.
Погибија
Крајем октобра и почетком новембра, дошло је до промена у саставима чета, неки борци су прекомандовани, неки су погинули, а неки постали командири. Хари је све тешко подносио јер је у томе препознавао
настајање војске са дисциплином и односима од којих је био побегао.
Крајем септембра била је почела немачка офанзива против партизанских одреда у луку Саве и Дрине и дуж тока Колубаре. Под немачким
притиском Посавски одред морао је да напусти Коцељеву и да се повлачи
ка планинама. У том повлачењу две чете су заостале у реону села Оглађеновца да штите одступницу осталима. Немци су 7. новембра наишли за
њима из правца Коцељеве. Партизани су њихов напад сачекали у Оглађеновцу у засеоку Ерачко гробље. Дошло је до оштре борбе о којој је Хари
Шихтер погинуо заједно са још 13 партизана. Преживели саборци изнели су о томе кратка али упечатљива сећања.
Милосав Бојић пише: „На тренутак Хари Шихтер је унео затишје у
њиховом строју. Узвикнуо је на немачком језику: Убијајте официре фашисте! Овде се народ бије за своју слободу! Не дамо вам напред!”31 Међутим они су непрекидно тукли положаје партизана, топовима, бацачима и
из митраљеза и пушака.
Миливоје Мића Ковачевић, је био сведок Харијеве храбре борбе и погибије: „Знам, био сам с његове леве стране, на другом крају гробља. Тукао је пушкомитраљезом из стојећег става, гласно псујући Немце. А онда
га је посекао рафал. Пао је.”32
После неколико дана, Јован Поповић је сазнао за Харијеву погибију од
Богдана Јаковљевића33, који му је на питање шта је са Харијем одговорио:
Бојић, 1987, 369.
Sikavica, 2. jul 1981.
33
Богдан Јаковљевић, рођен 1917, Вукићевица, Обреновац, студент, предратни
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„Хари? Нема га више. Својим сам га рукама држао кад је издахнуо. – Застао је и нехотице учинио покрет рукама. Тако, загледан у руке, наставио
је: Видео сам кад је пао погођен у слабину и заронио своје танко лице у
тамнавску земљу, чупајући грчевито руком прегршт полусмрзнуте траве.
Борио се до последњег даха. Кад сам му пришао и придржао га, погледао
ме је широко отворених очију без обрва и с муком се насмешио, као да је
намигнуо: Хари никс натраг, а?”34
Према изјави Лазара Теофиловића, датој Сикавици 1981. године, тело
Харија Шихтера нађено је у воћњаку Богосава Тимотића. Мештанин Јездимир Лазаревић (1921) казао је аутору овог рада, новембра 2015. да
су Немци после борбе, у засеоку Тошићи стрељали 22 недужна сељака.
Претпоставља се због тога што је у тој борби неко од Немаца био рањен
или погинуо. Подаци у Споменици35 показује да су Немци тада у Оглађеновцу извршили стравичан злочин, јер су убили 22 недужна мештанина: 9 мушкараца, 9 жена, и 4 деце, од којих чак 11 чланова фамилије
Тимотић, 3 фамилије Петровић, 4 фамилије Теофиловић, и по једног из
породица Андрић, Димитрић, Ивановић и Митровић. Како су деца – две
девојчице старости 12 и 4 године, и два дечака – један од 2 године, а један
беба рођен 1941. тај злочин је још страшнији. Уз то, једна жена је убијена
тако што је жива затворена у кошару и спаљена.
Главнина Посавског одреда се повукла преко Осладића, Осечине и
Остружња према Пецкој, остављајући погинуле.
„У борби код Оглађеновца погинуло је 13 бораца 1. посавског батаљона: Живорад Голубовић из Обреновца, Драгослав Марковић из Вукићевице, Живорад Рафајловић из Стублина, Мојис Бенвенисти из Београда,
Хари Шихтер из Немачке, Милентије Јаковљевић из Вукићевице, Тихомир Спасојевић из Љубинића, Крста Голубовић из Обреновца, Димитрије Миклош из Београда, Раденко Гавриловић из Орашца и Војислав
Црвенковић из Ушћа.”36
Погинуле партизане сељаци су после три дана сахранили у близини
погибије на Ерачком гробљу. 1957. године они су ексхумирани и пренети
у заједничку гробницу у центру Ваљевске Каменице. На спомен плочи
пише да је ту сахрањено 23 партизана али нема ни једног имена.
У Обреновцу на споменику изгинулим борцима у НОБ нема имена
Харија Шихтера. Једна улица у Обреновцу је 1976. године добила име Харија Шихтера али је после 2000-те преименована у Арчибалда Рајса.
члан КПЈ, политички комесар 3. чете, 1. ПБ, заробљен фебруара и стрељан у Бањичком логору 20. августа 1942.
34
Поповић, 1971, 50
35
Милосављевић, 1995, 116-119
36
Бојић, 1987, 372,
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Немци о Харију Шихтеру
У Зборницима НОР-а (Том I, књига 1, део Документи немачких и квислиншких команди и установа; Tом XII, књига 1, Документи немачког
рајха 1941) ни у једном документу се не помиње Хари Шихтер. Можда се
неки документи налазе у Војном архиву или на микрофилским ролнама
докумената немачких јединица, али они нису били доступни аутору.
Међутим у неколико радова немачких аутора, на немачком језику помиње се Хари Шихтер.
Најпре је 1966. децембарском броју часописа „Armeerundschau –
Magazin des Soldaten”, који је излазио у Берлину, на 4 стране објављен
чланак: Der Deutsche vom Posavsker Bataillon. Трeба имати у виду да је овај
часопис излазио у тадашњој Немачкој Демократској Републици (DDR).
Доста касније, 1991. године, у опсежном раду Das Bild des deutschen
Widerstandes gegen Hitler In (ex-) Jugoslawien, Carl Bethke, је обрадио све
југословенске ауторе и њихова дела у којима је писано о учешћу Немаца
на територији Југославије у Другом светском рату. На 10-тој страници,
наводи Харија Шихтера и књиге Јована Поповића и Николе Илића у којима су они писали о њему, дате у литератури овог рада. Bethke при томе
не даје никакав свој кометар.
Потом су Heinz Kühnrich и Franz-Karl Hitze, 1997. године, у књизи
Deutsche bei Titos Partisanen 1941-1945, на шест страница описали боравак Харија Шихтера у партизанима, на основу писања Јована Поповића.
Na osnovu podataka iz „Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der
nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht”,
они наводе датум Шихтеровог рођења и тврде да је припадао некој јединици Panzer-Aufklärungs-Abteilung 3 (3. Оклопне дивизије).37 Ипак још
треба истражити немачке изворе о Харију Шихтеру.
Summary
In the first year of World War II in Serbia, total 4 defects of German soldiers to
the partisan side were recorded: Johan Prisel came from Liberec, Czech Republic,
joined Toplice Partisan Detachment and was killed on November22/23, 1941 in the
village of Veliki Šiljegovac near Kruševac; August Heller from Linz, Austria, joined
Čačak Partisan Detachment and was killed by the air bombs near Kraljevo in October
1941; Alojz Hornišek from Vienna, joined Ozren Partisan Detachment, was killed on
November 26, 1941 in the village of Jošanica, near Sokobanja and Harry Schichter
from Berlin, joined Posavina Partisan Detachment, died on November 7, 1941 in the
village of Oglađenovac near Valjevo.
37
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All of them stand as bright examples of rejection - rejection towards criminal war of
German army and people towards Serbian people, and although they were considered
as traitors in Germany, at that time, then in 1941, now they are an honor to Germany.
Harry Schichter stands out from these four people, because he was from Germany
and because he fought against his own countrymen with special zest. This revolution
came to him during two years he fought with Germans, as immature, young man.
Seeing what was happening, he realized he did not want to continue committing
crimes against innocent people. His first form of resistance were internal diversions,
but then he was discovered and was sentenced to death. He managed to escape and join
partisans. There he was quickly accepted, because of his bravery and strong animosity
towards Germans, simultaneously showing remarkable military skills. One of his ways
of fighting was also persuading his ex-comrades to turn against their officers, urging
them to stop and explaining them that the partisans are only people fighting for their
freedom
He was odd in many ways, but he gained sympathy of all in Detachment. He even
became somewhat famous throughout Sava and Tamnava, and even beyond. His name
was familiar even to peasant children. There were stories recounting his heroism and
mischief, his oddity. Supreme Headquarters commended him in their Bulletin.
Probably he did not take his action too lightly, being that he had some mental
problems in one period, but this could be easily triggered by hard conditions and
lifestyle of partisans during warfare. He changed as a man, he became more serious,
emotional, rejected those foolish army understandings of sexuality and even briefly
felt his first, pure love towards one partisan girl, although their love could never be
fulfilled.
He never stood away from his beliefs. During his last fight, he was brave, maybe
braver than ever. He was killed by his own countrymen, while protecting retreat line
for his new comrades. Altogether with his companions, he was buried in Serbian soil,
but the monument has no names on it – not Serbian, nor his.
During the War, the stories about him kept alive the memory, which was later
passed to newspaper articles and books. Although one street in Obrenovac bore his
name, and some publications were written as well, Harry Schichter`s shining example
of resistance to fascism originated from German ranks slowly fell into oblivion. This
paper contains all available sources and literature at this moment and is published in
professional journal in order for Harry Schichter to gain historical dimension and
maybe be inspiration for further research.
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УДК= 622:929 Финеј

[Александар Кале Спасојевић]

ФИНЕЈ – ЕНГЛЕСКИ РУДАРСКИ ИНЖЕЊЕР У ВАЉЕВУ И
ОКОЛИНИ КРАЈЕМ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
Апстракт: У раду се говори о Финеју, енглеском рударском инжењеру.
Крајем XIX и почетком XX века пословао је у Ваљеву и околини. На основу
написа у штампи осветљена је мало позната страна његовог пословног и приватног живота.
Кључне речи: Подгорски рудници, рударски инжењер, Ваљево, Ребељ, Градац, хидроцентрала, електрификација

FINEJ, ENGLISH MINING ENGINEER IN VALJEVO AND ITS
SURROUNDINGS AT THE END OF XIX AND BEGINNING
OF XX CENTURY
Abstract: This paper is about Finej, who was English mining engineer. At the end
of XIX and beginning of XX century he worked in Valjevo and its surroundings. This
paper is based on newspaper articles and highlights less known sides of his business
and private life.
Keywords: Podgorina mines, mining engineer, Valjevo, Rebelj, Gradac, hydro
electric power plants, electrification

У Народној библиотеци, у Правди од 7. фебруара. 1910. године, бр.
38/3, у рубрици Ваљевска хроника, написан је текст о г. Финеју, енглеском
рударском инжењеру који је више од деценије, крајем XIX и почетком XX
века, пословао у Ваљеву и околини, који је на крају запао у дугове. Текст
преносимо у целости. Нису то биле једине невоље г. Финеја. Друге новине су објавиле вести о нападима хајдука на њега вршећи пљачку и изнуду.
Уједно, сажећемо сва сазнања Финеју до којих се дошло истраживањима
о електрификацији Ваљева.
„Пре неки дан продавато је за дуг Управи Фондова електрична централа г. Џ. Финеја, једног добродушног Енглеза, који већ дужи низ година
живи у нашој средини. Жалосно је било погледати г. Финеја, који је свог и
туђег капитала сручио неколико милијона динара у непосредну околину
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ваљевску, како беспомоћно седи, немогуће наћи себи пријатеља, да ово
дуговање регулише, те да до продаје не дође. Па ипак у последњем часу
доброг г. Финеја не остави срећа. Нађе се један човек, који му притече
у помоћ и избави га од пропасти. Тај човек беше г. Јоца Владимировић,
трговац овдашњи и ја му, у име лепог гласа Ваљеваца, на овоме добром
делу овако јавно благодарим“.1
Ј. Р. Финеј (Finney)2, енглески рударски инжењер у Србију је дошао,
како наводи Даница Милић у својој књизи „Страни капитал у рударству Србије до 1918.“ (Београд 1970) 1892. године као стручни представник Silver Minning Company, а због сређивања техничко-технолошких проблема у рудницима олова Пречица и Љута страна код Рипња.
Претпоставља се да је Финеј, као управник, био у Рипњу до 1896. године,
када прелази у ваљевску Подгорину ради истраживања могућих рудних
налазишта.3 Његове истраживачке радове финансира енглеска фирма
Podgora-Minning Concession4. Овај финансијски конзорцијум поставља
Ј. Р. Финеја за управника на Вису. Он је своје истраживање лоцирао у
атару села Брезовица које припада Срезу ваљевском, у једном шумовитом потоку под Јакљанским висом, на око 1000 м надморске висине. Уз
помоћ локалне радне снаге, којој је овај ангажман добро дошао, отпочео
је са крчењем шуме, градњом прилазних путева, нивелацијом терена за
постављањем топионице, управних и осталих зграда, као и допремањем
и постављањем рударско-топионичарске опреме. Свечано пуштање у
рад рудника и топионице на Јакљанском вису обављено је 10. јуна 1897.
године, на дан обележавања 60 година од крунисања енглеске краљице
Александрине Викторије (1819–1901).
Гости Ј. Р. Финеја били су окружни начелник г. Мутавџић, командант Дринске дивизије, подгорски капетан г. Срећковић, шефови свих
окружних и среских надлештава у Ваљеву, председници неколико сеоских општина са својим многобројним сељанима и други виђенији
грађани овог краја. Свечарску атмосферу употпуњавало је присуство
Правда, 7. фебруар 1910, бр. 38/3.
Тачно име овом, за Ваљево и ваљевски крај, заслужном Енглезу не знамо. Узимамо за аутентичан његов потпис стављен у Првостепеном суду у Ваљеву 11.
јуна 1902, а он се тада потписао: Ј. R. Finney. У документима налазимо наше домаће облике његовог имена као Ђорђе и Јосиф. Иако је дуго боравио у Србији,
није знао српски језик – користио је преводиоце за пословне разговоре и при састављању правних докумената. Осим матерњег енглеског, говорио је француски.
3
Видети у: Даница Милић „Подгорски рудници у XX веку” , Гласник МИАВ, бр.
36/2002, стр. 37-38.
4
Од рударског одељења Министарства народне привреде Краљевине Србије
концесија је добијена за три рудна поља и експлоатацију 493 ха државне шуме.
1
2
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војног оркестра Дринске дивизије. Водоосвећење је обавио свештеник
грачанички г. Васа Поповић, уз асистенцију учитеља из Поћуте г. Милије Петровића. Потом је пуштена у рад парна машина, која је покренула
остала постројења.
Током свечаног ручка, коме су присуствовали сви гости, говорили су
Ј. Р. Финеј и окружни начелник г. Мутавџић. Најлепши и најсадржајнији
говор, посвећен Ј. Р. Финеју, одржао је старина Илија Мојић, сељак из
Брезовице, негдашњи посланик Народне скупштине и човек који је Финеју скренуо пажњу на рудне могућности ваљевске Подгорине. Из његовог говора наводимо следеће:
„Брате и пријатељу наш, ти од ових горских дубрава, где пре тебе друговаху само међеди и вуци, направи читаво насеље. Где се пре чујаше
само хук совин и урлање гладног вука, ти створи људско станиште, где
стотинама нашег сиромашног света ради и зарађује. Неколико година
нас град туче, али што нам Бог, ваљда због наших грехова, одузе, ти нам
даде да на другој страни зарадимо. Хвала ти брате и кришћанине. Живео
нам много лета и дај боже да твојим примером пођу и још многи твоји
просвећени и имућни земљаци!“5
Са проценом количине бакарне руде на Вису није имао среће. Морао је потражити ново налазиште које би оправдало уложени капитал.
У исто време долази и до промене акционара (13. јуна 1898. године)
који су и даље Енглези, а којима се придружује једна српска финансијска групација под именом Српски синдикат бакра „Оријент“. Ј. Р.
Финеј остаје и даље директор. Ново налазиште бакарне руде морало
се пронаћи у близини већ подигнуте топионице на Вису – нађено је у
Ребељу.
Проценивши да је у Ребељу пронађено значајно налазиште бакарне
руде са 10% садржине бакра, Финеј финансира изградњу пута до топионице на Вису у дужини од 15 км. Ископана руда преношена је помоћу
коњских товара. До великог пожара, новембра 1900. године, када је до
темеља изгорела топионица, истопљено је око 1000 тона бакарне руде. На
вађењу и преносу руде било је запослено 500-600 људи.
Последице пожара Финеј је покушао да санира уз помоћ иностраних
финансијера, међутим у јеку највеће активности око обнове производње долази до промене власништва над рудницима и топионицом, које
преузима француска финансијска групација. Финеју се захваљују на дотадашњем раду и он постаје житељ Ваљева са својим новим пословним
активностима.6
5
6

Вечерње новости, 15. јул 1897. бр. 163/3.
Вечерње новости, 18. (30.) август 1901, бр. 226/4.
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***
Активност српске хајдучије није мимоишла ни Финеја. Јануара 1900.
Године провалили су хајдуци у управну зграду рудника на Вису и из његове канцеларије однели 280 динара у готовом, хартије од вредности, револвер, сребрни сат и разне ствари у вредности од око 200 динара.7
Још једном ће Ј. Р. Финеј имати сусрет са хајдуцима. То ће се догодити
неколико година касније, тачније 17. октобра 1904. године у селу Градац
код Ваљева. Дружина познатог хајдука Калабића, која је у то време харала
на простору Букова и Таора, одабрала је за своју жртву Финеја, од 1901.
године власника и директора хидроцентрале на реци Градац, у атару села
Градац крај Ваљева. Дошавши у зграду централе, хајдуци су тражили
2000 динара, а када им је он рекао да толики новац не поседује, оглобили
су га узимањем једног часовника и револвера, запретивши му да новац
спреми. Финеј им је рекао да то не може учинити, јер нема новца. По
одласку хајдука, уследила је његова пријава властима у Ваљеву, па је организована потера.8 Резултат те потере за Калабићевом дружином била је
погибија хајдука на Буковима. О овоме налазимо податке у београдским
новинама Самоуправа бр. 296/4, од 18./31. децембра 1904. године.
Неколико дана по упаду Калабићеве хајдучке дружине у зграду хидроцентрале и млина, Вечерње новости у броју 292, од 22. октобра (4.
новембра) 1904. године, доносе текст под насловом „Жалосна појава“ у
коме између осталог пише:
„Најнепријатнији утисак учинио је глас о разбојничком нападу на г.
Финеја, шефа електричне фабрике у Ваљеву. Када је ауторитет власти
у нашој земљи тако ниско пао, да зликовци упадају у варош и изнуђују
од имућних људи новац, онда се ничем добром не можемо надати. Ово
су појаве за размишљање. У Србији је данас лична и имовна безбедност
потпуно угрожена.
(...)
До сада је било толико разбојништава и убистава да је било довољно
времена да се предузму потребне мере. Разбојнички напад на г. Финеја
усадиће у душу грађана српских уверења да су данас остављени милости
разбојника и да сами треба да се бране. О томе колико углед наше земље
због овог трпи у иностранству нећемо ни говорити. После оваквог разбојништва, извршеног над имућним странцем у нашој земљи, страни ће
свет добити уверење да код нас влада мафија.“

7
8

Вечерње новости, 15. јануар 1900, бр. 15/3.
Самоуправа, 19. октобар (1. новембар) 1904, бр. 244, стр. 3.
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***
Без обзира што је време углавном проводио на просторима Ребеља и
Виса, у рудницима и топионици, Финеј је стамбено био везан за Ваљево.
У току својих боравака у вароши, учествовао је у животу ваљевске чаршије и друговао са виђенијим Ваљевцима. Са таквим статусом, могао је
да организује парастос енглеској краљици Викторији (1819–1901) у ваљевској православној цркви, у присуству многобројних грађана на челу
са окружним начелником. На парастосу су чинодејствовали сви ваљевски свештеници.9
Др Даница Милић, у својој већ наведеној књизи „Страни капитал у
рударству Србије до 1918.“, сматра да је Финеј, својим стручним и финансијским активностима, намеравао да ваљевски крај претвори у рударски
и административни центар западне Србије.10
Ову своју констатацију Даница Милић поткрепљује следећим активностима Финеја у Ваљеву: да је имао намеру оснивања (?) – изградње
електричне централе на реци Градац ради обезбеђења погонске енергије
за прераду бакра, припреме других зграда у Ваљеву, намењених канцеларијама управе рудника, магацинима и становима за стручњаке. Чини
се да је могуће да је Финеј у својим плановима имао све ове наведене
објекте, изузев градње хидроелектричне централе на реци Градац, пошто
је Матија Ненадовић, ваљевски индустријалац, поседовао сагласност
Општине ваљевске за њену градњу још од јуна 1895. године.11 Матија Ненадовић је 1897. године започео градњу хидроцентрале у Ваљеву коју је
завршио 27. априла (9. маја) 1900. године.
Прве вечери електрифицираног Ваљева, 9. маја 1900. године, у мрежи
под напоном био је само део од могућих 150 сијалица и три „боген-лампе"
(производила је јаку светлост на принципу сагоревања два угљена штапина различитих полова чије је трајање горења било од 10 до 15 часова,
обично снаге од 5, 6, 8 и 10 ампера, односно од 500, 600, 800 и 1000 свећа).
Производња једносмерне струје остварена је помоћу турбине снаге 50
коњских снага и динамо машине од 12 киловата. Од 150 сијалица које су
давале Ваљеву електричну светлост највише их је било од 10 и 16 „свећа",
а врло мали број од 25.
У импресији о осветљеном Ваљеву аутор чланка у „Вечерњим новостима“ пише: „Ваљево претставља ноћу једну чаробну слику... Ваљево од
тог дана (20. априла 1900) тако рећи плива у мору светлости. Нарочито је
чаробна „Београдска улица". У дужини од километар и по има она врло
Вечерње новости, бр. 16. (29.) јануар1901, бр. 16
Милић, 1998, 37-38
11
Спасојевић, 2000
9
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велики број сијалица и све у једној линији. Када се у вече пусти струја
види се само једна ватрена линија, која толико изгледа дивније, што се та
линија укршта или иде упоредо са другим светлосним линијама из осталих улица. Нарочито је диван поглед са Брђана и многи грађани вечером
се пењу на вис, да уживају у том дивном призору...“ Ову тираду аутор
завршава похвалом: „Може се само власницима честитати на овако дивном градском осветљењу, нашто су им сви грађани захвални“. У априлу
1901. године динамо машина за производњу једносмерне струје замењена је генератором за полифазну струју, снаге 36 киловата. Уградњом генератора веће снаге одмах је повећан и број сијалица прикључених у мрежу. На крају 1901. године тај број се кретао око 320. Ову реконструкцију
Матија је извршио помоћу капитала Ј. Р. Финеја, рударског предузимача
подгорског рудника бакра „Ребељ“, који је од маја 1901. године постао и
сувласник електране и варошке мреже.
Септембра 1901. године, Матија се повлачи из фирме: предузеће откупом прелази у власништво инж. Ј. Р. Финеја. Од тада ове обавезе према Управи фондова, Матији Ненадовићу и његовој браћи преузима нови
власник Финеј. Мала потрошња електричне енергије у Ваљеву, изградња
хидроцентрале у Дегурићу капиталом браће Фегели из Београда и велика издавања за подмирење преузетих обавеза, довели су Ј. Р. Финеја до
стечаја. То се догодило 1910. године. Нови власници прве хидроцентрале
у Ваљеву и у Србији постали су браћа Фегели, швајцарски држављани
настањени у Београду.
Када је дошло до преговора између Матије Ненадовића и Финеја, и
шта је овог другог, већ финансијски осиромашеног после пожара у руднику „Ребељ“, навело на размишљање да купи хидроцентралу, не знамо.
Са ове дистанце можемо само да претпоставимо да је Финеј, највероватније, до те мере заволео Ваљево и Ваљевце, да је занемарио неке
економске показатеље и ушао у још једну промашену инвестицију.
После свих пословних промашаја и немилих догађаја Финеј се повукао са пословним плановима из Ваљева и околине. Не знамо када је напустио Ваљево и Србију. Умро је пре 1929. године.
Summary
The paper is about Finej, English mining engineer. He came to Serbia in 1892 and
soon became manager of the consortium Podgora-Mining Concession. At the end of
XIX and beginning of XX century, he worked in Valjevo and Podgorina. This paper is
based on newspaper articles and highlights less known sides of his business and private
life. Although he lost substantial amount of money at the beginning of the XX century
in the ambitious task of the exploitation of copper in Podgora mine "Rebelj", he soon
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afterwards bought hydroelectric power plant in Valjevo. This project also failed. On
several occasions he was a victim of robbery and extortion. We do not know when he
left Valjevo, Serbia. He died in 1929.
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ПРИЛОГ КВАНТИФИКАЦИЈИ ЖРТАВА ДРУГОГ СВЕТСКОГ
РАТА У ВАЉЕВСКОЈ ОПШТИНИ, 3.
Апстракт: Чланак се бави утврђивањем броја жртава Другог светског рата
у ваљевској општини и наставак је истоимених текстова објављених у претходна
два броја Гласника. Ради се, највећим делом, о подацима који до сада нису били
објављивани (402 имена). У овом броју, објављени су подаци за још 254 лица.
Углавном, то су припадници поражених војних формација (Српска државна
стража, Југословенска војска у отаџбини, Српски добровољачки корпус, четници К. Пећанца), који су страдали током рата и непосредно по његовом завршетку. Коришћени су подаци до којих је аутор дошао бавећи се овом темом, као и
подаци Комисије за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. Подаци
су објављени по азбучном реду назива места из којег су потицали и за сваку
жртву је наведен извор.
Кључне речи: жртве, ликвидација, стрељан, осуђен на смрт, нестао.

CONTRIBUTION TO QUANTIFICATION OF THE VICTIMS
OF WORLD WAR II ON THE TERRITORY OF MUNICIPALITY
OF VALJEVO, 3rd PART
Abstract: Main topic of the paper is investigation and determination of the
number of victims during World War II on the territory of the municipality of Valjevo
and is continuation of the same name articles published in the previous two numbers
of Herald. Articles represent, for the most part, data that has never been published
before until now (402 names). On this occasion, data for another 254 persons is being
published. Basically, these people were members of the defeated military formations
(Serbian State Guard, Yugoslav Army in the Homeland, Serbian Volunteer Corps,
K. Pećanac Chetniks), who died during the war or immediately after its completion.
Author used the data gathered during research on this topic, as well as data from
the Commission for secret graves for murdered after 12 September 1944. The data is
published in the alphabetical order in reference to the place from where victims were
and each victim data has reference of the data origin.
Keywords: victims, liquidations, executed, sentenced to death, disappeared.

Прилогом у овом броју, обухватили смо лица која су страдала као припадници Српске државне страже, Добровољачког покрета, Југословенске војске у отаџбини, четника Косте Пећанца, као и лица која су стре114
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љана од стране нове власти у последњим месецима рата и непосредно по
његовом завршетку – 254 лица (нису обухваћена имена 182 лица која су
стрељана 1944/45, а која смо објавили у Гласнику 44, 2010). Обухваћена су
и лица која се нису вратила из рата и која су се водила као: „нестали“. У
највећем броју случајева, ради се о припадницима ЈВуО, који су страдали
негде у Босни- или у сукобу са партизанским јединицама и усташама,
или као жртве тифуса. Коришћени су подаци Комисије за тајне гробнице убијених после 12. септембра 1944. (у даље, тексту: Комисија), као и
подаци до којих је дошао аутор овог чланка. Из назива Комисије се види
ограниченост у њеном раду (бавила се само лицима која су страдала у
последњим месецима Другог светског рата и непосредно по његовом завршетку). Такође, у извештајима Озне ретко где се може наћи и место
страдања жртве. Овим чланком, и жртве поражене стране су, осим броја (најчешће, преувеличаног) у разним послератним хроникама, монографијама, зборницима, фељтонима и сл. – добиле и имена. Тако слика
неких значајних догађаја (на пример, ослобођење Ваљева 1944) постаје
потпунија. Наиме, до сада се у описима различитих догађаја претеривало
и некритички односило, зависно од тога ко је био аутор чланка. Домаћа
историографија је партизанске победе глорификовала и преувеличавала,
док се у дијаспори претеривало са бројем лица која су страдала у послератној освети ратних победника и неселективним ликвидацијама. У оба
случаја, навођене су цифре од неколико хиљада страдалих лица, али без
конкретних имена и поузданих доказа.
Разрачунавања су отпочела у јесен 1941. и трајала су током целог рата.
И као што то бива у сваком грађанском рату, и овде су искључивост, застрањивања и мржња пратили све зараћене стране. Страдали су и они
који су покушавали да се држе по страни, неки сасвим случајно, а неки
из слепе освете. Знатан број лица, до чијих података смо дошли, а која су
страдала у логорима, или су стрељана од стране немачких казнених експедиција, из неких разлога, такође, била су препуштена забораву. Неки
примери разрачунавања употпуњују досадашња сазнања и стереотипе о
актерима грађанског рат на просторима Ваљева и његове околине.
Међу првима које су партизани стрељали 1944, нашао се и Вукадин
Табаковић (56) из Бачеваца, са уобичајеним образложењем – „колаборант“. Занимљиво је да је обострана нетрпељивост трајала од самог почетка рата, што се види из сачуваних докумената. Наиме, Ваљевски партизански одред је још 5. августа 1941. године упутио врло оштро писмо
Табаковићу. У писму се каже: „Ми смо упутили једну групу наших другова да те доведу за таоца, пошто нам од народа стиже много жалби да
вршиш издајнички рад и да потказујеш непријатељу ко су и где су народни борци као и ко су њихове породице. Не нашавши тебе код куће,
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наши људи су узели твога унука, те да и ти осетиш ону тешку бригу
која мори нас и наше породице и наш народ. Према твоме унуку неће
се предузимати никакве мере, све дотле док наше породице не буду
здраве и читаве. Твоје је да употребиш твој утицај и поверење које си
нажалост стекао код непријатеља, да се обуставе сва прогањања наших породица“.1 (подвукао М.Б). Групу која је одвела Вукадиновог унука
предводили су Радивоје Јовановић и Александар Јовановић. Табаковић
се писмом обратио Драгојлу Дудићу, пославши и 1000 динара за откуп.
Партизани нису узели новац, али су вратили унука, уз пропратно писмо
пуно оштрих упозоравајућих речи.2
Табаковић је стрељан 20. октобра 1944. на Петом Пуку. У једном сличном писму, које је НОО 1941. упутио командиру жандармеријске чете
у Ваљеву, између осталог, стоји: „...Нарочито наглашавамо да ћемо без
милости уништити вас и ваше породице у случају да се ова дивља хајка за нашим невиним породицама настави...“3 (подвукао М.Б).
Ово је само један пример братоубилачког разрачунавања, који показује да није све било црно-бело, да су злочини, застрањивања и служење
свим средствима, карактерисали све зараћене стране. Слични су и следећи примери.
У своме рукопису „Јунаци сувоборског друма“, фељтониста М. Марјановић опширно описује ликвидацију скоро целе породице Цвијовић
из Ваљева. Брата и сестру Наду и Марка, ликвидирали су Раша Варагић, син ваљевског општинског позивара Велисава (са Косанчића венца), Матија Павићевић и Срећко Милићевић. Преобучени у жандарске
униформе, ухватили су их у њиховом стану, потом саслушали у партијском штабу у Робајама, а онда стрељали у Причевићу. Оптужени су
због сарадње са окупаторском влашћу. Нешто касније, убијен је и отац
Павле негде у Бачевцима (мајка је страдала у логору). Завршавајући
причу о овој ликвидацији, аутор је подвукао да је одред „за месец дана
ликвидирао осам немачких агената и других 20 издајника, љотићеваца
и шпијуна“.4
О ликвидацији Николе Кушаковића и Николе Обрадовића (20) из Лесковица, у пећини која се налази наспрам манастира Ћелије, писао је М.
Госпавић у хроници села Богатић. Убио их је Мићо Кузмановић из Бујачића. Да би акција била што уверљивија, Кузмановић је, наводно, дезерМИАВ, Збирка преписа, к-5, Архива Комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, 7.
2
Исто, к-8.
3
МИАВ, Збирка преписа, к-2.
4
МИАВ, Збирка откупа, к-7.
1
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тирао из војске, а онда се прикључио одметницима, искористио погодну
прилику и ликвидирао их.5 Исти аутор наводи и податак да је убиство
председника НОО Г. Лесковице Милоша Марковића, које је 27. маја 1947.
извршио Никола Кушаковић, наручио шеф ваљевске Озне Миодраг
Драган Ђурић! Наводно, био је незадовољан односом Марковића према
ухапшеним земљацима.6
Веселиновић Милосава и Веселиновић Властимира са Мравињаца
партизани су стрељали јер су „осумњичени да су четници“, а њиховог комшију Граовић Живка су одвели са Мравињаца у Крчмар, где
је „мучен и заклан од комуниста“.7 Четничког четовођу из Вујиноваче Светомира Петковића убили су четници због сумње да сарађује с
партизанима. Ралетић Станимир из Јошеве је „заклан од Тамнавског
партизанског одреда 10. октобра 1941. у Кршној Глави“ (опширнији
прилог о Стевану Бороти, команданту партизанског одреда, види у
Гласнику 47, 2013.) а Јанковић Јордан је „погинуо бранећи Ваљево од
партизана“. Митровић Михаила из Лесковица су партизани поставили за сеоског кмета, али су га стрељали јер „није хтео да их помаже материјално нити да извршава њихова наређења“, а Савић Радоја,
родом из Маковишта, комунисти су ухватили у Лелићу, „одузели му
4000-6000 динара и потом стрељали“.8
Неки обрачуни испреплетани су са нерашчишћеним односима међу
члановима породице или међу суседима. Партизани су, у кратком временском року, у јесен 1941, ликвидирали два брата: Миладина и Стојадина Лазаревића из Ваљева. Званични разлог је био: сарадња са окупатором. Из писма њихове мајке Петрије, које је упутила команданту
Колубарског четничког одреда поручнику Душану Томашевићу, откривају се још неки детаљи. Миладина је убио извесни Чедо „Швајцер“ из
Пецке, наговоривши га да крене својим мотором у Косјерић по шећер
(пошто је Миладин држао Градску кафану у Ваљеву). Лазаревића су на
препад ухватили, а потом спровели у Причевић, где је убијен. Његов
брат Стојадин је пошао да га тражи. Али, док се распитивао за братовљеву судбину, и он је ухваћен, а потом по наређењу М. Пантића и
В. Пиперског, стрељан (убио га је извесни Драго Нешић из Ликодре
код Крупња). Мајка је за Миладинову смрт оптужила и снаху Радмилу,
М. Госпавић, Село Богатић ваљевски, Ваљево, 2008, 135-139.
Исто, 138. У Споменици палим борцима и жртвама фашистичког терора у општини Ваљево 1941-1945, на стр. 62, наводи се да је"убијен мучки од стране одметника-четника" у Богатићу.
7
Матична књига умрлих Лелић (МКУ)1936-1946.
8
МКУ Бранковина 1941-1949, МКУ Лелић 1936-1946.
5
6
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„која је била у вези са зборашем Властимиром Радовановићем, књижаром из Ваљева“, као и саучеснике у његовом хватању браћу Живорада
и Славка Арсенијевића из Ваљева. Очајна мајка, молила је четнике да
похватају и казне кривце.9
Било је случајева стрељања због класичне пљачке и отимачине, која
је вршена над сељацима. Тако су партизани стрељали седморо људи из
Богатића и из Равња 31. јануара 1942, а бројна је документација у којој
поједини четнички команданти покушавају да спрече пљачку, претећи
смртном казном. Тако су четници, 16. децембра 1943. године стрељали
у Причевићу Јаковљевић В. Животу, из тог села, као и Грујичић Радоја
и Јаковљевић Б. Живојина из Беомужевића због крађе („као лопове“).10
И окупациона власт је прогањала и кажњавала разбојнике. У Ваљеву су
због разбојништва 1943. стрељани Стојан Петровић из Г. Трешњице, Живорад Стојановић из Д. Лајковца и браћа Мишић из Миличинице. У извештају председника Равногорског одбора Г. Буковица о стању у селу, наведено је да су „комунисти 1941. насилно терали људе да ступе у њихове
редове, да су поједина домаћинства опљачкали узимајући сву покретну
имовину, проглашавајући их за петоколонаше и издајнике“. Приликом
проласка кроз село, „скидали су са сваког ко је имао добре ципеле и одело“.11 Познато је да су партизанске јединице, на почетку устанка, приликом напада на жандармеријске станице и општине, редовно односиле и
касу са новцем.
Није опраштано ни својим дојучерашњим партијским саборцима. Радована Ломића, свршеног матуранта Средње пољопривредне школе, потом активног члана Скоја, партизани су стрељали јер је променио идеолошко опредељење после преваспитања у Заводу у Смедеревској Паланци. Наиме, Ломић је одбио да се придружи партизанским јединицама,
због чега је стрељан у околини Младеновца 1944.12
Према тврдњи М. Карапанџића, после уласка партизана у Ваљево,
стрељања су вршена и уз зид кафане „Босна“ („Дрина“). Жртве су убијане и ударцем чекића у потиљак, а међу егзекуторима, предњачили су
„Драган Ђурић, Дуле касапин, Мома шофер и др“.13 Старији Ваљевци се
добро сећају главних актера тога времена и највећих стратишта, о чему
смо писали у Гласнику број 44 (2010).
МИАВ, Збирка фото и ксерокс копија, к-13.
МИАВ, Збирка преписа, к-4. За сва три лица у Споменици је наведено да су
„убијени од четника“ и сврстани су у жртве рата.
11
Исто, к-12.
12
Бранислав А. Жорж, Завод у Смедеревској Паланци, Београд, 2006, 241.
13
М. Карапанџић, Време патњи и страдања, Лејквуд-Охајо, 2007, 18.
9
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Прилог квантификацији жртава Другог светског рата на подручју општине Ваљево, 3.

Завршавајући са објављивањем имена страдалих, нисмо завршили
са даљим истраживачким послом. Архиви, литература, штампа, сеоска
гробља, крију податке за још жртава, нарочито, оних из прве три године
рата. Наравно, ту су и потомци страдалих који могу допринети успешнијем истраживању. До сада су, на пораженој страни, идентификоване 1022
жртве. Ако се овом броју додају и подаци који су објављени у поменутој
Споменици (2192 лица), долази се до цифре од 3214 жртава, са подручја
ваљевске општине.
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ЧЕСТИТКЕ ГРАЂАНА ВАЉЕВА СРПСКИМ ВЛАДАРИМА
У ПЕРИОДУ 1894-1911.
Честитке државних органа и грађана српским владарима у 19. и почетком 20. века биле су честа појава на политичкој сцени Србије. Из
ових докумената можемо да сазнамо о језичкој синтакси оног времена,
о утицају владара на политички и друштвени систем, о важним политичким дешавањима o и у крајњем случају о систему вредности прохујалих времена. Честитке грађана Ваљева посвећене српским владарима
су из периода од 1894. до 1911. године. У оригиналном тексту су без
било каквих ознака, а да би их лакше сврстали дали смо у заглављу време њиховог настанка. Наилазимо их написане на квалитетном папиру,
са великим бројем потписника, али смо их нашли и у концепту; често
се оваква документа врло мало разликују у форми којој су написана
или по рукопису. Имамо случајева са су писма писана у два примерка.
Поједини рукописи су у лошем стању. Ми смо их дали целокупне, онако
како су пронађени, са правописним грешкама. У појединим случајевима текст је написан нечитко, до неразумљивости, или је оштећен, па
смо те делове текста стављали у заграде. Сачувано је 26 честитки, од
којих 22 дајемо препис у целости, а четири се понављају. Надамо се да
тиме ови документи нису изгубили од своје поруке, нити од аутентичности.1
Њиховим величанствима краљу Александру Првом
Узвишеној Краљици српској Драги
Београд
Грађани града Ваљева, усхићени неописивом радошћу, хитају да Вашим Величанствима најсрдачније честитају данашњи свечани чин, ВаМеђуопштински историјски архив (МИАВ), Фонд: Општина града Ваљева
(ОГВ), А/2 1915-1918 година кут. инв. бр. 167, без фасцикле.
1
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шег ступања у брак, којим ће осигурати будућност Дома Обреновића и
ујамчити сталност у државном животу народа српског.
Честитајући Вам данашњи, по цео народ српски значајни чин, изјављујемо Вам своју поданичку верност и оданост, желећи да Ваш будући
живот цвета слогом, срећом и задовољством, а на срећу народа српског.
У то име из дубине наших срца узвикујемо:
Да живи његово величанство
Краљ Александар први
Да живи дична краљица Драга.
У потпису Мих. Д. Павловић
Начелник округа ваљевског
са 129 угледних грађана вароши
(1900)

La Majeeste’ Pierre I
Roi de Serbie
Petersburg
Građani grada Valjeva ushićeni neopisanom radošću hitaju da Vašem
Veličanstvu najsrdačnije čestitaju današnji svečani čin stupanja u brak Vaše
svelte kćeri Njenog Visočanstva Princeze Jelene sa Njegovim V. Princom
Jovanom,2 želeći da Njihov budući život cveta slogom, srećom i zadovoljstvom
na sreću Uzvišenih Roditelja na sreću bratskog Ruskog i Srpskog naroda.
U to ime iz dubine naših srca uzvikujemo:
Da Žive Visoki Mladenci,
Da Žive Uzvišeni Roditelji
Da Živi Ruski i Srpski narod
(1911)

Комаданту Активне војске Његовом величанству
Краљу Милану
Ниш
ваше величанство!
Честитајући у дубокој понизности вашем величанству данашњу славу
Дома Обреновића желимо од свег срца, да Вас свемогући Бог поживи
здрава и крепка, како би са својим огромним искуством у служби свога
узвишенога сина господара и краља (...) да свети и узвишени Дом ВелиУ питању је руски кнез Иван Константинович, унук руског цара Николаја I.
Принцеза Јелена је у Русији била позната као Јелена Петровна Романов (нап. аут.)
2
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ких Обреновића, бројно умножен слави славу у Душановој старославној
престоници Скопљу.
Живио обновилац и ослободиоц Краљевине Србије
Начелник округа
Мих. Д. Павловић и
92 одборника и грађана вароши Ваљева
(1899)

Њеном Величанству Краљици Наталији
Бијариц
Грађани вароши Ваљева сматрају за своју нај светију поданичку и грађанску дужност, да данас, на имендан своје Узвишене и светле Краљице
Матере, која је увек са материнском и истинском љубављу волела свој
народ. (...) поздрави Ваше Величанство са искреном жељом да Вас премилостиви Бог дуго година поживи на дику и понос српског народа, чија
сте Краљица, и да вас у скоро поздрави на српском земљишту.
Ваљевци из дубине душе кличу:
Живело Њено Величанство Краљица Мати
Живела Српска Краљица Наталија
Председник Суда Драгутин Атанацковић и
23 одборника и чланова Општине ваљевске
(1894)

Његовом величанству
Александру I
Краљу Србије
Грађани града Ваљева честитају вам овом приликом спасење живота
вашег узвишенога оца краља Милана комаданта активне војске (...) вазда верни дому Обреновића председник суда Комаданту активне војске
(...) краљу Милану (...) Грађани града ваљева, вазда верни дому Обреновића овим хоће да Вам честитају спасење живота од злочиначке руке.
(1899)

Његовом Величанству Краљу Србије Александру I
Грађани града Ваљева из дубине душе радују се за срећно спасење живота Вашег Узвишеног Височанства од злочиначке руке
Живио Краљ
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Грађани града Ваљева из дубине душе радују се за срећно спасење живота Вашег узвишенога (...) његовог Величанства краља Милана комаданта активне војске од злочиначке руке.
Живио Његово Величанство Краљ.
Живио Његово Величанство краљ Милан
У име грађана
председник Општине и посланик за Град Ваљево
Марјан Л. Бирчанин
(1899)

Његовом Величанству
Краљу
Александру I
Београд
Увијено у црне заставе град Ваљево у најдубљој понизности моли
Ваше Величанство, да прими и искрено саучешће ваљеваца у тешкој тузи
за Вашим изгубљеним узвишеним оцем Његовим Величанством Краљем
Миланом. Уверени смо да на данашњи дан цело српство Бога моли да дарује рајски мир Благоупокојеном Краљу Милану а Вама утеху за Великим
губитком.
Начелник округа
Таса Кузмановић,
Чланови и Одборници општине и
101 грађанин у потпису
(1901)

Његовом величанству
Александру I
Краљу Србије
Ниш
Грађани града Ваљева, и овом приликом на данашњу нову годину,
вазда верни дому Обреновића, у понизности подносе честитања своме
узвишеном и омиљеном Краљу, са најтоплијом жељом да Га Бог поживи много година на срећу и славу свога светлог дома и целог српског
народа.
Живео краљ Александар
Живео Његов узвишени родитељ
Краљ Милан комадант активне војске
У име грађана Ваљева
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Окружни начелник
Мих. Д. Павловић и
Чланови и Одборници Суда укупно 26 на броју
(1899-1900)

Његовом Величанству
Краљу српском
Александру I
Београд
Свечани дан „ Цвети“ није само празник хришћански већ и нарочити
светли дан Обреновића и верних им Срба.
На данашњи дан смело подигнуто у вис „Таковска застава“ још чвршће стоји у рукама потомка Милоша Великог наше узданице Српског
краља Александра I.
Дај Боже, да дочекамо да са њом, а у свога Високог Заставника и Господара, скоро посетимо границе Душанове.
И сад и увек из свег срца кличемо:
Живео Његово Величанство Краљ Срба
Александар I
Живела Њено Величанство
Краљица Драга
Начелник округа
(потпис нечитак) и
Чланови Суда и одборници (35 на броју)
(1902)

Његовом величанству
Краљу Александру I
Преко г. Министра иностраних дела
Београд
Ваше величанство!
Приликом данашње славе Твога краљевског Дома Молимо Те премили Краљу Господару, да (...) примиш наше свесрдно поданичко честитање
за здравље, срећу и свако добро од Бога милостивог, који ће и овога пута
благословити добре намере Твоје, те ће уродити (...) плодом на Твоју и
Твог верног Ти народа велику срећу, дику и понос
Живео, живео, живео!
Начелник округа
Мих. Д. Павловић и
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Чланови Суда, одборници и
93 угледна грађанина
(1900)

Њ. В. Краљу Александру
Оног истог дана када си на (...) београдски поносно залепршала српска застава, место турског (...) и кад се сва српска деца (...) к овом (...) (...)
Србијине будућности – ето тог истог (...) и значајног дана српска су срца,
више но икад, испуњена не само надом, већ и пуним уверењем за будућност Српства. На овај свечани дан, захваљујући великој љубави и доброти свога Краља и Господара, Србија, то срце Српства, доби нови устав,
а са њом и једну трајну и чврсту везу између вернога народа српскога и
љубљеног му Господара и Краља Александра I.
Наша су срца, господару, пуна поданичке захвалности и оданости за
овај твој велики и узвишени Чин Обреновића, као увек, ми ти кличемо:
Живео на, добри и племенити Краљу, са својом милом супругом, нашом узвишеном Краљицом Драгом.
(1901)

Њ.В.К. Александру I
Београд
И овом приликом користе се грађани града Ваљева, да пред престо
Вашег Величанства поднесу уверења своје поданичке верности и оданости. Више но икад – данас се из њихових груди ори усклик:
Ж. Њ. В. Краљ Александар I
Ж.Њ.В. Краљица Драга
Понизни грађани
(1902)

Њиховим Величанствима
Краљу Александру првом
Краљици Драги
Ниш
Представници чиновништва и грађанства града Ваљева, у највећој
поданичкој оданости и љубави (...) Ваших Величанстава узимају слободу честитати Вашим Величанствима, како нову 1901 годину тако и нови
двадесети век желећи: најискреније да се у будућој години, Дом Обреновића умножи са чланом, који ће у двадесетом веку завршити дело својих
предака, започето почетком деветнајестог века, и постати самодржац ва140
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сколиког Српства, а Вашим Величанствима, да Бог подари дуг живот и
постојано здравље како би се могли будућу узданицу Српства спремити
за његово узвишено дело.
Услиши Боже ове наше и целог Српства жеље
У то име кличемо:
Да живи краљ Александар I
Да живи краљица Драга
Начелник округа (потпис нечитак) и
Одборници општине са
154 грађана града Ваљева
(1901)

Његовом Величанству Краљу
Александру I
Београд
Представништво града Ваљева са својим грађанима усуђује се приликом данашњег Крсног имена Вашег Величанства изјавити Вам своја
најусрднија честитања и најлепше жеље за славу, величину и сјај Вашег
узвишенога Краљевског дома.
Нека би дао свемогући, да плод данашњег благословеног стања премиле нам Краљице Драге, буде маслинова гранчица целокупном српству.
Живео Његово Величанство Краљ Александар
Живело Њено Величанство Краљица Драга.
Начелник округа ваљевског
Т. Кузмановић,
Чиновници општине, професори ваљевске гимназије и
344 угледна грађана Ваљева у потпису
(1901)

Његовом Величанству Краљу
Александру I
Београд
И овом приликом користе се грађани града Ваљева да пред престо Вашег Величанства поднесу уверење своје поданичке верности и оданости
више него икад.
Данас се из њихових груди ори усклик:
Живео Његово Величанство
Краљ Александар I
Живело Њено Величанство Краљица Драга
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Начелник округа
Јован Ж. Јовановић
Чланови Општинског суда, одборници и
угледних грађана 36 у потпису
(1902)

Његовом величанству
Александру I
Краљу Србије
Општина вароши ваљева са својим грађанством честитајући данашњи празник вашем величанству, и овом приликом подноси у покорности уверење своје оданости и моли се богу за дуг и срећан живот вашег
величанства.
Живио краљ Александар I
(1902-1903)

Његовом величанству
Александру I
Краљу Србије
Цела Србија прославља данашњи дан рођења свога узвишенога и омиљеног краља, и подиже своје топле молитве Богу за дуг и срећан Његов
живот на славу престола и отаџбине.
Општина вароши ваљева, са свима својим грађанима, радосно придружује се тој општој народној свечаности, и у понизности подносећи
вашем величанству уверење своје оданости са одушевљењем кличе:
Живео краљ Александар!
(1902)

Његовом величанству
Александру I
Краљу Србије
Општина вароши ваљева са свима својим суграђанима у понизности
подноси вашем величанству своје честитање приликом славе данашњег
дана, и радосно придружујући се целој српској краљевини, са топлим
молитвама Богу за дуг и срећан живот вашег величанства, одушевљено
кличе:
Живио краљ Александар I.
(1902)

142

Честитке грађана Ваљева српским владарима у периоду 1894–1911.

Његовом Величанству
Краљу Србије
Петру I
Београд
Цела Србија прославља данашњи дан рођења свога узвишенога Краља
и подиже своје топле молитве Богу за дуг и срећан Његов живот на славу
престола и отаџбине.
Општина града Ваљева, са свима својим грађанима, радосно придружује се тој општој народној свечаности и у понизности подносећи Вашем Величанству уверење своје оданости, са одушевљењем кличе:
Живио краљ Петар I
Живио Његов Светли дом
У име грађана града Ваљева
Председник Општине Риста Топаловић
(1910)

Њ.В. Краљу Србије Петру I
Бања Ковиљача
Грађани града Ваљева усхићени неописаном радошћу хоће да принцези Јелени најпонизније честитају веренички чин желећи да њен будући
живот са узвишеним царским принцом цвета срећом и задовољством.
Да Вашем Величанству најпонизније честитају веренички чин Ваше
Светле Кћери Њ. В. принцезе Јелене са узвишеним јој вереничким принцом Јованом I желећи да њихов будући живот цвета слогом, срећом и
задовољством на дику и понос Узвишених Родитеља.
(1911)

Честитка Краљу на Петров дан 29. Јуна 1910.
Депеша
Његовом Величанству
Краљу Србије
Петру I
Београд
Србија и цело српство прославља данашњи дан, као дан вашег рођења
и моли се Богу за дуг и срећан ваш живот на славу престола и отаџбине. Општина града Ваљева, са свима својим грађанима, радосно се тој
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општој народној свечаности придружују и подносе Вашем Величанству
уверење своје верности и тако одушевљено кличу:
Живео Краљ Петар I
Живео Његов светли Дом
У име грађана Ваљева
Председник општине Риста Топаловић и
38 угледних грађана града Ваљева
Његовом Величанству Краљу Србије
Петру I
Београд
У име грађана града Ваљева честитамо Вашем Величанству крсно име
Светог Првозваног Андрију и у мислима се премашам у оно светло и крваво доба, када је Ваш узвишени Дед, врховни вожд Карађорђе на данашњи дан (...) побо српску тробојку на бедеме града београдског. Молим
се Богу, за Српство под мудром управом свога доброг Краља дочека дан
да се српска тробојка залепрша и на осталим српским градовима, који
су под туђином. Пун наде на нашу лепшу будућност, ја им из свег срца
кличем:
Ж.Њ.В.К. Петар I и његов светли дом
Председник општине
(1909)
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Међуопштински историјски архив Ваљево
Ваљево

МЕЂУОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – ВАЉЕВО
(1969–1974), 1969–1974.
- Историјска белешка -

Увод
Средином педесетих XX тог века формирана је Културно–просветна
Заједница Ваљево чији је циљ био да се културни живот Ваљева подигне на виши ниво. Пре свега истицана је борба против „примитивизма и
фолклоризма“.
КПЗ није имала оперативни карактер. Њен основни задатак је био
да координира, помаже и усмерава све оне који раде на просвећивању и
подизању културног живота становника.
Да би ово деловање имало материјалну основу, на седници Народног
одбора општине Ваљево 1962 године донета је одлука о оснивању друштвеног фонда за културу. Фонд се старао о обезбеђивању, прикупљању,
и расподели средстава за финансирање установа културе као и о томе
да пружа помоћ, даје позајмице, или финансира изградњу објеката или
реконструкцију државних културних установа. Смисао је био да се средства централизују и да се избегне пракса обраћању привредним предузећима за помоћ.
Шездесетих година интеграција у култури се врши на више поља:
– Покушај обједињавања разних програма културно-државних институција,
– Повезивање културе и образовања. Циљ је био да се култура интегрише и подведе под организациона правила друштвеног руковођења.
Имајући у виду систем планирања и карактер планова у самоуправном друштву планове су доносиле установе и институције у култури и
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друштвено–политичке заједнице, односно органи управе, што значи тежило се ка јединствености културне политике на свим нивоима. Тако
су заједнице културе постале врло важан чинилац поготову после доношења закона о финансирању културе, и заједницама културе почетком
1969. године.1
Историјат фонда
Применом Закона о финансирању културе и о заједницама културе,
Скупштине општина Ваљево, Осечина, Лајковац и Мионица донеле су
одлуку о оснивању Међуопштинске заједнице културе са седиштем у Ваљеву. Оснивањем Међуопштинске заједнице културе предузете су одређене обавезе које су формиране у завршници 1968. године, а на основу
планираних потреба радних организација у култури, те потребе су праћене извесним програмима рада.
Пре оснивања МЗК Скупштина општине Ваљево је на заједничкој
седници Општинског, Привредног и Већа друштвених делатности од
18. априла 1969. године донела је одлуку о престанку важења одлуке о
оснивању фонда за културу општине Ваљево. Фонд за културу Општине
Ваљево ( „Службени лист среза Ваљево“ бр. 25/65) престаје да важи 30.
априла 1969. године.2
На основу Закона о финансирању културе и заједницама културе
Статута општине Ваљево, Скупштина општине Ваљево на заједничкој
седници Општинског већа и Привредног већа и Већа друштвених делатности од 31. марта 1969. године, а у споразуму сa Скупштинама општина: Лајковац, Мионица и Осечина, донела је одлуку о оснивању Међуопштинске заједнице културе Ваљево која је почела је са радом 1. априла
1969. године.3
Међуопштинска заједница културе Ваљево (у даљем тексту МЗК и Заједница) је самостална и самоуправна организација и радила је на основу статута. Њен задатак је био повезивање циљева и интереса радних
и других организација које врше делатности у области културе. Она је
основана у циљу усклађивања развоја културе са општим друштвеним
развитком, финансирања друштвених потреба у области културе и развоја друштвено – економских односа у овој области.
Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), А.1.5.113.
Скупштина општине Ваљево (1944-1971), Записници седница општинског већа
и већа произвођача 1961-1962, кутија инвентарни број 102.
2
МИАВ, Фонд: А.1.5.113. Међуопштинска заједница културе – Ваљево, (у даљем тексту: МЗК или заједница) Одлука о престанку важења одлуке о оснивању
фонда за културу општине Ваљево донета 18. априла 1969. године, кут. инв. бр. 2
3
Исто, МЗК – Ваљево, Статут МЗК Ваљево од 14. маја 1969. године, кут. инв. бр. 5
1

146

Међуопштинска заједница културе Ваљево (1969–1974), 1969–1974, историјска белешка

Основни задаци Заједнице су:
− Прати развој културног живота и стара се о обезбеђивању средстава за финансирање делатности у области културе и проширивање
материјалне основе развоја културе.
− Стара се о повезивању делатности у области културе са потребама
друштвеног развитка и доприноси унапређењу културног живота.
− Сарађује са друштвено-политичким заједницама и другим организацијама и њиховим заједницама у доношењу друштвених планова
и програма развоја културе, затим даје предлог и мишљења од интереса за развој делатности у области културе.
− Стара се о обезбеђивању средстава за стручно усавршавање кадрова у области културе.
− Врши и друге послове одређене законом и статутом заједнице.
Органи управљања Заједнице културе су: Скупштина и Извршни
одбор. Скупштину чине чланови које делегирају радне организације,
друштвено-политичке организације и друштвено-политичке заједнице.
Скупштина је највиши орган управљања Заједнице. Она има 52 члана.
Чланове су делегирали следећи органи и организације: Дом културе,
Градска библиотека „Љубомир Ненадовић“, Историјски архив, Народни
музеј, Новинска и радио установа „Напред“, Културно уметничко друштво „Абрашевић“, Дом омладине, Народни универзитет Каменица, Дом
ЈНА, Гимназија, ОШ „Жикица Јовановић Шпанац“, ОШ Доње Лесковице,
Мешовита школа за КВ раднике, предузећа: „Крушик“, „Прогрес“, „Јабланица“, „Градац“, „Стеван Филиповић“ и ПК „Србијанка“, Општинска
конференција ССРН-а, Општинско синдикално веће, Општинска конференција савеза омладине.4
Такође, у чланство Скупштине ушли су представници општина: Лајковац, Осечина, Мионица. Скупштина ради у седницама, а доноси одлуке већином гласова присутних чланова и њен рад регулисан је пословником. Има свог председника који сазива скупштину на предлог извршног
одбора, на предлог оснивача заједнице и на предлог једне четвртине чланова скупштине. Скупштина доноси статут, друга општа акта, доноси
програм, финансијски план, завршни рачун. Одлучује о расподели средстава ради финансирања делатности у области културе, такође доноси
одлуке о сарадњи Заједнице са другим заједницама културе, радним и
другим организацијама и др. Она бира чланове Извршног одбора Заједнице, бира председника и заменика председника Заједнице и др.
Извршни одбор скупштине састоји се од 11 чланова скупштине Заједнице. Бира се на предлог скупштине заступљене на подручју општина
4

Исто, исто, Статут МЗК Ваљево од 14. маја 1969. године, кут. инв. бр. 5
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Ваљево 4 члана, а општина Лајковац, Мионица, Осечина са по два члана.
Он такође бира свог председника. Задаци Извршног одбора су да се стара о извршавању одлука и закључака скупштина. Стара се о извршењу
програма и финансијских планова, врши надзор над коришћењем средстава Заједнице, предлаже распоред средстава на кориснике у складу са
статутом Заједнице и одлукама скупштине.
Скупштина заједнице има сталне и повремене комисије. Оне се се
бавиле финансирањем развоја културних делатности. Бројале су седам
чланова. Њихов задатак је био да стручно прате и проучавају програме
културних установа и организација.
За извршавање свакодневних задатака формирана је стручна служба
Заједнице. Она врши финансијске, административне и техничке послове. Припрема анализе и информације и друге материјале о питањима за
интерес Заједнице и њених органа. Стручна служба има секретара и референта за административно–рачуноводствене послове. Заједница културе у Ваљеву има свој статут, одлуку о систематизацији радних места и
пословник о раду на седницама Скупштине.
Корисници средстава Заједнице културе су :
− Дом културе у Ваљеву
− Градска библиотека „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву
− Историјски архив у Ваљеву
− Народни музеј у Ваљеву
− Дом омладине у Ваљеву
− Новинска и радио установа „Напред“ у Ваљеву
− Културно – уметничко друштво „Абрашевић“ у Ваљеву
− Културно просветна заједница у Ваљеву
− Народни универзитет у Каменици ( Каменица је део подручја општине Ваљево)
− Народни универзитет у Лајковцу
− Културно–уметничко друштво „Драгојло Дудић“ у Лајковцу
− Народни универзитет у Мионици и
− Културно–образовни центар у Осечини5
Средства Заједнице културе користе се првенствено за финансирање
делатности и задатака у области културе за које је Скупштина општине по закону дужна да обезбеди средства. Програмом Заједнице културе
финансирају се и све остале активности од значаја за подстицање развитка културног живота.
Заједница је водила бригу и одржавала (у смислу рестаурације и адаптације) споменике културе (11 цркава и манастира). Неке од њих су:
5

Исто, исто, Статут МЗК Ваљево од 14.05.1969. године кут. инв. бр. 5
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Црква Покрова Богородице Ваљево, Црква рођења Јована Крститеља у
Јовањи, Црква преноса мошти Светог Николе у Лелићу, Црква успења
Св. Богородице Петница, Манастир Архангела Михајла у Ћелијама, Манастир Ваведења Богородице у Пустињи и др. Такође су обезбеђивана
средства и за спомен комплексе (кућа војводе Живојина Мишића у Струганику) и спомен комплекс Ненадовића у Бранковини.6
По оснивању Заједнице дошло је до првих проблема и потешкоћа које
су везани за тешку финансијску ситуацију и танку материјалну основицу
са којом је Заједница располагала. Ни на самом почетку није било илузије да је сам чин организовања Заједнице довољан, напротив није никада
било сумње да је њено формално конституисање само претпоставка њеног функционисања. И после не малих напора Заједница је почела свој
живот и борбу да се у неповољним условима докаже. Већ на самом почетку је била онемогућена неким својим суштинским функцијама. Будући да
је основана крајем априла она није могла ни на какав начин да утиче на
формирање програма у култури ни, наравно, на расподелу средстава јер
је буџет усвојен.
Тако је, будући да су средства унапред подељена и потрошена, Заједница била до краја 1969. године стварно осуђена на статирање, али то никако не значи да и Скупштина и Одбор и стручна служба нису настојали
да реше низ текућих послова као што је живо контактирање са радним
организацијама, друштвено–политичким организацијама, општинама,
нарочито на подручју ван Ваљева. Будући да су средства у претходној
години потрошена пре формирања Заједнице она није била у могућности да се стварно бави планирањем, програмима, па ни реализацијама у
култури. Веровало се да ће се у 1970. години моћи много више да уради
на спровођењу Закона о финансирању културе и заједницама културе.
Међутим да би се Закон спровео или да би имао своје основе или бар реалније основе требало је на основу понуђених програма изборити знатно већа материјална средства. План је био да се издвоји 20 динара по
становнику у Ваљеву и 6 динара по становнику у Лајковцу, Мионици и
Осечини. Резултат је био 18 динара у Ваљеву, по 6 динара у Лајковцу и
Мионици и 4,94 у Осечини.
Иако је култура јединствена и недељива ипак треба знати да ниједно
друштво нема ни пуног интереса, а ни могућности да такорећи из дана у
дан отвара нове институције и прихвати обавезе да их финансира. Међутим, и без обзира на ово, друштво је с разлогом прокламовало свој
посебан интерес за књигу и читање, за заштиту споменика културе и архивске грађе и дало им приоритет. То не значи атак нити запостављање
Исто, исто, Решење о заштити споменика културе и природе од 1972. године
кут. инв. бр. 8
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осталих делова културе, али представља сигнал и упозорење за понашање у Заједници културе. Највећа амбиција Заједнице је била да створи
јединствену културну акцију на читавом подручју.
Није тешко доказати да су најпречи и најважнији задаци Заједнице
били:
− Израда средњорочног плана развоја
− Израда критеријума за финансирање
− Обезбеђење независнијих и адекватнијих извора финансирања
Евидентно је да осим Заједнице није постојала нека друга погодна
форма која би обезбедила акцију у овом смислу.7
Званично и суштински, 1970. година, представља прву године самоуправне политике оријентисане на развој и усавршавање односа у култури преко Заједнице културе, повезивањем циљева и интереса радних и
других организација које врше делатности у области културе и радника
који самостално врше ове делатности. Примењена политика Заједнице
имала је значајан удео на формирање расподеле финансијских средстава
у 1970. години према понуђеним програмима и оствареним резултатима
рада уз уважавање наслеђених стања у радним организацијама.
Средства у 1970. години у односу на 1969. била су већа за 33%, али је
повећањем броја корисника и проширењем неких базичних и кадровских капацитета, пре свега Народног музеја, Новинске и радио установе
„Напред“, као и изменама цена на тржишту, то повећање представљало
релативно задовољавајући скок. Финансирање програма у установама
културе дало је сасвим конкретне и задовољавајуће резултате мерене са
стручног становишта, обима и квалитета програма као и комплетног сагледавања услова у општини.
Приликом увида у делатности културних установа, односно основних
програмских реализација у 1970. години финансираних преко Заједнице
културе, потврђује се чињеница о развијености и разноврсности програма.
Битна обележја програмске оријентације у 1970. години су да је организационо и извођачки углавном остварена у граду, а да је на селу још
увек недовољно развијена. Систематизовани и професионално организовани програмски утицаји на селу су непотпуни, јављају се у библиотечкој делатности, приказивању филмова и детаљима ревијално забавног
програма.
Структура програма у културним установама се не мења у смислу
проширења репертоара и побољшања квалитета, напротив показује уочИсто, исто, Извештај о раду заједнице и установа културе 1969. година. кут.
инв. бр. 4
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љиве знаке слабљења и најаву оштријих кризних ситуација за развој. То
је посебно карактеристично код библиотечке делатности и заштите споменика културе.
У култури овог периода издваја се неколико проблема, од којих наводимо заједничке за све општине. Недовољна средства за даље опстајање формиране програмске структуре; необезбеђеност инвестиционих средстава за опрему, одржавање и изградњу објеката културе.
Утврђени задаци средњорочног развоја имају јасну концепцију развоја
културе у оквиру општине, али немају дефинисане изворе средстава
за планиране потребе као што су: опрема, реконструкција и доградња
објеката културе на селу.8
Конституисана за подручје општина Ваљево, Лајковац, Мионица и
Осечина, Заједница културе била је и у 1972. години један од основних
носилаца и стваралаца културне политике и програмске оријентације
културе на простору насељеном са око 147.000 становника и најснажнијим привредно – економским и урбаним центром Ваљевом.
Основне поставке планске и програмске политике културе егзистирале су на задацима и поставкама Средњорочног плана развоја културе
изграђеног на бази планова друштвено – економског развоја општина
Ваљево, Лајковац, Мионица и Осечина за период до 1975. године па и
дугорочније политике развоја до 1980. године. Целокупна политика културе подстицана је и реализована у непосредним радним контактима,
програмским акцијама и свим доступним видовима сарадње са одговарајућим органима Скупштина општина, друштвено–политичких организација, радних организација и других друштвених структура чији су
интереси уливали и стицали у културној политици и програму преко Заједнице културе као интересне заједнице. Битне носиоце одговорности
за програм и политику Заједнице представљали су органи управљања Заједнице, Скупштина са 45 именованих – делегираних чланова, Извршни
одбор са 11 чланова и Комисија за питање програмирања и финансирања
развоја културних делатности са 7 чланова.
Структура представника у овим органима је усклађена са привредном
и друштвеном развијеношћу сваке општине. У току 1972. године одржане
су две седнице Скупштине, девет седница Извршног одбора и три седнице
Комисије – укупно 14 седница Органа Заједнице на којима су разматране 52 тачке дневног реда са припремљеним материјалима. Разноврсност
и бројност разматраних питања била је веома усклађена са непосредним
друштвеним интересом и проистицала је из трасиране политике Заједнице и шире друштвене политике у општинама. Значајан простор у програму
Исто, исто, Извештај о раду заједнице и установа културе 1970. година. кут.
инв. бр. 4
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рада седница заузимала су питања која су се односила на израду елабората
за планиране промене стања објеката у култури. Остварени су пословни
контакти са Републичком Заједницом културе на конкретним питањима
програмске политике културе. Све то указује да је постојао пун радни континуитет у спровођењу и организовању политике културе у Заједници.
Средства су формирана из расподеле буџета и из одређених доприноса по
општинама Ваљево, Лајковац, Мионица и Осечина.
Индекс раста средстава у 1972. години у односу на 1971. годину износи по општинама:
Ваљево.................. 33,94%
Лајковац............... 25,00%
Мионица.............. 15,78%
Осечина................ 45,11%
Просек општег раста средстава у Заједници културе 1972. године износи 29,95 %. Сви наведени програми били су присутни у разматрању
Извршног одбора и Скупштине Заједнице културе.9
Сва документа и наступи Заједнице културе су у непосредној програмској спони са Средњорочним планом и програмом развоја културе.
Програми Заједнице културе били су доступни Органима управљања Заједнице културе, Органима Скупштина општина Ваљево, Лајковац, Осечина и Мионица, па и Друштвено – политичке организације.
Програм рада Заједнице културе у 1973. години резултирао је из планских поставки Средњорочног плана развоја и програма културе у периоду до 1975. године. У оквиру програмских активности Заједница културе
се у Програмској оријентацији 1973. године оријентисала на финансирање делатности које имају матичну улогу у култури и на подручју које је
под ингеренцијом Заједнице културе.10
Заједница културе је својим радом на подручју Ваљева, Лајковца, Мионице и Осечине остварила и пружила велики допринос у развоју културе и њених правих вредности. Изграђени су стабилни организациони облици у области матичних програма у култури, што обавезује да се
учине снажни напори за очување међуопштинске сарадње на подручју
досадашње Заједнице културе Ваљево и да се дају путокази основаним
самоуправним интересним заједницама културе СИЗ општина Ваљево,
Лајковац, Мионица и Осечина, па и Уба и Љига, како треба на досадашњим искуствима и резултатима изграђивати и програмско јединство и
материјалну основу културе.11
Исто, исто, Извештај о раду МЗК Ваљево за 1972. годину, кут. инв. бр. 4
Исто, исто, Извештај о раду МЗК Ваљево за 1973. годину, кут. инв. бр.4
11
Исто, исто, Записник седнице Извршног одбора МЗК Ваљево из 1974. године,
кут. инв.бр. 2
9
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У периоду постојања Заједнице дошло је до побољшаног рада и бољих
резултата културних установа што се види из њихових извештаја о раду
које су достављали Заједници. У 1972. години дошло је до отварања сеоских књижница. Неке од њих су отворене на подручју: Бранковине, Поћуте, Драчића, Јовање, Буковице, Јошеве, Диваца, Котешице. Укупно 22
књижнице где је било учлањено 2998 чланова а у току године прочитано
је 52121 књига. Градска библиотека је учинила велике напоре као и Заједница културе за опремање књижница и читаоница на сеоском подручју.
Такође у овом периоду дошло је до побољшања заштите непокретних споменика културе. Извршена је реконструкција спомен гробља у
Крушику затим рестаурација костурнице изгинулих ратника у Првом
светском рату. Иако у ту сврху нису планирана средства Музеј је ипак
одржавао „Вечни пламен“ на спомен гробљу. У овом периоду добијена су
средства за археолошка истраживања при чему је откривено седам нових
локалитета: Комирић, Доња Грабовица, Непричава, Степање, Врховине,
Таково и Радљево.
У овом периоду било је веома значајних и квалитетних позоришно-сценских и ревијално забавних програма као и филмских репертоара
на подручју општине. Ови програми су финансирани код Дома културе,
Дома омладине, Дома ЈНА и Културно уметничког друштва „Абрашевић“. Изведено је укупно 47 позоришних и музичко сценских програма,
које је посетило око 18.000 грађана - града, села, пионира, омладине и
других. Изведено је 14 програма озбиљне музике. У програмима концертне музике наступали су и Симфонијски оркестар Дома ЈНА Београд,
Хор „Јаначек“ из ЧССР, а у свим осталим програмима врхунски југословенски уметници.
Допринос културној политици и програмима уложен је и преко Новинске и радио установе „Напред“ и преко листа „Напред“ и Радио-Ваљева.
Издата су 52 броја листа са око 450.000 примерака. Програм Радио-Ваљева
је својим сталним емисијама из области културе и уметности у преко 1200
часова емитованог програма дао солидан допринос програму културе.
Наведени подаци указују на чињеницу да је присуство корисника
програма, односно најширих слојева друштва у коришћењу културних
програма значајно, и представља евидентан напредак ка демократизацији културе и стварање услова за још бољи културни напредак.12
Седамдесетих година 20. века у Србији почиње нова фаза културног
развоја специфична по децентрализацији и новом систему управљања у
области културе.
Исто, исто, Годишњи извештај о раду установа из области културе 1970-1974,
кут. инв. бр. 4
12
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Читав културни систем се трансформисао увођењем самоуправних
интересних заједница, и применом принципа „слободне размене рада“
стимулишући блиску повезаност културних институција и локалних
економија, односно предузећа. Основни циљ је био стварање услова за
удруживање и слободну размену рада и средстава између произвољних
и друштвених, односно услужних делатности који би били засновани на
међусобном договору и споразуму.
Овај виши облик интеграције и повезивање културне делатности са
удруженим радом, остварен је 24 децембра 1974. године када је за територију Ваљева конституисана Скупштина Самоуправне интересне заједнице културе – Ваљево. Оснивањем СИЗ-а културе престала је да постоји
Заједница културе.
Скупштина СИЗ-а културе и њени органи, као и стручна служба СИЗ-а културе су почеле са радом 1. јануара 1975. године и они су преузели
послове и обавезе које је обављала Заједница.13
Регистратурско пословање
Регистратурско пословање је било централизовано. У списима са којима архив располаже није пронађено било какво упутство или правилник о пословању писарнице – вођен је јединствен протокол. Сва приспела и решена акта евидентирана су и заведена у деловодни протокол,
хронолошки растућим редом. Деловодник је закључиван на крају сваке
године. Поверљивих и строго поверљивих аката није било, па ни таквих
протокола.
Прегледом деловодног протокола утврђено је да акта немају шифре
организационих јединица и нису вођени регистри. Сачувана је само једна књига, односно деловодни протокол за период 1969-1974. У њему се
вођене све четири године постојања заједнице културе. Осим деловодног
протокола фонд поседује општу и финансијску архиву. Овај протокол је
значајан извор информација за истраживаче пошто других књига нема.
Стање архивске грађе
Архивска грађа Заједнице културе Ваљево је преузета од СИЗ-а културе у Ваљеву записником бр. 64/1 од 26.01.1978. године – Књига пријема
бр. 336. Рад на фонду завршен 17.10.1978. године по класификационом
плану и систематизационој шеми.
Обавештајна средства фонда су: Сумарни инвентар и деловодни протокол.
Исто, исто, Самоуправни споразум о оснивању СИЗ-а културе општине Ваљево из 1974. године, кут. инв. бр. 2
13
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Класификациони план
Архивска грађа по класификационом плану подељена је у три групе:
Прва група: Књиге
Друга група: Општа архива
Трећа група: Финансијска архива
Приликом сређивања коришћен је принцип слободне провенијенције. Овај принцип сређивања је изабран због степена очуваности архивске
грађе фонда и садржине архивске грађе и да би грађа била доступнија
истраживачима.
Како архивски фонд није сачуван у целовитом стању на основу класификационог плана извршена је идентификација списа по установљеним
групама. Свака група списа има нумеричку или словну ознаку као један
од симбола за грађење сигнатуре. (Пошто имамо само једну књигу она је
обрађена по годинама (хронолошки).
На књизи је исписан спољњи опис са називом књиге, распоном година (код деловодника и бројем почетка и завршетка за сваку годину посебно), и број пуних и празних листова.
Списи су разврстани по установљеним групама и уређени хронолошким редом у оквиру сваке групе. Преписка је сређена хронолошки и по
деловодном броју, а део фонда је сређен тематски на групе и подгрупе по
садржини документа, а у оквиру њих хронолошки или по азбучном реду.
Прва група – Књига
Друга група – Општа архива, а у оквиру ње подгрупе односно тематске целине: А Записници, Б Извештаји о раду, В Нормативна акта
(статути, правилници), Г Планови развоја и програми рада, Д Подаци
о споменицима културе на подручју општине Ваљево, Ђ Разни уговори.
Трећа група – Финансијска архива, а у оквиру ње подгрупе односно
тематске целине: А Извештаји о финансијском пословању заједнице и
финансијски планови, Б Завршни рачуни, В Платни спискови
Попис књига и списа
Фонд садржи грађу за период 1969–1974. – 1 књига и 11 кутија списа (1,15 м).
Деловодни протокол 1969–1973. – 1 књига.
Списи 1969–1974.
− Записници Скупштине и Извршног одбора и др. 1969–1974, 1 кутија
− Извештаји о раду Заједнице и установа културе 1969–1974, 2 кутије
− Нормативна акта 1969–1974, 1 кутија
− Планови развоја и програми рада 1969–1974, 2 кутије
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− Подаци о споменицима културе на подручју Општине Ваљево
1969–1974, 1 кутија
− Разни уговори 1969–1974, 1 кутија
− Завршни рачуни 1969–1974, 1 кутија
− Платни спискови 1969–1974, 1 кутија
Грађа садржи: податке о оснивању и престанку рада Заједнице, извештаје о раду Заједнице, податке о споменицима културе и спомен комплексима, завршне рачуне, платне спискове и др.
Фонд има 12 инвентарних јединица а од тога 1 књигу и 11 кутија. За
књигу је урађена спољна етикета. За кутије су урађене унутрашње и спољашње листе. Спољашња листа садржи назив Архива, назив фонда, распон година и врсту архивске грађе према класификационој шеми. Унутрашње листе су детаљније и поред наведених општих података у њима
је написан кратак садржај појединих предмета. Оне су одложене у досије
фонда и у архивске кутије. Досије фонда је урађен према обрасцу досијеа
фонда: Записник о преузимању архивске грађе, Образац О-5 Досије фонда, Образац О-1-Општи Инвентар, Записник о примопредаји архивске
грађе и регистратурског материјала, Записник о шкартирању безвредног
регистратурског материјала, Сумарни инвентар.
Упоредо са пословима систематизације урађена је техничка обрада:
(скидање спајалица, печаћење, исписивање кошуљица и израда унутрашњих и спољашња листа), прикупљени су важни подаци за историјат
фонда, копирана су важна документа која су приложена у досије фонда
и на крају је урађен сумарни инвентар. Један примерак унутрашње листе
залепљен је на полеђини поклопца кутије а један примерак је одложен у
досије фонда.
Сумарни инвентар прати систематизациону шему. У рубрици напомена СИ наведена су најважнија акта која се тичу оснивања Заједнице,
као и нека акта која могу бити од значаја за завичајну историју и истраживаче (односи се на заштиту споменика културе, цркава и манастира,
кућа војводе Живојина Мишића у Струганику и др.)
Нова сигнатура фонда према структурној шеми Водича МИАВ из
2004. је А.1.5.113. а стара сигнатура је II- С 66.
Фонд не поседује микрофилмована документа.
Сачувана архивска грађа пружа исцрпне податке о ствараоцу, а и
шире, о свеукупном раду културних установа и културној делатности
уопште.
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Милан С. Младеновић: АЗБУКОВИЦА У ПАКЛУ РАТА 1914-1918.
– ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ, Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија, 2015.
Аутор у овој књизи посвећеној
стогодишњици првог светског рата,
настоји да на основу објављене литературе, необјављене архивске грађе и
сачуваних матичних књига, осветли
и прикаже стрдање цивилних жртава
током овог рата у Азбуковици. Књига
је опремљена предговором професора др Љубомира Протића, изводом
из рецензије мр. Милоја Николића,
закључним разматрањем аутора и пописом коришћених извора и литературе. Књига је штампана уз благослов
његове светости Вадике шабачког Лаврентија.
У уводним текстовима аутор представља овај предео Србије крај реке
Дрине, граничну реку са анектираном Босном од стране Аустроугарске
монархије, која је била прва на удару
агресије Аустроугарске агресије 1914.
Географске и привредне особине овог
подручја су такође претстављене у
овом поглављу. У поглављу Азбуковица у прошлости,представљене су
административно – територијалне
промене од краја отоманске владавине
и Соколске нахије до данашњих дана.
У оглављу У паклу Великог рата, аутор излаже ратне прилике и збивања
у првим годинама рата и поступање
непријатеља према цивилном ста-

новништву, које се манифестовало од
покоља, свирепог убијања ратних заробљеника, депортације у концентрационе логоре, уништавања, паљења и
пљачке имовине и коришћења међународним конвенцијама забрањене распрскавајуће муниције. Из приложених
спискова убијених страца, жена и деце
и извештаја локалних власти и фотографија, аутор презентује размере
страдања и злочина који су учињени
над локалним становништвом Азбуковице. У поглављу Епидемија 1914 –
1918. год. изложени су подаци са списковима страдалих цивила од ове опаке болести по местима. Број умрлих од
тифуса вишеструко је повећао размере катастрофе која је задесила Азбуковицу, као уосталом и целу Србију,
која је нападнута подмуклим до тада
непознатим унутрашњим непријатељем.У поглављу Итерниранњестановништва – логори, презентовани
су спискови са основним подацима о
интернирцима и логорима, као и судбином појединаца, од којих се многи нису вратили живи по завршетку
рата. У поглављу Ратна сирочад у
Азбуковачком срезу, изложени су спискови са подацима о ратној сирочади
и удовицама а у наредном поглављу о
Цивилном становништву у збеговима
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њиховом страдању. На крају књиге аутор износи сведочења групе Српских
соколова 1925. о још увек свежим траговима ратног страдања и апел Чујте
Срби Арчибалда Рајса, швајцарско
криминолога и великог српског пријатеља, који је остао да до краја свог
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живота дели судбину српског народа.
Аутор ове обимне, подацима богато
опскрбљене књиге, даје читаоцу аутентичну слику о размерама страдања
и представља сведочанство будућим
поколењима о цени слободе коју су
животима платили њихови преци.
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на Колубари и водовода у Ваљеву уочи
Другог светског рата (106–119), Марина Ћировић; Друштвени живот Ваљева кроз кафане између два светска
рата (119–129), Милорад Радојчић;
Витез Карађорђеве звезде Драгутин
Мартиновић (1879–1933), (129–133),
Милорад Белић; Прилог квантификације жртава Другог светског рата на
подручју општине Ваљево 2. (133–150),
Бранко Матић; Допринос Здравка Ранковића (1944–2014) историји фотографије у Ваљеву (150–158), Богомир Ж.
Јеремић; Век испред века – сликарка
Надежда Петровић (158–162).
Грађа: Горан Ж. Комар; Прилози православних ктитора Витковића из села
Мостаћи код Требиња (162–175).

Из рада Архива: Мирјана Перић;
Угоститељска комора Среза Ваљева –
Ваљево (1952–1962), (175–183).
Критике и прикази: Милоје Ж. Николић; Милорад Радојчић; „Бесмртни ратници ваљевског краја“ (183–186),
Милча Мадић: Милорад Радојчић; „Ваљево које нестаје“(186–188), Милча
Мадић: Снежана Радић; „Државни службеници Ваљевског округа 1944–1947.
(186–190).
Библиографије: Милча Мадић: Библиографија радова Александра Кала
Спасојевића (190–192), Библиографија
историографских издања о ваљевском
крају објављених 2014. (192–1997).
In memoriam: Милорад Радојчић;
Здравко Ранковић (1944–2014), (197–
201), Милорад Радојчић: Сретен Среја Читаковић(1913–2014, (201–205),
проф. др Мирослав Јовановић (205–206).
Страдање и хуманизам 1914–1915, Каталог сталне изложбене поставке, Велибор Видић, Међуопштински историјски
архив Ваљево, 2015, стр. 132.
Стална изложбена поставка посвећена ратним страдањима ратника и
цивила у првим годинама Првог светског рата у просторијама зграде ондашње Окружне ваљевске болнице, сада
зграде Међуопштинског историјског
архива. Поводом обележавања стогодишњице од тих догађаја, отворена је
стална изложбена поставка, праћена
пригодним Каталогом у којем је одабраним илустрацијама, сачуваним
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документима; фотографијама, факсимилима списа и пригодним уводним
текстом и информацијама, приказан
рад болнице у ратним условима са посебним освртом на рад страних хуманитарних здравствених мисија и домаћих здравствених радника.
Три године каратеа у Осечини и Подгорини, приредио Драган Спасојевић,
Народна библиотека Осечина, Осечина 2015, 135 стр.
Монографија посвећена 35 активности овог значајног спортског клуба,
који је већ остварио значајне резултате, посебно на окупљању младих и њиховом увођењу у тајне ове племените
вештине. Поред прикладне уводне речи приређивача и оснивача Клуба, монографија хронолошки прати развој
и резултате током његове 35 годишње
плодне активности. Монографија текстом и сликом представља све значајне
активности, посебно учешћа и постигнуте спортске резултате на такмичењима од нижих до највиших рангова.
Велики фудбал мале вароши, Каталог
изложбене поставке, Драган Б. Савић,
Општина Уб, Установа за културу и
спорт КСЦ „Уб“, Уб, 2014.
У оквиру пројекта „Историја Уба:
Град и људи Једна културна ниша у
Србији“, приређена је изложбена поставка посвећена настанку и развоју
фудбалског спорта у овој варошици.
Каталог прати изложбену поставку
кратким уводним текстом и одговарајућим биографијама најпознатијих посленика и актера, најважније споредне
ствари. Каталог је опремљен избором
фотографија са поставке са одговарајућим текстом.
Азбуковица у паклу рата 1914–1918.
– цивилне жртве, Милан С. Младеновић, Библиотека Љубовија, Љубовија
2015, стр. 302.
Књига утемељена на студиозно коришћеној литератури и архивској гра-
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ђи, уз уводни текст о Азбуковици у
прошлости, предговор и закључак, кроз
девет поглавља, систематично презентује обиље чињеница и података о страдању цивилног становништва за време
Првог светског рата. Књига је објављена уз благослов Владике Шабачког Лаврентија, предговор професора др Љубомира Протића и рецензију историчара мр Милоја Николића.
Уместо дома – Дом – педесет година постојања Казнено-поправног дома за малолетнике у Ваљеву, Милан Д. Божић,
Popular media Београд, 2015. стр. 214.
Монографија издата поводом педесет година од оснивања у којој аутор
настоји да кроз једанаест поглавља,
прикаже делатност и развој установе
кроз све фазе развоја, области делатности, организацију и особље које је
професионално обављало све облике
казнено-поправне делатности, од оснивања до данас. Монографија је илустрована пригодним фотографијама,
списковима запослених и опремљена
документима, који сведоче о значајној
друштвеној улози ове установе.
Ваљевски партизани 1941–1942. на
фотографијама Рада Јокића, мр Бранко Матић, самостално издање аутора,
Ваљево 2015. стр. 160.
Публикација издата поводом 70 година од победе над фашизмом, посвећена збирци фотографија насталих у
првим годинама Другог светског рата
из фотоапарата једног од првих ратних фотографа, који је и сам учесник
у Ваљевском партизанском одреду,
до краја 1942. Аутор ове монографије тематски и хронолошки свестрано
обрадио фотографије као сведочанство о делатности бораца одреда. Поред рецензије др Драгана Алексића и
ауторовог предговора, следи кратка
животна и професионална биографија фотографа, подаци о месту и времену настанка фотографија током две

Библиографије историографских издања 2015.

ратне године и њихова презентација,
са освртом и на њихову историјску и
уметничку вредност. Књига је награђена првом Наградом „Драгојло Дудић“ из истоимене фондације за 2014.
годину.
Преживели говоре – сведочанства,
Драгиша Божић, самостално издање,
Моравци, Љиг, 2015, 99 стр.
Трећа публикација у низу у којој
аутор, настоји да осветли страдање
невиних, често и малолетних особа у
политичким обрачунима комунистичких власти, у првим годинама по завршетку рата. О „црвеном терору“ сведоче потресне исповести невино осуђених, који ни данас нису добили потпуну и праву сатисфакцију за учињену
неправду и патње којима су били изложени. Сведочења неколицине преживелих аутентично говоре о карактеру
тадашњих власти и бездушним бирократским методама, које су примењивале над неистомишљеницима.
Наследници Глишићевог блага – забелешке о ваљевској приповетки и
приповедачима у деветнаестом и
двадесетом веку, Остоја Продановић,
Културна заједница Ваљева и Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“
Ваљево, 2015, 234 стр.

Студија књижевног критичара Остоје Продановића, посвећена је феномену
ваљевске приповетке, чијим родоначелником се сматра Милован Глишић.
У обимном и студиозном тексту, аутор
прати развојну линију ваљевске приповетке, све до савремених приповедача,
покушавајући да утврди заједничку димензију и нит, која даје особено уметничко значење, текст и вредност.
Ватерполо клуб Валис 93. В. К. Валис
93, Ваљево, 215, 60 стр.
Фотомонографија о најмлађем и
најмасовнијем ватерполо клубу, који
наставља вишедеценијску традицију
овог спорта у Ваљеву.
Уводни текст иницијатора оснивања и посленика овог спортског колектива; председника клуба др Зорана
Јокића, прослављеног репрезентативца Милорада Кривокапића, Божина
Јаневског и Михаила Јевтића, афирмативно говори и подстицајно говоре
о клубу, који окупља више генерација младих, њиховим резултатима, посебно на неговању спортског морала
и позитивних друштвених вредности.
Монографија је опремљена избором
пригодних фотографија, факсимилима
избора из штампе и прикладним текстовима који прате развој овог спортског колектива од оснивања, до данас.
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ЗОРАН ЈОКСИМОВИЋ
(1932-2015)
У недељу 2. априла 2015. године у Ваљеву преминуо је Зоран Јоксимовић, новинар, књижевник и дугогодишњи сарадник нашег часописа. По
сопственој жељи сахрањен је на ваљевском Новом гробљу, у кругу најуже
породице без комеморативних скупова. У организацији Матичне библиотеке Љубомир Ненадовић из Ваљева, у препуној сали пред пробраном
публиком међу којом је била и његова најужа породица и у веома финој
опуштеној атмосфери, организовано је вече Одлазак легенде посвећено
њему. О Јоксимовићу те вечери говорили су проф. др Слободан Ж. Марковић, његов пријатељ из младости; Радован Бели Марковић, новинар
и књижевник; Стеван Ћирић, новинар, уредник и директор Издавачког
предузећа Напреда; Мирко Марковић, књижевник и библиотекар; Бранко Лукић, драматург; Остоја Продановић, књижевни критичар и аутор
ових редова као историограф и један од бивших директора Новинске и
радио установе „Напред“ у Ваљеву. Глумци Драган Лукић и Бошко Милић читали су његове и текстове културолога Милоша Јевтића и књижевног критичара Бранка Пиргића.
Говорило се о њему као новинару, који је служио истини као основном начелу новинарства. Посебно је наглашено да је деценијама заузимао значајно место међу завичајним књижевницима и историографима,
да је био пасионирани читач, добар познавалац догађаја, људи и прилика,
па самим тим драгоцени извор вредних информација и разноврсних знања. Другим речима био је слојевита личност са више димензија (новинар, уредник, лектор, редактор, књижевник, историчар, биограф, лекси162
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кограф, културни посленик, покретач многих акција и манифестација)
посебан и чудноват. Још за живота постао је симбол Ваљева и ушао у
легенде, па је речено да се ради о непоновљивој личности на ваљевској
медијској сцени и књижевном пољу. Општој слици о њему допринела је
и пригодна изложба његових књига и видео плаката.
Зоран Јоксимовић рођен је 12. септембра 1932. године у Брезовици
селу код Уба у сеоско-радничкој породици. Отац Велисав био је најпре
земљорадник у месту рођења а потом радник у Ваљеву. Мајка Славка,
рођ. Ранђић из Памбуковице код Уба, била је домаћица и кројачица.
Основну школу учио је и завршио у месту рођења (1939-1943), а гимназију у Ваљеву(1945-1952). Славистику и југословенске књижевности са
српскохрватским језиком студирао је на Универзитету у Београду (19521957).
Скоро цео радни век провео је у новинарству. Као гимназијалац с
друговима покренуо је лист Реч омладине. Велику већину радног века
провео је у Новинској и радио установи Напред у Ваљеву где је радио
као: новинар и уредник културне рубрике и фељтона недељника Напред
(1957-1961 и 1966-1970), уредник листа (1961), главни и одговорни уредник листа Напред (1962-1964. и 1966-1970) и директор НУ Напред у Ваљеву (1962-1964). Радио је и као управник волонтер Градске библиотеке
(1963) и кустос у Народном музеју у Ваљеву (1965-1966). Био је храбар
уредник, покретач и уредник веома запаженог Напредовог културног
додатка. Уз редак уреднички дар био је сјајан репортер, мајстор за „пеглање“ сарадничких текстова, перфектан лектор и редактор. У новинарству
држао се начела модерне журналистике; да служи истини, да и најмању
вест књижевно обради и да буде увек сведок времена. Инвентиван, радознао, непоткупљив, писао је живо, сликовито и сугестивно доприносећи
неговању стилског и језичког израза.
Био је дописник београдских Вечерњих новости и Новинске агенције
Танјуг. Уређивао је дечји лист Полет (1958-1961) и Сусрети, гласило Југословенских сусрета аматера Абрашевић у Ваљеву. Бивао је члан редакција
и уређивачких одбора књижевног часописа Уствари Шабац (1960-1961),
Вуков сабор Лозница–Београд (1971-1976), Гласника Међуопштинског
историјског архива Ваљево (1969-1971), Гимназијалац, јубиларни бројева
листа Ваљевске гимназије (1980. и 1990) и Графичко-издавачке радне организације Милић Ракић Ваљево и др. Био је уредник великих календара
Колубара и Ваљевац (од 1990) и редактор Биографског лексикона ваљевског краја (1996). Уређивао је књиге Гола Глава и њена школа (1989), Сто
година Основне школе у Памбуковици (1998) и др.
Према писању Љубисава Андрића дело Зорана Јоксимовића је богато,
разноврсно и особито. Макар се огледало у књижевности, историогра163
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фији и новинарству, реч је о писцу једне вокације – литерарне. Аутор је
прича, приповедака, романа, повести, романсираних биографија, фељтона, хроника, чланака, критика, записа, портрета, интервјуа, позоришних,
радио и ТВ сценарија. Своје радове објављивао је у педесетак листова,
часописа и других публикација. Објавио је књиге Петљаревић и остали
(роман), Сенке ветровима однесене (приповетке), Последње лето (роман), Сунце у високом луку (приповетке) и Изабрана проза (зборник).
Под овим последњим насловом у сарадњи Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић“ и Књижевне заједнице Ваљево изашло је његово заиста
вредно и капитално дело које је приредио књижевни критичар Остоја
Продановић. У богато опремљеној и обимној књизи (520 страна) објављени су његови најзначајнији књижевни радови (два романа, десетак
приповедака и зборник радова са округлог стола посвећеног његовој
прози) из раног периода његовог стваралаштва, од којих су многи освојили вредне књижевне награде у ондашњој Југославији.
Радови Јоксимовића награђивани су на анонимним конкурсима: приче у Шапцу, Крушевцу, Нишу, Лесковцу, Београду, Сарајеву и Скопљу.
Његове романе Последње лето и Петљаревић и остали наградио је Телеграм у Загребу (1966. и 1967). На конкурсима Фондације Драгојло Дудић добио је награде за рукописе Драгојло Дудић (1972) и Јачи од ватре
(1974). Неке његове књиге су доживеле више издања, драматизоване и
позоришно извођење. Књижевна критика је оценила да је Јоксимовић
трагао за новим могућностима и дао свој допринос развоју српске модерне прозе у шездесетим и седамдесетим годинама и да је привредна
проза Јоксимовића изборила је своје место у савременој српској и југословенској књижевности. Превођен је на мађарски, македонски, руски и
енглески језик.
Осим новинарског и књижевног рада изучавао је прошлост Ваљева и
околине; последњих година посебно прошлост родне Тамнаве у 19. и 20.
веку. Као историограф био је писац повести, романсираних биографија,
фељтона, хроника, записа и чланака. Писао је у широком жанровском и
тематском опусу од политичке и привредне историје и демографије до
историјске културе, уметности и штампе. Упорно и пажљиво истраживао је и обрађивао све теме којима се бавио. Вешто је спајао истраживачки, научни и литерарни приступ. Снагом аргумената тежио је истини.
Писао је је живо, сликовито и сугестивно а његова историјска дела често
су потресне приче и истакнутим али и незнаним херојима.
Објавио је следећа историографска дела: Драгојло Дудић, кратка биографија (Београд 1964); Село Драгојла Дудића, хроника (Нови Сад 1966);
Ваљево град устаника, монографија с групом аутора, (Београд 1967): Порука испод вешала, повест о Стевану Филиповићу (Ваљево 1971), Живот
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Драгојла Дудића, романсирана биографија (Београд 1974); Јачи од ватре,
запис о Живану Ђурђевићу (Ваљево 1977); Подриње и Колубара, туристички водич (с групом аутора, Београд 1979); Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 1919-1941, хроника (Ваљево1981) и Драгојло Дудић, кратка биографија (Ваљево 1987). Нека његова дела доживела
су и по више издања, а Порука испод вешала чак четири: ГИРО „Милић
Ракић“ Ваљево (1971), „Дечје новине“ Горњи Милановац (1975), „Просвета“ Београд (1977) и Општински одбор СУБНОР-а Метковић (1978).
Несумњиво његово најпотпуније и најсвеобухватније дело је Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 1919-1941. Штета је што није
дочекао да се од његових књига о Драгојлу Дудићу, Стевану Филиповићу
и Живану Ђурђевићу објави трилогија коју је такао жарко желео. Последњих година доста је истраживао прошлост Тамнаве и своје родне
Брезовице и познато је да је писао монографију о њима али изгледа да
није стигао и да их заврши.
Зоран Јоксимовић је често и упорно истраживао у нашем Архиву.
Као што је већ поменуто био је две године и члан уређивачког одбора
Гласника Међуопштинског историјског архива Ваљево. У овом Гласнику
објавио је следеће радове: Порука испод вешала (2-3); Суђење Тихомиру Марићу и друговима, комунистима из Мионице 27. новембра 1939.
године (3-4); Шездесет црвених година - хроника КУД Абрашевић 19051965 (4-5); Хронологија 1941-1945 (6); Писана реч Драгојла Дудића (6);
Један покушај заштите културно-историјских споменика у Ваљеву (19);
Ваљевски „Абрашевић“ у 1945. години (20-21); Из живота Драгојла Дудића (24); Библиографија радова Драгојла Дудића (24); Брезовица у попису 1863. године - Прилог за хронику тамнавског среза (25), Спорови
око међа неких тамнавских села и првој половини XIX века (26-27) и
In memoriam Борислав Вујић (42). Његови студиозни историографски
радови иду, пре свега, ка расветљавању улоге појединих личности, како
оних мање познатих тако и оних најмаркантнијих.
Вишеструко је значајан његов редакторски рад који је и језички и
стручан; поврх тога поседује истанчано осећање стила и способност да,
дотерујући рукописе и култивишући их, очува главнину и особине пишчевога текста, што је и највећа врлина овога сложенога, деликатнога и
осетљивога посла. Једно од највећих и најзначајнијих дела Зорана Јоксимовића свакако је Биографски лексикон ваљевског краја, који је приређивао заједно са Здравком Ранковићем.
Немерљив је и Јоксимовићев допринос културном животу Ваљева као
сценаристе и косценаристе неколико сценских и ТВ остварења. Био је
свестрано ангажован и у Југословенским сусретима аматера Абрашевић,
где је уз остало уређивао и пригодне публикације те замашне и некад на
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просторима бивше Југославије препознатљиве културне манифестације.
Писао је водиче и друге туристичке пропагандне материјале.
Члан Удружења новинара Србије био је од 1957, а Удружења књижевника Србије од 1962. године. Говорио је руски језик, хоби му је био
спортски риболов. Из брака са поч Татјаном Тањом (рођ. Михајлук) из
лекарске породице а пореклом Рускињом, која је завршила Филолошки
факултет у Београду и предавала руски језик и књижевност у Ваљевској
гимназији и на Вишој економској школи у Ваљеву има кћи Људмилу –
Дуду, историчара уметности и преводиоца у Београду.
Недавно преминули редовни професор Београдског универзитета др
Слободан Ж. Марковић величину Зорана Јоксимовића је видео у његовим изговореним и написаним речима јер како је нагласио он је живео
за реч. Био је свестрано образован и добро обавештен па како каже књижевник Радован Бели Марковић са њим се могло разговарати о много
чему, а највише о српској и руској књижевности.
Милорад Радојчић
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СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИЋ
(1928-2015)
После краће и тешке болести у Београду је 11. септембра 2015. године
преминуо др Слободан Ж.. Марковић, дугогодишњи професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, истакнути научни радник и
неуморни културни посланик. Сахрањен је у присуству родбине, бројних
студената, пријатеља, међу којима је много јавних радника, на гробљу
Орловача у Београду 16. септембра 2016. године.
Слободан Марковић рођен је 15. јула 1928. године у Горњем Мушићу
код Мионице, у средње имућној сеоској породици. Његови родитељи –
отац Живорад и мајка Олга ( рођ. Ликнић), били су пољопривредници.
Основну школу учио је у суседној Доњој Топлици. Године 1940. уписао се
у гимназију у банатској Белој Цркви. Наредне године прешао је у Панчево, где га је затекао рат. Време окупације провео је у завичају и Ваљево,
где је завршио нижу гимназију. Од децембра 1943. године илегално је радио за НОП, а у јесен 1944. године и активно се укључио њега. Гимназију
је наставио да учи 1945. године у Ваљеву, где завршава V и VI разред. У
Четвртој мешовитој гимназији у Београду завршава преостала два разреда и полаже велику матуру.
Студије на Филозофском факултету у Београду, на Групи за југословенске језике и књижевност уписао је 1948. године. Све испите положио
је на време и са високим оценама, па је дипломирао у октобру 1952. године. По завршетку студија, служио је војни рок у Школи резервних официра у Битољу. По изласку из војске запошљава се као професор у Вишој
гимназији у Вршцу 1953. године. После две године рада постао је републички школски инспектор у Вршцу.
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Од краја 1956. године радио је на Филозофском факултету у Београду
у својству стручног сарадника за нову југословенску књижевност. Још
1958. године на филолошком факултету у Београду, при Катедри југословенске књижевности , основао је Одсек књижевности за децу, први у
Европи. Био је потом 1961. и 1962. године лектор за српскохрватски језик
на Универзитету у Гетингену, Западна Немачка. Докторску дисертацију
Живот и књижевно дело Јована Поповића 1905-1952. године одбранио је
на Филозофском факултету у Београду 1963. године.
На Филолошком факултету у Београду радио је у свим наставничким
звањима. Изузетну професионалну каријеру стварао је постепено, мукотрпним и истрајним радом, огромном енергијом, вођен љубављу према
писаној речи и култури и уопште. У звање асистента изабран је 1961, а
доцента 1964. године, када је започео са одржавањем курсева о књижевности између два светска рата, македонској књижевности и књижевности за децу.
За ванредног професора Филолошког факултета изабран је 1969, а десет година
касније постао је и редован професор. Школску 1989/90.годину провео је као професор српске књижевности на Универзитету за стране језике у Пекингу. На матичном факултету био је продекан и декан и дао
значајан допринос унапређењу његове организације и осавремењавању
наставе. Предавао је и на универзитетима у Нишу и Приштини. Обишао
је све континенте, изузев Аустралије и као професор по позиву држао је
предавања на 64 универзитетске славистичке катедре у свету. У пензији
је од 1993. године али је још неко време држао наставу на Филолошком
факултету у Београду. Код њега испите на факултету полагало је око
4.750 студената.
Као универзитетски професор др Марковић је преко четири деценије подучавао студенте југословенске књижевности, највише предавајући
дечју и македонску књижевност. Захваљујући његовим часовима, које су
пратили нетремице, многи су пошли његовим трагом и израсли у истакнуте књижевне зналце. Његово књижевно дело обухвата више од 600
студија, расправа, и веома запажених књига. Доста је писао о настави
српског језика, појединим писцима и њиховим делима, књижевним раздобљима, као и студијима и есејима о књижевним проблемима српске
књижевности итд. Запаженим саопштењима и рефератима учествовао је
на више конгреса и стручних скупова како у земљи тако и свету.
Најзначајнији књижевно историјски радови професора Марковића
су: Записи о књижевности за децу (1970, а потом више издања), Књижевни покрети и токови између два светска рата (1970), Вук у књижевном трајању (1987), Поезија Десанке Максимовић (1990), Континуитети
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и вредности – студије о новој српској књижевности (1990), Књижевно
стваралаштво Десанке Максимовић (1998). Чувене су његове: Антологија српске приче за децу (1984, па још пет издања), Антологија српских
поема за децу (1995), Ђаку прваку (1973), Ко је бољи јунак – антологија
стваралаштва за децу Јована Јовановића Змаја (1988), Златна књига – антологија књижевног стваралаштва за младе (1996) и Антологија Приповетке о народноослободилачкој борби.
Аутор је монографија о Лази Лазаревићу (1962), Милану Ракићу
(1962), Бранко Ћопић (1966), Исидори Секулић (1968), Јовану Поповићу
(1969), Десанки Максимовић и веома занимљивог путописа – Професор
у Пекинг – професор из Пекинга (1992). Написао је и књиге: Надреализам (1981), Покрет социјалне књижевности (1981), Записи о појавама
у књижевности за децу (1982), Књижевне појаве између два рата (1982)
Трагање за идеалима, Појаве, ствараоци и дела у македонској књижевности. и Ђаку прваку - Сусрет са школом и књигом (1994).
Дакле научни рад професора Марковића пре свега посвећен је историји југословенских књижевности, њиховим везама са светском књижевношћу, као и књижевности за децу. Његови радови су превођени
на све јужнословенске језике, као и на немачки, енглески, француски,
румунски, мађарски, чешки и руски језик. Према томе за њега се може
констатовати да је био књижевни историчар, есејиста и антологичар. Без
сумње један од наших најцењенијих историчара књижевности и врхунски експерт за књижевност за децу.
Без обзира на своја бројна звања и велика знања којима је располагао себе је сматрао превасходно школским човеком и волео је за себе да
каже да је он читавог живота учитељ. Јер, ако човек не живи са децом, са
задацима, онда нема ни људског контакта са њима. И својски се трудио
да школски програми буду што квалитетнији и прилагођени стварним
потребама и дечијим могућностима.
Где год је требало нешто покренути, основати, покренути, подржати
и одржати, Слободан Ж. Марковић је био ту. С подједнаким умећем и
страшћу водио је многе установе, акције и манифестације. Био је више
година секретар и председник Друштва за српскохрватски језик и књижевност Србије и Савеза славистичких друштава Југославије. Ангажовао се и као секретар Одбора за обележавање 100-годишњице смрти Вука
Стефановића Караџића, секретар Извршног одбора Југословенског одбора за обележавање 200-годишњице рођења Вука Стефановића Караџића, члан Просветног савета Србије, члан Председништва Међународног
комитета слависта, био је председник Југословенског комитета и потпредседник Међународног комитета МАИРАСКА, Унескове асоцијације
радника на проучавање и ширење словенских култура, стални научни
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саветник (експерт) УНЕСКО-а за књижевност за децу и словенске књижевности. Један је од оснивача и дугогодишњи директор Међународног
славистичког центра Србије у Београду и председник Културно-просветне заједнице Србије, а биран је и за народног посланика у Скупштини
СР Србије. Професор Марковић је годинама био главни и одговорни
уредник часописа Књижевност и језик, вишегодишњи главни уредник
часописа Детињство и члан редакције часописа Прилози за књижевност,
језик, историју и фолклор....
Био је један од оснивача и члан Извршног одбора Вукове задужбине,
један од оснивача и десетогодишњи председник Управног одбора Задужбине Десанка Максимовић и вишегодишњи председник Управног одбора Змајевих дечијих игара у Новом Саду. Остварио је изузетан допринос
у раду Задужбине Десанка Максимовић. Са тимом стручњака приредио
је целокупна дела Десанке Максимовић у критичком издању по највишим научним стандардима, Тиме је верификовано њено стваралаштво, а
уједно је дат допринос систематској бризи друштва за приређивање целокупних дела стваралаца који су задужили српску културу.
Добитник је више награда и признања, домаћих и страних. Носилац је
Вукове награде (1975), Медаље Хумболтовог универзитета, медаље Ханс
Кристијан Андерсон, Искре културе, Награде Змајевих дечијих игара
(1987), Повеље општине Мионица итд. Имао је и више одликовања међу
којима немачки орден Велики крст за заслуге I реда који му је доделио
председник СР Немачке, југословенски Орден заслуга за народ са златном звездом (1988) и друга.
Пуне 53 године био је у срећном браку са Вером, рођ. Репић, професорком српског језика и књижевности из Вршца, рођеном у учитељској
породици, која је преминула 2006. године. Имали су сина Мирка, такође
професора – филолога, који ради у Библиотеци града Београда али се
бави и разноврсним књижевним радом. Од Мирка има и два унука који
су били његови велики миљеници.
Није лако наћи човека који је толико волео свој завичај попут професора др Слободана Ж. Марковића. Коме је год требало помоћи он је увек
био на услузи, а поготову на плану остваривања контаката са другим културним институцијама, фондацијама и значајним ствараоцима и другим
познатим појединцима, што им је олакшавало долазак до донатора, програмских новина и вредних културних остварења. Посебно ако је било
неких проблема он је био ту да својим знањем, искуством, смиреношћу и
ауторитетом помогне.
Ниједна значајнија манифестација у Колубарском округу, нарочито
културна и просветна није могла проћи без његовог присуства и учешћа.
Под својим завичајем подразумевао је све општине Колубарског округа
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али за три био је посебно везан: Мионицу, где је рођен и прве књиге учио;
Ваљево где је учио гимназију и Љиг, где је на обронцима Рудника давно
саградио кућу за одмор и проводио највећи део слободног времена.
Посебно се ангажовао у матичној општини Мионица око припреме и
реализације привредно-туристичке организације Мишићеви дани. Радо
је обилазио школе у том крају, разговарао са ђацима и просветним радницима, поклањао им књиге итд. Велике су његове заслуге и за издавање
листа Мионички запис, чије неко време био и председник Издавачког
савета. Преко 2.500 књига из своје породичне библиотеке предао је Народној библиотеци у Мионици.
И у Ваљеву је био радо виђен гост и учесник многих предавања, промоција, књижевних вечери и сличних манифестација. Један је од најзаслужнијих за утемељење издавачке делатности Графичког предузећа
Милић Ракић, па је и био председник Издавачког савета тог вредног колектива. У његовом издању објављено је и неколико његових веома запажених књижевних дела.
Учествовао је на научном скупу посвећеном стогодишњици рођења
Драгојлу Дудићу (Клинци, Ваљево 1887 – Дријетањ, Ужице, 1941), напредном земљораднику, угледном домаћину, револуционару, „писцу за
плугом“, учеснику четири рата, народном хероју Југославије и првом
председнику Главног народноослободилачког одбора Србије (прве партизанске владе у Ужицу). За ту прилику спремио је реферат Особине и
књижевна вредност „Дневника“ Драгојла Дудића, који је потом објављен
у 24. броју нашег Гласника. За њега нас везује и његова импресивна животна и радна биографија, изузетна породична библиотека и надамо се
сачувани разни списи.
Кад је 1995, године обновљен рад Удружења Ваљеваца у Београду професор др Марковић не само да је био међу обновитељима већ и један од
главних ослонаца. Доста се залагао да се око Удружења окупи што више
вредних, честитих и угледних људи, а посебно младих у чему се није успевало из више разлога. Као такав најпре биран је за првог председника
Председништва Удружења а потом потпредседник и председник његове
Скупштине. Неуморно је учествовао у скоро свим његовим активностима све до смрти. Један је од иницијатора и главних и одговорних уредника Ваљевског алманаха, публикације коју је припремало и издавало
наше завичајно удружење. Био је и међу иницијаторима, оснивачима и
члановима Управног одбора Фондације Војвода Живојин Р. Мишић, коју
су заједно основали Скупштина општине Мионица, Удружење Ваљеваца
у Београду и Производно услужно предузеће Врујци из Горње Топлице, а
које је реализовало неколико успешних подухвата.
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Професор др Слободан Ж. Марковић био је и велики љубитељ књига
па их је скупљао цео живот. Имао је око 17.000 књига, међу којима доминира најбоља и најпотпунија библиотека књижевности за децу. Поред
белетристике има и доста књига на страним језицима, затим комплетних
едиција и сабраних дела домаћих и страних писаца, па и стручне литературе. Са сином се договорио да део тих књига задрже за себе, посебно
оне са посветом, а да бар половину поклоне завичајним библиотекама.
Пре неколико година Градској библиотеци у Љигу поклонио је збирку
од око 5.000 наслова књига. Тим поводом локална самоуправа је у центру
ове варошице у Дому културе у изградњи обезбедила, уредила и опремила простор за најмлађе читаоце и оне који желе да се баве научним радом.
Тим поводом у Љигу је свечано отворена дечја библиотека, која носи име
проф др Слободан Ж. Марковић. На пригодној свечаности, уприличеној
поводом почетка њеног рада учествовао је и популарни књижевник Добрица Ерић који је изразио задовољство што је у тој варошици заживео
један такав кутак.
Још за живота одлучио је да његов научни фонд, његова научна библиотека оде у Ваљево. У питању је фонд од 1.200 до 1.400 монографских
јединица, од којих су од 800 до 950 књиге које се баве лингвистиком, теоријом књижевности: То је по пуно чему јединствена библиотека славистичке науке код нас која ће се наћи у Матичној библиотеци Љубомир
Ненадовић у Ваљеву. На тај начин Ваљево је добило јединствен фонд
који у целој земљи може да се нађе евентуално у Београду, а који је потребан како за прве кораке, тако и за изучавање књижевности, историје
књижевности и славистике као науке уопште. Тај славистички фонд има
добар број књига на немачком језику. У разговор за дневни лист Политика, 16 јуна 2007. године, цењени професор Марковић је најавио да ће
Матичној библиотеци у Ваљеву поклонити и рукописе 180 докторских
дисертација и магистарских радова својих студената
Породица професора Марковића одлучила је да ваљевској библиотеци поклони и фонд свих књига и научних радова које је он написао. На
тај начин ће бити обогаћена завичајност Ваљева у правцу о коме се до
сада много причало. Врхунац те приче ће бити први Међународни славистички конгрес који ће се одржати у Србији, а за који се он залагао
последњих осам година. Намера је да се тај завичајни фонд који је значајан за изучавање ових области формира до почетка тог конгреса и који
ће допринети да се Ваљево на неки начин позиционира на мапи научних
центара и то у часу када је мало ко очекивао.
Поред 2.500 књига које проф. Марковић већ предао Народној библиотеци Милован Глишић у Мионици, он је планирао а његови потомци
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поклонити део књига из своје породичне библиотеке завичајним библиотекама у Убу, Лајковцу и Осечини, које припадају Колубарском округу.
Овај вредни, скромни, честити и изван себе добри човек из Мионице,
како су га неки новинари ословљавали, много је радио и урадио али је
увек наглашавао да је то постигао захваљујући добрим људима. Доста је
путовао, свашта доживео, упознао разна чуда и свакојаке људе али чуда
која је доживео у својој 12 години никад није могао да заборави. Приликом одласка са оцем у Ваљево да би се уписао у овдашњу гимназију
најпре је Дивцима први пут видео воз коме није могао да се начуди. Још
веће усхићење доживео је кад се нашао пред прелепом зградом Ваљевске
гимназије. Целог живота сећао се да је као ученик те школе 22. маја 1942.
године морао присуствовао вешању народног хероја Стевана Филиповића у центру вароши. Запамтио је и Стеванове речи изговорене окупљеном народу док је стајао испод вешала: Шта је живот видећете ускоро, а
слобода је оно за шта се вреди борити.
Милорад Радојчић
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АЛЕКСАНДАР КАЛЕ СПАСОЈЕВИЋ
(1934–2015)
Историчар, стручни саветник у Институту за савремену историју у
Београду, рођен је 1934. године у Ариљу у грађанској породици. Основну школу учио је у Ужицу и Видину (Бугарска), матурирао у гимназији
у Ужицу 1953. Дипломирао је 1959. године на Филозофском факултету
Универзитета у Београду, група за историју. Радио је у Институту друштвених наука у Београду у Одељењу за научну документацију и Одељењу за историјске науке, а у Институту за савремену историју од 1969.
године до пензионисања као стручни саветник.
Поред широког дијапазона професионалног интересовања, посебан
сензибилитет исказивао је посвећивао истраживању области привредне
историје Србије крајем 19. и прве половине 20. века. Своја истраживања заснивао је на расположивој архивској грађи, посебно на изучавању
штампе. Посебан допринос остварио је на истраживању електрификације Србије и производњи и примени електричне енергије у индустрији
и другим областима, о чему је објавио више значајних књига, самостално или у коауторству: „Сто година електрификације Ужица 1900 – 2000“,
„Век електрификације Ужица“, „Електрификација Ужица – Од уличног
фењера до електричне сијалице“. Неколико радова објавио је у „Гласнику“ и Великом народном календару „Колубара“ о електрификацији Ваљева, на основу докумената децидно доказавши, да је Ваљево у мају 1900.
године, неколико месеци пре Ужица добило електрично осветљење, чиме
је демантовао до тада важеће мишљење. Био је иницијатор обележавања
јубилеја „Сто година од електрификације Ваљева“, који је пригодно обе174
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лежен у сарадњи ИП „Колубара“ и Међуопштинског историјског архива
Ваљево.
Поред области електрификације Кале Спасојевић истраживао је и
друге области друштвеног, привредног живота. За ваљевски крај посебан значај имају његови објављени чланци о Електричном кинематографу браће Нешовић у Ревији „Колубара“ и „Промена на српском престолу
1903. Одјек у ваљевском крају и међу Ненадовићима “ Велики народни
календар за просту 2002. годину“. Његово интересовање за развој путне
комуникације у Србији, посебно изградња пута између Ваљева и Ужица,
преко Ластре и Подбукова, нажалост остало је недовршено, преписи докумената до којих је истраживањем дошао уступио је архивима у Ужицу
и Ваљеву, као и већи део своје личне библиотеке, необјављене рукописе
и личну преписку.
Током сарадње на истраживању електрификације Ваљева у Међуопштинском историјском архиву, развила се плодна и обострано корисна
сарадња, која је прерасла у својеврсно пријатељство са Калом Спасојевићем и његовом породицом, што ће запослени у Архиву са посебним
пијететом памтити.
Милча Мадић

175

