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Др ВЛАДИМИР СТОЈАНЧЕВИR 

ем е 

Значај Вал.ева н вал.евског управног подручја у привредно'lt 
развитку и политичкој историји Србије увек је био велик како за 

време турске управе тако и по ослобоЬењу Србије у првом и дру
гом устанку. Континуиран и запажен успех Вал,ева, као једног од 
главнијих центара западног дела Србије, долазио је све више до 
изражаја у време кнез-Милошеве владавине, када се и иначе осећа 
напредак у свим гранама јавног и привредног живота ослобоЬене 
земл.е. 

Вал,ево је кроз читав период кнез-Милошеве владе много зна

чило и за општн економски и друштвени преображај Србије, чак и за 

њену политичку стабнлност, нароч1по према Боснн. Иако су општа 

привредна кретања у вал.евском крају била везана, пре свега, за 
• 

економску размену становннштва његовог ужег управног подручЈЗ, 

затим и суседних нахија (округа) а посt:бно за сточну трговину са 

аустријским пијацама у Срему и другде, значај промета и трrоввн<' 
са турском Босном није нима.ю губио у nажности. Ва.ъево је о.1р-

• 
жавало доста интензивне економске везе са нсточним краЈевима 

Босне, па се отуда сваки поремећај у полнтнсЈКИ~I и економским 

(трrовачким) кретањима на граници, и у српско-турским политич

ки~i односима, на неки начин одражавао и на економске везе Ва

л,ева са тржиштима у Турској. 

У низу многих збивања у Турској, појава куге 1836 1838 . 
• 

године утицала Је на изrрадњу пограничног саннтетско-карантин. 

ског система у Србији, који је све економске, друштвене и миrра

ционе везе западних крајева Србије са Турском па и са Босноч 

реrулисао на један начин друrојачији но дотада. За завичајну 

историју вал.евскоr краја биће од интереса видети како је била 

урећена поrранична санитетско-карантинска служба, којом се, v -
ствари, реrулисао поrранични промет л,уди и робне размене за 

чит:шо подручје западне Србије. 

з 
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Политичке околности развитка Србије после стицања нацио
налне аутономије 1830. године нису биле пово..ъне услед сплета раз
них догаћаја и збивања у њеном суседству, нарочито према Турској. 
У Подрињу, на граници према Босни, развијао се низ догаћаја по· 
чев од 1831132. г. када се босански беrоват побунио против султа
нове власти, 1834. када се вршило исе..ъавање .,турског" становниш
тва из села Соколске нахије, нарочито из Азбуковице, 1835136. r.' 
када су били велики нереди у пространом Зворничком санџаку, штu 
је изазвало велика пребегавања српског становништва нз тога дела 

Турске, потере турских власти за враhањс бегунаца и сукоба са 
српским поrраннчним властима<. У меоувремену, 1831. и 1836. г., 
у Подрињу се јавила колераз, а од краја 1836. г. запретила је опас· 
ност од куге, која се из Румелије ширила н према Србији и према 
Босни•. Све ово, пак, стварало је атмосферу несигурности и могућ
ности за српско-турске политичке сукобе а, с друге стране, утица.\о 

је на кнеза Милоша да се озби..ъно позабави питањем утвроивања 
и обезбећења српске границе према Турској. 

Тако је од јесени 1834. до пролећа 1835. г. најпре био подю·
нут гранични стражарски кордонs, а од краја 1836. и почетком 1837 . 

• 
г., углавном, и систем полициЈско-санитетског граничног кордона. 

Тада је, због појаве куге 1836. г. у суседним турским провинцијама, 
српска граница имала осим војно-полицијског обележја још и обележје 

санитарног кордона. На овом кордону, осим подизаља санитетско--пре
вентивних установа као што су били карантини н састанци, увоћење 

пограничне патролне стражарске сАужбе и подизаље .. плотова" •ш· 
нило је главну физичку препреку недозво..ъивнм н неевидентира
ним уласцима турских поданика у Србију>. 

1 Видети: Михаило Гавриловиh, Милош Обреновиh III, Београд 191?., 
505--508 

2 Уопште о приликама у Босанском пашалуку 1830-их година зп
дети: Владимир Стојанчевиh, Јужнословенски народи у Османском цар
ству од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године. Беог
рад 1971, 51 68, 179-183. 

3 Тих. Р. Ђорђевиh, Медицинске nрилике у Србији за време nрве 
владе кнеза Милоша Обреновиhа (1815-1839), Београд 1938, 32-33. Ко
лера је била узела широке размере: 31. јула 1836. г. само "за дан и за 
ноh" умрло је 24 лица. Тих. Р. Ђорђевиh, Архивска грађа за насеља у 
Србији у време прве владе кнеза Милоша (1815-1839), Београд 1926, 231. 
(Исте године за месец дана епидемије, од 25. јула до 25. августа, само у 
Лозници од колере је умрло 119 лица, док је у Лешници било 52 смртна 
случаја у периоду од 29. јула до 19. августа. Нав. д., 280. 

4 Ami Boue, Die Europaische Ttirkei (La Turquie d'Europe, I IV., 
Paris, 1840), П. Wien 1889, 340-351. 

5 Видети о томе расnраву: Владимир Стојанчевиh, Административно 
и војно-полицијско уређеље српско-турске границе за време nрве владе 
кнеза Милоша, Историјски гласник 3 4, Београд 1951, 29 44. 

6 J.G. v. Hahn, Reise von Belgrad nach Salonik. Wien 1861, Io. 
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Тако је у току 1834. и 1835. године на подринском rраничном 
подручју, од Мокре горе до Раче, од укуnно 68 стражарница са 
503 стражара-момка у целој Србији било 44 стражарнице са 503 
стражара граничара и 44 бу~оубаше. У пролеће 1835. r. оне су 
биле овако распорећене: Мокра гора, Дервет, Перућац, Рача, Ба
ћевац, па онда Дрином: Шимнарица, Шепачка Ада, ЗаnруЬе, Кри
вића Ада, Острово, Циганлија, Лознички шанац, Рача, Пиревина, 
Бонлеrуша, Бабића шиб, Трешњак, Трудово, Брrовац, Нова Ада, 
Јордамовач, Дубока japyra, Чавин пруд, Ш~оива, Мусемића забран, 
Мусемића колеба, Јавор, Шибенац, Бадовиначки шанац, Л>епrнички 
шанац, Сикирић, Ада Лоњин, Лэубовија, Мија~оевац, Кучевац, Тези
ја, на Рада:ьу две стражарнице, на Рудинама две такоће, Читлук, 
Доњаја, Др~оача, Граница, Узовница, Црнча, Во~оавча, Кови~оача7• 

Од ових стражарница највећа је бљш на Бадовиначком шан
цу са 39 стражара-момака граничара, затим Л>убовија, Раде~о, Ру
дине, Шепачка Ада, Циганлија, Лознички и Лэешнички шанац са 

по 19 стражра. На Сикирићу је биАо 14, Др~оачи 11, Доњаји 7, и 
на остале (31 стражара) по 9 стражара-момка. Оволики број 
стражара и оружаних чувара границе на Дрини било је првенст-

• 
вено узроковано непово~оним политичким приликама и непријате~о-

ском ставу босанског беrовата према Србији кнеза Милоша, наро

чито од времена устуnања Јадра и Раћевине Србији током 1831. 
односно 1832. годинев. 

1836. године, на вести да се куга појавила у Турској, била 
је пооштрена граничарска служба у томе што је било заведено и 
коњичко патролирање дуж границе и што је, за случај потребе, узи
мана оближње сеоско становништво да појача, привремено, стражар
ску службу. Тада се јав~оају и зидане карауле. Тако су у Подринско
-савској војној команди, која је обухватала срезове: мачвански (ок
ружја шабачкоr), јадрански, раћевски и азбуковачки (окружја по
дринског) биле укупно двадесет и две карауле и један шанац. 
Просечна уда~оеност једне карауле од друге износила је сат до 
сат и по хода. Тако су, на пример, у срезу јадранском карауле биле 
постав~оене: на скели Циганлији, на Кривића Ади и на скели Ше
пачкој, са три стражарска места, а у срезу раћевском карауле су 
биле на: Кови~оачи, Тезги, Рада~оу, Рудинама и на Читлукуэ. 

Изградња Подринскоr полицијско-санитетског кордона, заједно 
са контумацима (карантинима) и раштелима (састанцима) представ
~оала је и иначе саставни део рада државне управе Србије на це-

• • 
ЛОЈ српско-турскоЈ граници са ци~оем да се нарочито спречи уно-

шење куге из Турске. Та изградња, најав~оена у лето 1836. r., по
чела је крајем те године, уnраво у време када је еnидемија свом 

7 Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842. 
год., I., Беоrрад 1901, 326/7 . 

в Нав. д., 327. • 

в Владимир Стојанчевић, нав. д., 34. 
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снагом nустошила пограничне пределе у Турској, посебно са источне 
и јужне стране српско-турске границеrо_ 

О појави куге и настојаљима кнеза Милоша да се кужна епи-
• 

демија не унесе у Србију, непосредно пред други светски рат, наЈ-

потпуније је писао др Влада Михаиловићll изневши обиље архив
ске документације која се надовезивала на раније резултате Тихо
мира Борћевића12, Ристе Јеремића и др.rз. Сви су они посматрали по
јаву куге са становишта стручно-медицинске и лекарске струке. По
сле рата, поред неколико маљих прилога савремених лекара-истори

чара медицинске културе из прошлости српског народаi4 , о проблему 
кужне епидемије из 1836 38. r., са становишта друштвено-исторнј
ских прилика, писао је, у више наврата, аутор овога реферата, по
најпре у двема својим расправама објављеним још 1951. и 1952. го
динеi5, истакавши посебно рад државне управе, управних и санитет-

• 
ских органа, на организациЈи карантина и састанака, као и читавоr· 

поrраничног санитарног кордона. Меоутим, о раду ових установа у 
пограничном реону Подриља досада није посебно писано. 

II 

Од пет карантина колико је у Србији подигнуто измећу 1836. 
и 1838. године, на nодринском подручју постојала су три: у Рачи, 
Љубовији и на Мокрој гори, а од укупно пет српских .,састанака" 
један се налазио на Шепачкој ади, измећу Лознице и Ковиљачеrs. 
Карантин у Алексинцу био је најпрометнији и највећи, затим онај у 
Мокрој гори, пошто су били лоцирани на најважнијим комуника-

ro Бартоломео Куниберт, Срnски устанак и nрва владавина Милоwа 
Обреновића, Београд 1901, 508 510. 

11 Др Војислав Мrtхаиловић, Борба nротив куге у Србији пре C'I'U 
година, Београд 1937. 

12 Тих. Р. 'Ворђевић, Из Србије кнеза Милоша. Културне nрилике -
Београд 1922, 230 236. Тих. Р. 'Ворђевић, Медицинске nрилике у Ср-
бији, 33 38. 

13 Др Ристо Јеремић, Здравствене nрилике у југословенским зем

љама до краја XIX века, Загреб 1935, 14 18. 
14 Најкрупнији подухват у овоме погледу јесте имnозантна књиrа 

архивске грађе: Др Војислав Михаиловић, Из историје санитета у об
новљеној Србији од 1804 1860, Београд 1951, где уопште има доста грађе 
о куги и о колери. Најновији рад о појави куге у Србији за време кнеза 
Милоша објавили су: др Михаило Ф. Протић и Будимир Павловић, ПiЈ
моћ страних лекара у сузбијаљу куге у Ћуприји 1837. године. Архив 
за историју здравствене културе Србије 1,' 1, Београд 1971, 117 121. 

15 Видети Нап. под 2. Владимир Стојанчевић, Кнез Милош и 1а-
штита срnске границе за време епидемије куге у Турској (1836 1838), Ис
торијски гласник 1 4. Београд 1952, 61-85. Упоредити и најновији рад: 
Владимир Стојанчевић, Велика епидемија куге у крајевима јуrоисточне 
Србије (Из истори,iе здравствених прилика: предаља и историја), Лес
ковачки зборник XIII, Лесковац 1973, 13 22. 

1& Мита Петровић, нав. д., 380. 
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цијама, које су Турску везивале са Србијом. Но, ни радујевачки и 
рачански карантини нису били незнатни, нарочито када се има у 
виду да су били постав~ени као санитарна контрола на уласку во

дених пуrова: Савом из Босне и Дунавом из Бугарске. Једино је 
карантин у ЈЪубовији стајао слабије због затегнутих политичких 
односа измећу кнеза Милоша и зворничког паше Махмуда Видајића, 
услед чега је и транзит ~уди и робе повремено био обустав~ан или, 

пак, доста отежан. 

О унутрашњој организацији карантина и састанака, уопште, 
како са санитетске тако и са управно-административне стране, дос-

• • • 
та је расправ~ано у стручноЈ медицинскоЈ литератури и односноЈ 

историографијиt7, па се овде на томе не задржавамо. Напротив, 
више пажње посвећујемо карантинима као установама државне уn

раве Србије и улози кнеза Мњюша за њиховго што бо~е функцио

нисање. 
• 

Карантин на Мокрој гори био је на врло прометном месту. 
С једне стране -крајеви Босне, с друге Херцеговине (каснији Сан
џак), у трговачким везама са Србијом, а нарочито Сарајево, били 
су својим комуникацијама и стицајем околности упућени на мок
роrорски карантин. Емиграција нашега жив~а. нарочито из ново

варошког Старог Влаха и сјеничког краја и црногорских Брда, за
тим делом и из Васојевића, ишла је преко мокрогорског каран
тинаtв. Његовом градњом је од почетка руководио члан Совјета 
Илија Поповић, а кнез Милош је за његову опрему био ставио на 
располаrање суму од десет хи~ада чаршијских грошаt9, тако да 
је крајем 1836. r. мокроrорски карантин почео са радом, тј. са при
јемом путника и робе, мада је у почетку било потешкоћа ,.само због 

служите~а који му нису опреде~ени"2О. 1838. г. у овом карантину 

као његов директор помиње се Мата Христић (пре. тога на служби 
у алексиначком карантину, као смотрите~ Борће Вучковић, писар 

Паун Николић, затим по два латова, rвардијана и пандура2t. Општи 

надзор над карантином био је препуштен кнез-Милошевом брату 
Јовану Обреновићу, дринско-моравском војном команданту22. 

Рачанском карантину у почетку је била придавана велика па

жња кнеза Милоша, што се види из тога да је надзор над његовом 
изградњом с јесени 1836. г. вршио лично дринско-савск.и војни ко-

17 Видети: Владимир Стојанчевић, Санитетско-полицајне уредбе о 
карантинима у Србији од 19. децембра 1837. године, Зборник радова XXI 
научног састанка (Ниш, 16 18. септембар 1971), Ниш 1971. 63 67. · 

18 Владимир Стојанчевић, КНез Милош и заштита ·српске границе 
7112. 

19 Архив Србије, Београд. Деловодни протокол Совјета за 1836, бр. 
2063 од 21. августа. 

20 Архив Србије, Београд. Деловодни протокол Совјета за 1836, бр. 
3346 од 18. децембра. • 

21 Мита Петровић, нав. д., 381. 
22 Архив Србије, Беоrрад. Деловодни протокол Совјета за 1836, бр. 

3245 од 12. децембра. 
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мандант Лаза Теодоровић. Овај карантин био је намењен за при
мање пролазника из северо-западне Босне, као и за оне који су 
лаћама и сплавовима силазили Савом или Дрином на путу за Ср
бију. По својој локацији и урећењу он као да је био најслабије оп
ремљен. Постављен на самом ушћу Дрине у Саву, на једном бре
жуљку, изложен плављењима, грозници и најезди пољских пацова, 
он је по свом облику сачињавао један велики правоугаоник. Поред 
просторије за директора, доктора и остали домаћи персонал, он 
се састојао још из једне велике дворане за пријем 400-500 ПifТ
ника и од шест издвојених колиба за њихрв смеШтај2З. Као доктори 
у рачанском карантину помињу се Константин Михаиловић и Мак 
сим Мишковичев Николић24. 1838. г. директор карантина био је 
Атанасије Милојевић, писар Бека Остојић, ћумругџија Јанићије Ми
лијановић, затим један осмотритељ (који је истовремено био и 
амбарџија), три латова, шест гвардијана25. Плата карантинског дОК· 
тора, на пример, 1837. г. др Максима Николића, износила је 360 та
лира годишње. Како куга са босанске стране није претила Србији, 
прописи о карантинирању овде нису стриктно извршавани. Ами Бv~ 
чак записује да су карантинисти само једном посећивани у току 
дана да би били ,.окаћени"26. Као и остали карантини у Србији, 
и рачански карантин је служио не са.\ю за пријем него и за из

лазак из Србије. За Милошеве владе преко њега су се, уколико нису 
илегално пребегавали, враћали у Босну и Крајишници после несрећ

ног тумарања по српском Подрињу. Тако је, само у један мах, 
14. јуна 1838. г., 43 Крајишника преко рачанског карантина прешло 
у Босну27. 

Карантин у Л,убовији сматрао се и као полукарантин 
није радио готово целе 1837. г. Начињен од шест зграда за пријем 
путника, био је довољан да током 1838. г. обавља своју улоrу2в. 

Како се главни саобраћај Босне са Србијом обавtоао преко Мокрс 
горе, то је карантин у ЈЪубовији у првом реду био намењен путни
цима, трговцима и бегунцима из околних кадилука зворничког и 
сребрничког. Кроз њега су такоће пролазили трговци босанског 
средњег Подриња када су одлазили на српске вашаре у Лозницу и 
Ваmево29. Иначе, како је у почетку изгледао споtони изглед каран
тина на Л,убовији, види се из једног Милошевог нарећења из де
цембра 1836. г. када нарећује војним командантима Јовану Обрено
вићу и Лази Теодоровићу да се ,.на ЈЪубовићу једна ограда од плота 
начини и неколико одеtоенија дуплим плотом да се трњем испуне 
где ће се еспапима Бошњаци, кад на панаћуриште поћу, карантинс 

8 

2з Ami Boue, нав. д., 352/3. 
24 Др Војислав Михаиловић, Из историје санитета, 434/5. 
25 Мита Петровић, нав. м. 
26 Am" в ' з 1 oue, нав. д., 53, 
27 ТИх. Р, Ћорђевић, Архивска грађа за насеља у Србији, 307. 
28 Ami Boue, нав. д., 351. · 
29 Владимир Стојанчевић, Кнез Милош и заштита срnске границе, 71. 
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одржати и Сербију прелазити"зо. Једно време дужност карантинског 

лекара у Л>убовији обав~~:>ао је др Максим Николић, будући исто
времено и рачански лекарзt. Од другог карантинског особ~~:>а 1838. 1·. 

помињу се: као директор Милосав Перуничић, писар Аћим Мљю
вић, затим два латова, један пандур, пет гварднјана, један а:-.~бар
џија32. 

Најзад, састанак на Шепачкој ади био је подигнут због јаких 
трговачких веза Лозшще са подручјем Зворника и као транзитнн 
прелаз турске посаде у граду Коколу са турским вАастима у Босан
ском пашалуку. Од особл.а у овом састанку 1838. г. помињу се: ка.Ј 
надзорник Теодор Бојанић, као његов помоhник Марко Пантелиl1. 
затим један латов и један rвардијан33. Као и остали састанци у Ср
бији, тако се н Шепачка ада сматрала фиАнјалном или ,.зависимо~!" 
од карю-1тина у Л>убовији34, У другим случајевима састанак на lllе

пачко_ј ади вршио би своју основну н једину уАогу, а то је би.\о 
,.вићење" ~~:>уди из обеју држава на ,.парлаторији", без моrућносп: 

непосредног контакта, ,,да се не би nомешали". него да само обаве 
пословне разговоре или роЬачке састанке ,.издалека". Само у рет
ким случајевима, када су, на пример, била у питању двовласничкtt 

имања, кнез Милош је допуштао да се и преко састанака може вр

шити транзит робе н nромет ~~:>удизs. 

Карантини су имали и други значај сем санитетског. Како је 
• 

речено, поред њих, а на прелазима, ,.на,\азњ\а се подигнута по Једна 
• • • 

државна гостионица за смештаЈ пупшка, коЈа Је издавана под rо-

лишњи закуп"36, Ту су биле и ћумручке постаје, ћумрукане, а та
коће и каква већа караула ради обезбећења поретка на прелазима, 

а по потреби и у самом карантину3<. У карантинима, као и на састан

цима, узимала се и тзв. ,.очнстителна такса", тј., накнада за трс
шак и услугу службеника око .,каћења" ~~:>уди, стоке и робе. Тзn. 
карантинска такса за карантине на Мокрој гори, у Рачи и Л>убо

вији, вероватно је била идентична као и она која се напАаћивала 
у главном карантину Србије, у алексиначком карантину. Тако је 
1837. г. она износила: 

3359 

на 1 товар .,амбарског еспапа" по један грош, 
на 1 товар памука по 20 пара, 
на једну оку пијаница по 10 пара, 
на једну оку вина и осталог пића по 20 пара, итд.3В. 

30 Архив Србије, Београд. Деловодни nротокол Совјета за 1836, бр. 
од 23. децембра. 

31 Ami Boue, нав. д., 353. 
32 Мита Петровић, нав. м. 
33 Нав. м. 

34 Владимир Стојанчевић, Кнез Милош и заштита срnске границе 73. 
35 Ami Boue, нав. д., 351. ' 
36 Мита Петровић, нав. д., 382. 
37 Нав. д., 378. 
38 Нав. д., 380. 



Издржавање карантина стајало је доста државну касу Србије. 
За друго полугоће 1838. г. на њих је било издато 25.420 гроша укуп
но, а од тога на подринске карантине 10.805 гроша, и то: за мокро
горски 2.660, за рачански 5.275, и за тубовићки 2.870 грошазD. 

Карантини у Србији били су потпуно и дефинитивно урећенн 
тсi< 1841. г. издавањем "Санитетско-полицајне уредбе за карантинс 
11 пограничне састанке", заменивши тако раније уредбе ("Настав
ленија") из 1836, 1837. и 1838. г. по којима су се управтали, свакако, 
и подрински карантини и састанак на Шепачкој ади4о. 

39 Нав. д., 381. 
40 Видети: Сборник закона и уредаба ... П част, Београд 1845, 51-132. 
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ЧЕДОМИР ДЕНИR 

• 
rн Је а 

После два неуспела покушаја да на препад заузме Београд, 
Аустрија је, 9. фебруара 1788. године, ступила у рат против Турске, 
као савезница Русије. Дотле позивани од аустријских војних еми
сара на сарадљу против Турака на што су их подстицали домаћн 
кнезови, свештенство, трговци и други вићенији људи Срби су 
учествовали у оба п01юда аустријске војске на Београд. По избија
љу аустријско-турског рата дизали су устанке и припремали пут 

за долазак аустријске војске у Србију. Били су уверени у снагу 
аустријско-руског савеза и да ћс се, под љеговим окриљем, коначно 

ослободити од Турака. 

Срби су се борили у фрајкорима и народним добровољачкчм 
чстама, каква је била чета ва.ъевског кнеза Алексе Ненадовића. В[l

љевски устаници су у почетку рата имали успеха и протерамr су 

Турке са подручја Палеж Уб--Соко Ваљево Чачак, али без до
вољно оружја, обученог командног кадра, више бораца, чвршће дис

циплине и повезаности са осталим устаницима по Србији и тада без 
сваке помоћи од Аустрије, нису могли дуже да задрже ослобоћену 
територију!. Отуда је аудијенција Алексе Ненадовића код Јосифа П 
у манастиру Фенеку, 11/22. марта 1788. године2, имала за циљ не 

1 Др Душан Пантелић, Аустријски покушаји за освојење Беогр:о~да 
1787. и 1788. године, Глас СКА, XCVIII, други разред, 57, Београд, 1921, 
5 87; исти, Ухођење Србије пред Кочину крајину, Глас СКА, CLIII, Бео
град, 1933, 105 163; исти, Кочина крајина, Београд, 1930, 5 9, 23-24; исти, 
Покрет у северозападној Србији и бачки епископ Јован Јовановић 1788. -
-1790, Глас СКА, CXXXVIII, Београд, 1930, 147-153; Стојан Новакоnић, 
Прилог к српској историји око 1790, Гласник СУД, кљ. 3, св. ХХ (ста
рога реда), Београд, 1866, 37 43; исти, Турско царство пред српски уста
нак 1780 1804, Београд, 1906, 9-13, 27; др Драг. М. Павловић, С:рбија за 
време последњег аустријско-турског рата (1788-1791. г.), Београд, 1910, 
259; Милован Видаковић, Историја славено-сербского народа, IV, БеОЈ·
рад, 1837, 170 173; Мемоари проте Матије Ненадовића (у редакцији Љу
бомира Ковачевића), Београд, 1893, 7-16 (Даље: Мемоари). 

2 Види: Викентије Ракић, Историја монастирја Фенека, Будим, 
1799, 15. 
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просто вићење цара, како представл.а Матија Ненадовић у својюt 
Мемоарима, него тражење п0моћи од њега. Док је Алекса Ненадо
вић због тога кратко боравио у Срему, од Крагујевца и Карановни 
је, преко рудннчке нахије, наступала турска војска од преко 6.000 
војника уз пут палећи и робећи српска насел.аз. Нема сумње да је 
та велика војс!(а заузела Вал.ево, (у недсл.у) 12123. марта 1788, када 
су многн Срби побијени или одведени у ропство. Известан број се 
спасао бекством у Срем, мећу њима је био и вал.евски прота Лазар 
Георгнјевић4. 

Георrијевић је роЬен у селу Совл.аку, недалеко од Уба, у уг
ледној породици Бикићаs. Пошто је изучио књиrу, вероватно уз 

неког свештеника у свом крају, рукоположио га је за презвитера 
вал.евски митрополит Теодосије (Поповић)6 • Не зна се када је пос
тао прота, аАи га је у том звању затекао последњи аустријско-тур· 
CKII рат. После пада ва,ъева и бекства у Срем, ступио је у службу 
МихаиАа Михал.евића, команданта српског фрајкора у Срему ал 
његовоr оснивања крајем 1787. године. 

Пад Вал,ева је знатно утицао да Миха,ъевићеви фрајкорци ра
није преЬу из Срема у Србију. Њиховим доласком, крајем марта 
1788. године, устаничкс чете у северозападној Србији су потпале пол 
Миха,ъевићсву (аустријску) Iшман..Ј.уi. Са фрајкорцима је дошао и 
Лазар Георгијсiшћ. Он је у првом ва.ъевском батал.ону (bei dem in 
Vallieva gestandenen 1-ten Majors Batail [!) on) био капелан и вео
ма се марл,иво бавио душсбрижничким посАом у тамошњем народуе. 

Како су битке у почетку рата nоЬене са променл.нвим успехом 

у цеАој Србији, једно од тактичких начела аустријске команде је 
било да што више народа из крајева под Т~·рском пребаци на своју 
територију. То јој је нарочито успевало када су Турци напредова;ш 
на бојишту. От~·да је у сремској жупанији 1788. године пописано 

з Беч, 29. маја 1792. Капетан Петар Новаковић-Чардаклија: Аt·естат 
рудничком свештенику Стевану Станимировићу. Архив Српске академије 
наука и уметности у Ср. Карловцима, фонд Митрополијско-патријаршиј
ски А, бр. 74411792. (Даље: АСАНУК, МП А); Славко Гавриловић, Прил01· 
историји трговине и миграције Балкан-Подунавље XVIII и XIX столећа, 
Београд, 1969, 205. ~ 

4 АСАНУК, АЕМ Конзисторија (Конз.), 165/1792, стр. 7. , .. _. 
s Мемоари, 27. 
6 АСАНУК, Конз., 210/IX-1791. 
7 Д. М. Павловић, Прилог историји Кочине крајине и Михаљевиће

вог фрајкора, по грађи из бечких архива ... , Српски кљижевни гласник, 
Београд, 1904, 140; исти, Србија за време последљег аустријско-турског 
рата, 64 80, 143-144, 259; Мемоари, 16-17, 32-34, 248. 

в Карловци, 10. јануара 1791. Пуковник Михаљевић Конзисторији. 
(АСАНУК, Конз., 7/1791). Оригинал те nредставке је, омашком Михаље
виhевог nисара, погрешно датиран у 1790-у годину. (Види запис на ље
зиној полеђини, да је nримљена 30. децембра 1790 (no старом), и Дело
водни nротокол Конзисторије, где стоји да је представка поднесена 10. 
јануара .,сего года". (Дедоводни прот. Конз., бр. 7, од 2/13. јануара 1791). 
Једног каплана у Михаљевићевом фрајкору nомиље Д. М. Павловић Ср-
бија за време последњег аустријско-турског рата, 66. ' 

12 



• 

- . . . . . . 
• 

1.330 избеrличких породица из Србије, са покретним иметком и 
nреко 19.000 rрла стоке9. Највише избеглица је било из ва~оевскс 
нахије, која је те године била поприште жешћих сукоба са Турцима10 • 

После пораза Турака у северозападној Србији, 4. јула 178811, nо
родица Алексе Ненадовића је још била у главном фрајкорском лого
ру, на брду Врани код Вал.ева. Под nритиском нових турских снага 
из Босне12, Михал.евићеви фрајкорци нису могли дуже да остану 11:.1. 

својим положајима, него су, октобра 1788, попалили села од Јадра до 
Колубаре и потерали народ у Аустријуiз. Тада је породица Алексе 
Ненадовнћа измакла у Срем, бсжсћи са осталим народом пред Туr
циман. 

С тим беrунцима је у Срем досnео н Лазар Георгнјевнћ. Он 
је мислио да се ста.шо настани у њсму, па је, посредством Миха.ы~
вића, тражио своје поставл.ење у другу уnражњену парохију у к..,·_ 
пинову. Михал.евнћ га је препоручио карловачком митрополиту Мој
сију Путнику, као човека изузетно добрих моралних својстава '' 
веома оданог бечком двору, што је nоказао ревносно полстнчу\ш 
народ Н:Ј вал.евског краја на сеобу у Срем 1788. године и таме стt:
као заслуге за сваку препоруку митрополнтуis. 

Лазар Георrијевић ипак није постао купиновачки парох. Il<J 
предлог митрополита Путникаiб н по дозволи надлежне Генералнt· 

команде, бечки епископ Јован Јовановић је, 7. јануара 1790, руко
положно купиновачког Ьакона Николу Буричића за свештеника, а 
Путник му је истог дана уручио синЬелнју којом га поставл.а за 
сталног пароха у др~тој купиновачкој парохнјнi7. Ао њезиног дос
та касног попуњсња генера.\а Лау.щн је освојно Београд, 8. октобра 
1789, и српске избеглице су нз Аустрије листом кренуле у СрбијуiR, 
Тамо су пошл11 и поједшш Срби роЬенн у Аустрији, верујући да ће 
у Србији пре лобвтн свештеничкн чин или какав други бол.и поло
жај19. Пошто у Аустрији положај досел.сних свештеника још није 
био начелно решен, Лазар Георгнјевић се, вероватно, вратио у Ср
бију. 

- -------
9 С. Новаковић, Прилог к српској историји око 1790, 67. 
10 Д. М. Павловић, Србија за време последњег аустријско-турскоr 

рата, 164. 
11 Д. М. ПавЈiовиh, Србија за време последњег аустријско-турског 

рата, 74; Прота Матеја Ненадовић, Целокупна дела (у редакцији Вла
димира Ћоровића), Београд, .,Народна просвета", без год., стр. 19. прим. 1. 

12 Мемоари, 17. 
IЗ Д. М. Павловић, Прилог историји Кочине крајине 11 Михаљевиt.е

воr фрајкора, 152; Сл. Гавриловић, нав. дело, ::!07. 
14 Мемоари, 19. 
15 Бољевци, 13. марта 1789. Пуковник Михаљевић Мојсију Путни

ку. АСАНУК, МП А, 17411789; Сл. Гавриловић, нав. дело, 141, 207. 
16 Карловци, 29. августа 1789. Мојсије путник Славонско-банатској 

генералној команди. АСАНУК, МП А, 20111789, стр. 29. 
17 Конскрипција епархији сремскија за [1]797. љето. Исто, МП А, 

7/1797, стр. 4 5. 
18 Сл. Гавриловић, нав. дело, 153. 
19 АСАНУК, МП А, 98, 114 11790; Конз., 210/VIII-1791. 

13 



• • 

'" • • 

У току аустријско-турског рата (1788 1791) Георrијевић је ви
ше пута nрелазио границу Србија Срем. Последњи пут се помињс 
у Србији с јесени 1791. године. Тада се решавало о масовнијем пре
сел.ењу народа у Аустрију пре коначног устуnања Србије Турцима, 
према одредби свиштовског мира. Исел.авањем је руководио фелд
маршал-лајтнант гроф Ва.шс, уз помоћ београдског митроnолита 

Дионисија Поnовића. Поповић је следио политику Валиса и против 
• • • 

интереса српског народа, КОЈИ Је затим сВОЈе поверење у погледу 

сеобе поклонио нижем свсштенству и кнезовима. У те поверенике 

народа је спадао и Лазар Георгијевић. Са троношким архимандри
том Стеваном Јовановиl1ем и са внше народних првака, он је, 2. 
сеnтембра 1791, у Београду nотnисао једну nредставку грофу Валису, 
а другу Илирској дворској канцеларији. У њнма су јасно nocтau-

• 
л.ени захтеви срnског народа у погледу nрава КОЈа његови исел.енll-

пи треба да стекну у Аустрији. 

Те године је летина у Србији изузетно добро nонела, и многе 
преЬашње избеглице су се повратиле да је уберу2о. Ако није јасно 
да ли је Георrијевић на састанак у Београд дошао из Ашање, а си
гурно је отишао у њу, убрзо nосле nолношења представке Валису н 
Илирској дворској канцеларији21. 

Очекујући већи nрилив досељеника из Србије до краја 1791. 
године, Илирска дворска канцеларија је nрепоручила Србима у 

Аустрији да их што бол-е приме22, као што је камералним власти~tа 

на.южено да им обезбеде зелu"у2з. Мала им је доста обећавано, у 
Аустрију су прешли, углавном, они ,ъуди који су у протеклом рач· 
били на њезиној страни н страховали ол турске освете. Поред Ла-· 
зара Георгијевића, с њнма је прешло доста свештеника, калућера, 
:'ао и београдски митроnолит Дионисије Поповић. 

Подстичући народ на устанак и сеобу у Аустрију, службу
јући у српским устаничким чета\tа и фрајкору, или помажући бор
бу против Турака на неки други начин многи од њих су има.ш 
веће или мање заслуге за Аустрију и nрема њима очекивали своје 
збрињавање на љезиној територији. Аустрија је још на Темишвар
ском сабору 1790. године осигурала будимску епархију митрополиту 
Дионисију Поповићу24. У њезином споразуму са митрополитом Сте
фаном Стратимировићем и српским еnископатом у карловачкој ми
трополији добегли калућери су брзо размештени по фрушкогорс
ким и другим манастирима исте митрополије, док је решење поло-

20 Сл. Гавриловиli, нав. дело, 160-162. 
~<~ Георгијевиli, ,.nach geendigten Krieg aus Servien heruber siedelte". 

Из представке пуковника Михаљевиliа Конзисторији, поднесене из Каu-
ловца 5. фебруара 1792. АСАНУК, Конз., 3311792. • 

22 АСАНУК, Конз., 55/VIII-1791. 
23 Д. М. Павловиli, Србија за време последњег аустријско-турског 

рата, 201. 
24 Славко Гавриловиli, Никола Петровиli, Темишварски сабор 179(1. 

Нови Сад-Ср. Карловци, 1972, 554 555, 578. 
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• 
жаја досе.ъених парохијских свештеника ишло знатно спориЈе и са 
више тешкоћа2s, правног, политичког, економског и образовног ка
рактера. 

Према члану 34. и 35. Деклараторије од 16. јула 1779 у Аус-
• 

трији су могли бити пароси само њезини поданици са одговараЈу-

ћим моралним особинама и потребним образовањем, провереним 

пред надлежном епархијском конзисторијом26. Од последњег аустриј
ско-турског рата то је право протегнуто и на добегле свештенике 
из Турске, уколико су имали ратних заслуга за Аустрију, положил11 
јој заклетву верности и били способни за обав.ъање свсштеничкнх 
дужности под новим условима HLI њезиној територији·"· Смисао то
га је био, поред осталог, да се ерар растерети да.ъег издавања пен

зија добеглим свештеницима из Турске и њихово издржавање пре

несе на срnски народ у Аустрији. 
Илирска дворска канцеларија је, 8. новембра 1791, тражн.щ 

од митроnолита Стратимировића попис свештеника у сремској епар
хији, досе.ъених током последњег рата. Попис је требаАо да укаж.: 
на њихове заслуге, образовање, моралне особине, прилике под ко
јима живе и миш.ъење да ли би могли успешно дLI обав.ъ<~ју паро-

• • 
ХИЈСКС послове у новоЈ средини. 

По нарочитом формулару, састав.ъеном у карловачкој Конзн
сторији 1. децембра 1791 свих шест протојереја из сремске епар
хије су доставили извештаје о пребеглим свештеницима на CIIOJ\1 

подручју. Према њима, у прва два месеца 1792. године је у кар.\о
вачком протопопнјату био један такав свештеник, а у земунском 

осам; меоу њима и Лазар Георгнјевић; у митровачком шест, 
• • • 

шидском шест, вуковарском три, да.ъском Један, КОЈИ Је 

пре пописа био упуhен у Карловце ·11 од тада му се губи свюш траг. 

Без њега је у сремској епархији било тада 24 избегла свештеника, 
осамнаест из Србије и шест из Босне. Аустрија је само четворици 
од њих дала пензију. Један је имао писмено обећање да ће добити 
пензију, а тројица да ће добити парохије на њезиној територији. 
Неки су документа о свом рукопо,южењу и учешћу у рату nогуби
ли, или их већ предали надлежним војним властима. Лазар Георги

јевић је сnадао у груnу оних са уредним пасошем, који му је из
дао Миха.ъевић, и документима о свом рукоположењу и учешћу у 

рату, али без икаквог "награжденија и пензиона" или обећања .за 
• • о • 

парОХИЈУ на аустриЈСКОЈ територИЈИ. 

Поменута 24 свештеника су, више или мање, знали словенскн 
богослужбени језик, а само петорица од њих још покоји други: бео

градски прота Стојко Поповић латински и делом немачки и грч
ки; Крста Поповић немачки (обојица су школовани у Срему\; 
Марко Ненадовић из Остружнице турски; Георгије Николић из 

25 Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције, 200-·215. 
26 Јован Радонић, Мита Костић, Српске привилегије од 1690 до 1793, 

Београд, 1954, 139. 
27 Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције, 205-2011. 
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околине Тузле грчки; Григорије Јеринић из бијел.инског краја -
делимично немачки језик. По оцени сремскнх прот,опрезвитера, четво
рица су, у целини гледано, били ,.вјежества худа" (два из бијел.инске, 
један из београдске и један из јагодннске околине), док је о Петру 
Јосифовићу из Такова земунски прота Давид Георгијевић известио да 
је .,от почетка буквар јем у потребно взјатн да се учи". Исти прота 
каже за Лазара Георгијевића да зна само словенски језик, аАи да је 
,.доволно способен за парохију". 

Исти протојерејн пишу да су, осим Лазара Георгијевића, још 
само шесторица досел.ених свештеника способни за парохе; сед
морица за обавл.ање богослужења, али не и воћење парохијске ад
министрације; тројица могу задовољити као помоћници сремскнх 
napoxa; друга тројица су несnособни за парохс, а о сnособностн 
nреостале тројице треба да одлучи Конзисторија у Карловцима. 

У то доба је било уобичајено у карловачкој митроnолији да 
старији или болесни пароси узимају свештснике без парохија за сво
је помоћннке. Они су по мећусобном уговору, који одобри надлежнn 
еnархијска конзисторија, делили nарохијске nриходе ,.на тал". То није 
увек значило на nола, него чешће на штету nомоћника, nоготово 
откад се број свештеника без парохија nовећао њиховим досел.ава
њем из турске царевине. То је умањило изгледе за доделу парохија 

• 
доссл.еним свештеницима и погоршало њихово материЈално стање. 

Не рачунајући четворвцу са пензијама, само се један свештеник 

-,досел.еник издржавао од капеланске службе у nарохији, а тро
јица од народа са којим су дошли у Срем. Од шеснаесторипе 

' 
nреосталих, седморица nомажу СВОЈИМ месним паросима и, nопут 

Лазара Георгијевића, примају од њих .,некују част" од прихода. Де
веторица су, препуштени сами себи, запали у велику оскудицу. Пре
ма извештају вуковарског проте Игњатија Михаиловића, бивши па

рох из околине Београда Никола Бојић, настањен са женом и двоје 
деце у селу Негославцима, прво се издржавао од продаје свога ,.пре
несенаго сиромашства". Откако је то распродао, ,.не точију прес
корбно да живит, но и от глада умирајет", и .. от ниње како жиu-
јети будет сам не знајет"28. 

Услед малог броја упражњених парохија у сремској епархији, 
слабе спреме досел.ених свештеника и слично, већина њих су, пр<: 
свога nоставл.ења за сталне парохе, прошли извесну припрему за то, 

у којој су краће или дуже времена радили као помоћници сремских 
napoxa, или администратори упражњених nарохија, Лазар Георги

јевић није ни дочекао своје поставл.ењс за сталног napoxa, иако 

::в АСАНУК, Конз, 210/I-XIII из 1791. Не означавајуhи извор, одат
ле је nоједине делове објавио Димитрије Р)•варац: Пребегли из Србије на 
ову стран:v 1791. свештеници и калуlјери, Срnски Сион, Ср. Карловци. 
1904,, 112-114, У његовом излагању о nарохијским свештеницима се уо
чаваЈу ове грешке: о Лазару Георгијевиhу стоји да је ,.из села Совљан::t, 
јагодинског nредела" (стр, 113); о Марку Ненадовиhу, из села Оструж
нице, да живи у Ашањи (стр. 114), мада је он у време тога поnиса живео 
у Јакову (земунски протоnоnијат). 
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је имао све услове за то и мећу првим досеЈоеним свештеницима 
nочео рад у парохији у новој средини, као nомоћник napoxa у 
Ашањи. 

У аустријско-турском рату (1788 1791) избеглице из турских 
nокрајина су нерадо ишле дуб~ое у аутријску територију (nровинци
јал), већ су остајале у Војној граници и чекале повоЈону прилику 
да се врате својим кућама29. За њих је Ашања, недалеко од гра
ничне реке Саве била једно од важних стецишта, па су пристизали 

у њу током целог рата. Поред дотадашњих 68 кућа и 681-ог nраво
славног становника староседеоца3°, у Ашањи се до средине 1791. го
дине настанило 26 породица "из турецкија страни" са 144 члана31, 
од којих је знатан број њих био из вал,евског краја32. 

Поставл,ен за ашањског пароха 4. марта 1753, Тимотије Стан
-ковић се 1785. године помиње као удови парох33. Он је досел,авање 
избеглица у Ашању дочекао као човек у поодмаклим годинама и са

мац оронулог здравЈоа. Њему је :Јато све теже падало опслуживањс 
своје увећане парохије, нарочито досел,еничких породица, које су 
имале другачије обичаје, и из чије су се средине појавили оружани 
пл,ачкаши у Ашањи34. Када се у Ашањи настанио Лазар Георгијевић, 
најкасније од распуштања Михал,евићевог фрајкора, у јесен 1790, 
до краја те године, Станковић му је сам понудио место свога по
моћника у парохији. Георгијевић је прихватио Станковићеву пону
ду, склопио с њим уговор и, посредством пуковника Михал,евића, 
молио :~а потврду од Конзисторнјс у Карловцнма, коју је добио 
2'13. јануара 1791. године35. 

Убрзо затим Станковић је уыро, 5116. јануара 1792, и сутра
дан сахрањен у Ашањи. Ао коначне оллуке Конзнсторнје, земунски 
прота је за администратора ашањске парохије поставио Лазара Ге
оргијевића36. Тада је Михаило Станнсао.ъспић ~IOAI!o за дозвоАу Кон-

29 Д. М. Павловiih, Србија за време последњеr аустријско-турсi<о~ 
рата, 164; Сл. Гавриловиh, При.nог историји тргошtне tt миграције, 133-
-134, 147, 149, 206. 

30 Попис цркава, свештеника, учитељ::~ и броја до'VIова и станов
ника у земунском протопопијату, (који је саст::~вио земунски прота Давид 
ГеоргиiеRиh). АСАН~·к, Митрополијско-патријаршијски Б (МП Б), 87/1785. 
стр. 36. Изводе из тог опсежног акта објавио је Срет::~ Пецињачки: По
даци из 1785. о насељима и школама Срема и Шајкашке, Зборник Ма
тице српске за друштвене науке, св. 49, Нови Сад, 1968, 133-135. 

31 Земун, 30. маја 1791. Земунски прота Давид Георгијевиh Страти
мировиhу, Таблическоје показаније нињешњаго парохијалнаго состоја
нија народа греческе неунитске церкве, како оно при концу м(есја)ца 
маја сего, 1791-о года, обрјелосја. АСАНУК, Конз., 55/XI 1791, Ашања. 

32 Мемоари, 25, 245. 
33 АСАНУК, МП Б, 8711785, 36-37. 
34 Сл. Гавриловиh, Прилог историји трговине и миграције, 150. 
35 Карловци, 10. јануара 1791. Пуковник Михаљевиh Конзисторији. 

<Исто, Конз., 711791). Конзисторијални одговор упућен њему 2/13. јануара 
1791 - У Деловодном протоколу Конзисторије, бр. 7/1791. 

36 Земун, 9. јануара 1792. по старом календару. Давид Георгијевнћ 
Конзисторији. АСАНУК, Конз., 4611792. 
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зисторије да може служити као свештеник37 , у потајној нади да би 
то могло бити у Ашањи3з, где је ро15ен и где је једно време учи
те.ъсвао~9. Одатле је, 1. јануара 1790. прешао у Србију, где га је 
ру1шположио за свештеника београдски митрополит Дионисије Попо
вић. Служио је као парох у вал.евској околини све до краја рата и 
повратка у Ашању4о. Његово рукоположсњс је канонско. Он нема 
ратних заслуга за Аустрију, али са женом и .петоро деце живи у роди

тел.ској кући у Ашањи, у таквој беди да .,по нужди может в каковоје 
злочш1ство впасти", што би била срамота целог српског свештенства. 
Закл.учујући свој извештај о његовој молбн, земунски прота га, уз 
Лазара Георгијевића, предлаже за равноправног ·коадминистратора у 
Ашањи. Њеrово ,,доброје писмо" било нарочито корисно у во15ењу 
парохијских протокола4I. Земунски прота је тиме обазриво наговестио 
Конзисторији да је Станисавл.евић поузданији од Лазара Георгијевића, 
макар у nисарским nословима. 

За Лазара Георгијевића се опет заузео пуковник Михал.евић, 
истичући да, поред свих заслуга за Аустрију у рату, још увек живи 
незбршгут у њој42. На његов подстицај, без сумње, пуковник Милу
тиновић из Митровице, командант војног кантона надлежног и за 
Ашању, препоручио је Стратимировићу за ашањског пароха Лаза
ра Георrијевића: он је стекао заслуге у рату и честит је човек 
(rechtschaffeneг Mann)43. После тога Стратимировић је одбацио прел
лог земунског проте, потврдио Лазар<:~ Георгијевића за администра
тора у Ашањи и предложио га цару за сталног пароха у њој44. 

Примивши ту препоруку, Илирска дворска канцеларија је 
тражила Стратимировићев извештај о 6 питања у вези са улогои 
Лазара Георrијевића у минулом рату, његовом школском спремом п 

. 

37 Његову представку је Конзисторија nослала земунском nроти 
Давиду Георгијевићу на изјашњење (исто, Конз., 259/1791). Георгијевнћ 
ју је, 31. јануара 1792. по старом календару, вратио Конзисторији уз 
своју препоруку (исто, Конз., 4711792), али Станисављевићеве представке 
нема у актима. 

38 Види nредставку Михаила Станисављевића, администратора па
рохије у Бешки, упућену Конзисторији из Карловца 9. јануара 1793. 
Исто, Конз., 17/1793. 

39 Он се 1785. помиње као учитељ у Ашањи. Исто, МП Б, 87/1785, 
37; С. Пецињачки, нав. дело, 133. 

40 АСАНУК, Конз., 210/VIII-1791, 25911791. 
41 Земун, 31. јануара 1792. Давид Георгијевић Конзисторији. Исто, 

Конз., 4711792. 
42 Исто, Конз., 33, 46/1792. 
43 Милутиновићева представка од 11. фебруара 1792. Исто, Конз., 

59/1792. 
44 У концеnту своје nредставке Илирској дворској канцеларији (Кар

ловци, 2. аврила 1792) навео је да Михаило Станисављевић не би могао 
бити постављен за коадминистратора у Ашањи услед тога што Ашања 
има 65 кућа, а то је недовољно за издржавање двојице свештеника. То 
образложеље је затим nрецртао (АСАНУК, Конз., 5911792), тако да га 

• 
коначна верзиЈа представке послате у Беч не садржи. (Архив Војводине 

у Ср. Карловцима, фонд Илирске дворске канцеларије, кутија 1419, бр. 
88/1792. Даље: АБК, ИДК). 
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моралним особинама, да би видела испуљава ли услове из члана 34 
и 35 Деклараторије о постављељу сталних српских пароха45. Пита· 
ња о Лазару Георrијевићу са одговорима земунског проте гласе: 

• 
1-во: При каквому случаЈу он 

• • 
из турецкаго преДЈела СЈе-

мо пришел? 

2-ро: Колико времја здје, в 
Сирмији, находитсја? 

3-то: Јест ли јурамент вјерно
сти код политическаго на

длежателства положил н 

rдје? 

4-то: Јест ли и от кого јсму 
с[вја]шченодјејствовати 

дозвољено? 

5-то: Какова штудија и вјежс-
• 

ства. равље ж Јазике зна-

јет? 

6-то: Каковиј моралниј карак

тер и мисли имјејст? 

На 1-виј вorrpoc отвјетствујет, 
да Турци на Ваљево силmiМ 
војинством наишли, марта 12-о 
[1] 788-о љета, и многе људе 

изсјекли и у робство отвелн. 

В том случају и он једва спа
слсја н у Цесарију прибјегл 
с друrими. 

Се уже четвертоје љето. 

Јурамент код надлежателства 

политическаrо нигдје не по.\О· 
жил. 

С[вја]шченодјејсrtювати јему 
дозвољено от ч[е]стљејшаrо Ар
хиеn[и]ск[о]по-митрополитскаrо 

• • 
диЈецезалнаго конзисторијума. 

Никакоnих наук и 
• 

ВЈежества, 
• • 

ниже какове Језике ЗНаЈ еТ. 

Мнрсн, тих 11 добр видитсја4~. 

Све званичне карактеристике приказују Лазара Гсоргијсвића 
као човека примерног држаља и у рату 11 у миру. Он је нарочито 
близак са nуковником Михал,еnићсм, nовучен је, скромног образо
ваља, а;\И истакнути представннк свога народа у последљем аустрИЈ· 

45 Ту одлуку је Илирска дворска канцеларија донела 17. anpmш. 

1792 (АБК, ИДК, к. 1419, бр. 88/1792) и о томе известила Стратимировића 
декретом, који је nримљен у Карловцима 26. аnрила. (АСАНУК, Конз., 

165/1792, стр. 1). Задужен од Конзнсторије да пошаље извештај о nостае
љеним nитањима (исто, стр. 3), земунски nрота је удовољис томе са 
знатним закашњењем, 21. јуна, после ургенције Илирске дворске кан
целарије, 15. јуна (АБК, ИДК, к. 1434, бр. 296/1792), и после строге опо
мене од стране Конзисторије, 14125. јуна. (АСАНУК, Конз., 257/1792). 

46 Земун, 21. јуна 1792. Други одговор Давида Георrијевића Конзи
сторији на nостављених 6 nитаља (исто, Конз., 165/1792,. стр. 7). Ту на-

• • 
води да ]е nрви одговор nослао на време и да НИЈе крив што он није 

уручен Конзисторији. · 
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еко-турском рату, марл,ив и способан за nаро~ијску службу на под
ручју Аустрије. Полазећи од тога и сагласности Славонско-сремске 
генералне команде, Стратимировић је именовао Георгијевића за стал
ног napoxa у Ашањи. Одмах затим Георгијевић је умро у њој47, 1 I. 
јануара 1793. године4в (31. децембра 1792. по старом календару) ,.п 
ту у мјесту погребен"49, 

Говорећи о осам досељених свештеника из Србије у сво'.f 
nротопопијату, земунски прота Давид Георrијевић, саопштава, 10. ја
нуара 1792, да су то све ,.доволно стари" људи. Пошто у nознатим 
изворима није наведено када је роћен илн рукоположен, или у ко· 
јој је години живота умро, за Лазара Георгијевића се засад мож•~ 
само неодрећено рећи да је дошао у Аустрију и умро у Ашањн у 
nоодмаклим годинама, а о његовим породичним nриликама 1111 

толико. 

Нешто одрећеније представе се стичу о њему као t:танкшш
ћевом ломоћнику у Ашањи, затим администратору те парохиЈе. 

Поводом конзисторијалног налога сремским nротојереЈИМ<t, 1. 
децембра 1791. ло старом, да приликом пописа досељених свешТt:

ника nредлаже како би се несnособни за парохе у новој средини н 
они без ,.доволно вјежества" могли лоучити и оспособити, земунскн 
nрота је одговорио да би их требало лостав.ъати за nомоћнике срем
ских лароха. Тако би, приучавајући се уз њих, истовремено зара
ћивали за своје издржавање. Он је дао и уnутства шта би требаАо 
да раде такви nомоћнищ1: ..... сами по себе, без парохова знаннја, 
ничто не совершајут и о всјацјем том јав.ъајут" и тек што парох 
допусти, оно nомоћник има да радиsо . 

Тај nредлог је настао на основу стварних односа измеЬу na
poxa и његових nомоћника у тадашњој карловачкој митрополији. 
Он указује на сву зависност Лазара Георrнјевића од ашањскоr na
poxa Тимотија Станковића, мада му није постао помоћник због своје 

47 Карловци, 22. јануара 1793. Стратимировић Славонско-сремској 
генералној команди. АСАНУК, Конз., 1411793. 

48 Петроварадин, 23. јануара 1793. Фе<дмаршал-лајтнант Женејн 
(Geneyne) Стратимировићу. Исто, Конз., 2211793. 

49 Земун, 6/17. јануара 1793. Давид Георгијевиh Стратимировићу 11 

Конзиеторији (уједно): Извештај о смрти проте Лазара Георгијевића, под
несен на основу представке о том лајтнанта от Вареш (из Ашање). Да
вид Георrијевић саопштава такође да је за привременог администратора 
у Ашањи поставио добановачког пароха Василија Бојиhа (АСАНУК, Коп:>., 
14/1793). Уверен да је због Лазара Георгијевића неправедно био по
тиснут из свог родног места на администрираље у Бешку, Михаило Ста

нисављевић је с ниподоштавањем писао о Лазару Георгијевићу, као и 
,.неком" протопрезвитеру из Турске, постављеном за пароха у Ашањн, 
због кога је морао "от своје куће, с 5-т деце", да иде у Бешку, "гдје 
верло оскудно живот свој проводит". (Станисављевиhева представка Стра
тимировићу, 9. јануара 1793. из Карловаца. Исто, Конз., 17/1793). На ос
нову те молбе, Стратимировић га је предложио за сталног пароха у Аша
њи (Конз., 14/1793), што је Генерална команда потврдила 20. марта 1793. 
(Конз., 76/1793). 

50 Исто, Конз., 210NII 1791. 
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неспособности за самостално обав..ьање парохијске службе. О Стан
ковићу је Давид Георгијевић званично писао да је човек .,неnо
хвалнији в нравах"51, па је та зависност морала бити још тежа, а 
нарочито се истицала у материјалног погледу. Станковић је имао 
једну сесију и живео у својој кући крај ашањске цркве52 • Његови 
годишњи приходи су (1790. године?) износили 49 форинтиsз. По оба
везама из уговора пред Конзисторијом, од тога је давао Георrије
вићу само "некују част"5( Стога су Георrијевићеви приходи као по
моћника били толико оскудни да је пуковник Миха..ьевић истицао, 
преувеличавајући, како за Аустрију заслужни Георrијевић живи у 
Ашањи без хлеба (Brodloss)55. 

За војног капелана у Миха..ьевићевом фрајкору били су од
рећени годишњи приходи од 89 форинти5б, Није јасно да ли је Геор
rијевић примао толико као капелан у фрајкору, али се тој суми у 
Ашањи приближио тек после Станковићеве смрти, када је, као ад
министратор, имао штоларне приходе 60 форинти и 20 крајцара57, 
После многих лутања у рату, он се тада колико-толико материјално 
осигурао у Ашањи. Поред забране повратка досе..ьеним свештеници
ма, који су положили заклетву верности Аустрији5s, страха од тур

ске освете и слично то је био један од разлога што касније, с 
осталим повратницима, није отишао у Србију. 

Од укупно 96 породица са 825 људи средином 1791. rодине у 
Ашањи је до краја те rодине остало само 76 породица са 495 ..ьудиs~. 
Умањење породица у Ашањи помиње и Димитрије Руварац, не на-

51 Исто, МП Б, 87/1785, стр. 37. 
52 "Dег Pfarrer wohnet in seinem eigenem Hausse, wo die Pfar(r)

kirche ist". Земун, 23. септембра 1791. Давид Георгијевић, Specifische 
BeschreiЬung der gesam(m)ten in meinem Semliner Protopresbyterat be
findliche Pfarre und Filialkirchen. АСАН"УК, Конз., 126/VII-1791. Види: 
МП Б, 8711785, стр. 37. 

53 Земун, 20. јуна 1791. Давид Георгијевић Стратимировићу, Приходи 
годишљи, или от сесиона, или готоваго приложенија, или от уреждене 
штоле, или от кудагод припадајушчи (исто, Конз., 55/Х 1791 Ашаља). 
С таквим приходима Ашаља је спадала у сиромашније сремске парохије 
у XVIII и XIX веку. Почетком ХХ века је процељена као nарохија пете, 
претпоследље класе. (Мата Косовац, Српска православна митрополија 
карловачка по подацима од 1905. год., Карловци, 1910, 248). 

54 АСАНУК, Конз., 210/VII, VIII-1791. 
55 Исто, Конз., 33/1792. 
56 Д. М. Павловић, Прилог историји Кочине крајине и Михаљеви

ћевог фрајкора, 116. 
57 Попис кућа, годишљих прихода свештеника и слично који је 

Давид Георrијевић саставио за земунски протопопијат и послао га Кон
зисторији 28. јануара 1792. (АСАН"УК, Конз., 258/VII 1792, Ашаља) код 
Димитрија Руварца (Српска митрополија карловачка око половине XVIII 
века, Ср. Карловци, 1902, 68) стоји да су тада парохови приходи били 60 
форинти. 

58 Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције, 215. 
59 АСАНУК, Конз., 258/VII 1791, Ашаља. 

21 



водећи разлоге за тово. Уколико нису помрле од епидемије болестивt, 
за коју се мислило да је куга62, од глади, зиме и слично6з, знатна 

већина досељеничких породица се вратила из Ашање својим кућама. 
То је била једна од последица слома аустријске политике на Бал
кану и опште амнестије турским поданицима који су помагали не
пријатељску страну у рату, дате на Порти на основу nрве тачке 

уговора о миру у Свиштову 4. августа 1791. годинеб4 • 

Аустријско-турски рат (1788 1791) је одушевио већину Срба 
на почетку, као што их је разочарао на крају, када су проnа.\с 

њихове наде на ослобоћење од Турака уз помоћ Аустрије. "Боље 
би нам било у нашој зем..ъи бистру воду пити, нежели овамо кафу 
с млеком и с шећером варити", писао је из Срема у Србију троно-

шки архимандрит Стеван Јовановић са истомиш..ъеницима, одвраћа

јући народ од сеобе у Аустрију65 . Он се одрекао њезине пензије п, 

10. октобра 1791, из манастира Гргетега побегао у Србију. Огорчен 

на Аустрију због ниподоштавајућег чина распуштања срnског фрај

кора и nрепуштања Србије Турској, Алекса Ненадовић је са још 

четворицом кнезова из ваљевске околине мећу nрвима nохитао у 

Србију после амнестијеG6 . Снна Матију је оставио у Ашањи (код 

роћака?), не желећи да ra прекща у учењу које не би могао успешно 
да настави у Србији, опустошеној и попа..ъеној током протеклог рата. 

АЛекса Ненадовић је у свом сину Матији од малих ногу раз

вијао љубав према књизи. Матија се сећа да му је отац дао "сре

брен прстенчић и потписао моје име, да се ја што боље учим", и 

упутио га на учење своме суседу у Бранковини, попу Станоју. Ту 

је из једног "врлетноr буквара" (Теофана Прокоповича)67 савладао 

слова, срицање слогова и речи, указивање на црквене празнике нз 

месецослова, започео часослов, али га је у томе омео рат. Ипак је 

во Димитрије Руварац, Статистички подаци 

карловачке из година 1774, 1798, 1808, 1819, 1833, 
LXII, други разред, 51, Земун, 1925, 79. 

61 Мемоари, 25. 
62 Види: АСАНУК, МП А, 19/1789. 

• 
архидиЈецезе сремско 

1910, Сnоменик СКА, 

63 Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине и миграције, 146, 147, 
160. 

64 Traite de praix entre sa Majeste royale apostolique et la sublime 
Porte Ottomane fait а Sistow Је 4. Aout 1791. А. Vienne, chez Joseph noЬle 
de Kurzbeck, imp. et liЬr. de la Cour (1791), Art. I, pag. 7-8. Текст 
свmЈЈтовског уговора о миру на славеносербском језику: Сербскија новини, 
бр. 48, Беч, 28. августа 1791. 

65 Ст. Новаковић, Прилог к срnској историји око 1790, 60. 
6G Др Душан Пантелић, Београдски nашалук после свиштовског ми

ра 1791 1794, Београд, 1927, 67; Сл. Гавриловић, Прилог историји трговине 
и миграције, 164, 293-296. 

67 Живојин 'Ворђевић, Васпитање у Срба, Београд, 1958, 21. 
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• 
могао да чита, мада .неразговетно. Преласком у Срем своЈе учеље 
је наставио у школи у Ашањи6В, код учите.ьа Михаила Станисав
.ьевића&ь. 

Пошто је Станисавл,евић изгубио повереље у Ненадовићевој 
породици, кнез Алекса је nреместио Матију у Купиново и nоверио 
га седамедесетогодишњем Игњатију Сабову, који је тада nодучавао 
ћаке у својој кући7о. Од шесторице ћака са којима је Матија Не
надовић учио код Сабова71, сигурно је било највише синова nоро
дица из Србије, настањених у Купинову72 илн у Бени7з, После изве
сног времена Ненадовић је код Сабова научио разговетно да чита 
из неких књига, које не именује, па се онда вратио у Ашању. 'lf 
њој је наставио учење код новог учител,а, за кога каже да је био 
добар74. Према начину учења у тадашњим срnским основним ШК9-

Аама у Аустрији, вероватно је и дал,с вежбао читање и писање, за-

68 Мемоари, 254, 23-24. 
69 Без обзира на недостатак изричитих сведочанстава, нема разлога 

за сумњу да Станисављевиh, за све време од 1785. до свог одласка у Ср
бију 1. јануара 1790 (Види прим. 39 40) није био учитељ у Ашањи, и да 
Матија Ненадовиh није код њега започео учити књигу по свом доласку 
у Ашању крајем 1788. године. 

70 Мемоари, 25 27. Није искључено да је Игњат Сабов, у ствари, 
Игњатије Јовановиh, који се 1785. помиње као учитељ у словенској ос
новној школи у Купинову. (АСАНУК, МП Б, 87/1785, стр. 37; С. Пеци
њачки, нав. дело, 134). Следећи напомену Матије Ненадовића да је Иг
њат Сабов ,.био отац попа Николе из Купинова" (Мемоари, 26), ја сам 
трагао по актима за попом Николом Ј овановиhем или Игњатовићем, али 
сам у Купинову нашао само поnа Николу Ћуричића (Gyuricsics, 
t~liрнчич'ћ), који nостављен за куnиновачког пароха 1790 (в. прим. 17) 
Он је 1797. имао 32 године, ожењен, отац три сина и једне кћери, "ху
дих, нравов, лицемерног житија", стални nосетилац кафане, али "в зва
нији же и должности способен", зналац немачког и словенског језика 
(Конскрипција еnархији сремскија за (1)797. љето. АСАНУК, МП А, 7/1797, 
стр. 4 5). 

71 Мемоари, 25. 
72 По извештају пуковника Милутиновиhа, 14. априла 1792. из Мит

ровице, у Купинову је било 142 староседелачке куће и 38 досељеничких 
породица. (АСАНУК, Конз., 151/1792, стр. 2). Упореди: д. Руварац, Ста
тистички подаци, 79. 

73 Насеље на истоименој пустари, између Купинова, Обрежа и Alllli
њe, основано од досељеничких породица из Србије, које су имале по де
сет и више чланова. Први пут се помиње као насеље у лето 1789 (Сл. 
Гавриловиh, Прилог историји трговине и миграције, 149, 203 204). На
супрот Давиду Георгијевићу, који наводи да је у Бени била 161 породица 
из Србије (IЬегов допис митрополиту Путнику, 9. јула 1789, из Земуна. 
АСАНУК, МП А, 201/1789, стр. 31), у доnису Мојсија Путника, 29. авгус
та 1789. из Карловаца (исто, стр. 29), и мајора Милутиновиhа, 8. октобра 
и.r. из Митровице (исто, стр .. 24), помиње се само 116 породица у Бею1. 
Биhе да је прота Георгијевиh инверзијом бројки саопштио да је била 161 
породица, као што је и свој извештај о том погрешно датирао у 1779-у 
(исто, стр. 32), уместо у 1789-у годину. 

74 Мемоари, 25, 27. Матија Ненадовиh треба да је наставио школо
вање у Ашањи убрзо после одласка учитсља Михаила Станисављевића 
из 1ье у Србију 1. јануара 17110 (види прим. 40) и доласка новог учитеља 
на његоsо место. 
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тим nонешто рачуна, словенске граматике и моралних nоука, типа 
• • 

Фелбиrеровог Руководства к честности и правосt·и, Једне од наЈ-

чешће издаваних школских кљига код Срба у XVIII веку. 
Изгледа да то учеље није дуго трајало у Ашаљи: Мат!fја Не

надовић је дотле добио основно образоваље као већина српских 
ћака у Аустрији, а љегов отац је желео да му се син што пре вра

ти у Бранковину и постане свештеник. 

АЛекса Ненадовић је премештао сина од једног до другог 
учитеља у Срему, бирајући их према добром гласу. Утолико је оп
равданије fiоровићево питаље зашто га није послао у Карловце, 
центар српског црквеног живота7s. На то нема директног одговора, 

али је могућно издвојити вероватне разлоге. Алекса Ненадовић је 
1791. године напустио Карловце, зарекавши се да ће отићи у Србију 
и свима рећи да Аустрији и Немцима више не треба веровати, јер 
су их они предали Турцима као и љихове дедове у претходним ра

товима. Без таквог осећаља српско-аустријских односа млади Стра
тимировић и његово придворно свештенство су узорно обављали 
своје поданичке дужности према бечком двору. Богословија у Кар
ловцима још није била отворена, а на челу карловачке гимназије, 
основане 1791, стајао је странац Јоханес Грос као директор. Све је 
то nовећавало сумње Алексе Ненадовића у те људе и њихову сре
дИНУ уопште (коју је оставио првом приликом, а љегова жена није 
хтела у љу nосле слома Србије 1813), па им стога није поверио вас
питање и образовање свога сина. Надаље, не желећи да га издваја 
из круга роћака и људи из његовог краја, преосталих у Ашаљи, он 
је припрему свога сина за свештеника у Србији поверио Лазару 
Георгијевићу, једном од најпознатијих протојереја из ње, свом до
бром познанику пре и у току рата 1788 1791. 

Матија Ненадовић само узгредно помиње Лазара Георгијеви
ћа и своје учеље код љега. Одсуство његових основних карактерис
тика као учитеља усамљен је случај у Ненадовићевом припове
даљу о свом ћачком животу. Уоmнтеном констатацијом да је код 

Георгијевића "изучио црквено пјеније и проче богословске науке"7~, 
Ненадовић читав образовни процес своди само на љегов крајљи 

резултат. Зато се из Мемоара не види ни шта би требало подразу
мевати под изученим боrословским наукама, а камоли неке друге 

одрећеније представе, као што је дужина трајаља тога учеља, ње
гова садржина, начин и услови рада, nлаћаље учитељу итд. 

Матијину ћутљивост у том погледу и краткоћу описа љеговог 
учеља у Србији некритички је допунио Љубомир Павловић. На ос
нову казиваља синова ћака докмирске школе с почетка ХХ века, 
Павловић пише да је та школа радила у манастиру Докмиру (ва
љевска околина) једва осам година, до краја седме или nочетка осме 
деценије XVIII века. Многи љезнни ћаци су nрелазили у Срем 11 

75 Прота Матеј Ненадовиh, Целокуnна дела, Предговор VI. Ћоро
виhа IX Х. 

76 Мемоари, 34, 245, 27. 
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настављали школоваље код сремских учитеља, или код nроте Ла
зара Георrијевића у Ашањи. Тај образовни nут, од манастира Док
мира до Лазара Георrнјевића у Ашањи nрошао је и Матија Нена
довић7'1. 

Да је Матија Ненадовић био ћак иједне школе у Србији, он 
не би могао да заборави тако важну чињеницу, нити би пропустиu 
да је истакне у својим Мемоарима, или честим ·разговорима, у кu

јима је волео да прича о догаћајима из свога живuта78. Знатно пре 
Павловића, Матијин син и први издавач љегових Мемоара, !оубо· 
мир Ненадовић, nонегде је у примедбама допуњавао свога оца, по 
његовим заосталим белешкама и причањима, слушаним од њега или 

људи који су га познавали. Милићевић је распитивањем код савре

меника Матије Ненадовића дошао до извесних података из њего

воr живота, и саопштно само оно што је ,.могао као поуздано доз
нати"79. Поред тоrа, ни један ни други, ни остали биографи после 
њих, осим /t>убомира Павловиhа, не знају да је Матија Ненадовиli 
био ћак икакве школе у Србији. Сам Матија Ненадовић истиче да 
у њеrовом детиљству (роћен око 1777) .,у Србији нигде ни гласа ни 
трага од школа није би.ю"8о. С тим се слаже Вук Караџић и запа
жаља Јована Рајића, митрополита Стратимировића и сремских про

тојереја, којн су необразованост знатног броја свештеника досеље
них нз Србнје и Босне у Срем, доводили у везу са тамошњнм недо
статком школа81. Према изложеном, Матија Ненадовић ннје биu 
ћак докмирске нити иједне друге редовне школе у Србији, ни пре 
ни после аустријско-турског рата 1"188 1791. 

Не доводећи то ни у какву узрочну везу са поменутим ратом, 
Павловић износи да је, поред Матије Ненадовића, било више ћака 
из Тамнаве који су учили школу код Лазара Георгијевића у Аша
њи, и да је она била ,.најбоља школа" ( ... ) у Срему за Тамнавце". 
Њезини ћаци су учили рачун и, осим црквених, тада и касније чи
тали световне књиге, у првом реду Доситеја Обрадовића82. С об

зиром на несталност свога места боравка измећу 1788. и 1791, Ла-

77 Љубомир Павловић, Једна заборављена школа. Српски књижев
ни гласник књ. XXII, Београд, 1909, 357 359, 362-363. О мало познато~ 
манастиру Докмиру види: Јоаким Вујић, Путешествије по Сербији 11, Бео
град, 1902, 65--66; дР Владимир Р. Петковић, Преглед црквених сnоме
ника кроз nовесницу срnског народа, Београд, 1950, 104. 

78 Мемоари Проте Матије Ненадовића (у редакцији Љубомира П. 
Ненадовића), Београд, 1867, 381. 

79 М. Ћ. Милићевић, Синђелија коју је дао митроnолит ужички и 
ваљевски Јоаким 1793. године поnу Матеју Алексићу из Бранковине, доц
није nроти Матеју А. Ненадовићу, Гласник СУД, 3/ХХ, Београд, 1866, 133. 

80 Мемоари, 24. 
81 Вук Стеф. Караџић, Срnски рјечник. Tpehe (државно) издањс, 

исправљено и умножено, Београд, 1898, 5706, школа; АСАНУК, Конз., 
210/1791; Јован Рајић, Историја катихизма православних Србаља у цесар
ским државама, Панчево, .,Браће Јовановиhа", б.г., стр. 15 19; види: Жи
војин С. Ћорђевиh, Историја школа у Србији 1700-1850. Београд, 1935, 16. 

82 Љ. Павловиh, нав. дело, 359. Тај одељак је nрештамnао др Бори
воје Маринковиh, Доситеј у говору и твору, Београд, 1961, 99. 
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зар Георrијевић је само неколико година непрекидно живео у Аша· 
љи. Мада није искључено да је тада, поред Матије Ненадовића, ПО· 
дучавао још понеког ћака из Србије, али у тако кратком времену, 
првенствено обузет парохијским пословима од којих се издржанао, 
није могао сам да створи онако значајну школу у Ашаљи како је 
представља Љубомир Павловић. . 

Георгијевић је прошао многа искушеља у последљем аустрИЈ· 

СI<О·Турском рату и сеобама и деАовао на разне начине у разви· 
јенијој <-редини после 1788. године. Тиме је обогатио како своје Жll· 
вотно искуство, тако и своје образовање. Поред осталог, то је сп
rурно љегову припрему Матије Ненадовиhа за свештеника учинило 
садржајннјом и лншиАо је онолико ружних појава у односима ћак
·nоп, ЬаЈ<-калуЬер у Србији крајем XVIII вскапз. 

За време учеља код Лазара Георгијевиhа, Матија Ненадовић 
је долазио у ашањску цркву Светих арханЬела, саграћену од др
вета око 1755. године, када је Ашаља имала само 18 кућа84 • У доба 
Ненадовићевог Ьаковаља у Ашаљи она је бнАа малена и трошна до 
те мере да је тада из основе требало зидати нову, већу и од твр
дог материјалавs. Ненадовић је у дрвеној црквицн Светих арханћела 
присуствовао богосл ужењнма и помагао парох у Тимотију Станко
вићу и Лазару Георгијевићу на разне начине. Прво је то могло бити 
припремаље и одлагаље одежли са црквељаком, одржаваље жара у 

• • 
кадионици, а касниЈе читаље и певаље ПОЈединих текстова за пев-

ницом или амвоном. Уместо Тимотија Станковића, углавном се Ла
зар Георгијевић, као љегов помоћник, кретао по парохији службс
ним nослом. Он је сигурно водио Ненадовића по староседелачким 
кућама и досељеннчким стаништнма у Ашаљи, кад се прикупљао 
парохијски бир и обављали верски обреди у породичном кругу, све
ћеље водице, опело итд. Тако је Ненадовић био присутан у разним 
животним приликама народа и учио на више места, у цркви, Геор

гијевићевом стану, по парохији. 

- Он је уз Георгијевића могао да се упути у тематику и начин 
службеног и приватног општеља са верницима, у воЬеље парохиј

ске администрације, изнаАажеље ,..1,невних и празничних служби и 
одговарајућим црквеним кљигама, да савлада чнтаље јеванћеља, 
апостола, псалама, певаље најпознатијих обредних песама и обав-

• 
љаље поЈединих литургичких радљи. 

Та ,.чтенија" и ,.пјенија", праћена одговарајућим симболич
ним покретима, саставни су део опсежног и сложеног догматска-мо

ралног учеља православне цркве. У тумачељу и осмишљаваљу љихо
ве важности, довоЬељем у зависност вечне судбине верника од љи
ховог правилног поимаља и примене у животу Георrијевић је 

само понешто могао да каже своме ученику. Најпознатији српски 

вз Мемоари, 24; В. Караџић, Срnски рјечник, 5706 571а, школа. 
84 Д. Руварац, Српска митрополија карловачка око половине XVIII 

века, 21, 41. 
вs Specifische в·eschreЊung. (Види прим. 52). 

• 
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боrослов тога доба Јован Рајић, у својим разговорима са досељеним 
свештеницима из Србије и других турских провинција, установио је 
да они ,.нису упућени у богопознању и хришћанском блаrонарављу", 
него ,,nрилежно слушају сујеверја и бабије басне и скаске, и нс-
рују да је тако"Вб. Нема знакова да се Лазар Георгијевић у том поr

нарочито издвајао од њих. Отуда су и његова тумачења доr
учења цркве сигурно била сведена на поуке из њс

говог животног искуства, црквене праксе, декалога и разних облшш 
усмених творевина српске патријархалне заједнице два најпозна
тија морална кодекса у тадашњој Србији. 

Говорећи о свом повратку из Ашање у Бранковину 1793. године, 
Матија Ненадовић не помиње смрт Лазара Георrијевића, него за њс
га каже да је .,заостао .у Срему"В7. То значи да је Ненадовић пре 

његове смрти напустио Ашању и да је, од краја 1788. до пред крај 
1792. године, завршио своје ћаковање у Срсму код четворице учи
тета. Најдуже је учио код последњеr, Лазара Георrијевића, нешто 
око две године с ма.\им прекидом, изазваним Георгијевићевим од
ласком у Србију 1791. 

Сигурно на основу сведочанства које му је Георгијевнћ на 
крају издао (сас духовним свидјетелством, писмом свидјетелствова 
јему да јест достојни битн на степен свјашченства), ваљевско-ужички 
митрополит Јоаким га је рукоположпо за свештеника. Синћелијом 
од 6. јуна 1793 поставио га је за пароха у селима крај Бранковпне, 
Забрадици, Јасеници и Попучкама, п одредио му да служи у цркви у 
Бранковини, .,сас прочими свјашченици"вв. Њих је у Бранковинн 
тада било четворица осим Ненадовнћа, поред осталих и његов први 
учитељ поп Станојевэ. 

Матија Ненадовић је практичне радље у обављању свеште
ничке дужности утврдио код својих старијих супароха у Бранко
нини попа Станоја и попа Николе пз Кршне Главе. У опхоћењу 

• 
са парохиЈанима управљао се, умногоме, према саветима свога оца. 

Тако је развијао и дограћивао оно што је, због краткоће времена 
и других околности, само донекле научио код Лазара Георгијевића. 

Као што је ААекса Ненадовић завео ред у својој кнежевини по угле-
. ду на суседну Војну границу, тако је Матија Ненадовић завео ред 

• 
у цркви по угледу на организаЦИЈУ народно-црквеног живота у срем-

ским општинама. Мушкарци и жене су раздвојени у цркви на две 
стране. ПазиАо се да верници не ометају обред у цркви, нити rу
рањем ред у целивању икона. Парохијани су пописани у посебне 
протоколе. Воћено је рачуна да се редовно исповедају и причеш
ћују, а за њихову децу је уведена катихизација. 

Укидајући дотадашњи спонтани живот и понашање народа у 
цркви, Матија Ненадовић је заводио ред у духу хладног аустрнј-

вв Ј. Рајић, нав. дело, 15-16. 
87 Мемоари, 27. 
88 М. Ћ. Милићевић, нав. дело, 132 133. 
89 Мемоари, 29, 32; Прота Матеј Ненадовић, Целокупна дела, 335. 
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ског лрактицизма. У томе су му nомагали његов отац и суларосн. 

Његовим примером су ускоро пош.\и свештеници и народ из непо

средног суседства, и из Бранковине те новине пренели у своју сре
дину. Њихово увоћење у један део северозападне Србије, значајно 
за мећусобне односе Срба у Аустрији и Турској крајем XVIII века, 
остао је највсћи успех у nастирској служби Матије Ненадовића. Ве
ће успехе у томе није показао, јер свештеничку службу није толико 
tхватио као живот nодрећен расnростирању духовних дарова цркве 

верници>.tа, колико као једно од малог броја .,госпостава" у ондаш

њој Србијиэо. 

Избијаљем устанка у њој 1804. године и умножавањем светов
них звања и потреба, Матија Ненадовић је, остајући у свештенич

ком чину, сасвим занемарио свештеничку с.\ужбу, а предао се по
лнтичком и књижевном раду. 

Са својим учите.-ъем Лазаром Георrијевићем, кога је наследио 
у ваљевској протоnоnији 1793. године91, он спада у онај низ српских 
свештеника, формираних у духу народне родољубиве традиције, ко
ји су приnреме свога народа за бо,ъи живот после смрти, с мање 
пли више доследности и успеха, подредили њеrовој борби за nрела

зак из турског ропства у слободу . 

• 

эu Мемоари, 24, 28-32, 308 309. 
91 Мемоари, 27; М. Ћ. Милићевиh, нав. дело, 134. 
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ДР ВАСО МИЛИНЧЕВИR 
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У научној литератури било је различитих претпоставка о то· 

ме када су настали (написани) Мемоари Проте Матеје НснадовиГ.а. 
Утврћено је засигурно да нису написани одјеланпут, него су наста· 
јали у дужем временском распону. Према сведочанству књижег.· 
ника Jlo. Нснадовића, Протнна сина, који је први и објавао Мемоаре, 
најпре у .. Шумадннци" 1856 (делнмнчно), а затим у посебном rrзд<Ј
њу, Ј 867, Прота је заnочео да пише своја сећања 1833. године .. а н 
пре тога имао је доста белешкн, нарочито своје пословање у Бечу 
написао је још онда, 1815. rод"Ј. Јlоубомир Ненадовнћ повезује пнсање 
Мемоара с Пропшном болешћу н одласком у пензију: .. Помисао 
да може скоро умрети (а 1833. гол. и био је оболео) ... зато је и писао 
деци својој за спомен, као што је у почетку казао"2. Мећутим, како 
се у Мемоарима помињу и догаћаји из каснијег времена, јасно је да 
су поједини одеtьци мораАн да буду касније и написани или прера· 

ћивани и дотеривани. (Измећу остаАог, Прота спомиње Историју Ср
бије Симе МиАутиновића СарајАије, објавtьену тек 1837, што јасно 
показује да је тај одеtьак писан након тога времена). 

У литератури о Проти Матеји није биАо спора о томе када 

је започето објавtьивање Мемоара. Прихваћене су као сасвим поуз· 

дане тврдње .Јiоубомира Ковачевића, приреЬивача Мемоара у издању 

СКЗ, и Владимира Rоровића, редактора Протиних Целокупних деАа 

у издању Народне просвете, да Мемоари нису објавtьивюш за живо

та Проте Матеје (Прота је умро 29. новембра 1854), него да је први 

• Овај текст објављен је у скраћеној верзији и без прилога у ли<:
ту ,.Књижевна реч", бр. 35, 1975. 

1 Мемоари Проте Матије Ненадовића. Издао Љубомир П. Ненадu
виh, Београд, 1867, с. 381. 

2 Исто. 
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текст из љих објављен у ,.Шумадинки" 1856. годинез. Rоровић из
ричито каже: ,.И доиста, за свог живота Прота из љих (Мемоара) 
није објавио ништа; Мемоари су издати после љегове смрти"4 • 

Првобитна Протина намера, како је више пута истицао, и није 
била да своја сећаља на славне устаничке лане и на свој богати жп
вотни пут пише за јавност, за штампаље, него је Мемоаре наменио 
својој деци ,.за сећаље н поуку". Зна се такоће да је зазирао и од 
моrућих незгода полипtчке природе које би штампани Мемоари, 

евентуално, изазвали. Јован Хаџиh (који је у ,.Голубици" 1843. и 
1844. објавио више Протиних писама и других докумената нз Ус
танка) оставио је сведочанство у свом Дневнику како је Прота Не
надовић саветовао Симу М ил утиновнhа, да нс шта~ша своје Исто
РЈ:IЈе Србије: .,Ако успишсш истину изгубићеш главу, јер ће те посећи 
господар Мнлош; ако ли успишеш лаж, глава ће ти остати, ал ћеш 
изгубити чест"s. 

МеЬутим, упркос оградама да је Мемоаре само породици, сво

јој деци наменио, и насупрот саветима Сарајлији и стрепљама о.\ 
моrућих последица, ипак је део Meмofipa објавЛ>СII већ за време 
Протина живота, и то 1852. године у алманаху (забавнику) .,Шума
динче", којег је уреЬнвао и издавао Љубомир Ненадовић. Реч је о 
другој, заправо првој верзији одел,ка који у склопу Мемоара има 
наслов: О ПРАВИТЕ.tЬСТВУЈУШЧЕМ СОВЈЕТУ. Како је совјет у 
Србији постао 1805. августа 15. 

У "Шумадинчету" је наслов овог поглавља нешто друкчије 
форму,\Исан: О постанку и трајаљу првог совјета (Синода или Се
ната), у Кљажеству Србији. (1805. rод)6 • Разлике се никако не исцрп-

• • 
·"'УЈУ само у дрvкчиЈеМ нас.\ову, него их пма повише и у тексту, 

како ће наредни пример11 показати. 
Већ је Љ. Ковачевић у издаљу Мемоара у СКЗ, у додатку, 

објавио и разлике у тексту измећу првог издаља у "Шумадинки" 
1856. под насловом: Рукописи Проте Ненадовића и издаља из 1867. 
Та разлика, констатује Ковачевић, .,долази поглавито отуда, што 
г. Љ. Ненадовић нека места, а особито доцније незнатне дометке 
Протине, није штампао у "Шумадинци", а у издаље од 1867. године 
није унео нека места, која се налазе у "Шумадинци"7. Други узрок 
је тим разликама и чиљеница да Прота, како тврди Јь. Ненадовић: 
.,0 неким догаћајима има ло два ло трн рукописа, но у самој ствари 
не разАикују се"8 • Та тврдља, углавном, ыоже да се односи само на 
разлике које је Јь. Ковачевић идентификовао у додатку своме из-

з Љ. Ковачевић говори о томе у nредговору Мемоарима, СКЗ, Бео
град, 1893, с. XVII, а Вл. Ћоровиh такође у предговору Протиних Цедо
куnних дела, Народна nросвета, Београд, 1928, с. LIV. 

4 Целокуnна дела Проте Матеје Ненадовиhа, с. LIV. 
5 .,Огледало србска", Нови Сад, 1864, с. 238. 
6

11 
.. 5Ш. умадинче" Љубомира П. Ненадовиhа. Прва свеска, Земун, 1852, 

с. 88:.-
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з Мемоари, 1867, с. 381. 
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дању Мемоара, и које заиста нису битне. Мећутим, разлике измећу 
текста у "Шумадинчету" и одгрварајућег оде,ька у Мемоарима знат· 
но су озби.ъније природе, не само по подацима које садрже, него 
и у начину излагања и по обиму посвећеном појединим догаћајима 
или Лliчностима. Сем тога, неки подаци из овог оде,ька у "Шума
динчету" унесени су у претходна поглав,ьа Мемоара (на пример по· 
датак о јеванЬе,ьу које је Прота добио од Карамзина поменут ј<:: 
онда када је била реч о боравку српских делегата у Русији)9 • 

Иако је текст у "Шумадннчету" вепотnнсан, он може да буде 
само Протин. Нс само зато што је објав,ьен у ам.шнаху њсrовоr 

сина још за Протина жнвота (1шслов алманаха је: "ШУМАДИНЧЕ 
!t>убомира П. Ненадовнhа, nрва свеска, Земун, 1852") а на некr1 
начин све што је у .,Шумадинчету" нсnотnисано nриnисује се /t>. Не
надовићу него што је још битније, доrаћаје, како се ту износе, 
једино је Прота могао тако да познаје и прикаже. Додуше, како 
овде излаrање није у nрвом лицу као у Мемоарима, него је nрпrю
ведање објективизирано путем наратора, односно нсутралне г,>ормс. 
може се претnоставити да је овакав облик тексту дао /t>убомнр Не
надовић. На то уnућују и његове Примедбе nоговор нзда1ъу Ме
моара из 1867. где он на крају каже: .,Осим ових кратких приметби, 
ја се надам доспети, да напишем и о оним догаћајима о којима мој 
отац није писао, али ми је више пута причао и онда ћу nространије 
и о неким местима ових мемоара, а и уобште о свему о чем зшt:\i 

и о чему имам бе.\ешкн, говорнтн"IО, (Подвукао В. М.). Тако овај 

текст више де.\ује као чланак него к<:~о успомене сећања. У оста
лом, исти оде.ъак се 11 у свнм другнм издаљнма Мемоара даје као 

nосебна цс.шна, с nосебrшм наслово~t. Значајно је, мећутнм, да се 

у верзији из .,Шумадинчета" говори дета,ьннје о неким доrаЬаји~ш 
и лнчностrЈма из 1805. године него у Мемоарима у одговарајућем 
оде,ьку, што опет потврЬује да је реч заиста о Протину саставу, 
јер нико други у то време није могао да зна више о тим догаћаји
ма од Проте. 

Заним,ьнво је, такоће, да је Бура Даничић, приказујући ову 
свеску .,Шумадинчета" у .,Српсю!М новннама" 1852. замерио /t>. Нс
надовићу што није навео извор подацима у овом раду. Истичући 
да је овај рад врло значајан за нову историју српског народа, и на
водећи о чему се у њему говори, Даничић настав,ьа: .. У овоме члан
ку аутор о неким стварима казује више него други који су досад 
о томе пи-сали, а о неким 11 друкч-ије, и тим досадашње наше знање 

о о • 

о ноВОЈ исторИЈИ народнОЈ попуњава и поправА>а, на чему велика му 

хвала. Само бисмо же,ьели да је изријеком казао откуда му ова ис· 
о о 

торичка дата: ми, КОЈИ га познаЈемо, ласно можемо то знати, и вје-

роваћемо му с радости што казује, али треба да му могу вјеро
вати и они који га не nознају"н. (подвукао В.М.). Очито је да да .. 

9 Исто, поглавље VI, с. 127. 
10 Исто, с. 382. 
11 Ситнији списи Ђуре Даничића, Ср. Карловци 1925, с. 141 142. 
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ничић као аутора сматра Љубомира Ненадовића (тада није било 
познато да и Прота nише), али је ван сумње да он сматра Проту 

' . . 
као извор чиљеница у овом раду, али га намерно не nомиње, кад .1е 

већ сам желео да остане анониман. 
Али вратимо се још мало на време настанка Мемоара. Љ. Ко

вачевић сматра (држећи се основних nретnоставки Љ. Ненадовића), 
да су одељци из Мемоара О правитељствујушчем совјету и После 
пропасти писани касније од осталих делова, али иnак пре 1840. го
дине, наводећи за ту тврдњу прилично уверљиве nодатке. То може 
да буде тачно за верзију текста о Правитељствујушчем совјету ук
ључену у Мемоаре у досадашњим издаљима. Мећутим, верзија из 
,.Шумадинчета", иако је прва објављена, биће да је настала кас
није, вероватно онда ка.Ј.а је и објав,ьена у алманнаху ,.Шумадин
че" или годину две раније. А ево зашто. 

Неnосредан nовод за објав.ьивање овог текста 1852. може да 
буде Протин сусрет с Вуком у то време. О томе сусрету Љуба Не
надовић nисао је !ь. Ковачевићу (1893. или раније): ,.Ја се сећам -
писао ми је г. !ь. Ненадовић, једном доће к њему Вук Караџић 

(око 1850)12, и био сам кад су се они разговарали о старим време
нима, и nрота му каже: ,.Имам понешто написано само као спомен 
деци, али ја не умем ла пишем за труковањс". На то му Вук рече 
,.Наnишнте Ви, тако као што прнчате; а ако почнс[те] учено пп
сати, неће ваљати"1з. 

Имајући на уму .\а је у ,.Шумадинчету" објав,ьен текст (у 
форми чланка) о поставку Правнтељствујушчсг совјета у устанич
кој Србији, утолнко се пре н настанак овога текста може повезатн 
с Вуком, из следећих разлога. 

Прво, Вук се у својој расправи ,Дравитељствујушчи совјет 
србски" за времена Кара-Борћијева или отимање ондашњијех ве
ликаша око власти (објављеној у Бечу 1860) позива и на Протина 
сведочанства из 1807: "Овако је мени казивао Прото у Лозници го
дине 1807. и управо онда није могао друкчије ни говорити". Но од
мах у продужетку Вук наглашава: .. А.-ш послије не знам да ли би 
признао, да је тако рекао и тијем показао да није признавао Кара
ћорћија за главног господара и управите.ьа"н. Вук се позива на 
Протине напомене о томе како је Чарториски (,.један од прве рус
ке господе") саветовао српским посланицима да ваља што пре да 
поставе ,.со в ј ет". 

Друго, нешто касније Вук се у свом делу поново позива на 
Проту Ненадовића (у то време Мемоари још нису били објављени 

1"Ј Изгледа да је Протин и Вуков сусрет био 14. јуна 1850. године, 
наиме, тада је Прота записао у Споменар Мине Караџиh: "Г ... Вука С.К. 
за чест дшчери његове Мине - Матвеј Ненадович прото". Споменар Ми
не Караџиh, Вуков и Доситејев музеј, приредио Голуб Добрашиновиh, Бео
град, 1974, с. 44. 

1з Мемоари, СКЗ, Београд, 1893, с. XVII. 
14 Вук Караџиh: Српска историја нашега времена (Правитељству

јушчи совјет сербски), Нолит, Београд, 1972, с. 179. 
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- бар овај део није био ни у "Шумадинци" наглашавајући како се 
не слажу њеrово и Протнно (касније) гледаље на догаЬаје око пос
танка Правитељствујушчег совјета: "Године 1839. у прољеће мене 
је прото Ненадовић пред људима у очи корио и карао и готово 
ружно за ово, говорећи да то ништа није истина, то јест: ни да је 
КараЬорЬе изашао напоље, ни да је с м •• мцима пушке на прозоре 
промолио итд.; али његов братучед, г. Јеврем Ненадовић, који је 
и сад жив, одговори му: "Ја сам од мога оца и од свију старјепшна 
у Бесарабији слушао тако као што каже Вук да је било". Прото је 
Ненадовић ово зато чинио што је мислио да се тијем срамоти Ка
раЬорћије, који се онда у Биограду за свеца држао и до неба по
дизао; а да се правда Милош Обреновић, на којега је онда онЬс 
викала ала и врана"15. 

Вук даље наглашава да су људи који су, попут Проте, имали 
дручкије схватање о историјским догаЬајима својим подацима и вер
зијама преварили и немачког професора у Липисци Хајнриха Вут
ке-а тако да је он писао и говорио пред светом о стварима о ко

јима нема појма као њихово оруће у делу Serblen und Ranke (Бер
лин, 1848). 

Лако је претпоставити да су Прота Ненадовић и Вук и прили
ком састанка 1850. године разговарајући .,о старим временима", 
говорили и о постанку Совјета. Како им се погледи, то је очигледно 
из Вукових напомена и из Протиног текста, нису слагали, Прота је 
решио да објави своје сведочанство о постанку Правитељствујушчеr 
совјета, Illlaшeћи се да ће преовладати, њему неприхватљива,' Ву
кова верзија. Кад је реч о осталим деловима Мемоара, можда је 
заиста сматрао да их не треба штампати, тако да су и издати на~ 
кон његове смрти. 

Сем неутралне форме приповедања у Протином тексту из 
.,Шумадинчета" (одсуство приповедања у првом лицу), чини се да 
у њему понегде без обзира на то што се ту даје више података 
на појединим местима него у верзији из Мемоара има више ,,ли
терарисања" уношења одрећених констатација књишког типа, 
које каткад добијају и афористички карактер. Те особине могле 
би се приписати 1Dубомиру Ненадовићу бар кад је реч о облику 
у коме су дате .На пример: .,Ко из очајанија подигне оружије да се 
брани, за тога нема стра'а ни смрти". Или: "Нигди нема правог 
јунаштва без очајанија"1б. Чини се да је 1Dубомир Ненадовић ре
диговао и уводни део у овај одељак (тога дела нема у верзији у 

15 Исто, с. 181-3. Наиме, описујући Смедеревску скупштину 1805. 
Вук каже: .,Кад се та скуmптина састане и у совјетној канцеларији ка
же се управо шта се хоће, онда Кара-'Ворђије, видећи да му се гледа 
власт из руку да узме, изиђе напоље, па са својијем момцима, којијех 
је б~о више него у свију осталих поглавица, опколи ону куhицу гдје је 
Совзет био, и промоливши кроз прозоре пушке у канцеларију, повиче: 
,,Напоље, курве, по души вас ... ! Ласно је у врућој соби уређивати и 

• • 
заповизедати; него да вас видим СЈутра у пољу кад Турци ударе". 

1& .,Шумадинче", с. 91. и 93. 
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Мемоарима). Ту се, на пример, каже да је Караћорће .,својим да-
• 

леко чувеним именом и гласом заповедао Је само морално, свима 

војводама, и преко љи целом народу"17. (Подвукао В.М.). 
Указаћемо и на друге занимљивије разлике текстова у Мемо

арима и .,Шумадинчету", док ћемо цео текст из .,Шумадинчета", с 
обзиром да је неприступачан и да је остао толико времена сасвим 
неуочен у научној литератури, дати као прилог у изворном облику. 
Он то заиста заслужује јер реч је о једном од најзанимљивијих 
одељака Мемоара у којем се говори не само о осниваљу Правите,ь
ствујушчег совјета и о Протиним погледима на односе власти у Ср
бији, него и о бојевима на Иванковцу и Ужицу. Ту је и драматич· 
ни опис Протиног преузимаља Фочићевог Белог (кр)хара након зау
зимаља Ужица. 

Како је одељак о Правитељствујушчем совјету истоветан (уз 
минималне, занемарљиве нијансе) у свим издаљима Мемоара, по

реоеље текста из .,Шумадинчета" вршићемо с одговарајућим одеlt.
ком из издаља Мемоара Љубомира Ненадовића 1867, с обзиром 

• • 
да Је то прво издаље и да Је оно послужило као основа свим кас-

нијим издаљима Протиног дела. Иначе, тај одељак није био објав
љен у .,Шумадинци" 1856. године. 

11 

Цитираћемо, најпре, уводни текст који нема еквивалента у 
Мемоарима у одговарајућем одељку: 

.,Србија пренута од сна, напредовала је у ратовима, и снажи
ла се све више. Војводе у својим логорима, биле су неограничене, 
и смрт и живот љиови војника и подчиљени, били су у љиовим ру
кама. Једино непрестано бореље с Турцима, држало је све у слогн 
и послушности и што су гди слабији били, тим су више један 

другог слушали. Постојаног правитељства или законе власти није 
било. Кара-Борће својим далеко чувеним именом и гласом запо-

• • 
ведао Је само морално, свима ВОЈВОдама, и преко љи целом наро-

ду. Свак је осећао да треба један најстарији да буде, али Срби, бо
рећи се противу самовољства турског, нису ради били предати се 
ннчијег другом самовољству. Сваки је пожелио да закон, на ког се 
сви сагласе, буде највећи и први управитељ; а војводе да буду и:>.
вршитељи законом урећени основа"lв. 

Мећутим, разлике се протежу и на даљи текст који прича о 
истим догаћајима у обе верзије, с тим што је верзија из "Шума-
динчета", скоро редовно, како ће наредна порећеља показати, 

• • • 
опширниЈа, с више података, а нешто друкчиЈе Је приказан и начип 

осниваља совјета, наиме жеља за осниваљем и љегова будућа уло-
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18 Исто. 
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га, у ,Щумадинчету" него у Мемоарима, а поготову се то разли
кује од Вукове верзије, у којој нема идеализоваља ни личности нити 
догаЬаја. Али нека то покажу одговарајући текстови. Ево, најnре, 
верзије из "Шумадинчета": 

"У половини јануарија 1805 године, поврате се из Пе
терсбурга србски посланици: Прота Ненадовић и Јова Протић, 
и доведу са собом ученог и поштеног Србина, Божу Грујовића 
професора с универзитета Харковског, родом из Руме. Пов
раћени посланици, одма су представили Караћорћу и војво
дама, како ни један двор ни држава, неће се за Србију зау
зети донде, докле Србија, не постави једно законо правител
ство, и представе пребациваља Чаториског министера иностра

ни дела у Петерсбурrу, да у Србији војводе самовољно уби
јају и пљачкају, и да ни једно правитељство неће ступити у 

• • • 
преговоре с поЈединим људима и са оном земљом, у КОЈОЈ не-

ма стални закона. Бадава су они казивали, да је Кара
ћорће од сваког уздигнутог окружија имао уза'се по једног 
човека, с којим је све што се љеговог окружија тиче радио. 
- Чаториски после дугог пребациваља, изразио се, да Србија, 

• • 
осим воЈене власти, мора имати и државни совЈет или синод. 

Јер само у једном човеку, нити држава, нити народ може има
ти повереље. 

Први је посао дакле сада био, поставити совјет, и тиме 
увести форму постојаног правителства и реда државног. Про
та Ненадовић настојавао је око Караћорћа, Јакова Ненадови
ћа, кнеза Симе, Милана Обреновића и други војвода, а такоће 
и око духовни старешина; исто тако и други депутирац Јова 

Протић наваљивао је на друге старешине, а особито на Ми
ленка Аобриљца, да се совјет што пре, ма как9, ма гди уста
нови. Караћорће готов на све оно, што је ишло у ползу наро
да, пристане одма и све војводе и сав народ једва су че

кали, да се подвргну закону и уредбама, и сваки је радо по 
нешто од своје ајдучке слободе жертвовати био готов, за љу
бов општег србског напретка и свои ближљи. Но нападаље 
турско са свију страна, није дозволило Србима, ради тога пра
вити скупштину. Како народ тако и све војводе, имали су 
свуда итнијег и важнијег посла"19. 

Почетак одговарајућег одел,ка у Мемоарима (издаље Jto. Не
надовића из 1867) гласи: 

"У Петербургу србској депутацији пребацивали су и nре
говарали (Чаторински, инострани дела): да наш Кара-Борће 
убија и неправде чини. На то смо ми депутирци одговорили: 
да није ~стина, но Кара-Борће, од сваке оне нахије, која је 
с оружиЈем на Турке устала заиште од нахије најбољега и 
правосуднога човека, и тако од сваке нахије по једнога са со-

19 Исто, с. 88 90. 
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бом води, и свакога кривога даде оним људима те пресуде, и 

какву каштигу они изрекну, он, Кара-Борће, даде својим мом
цима те изврше. Он (Чаториски) каже: "ако је тако, то је 
добро; ако и није нека буде. И ваља да имате синод. Јербо 
нити ће Росија нити икаква држава, корешпондирати са јед
ним човеком, но са народом и са синодом". Како депутати из 
Петербурга ја и Јован Протић доћу око половине Јануа
ра 1805. године, први око Караћорћа, Јакова, Милана и кнеза 
Симе и прочи старешина мирски и духовни; Јова Протић пак, 
око Миленка Добрњца и проч. навале да се синод постави. И 
како Кара-Борће, тако и сви друm и народ кабули и жели 
да се темељ правите.ъству постави. Но будући да је навала 
турска од свију страна, зато се није могла скупштина саб
рати"2О. 

Сличног карактера су и разлике у другим деловима, на при

мер, у опису преговора с ужичким Турцима и у опису заузимаља 
Ужица. И начин писања појединих локалитета разликује се у ,.Шу
мадинчету" и Мемоарима. У "Шумадинчету" пише: " ... у планину 
Црну-косу", а у Мемоарима стоји: ,. ... у планину Црнокосу". Ме
ћутим, знатније су следеће резлике на истом месту, када се даје 
oru1c преговора с ужичким Турцима (ту је убачена и реплика Јакова 
Ненадовића Турцима, у "Шумадинчету": ,.Доста је вашег ерског 

. ") lfЗВИЈаЊа. • • : 
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.,Турци се узжуборе и мећу собом почну се договарати. 
- После кратког договора, један стари Турчин рекне србским 
поглавицама: ,,Аирl старешине раје, нама дин неподноси, да 
иј ми у ваше руке предамо, [стране Турке] а и неможемо 
нити иј можемо истерати". ,.Е па лепо!" одговори Јаков Не
надовић, ,.ви сте сами своје куће попалили. Идите и поз
дравите ми Осман-аrу Фочића, нека се опомене, да је његов 
брат посекао мога брата, кнеза Алексу, и кажите му, да Не

надовићи и Фочићи немогу више нигда заједно у Србији жи
вити". Турци уплашени врате се у ужички град; а разљућене 
србске поглавице разићу се да купе војску"21. 

У Мемоарима исто место је дато знатно сажетије: 

"Ужичани кажу: да иј они истерати немогу, нити иј nа
ма у руке предати можемо, јербо то и наш дин (вјера) недо
пушта. Срби рекну: да ће они доћи са војском да иј отерају 
или побију, пак ће онда целоме Ужицу и свој сиротињи бити 
тешко, а сав грех на ваше душе"22. 

20 Мемоари, Београд, 1867, с. 177. 
21 ш .. 92 " умадинче , с. . 
22 Мемоари, с. 179. 
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.,Шумадинче": ,,Док је се војска у Бранковини, под ве

лики свилени барјак, који је у гробу кнеза Алексе био побо

ден, скулила, и Прота био је већ приспео са џебаном. Војска 
је била весела и одушевљена. Сви се крену. Прота пошље те 
јави Јакову и Милану, да ће провести војску преко Маљена 
планине и Пожеге ... "23. 

У Мемоарима, мећутим, дато је све то знатно ,,пословније": 

.,Како доћем одма са оном војском из Бранковине и 
топовима и џебаном поћем, најпре јавивпrn Јакову и Милану, 
да ћу ја преко Маљена у Пожегу ... "'14. 

Очито је да се у првој верзији више истичу и Јаков и Прота 
Ненадовић него у Мемоарима, где су nоједине личности мање експо
ниране, а више се говори неодрећено: .,Срби одговоре", .,Срби реr(
ну" и сл. 

Тако и у опису боја за Ужице у Мемоарима се не nомиње Ми
лош Обреновић. Тамо стоји само: .,Милан [Обреновић] узе реку 
Бетињу од истока са рудничани"2s, док у .,Шумадинчету" то исто 
место гласи: 

.,Милан Обреновић са рудннчком војском уватио је реку 
Бетињу у којој војсци њеrов млаћи брат Милош, вешто је раз
nолагао ... 26 

Видне су и разлике у опису покушаја Афис-nаше да својом бу
рунтијом nривуче Проту на своју страну: И на овом месту опшир
није се о томе прича у .,Шумадинчету": 

.,Исти Турци донели су од Омер-аге Афис-пашину бурун
тију, Проти Ненадовићу, у којој вели: .,Ти као човек кљижев
ник знаћеш и знаш да је греота од Бога и проклета од свију 
пророка војевати на цара. Него умири народ и окрени га 
опет под царев скут; и такоми цареве речи, он ће ти дати бе

рат и ферман као и твом отцу, и да будеш велики кнез као и 
твој отац, и да скеле на Палежу и на Забрежју буду твоје као 
што су биле твог отца". Прота сгужва бурунтију и врати је rо
ворећи: .,Кажите Омер-аги, да ни ја, ни кнежина мога отца, 
ништа друго нећемо од Турака, до њиову крв и њиове главе, 
они су мени отца, а кнежини и отца и кнеза посекли, и кад 

би се сви Турци из крштени држава изселили, опет нама Ср
бима, неби могли оно повратити што су нам узели". И одма 
почне настојавати још више, да се од србски захтевања ни-

23 ,,Шумадинче", с. 92-3. 
24 Мемоари, с. 179. 
25 Исто, с. 180. 
26 ,,Шумадинче", с. 93. 
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lliТa непопусти. 

мена пристану 

коња"~. 

ТурЦй оду на договор -
и донесу 50 хиљада 

и после кратког вре

гроша, и доведу 80 

У Мемоарима исти догаћај се описује на следећи начин: 

"(Да заборавио сам, овај Омер-ага послао ми Афиз-па-
шину бурунтију: да ја као човек књижевник знам да је грео
та се цару противити, но да окренем народ опет под царев 

скут и да ће ме цар бератом и ферманом као мог оца учинити 
обор-кнезом и проч. Баш је лепо погодио коме је послао бу
рунтију. Посекао ми оца па мене кнежи, лепа памет!). Ми 
останемо при првоме искању. По многом разговору и ценкању, 

веће Турци кабулише, изнесоше 50.000 гроша, и доведоше 80. 
добри коња"2в. 

Одрећених нијанси има и у опису преузимаља Белог крхата од 

Осман-аге Фочића у "Шумадинчету" и ,,Мемоарима". Чини се да је 
то место, једно од најлепших у читавом Протином делу, дато дра
матичније, лепше у Мемоарима него у "Шумадинчету", мада су исти 
подаци садржани у оба текста. Додуше, у "Шумадинчету", после 
описа предаје коња Проти Матеји и Луки Лазаревићу, стоји и ко
ментар којег нема у Мемоарима, али се подразумева: "Сва србска 
војска прими та два хата, као најлепши спомен ужичке победе, и 
као неко мало покајање за исечене своје кнезове"29. 

Ваља упозорити и на разлике у тексту измећу ,,Шумадинчета" 
и Мемоара на оном месту где се говори о избору совјетника за скуп
штину. У ,,Шумадинчету" је тај догаћај нешто опширније, развије
није дат, а разлика има и у опису одржавања прве скупштине у 

Борку уместо у Боговаћи, камо Караћорће није хтео да доће: 

38 

"Но у вече 14. Августа стигне Татарин од Кара-Борћа, и 
донесе писмо у ком јавља: да он неможе доћи у Боговаћу на 
скупштину, него да је он наредио да буде скупштина у Борку 
код куће кнеза Симе, и свима скупљеним у Боговаћи војводама 
заповеда, да доћу у Борак на скупштину. Тај глас буде не
повољан за све скупљене у Боговаћи. Народ утиша игре, свир

ке и песме, и у гомилама један другом је шаптао: "неће Кара
-Борће да доће". Војводе покуње главе, и мислили су и тра
жили узрока, зашто Кара-Борће неће да доће, и никаква дру
гог узрока нису могли наћи, него, што се Кара-Борће није хтео 
понизити, да доће на позив други војвода. Скупљене стареши
не, а особито Јаков и Милан, чуствовали су тај поступак Ка
ра-Борћев (Подвукао В.М.). Али јоште слабо и ровито стање и 
стра од Турака држало је све у слоrи ... " Распусте скупљене 
људе, само одаберу једно триста кметова, и владика Антим и 
старешине, дигну се те из Боговаће доћу у Борак, гди је све 

27 Исто, с. 96 7. 
28 Мемоари, с. 182. 
29 "Шумадинче", с. 98 9. 



за скушптину nриправљено било". [ ... ) Покажу Кара-Борћу 
који је за које окружје опредељен, и он рекне: "срећно да 
Бог да", с тим је речма народни совјет потврћен, и то су биле 
дИIПАоме nрви членови совјета. Караћорће nродужи реч но
воизабраним членовима: "Сад идите у манастир Вољавчу, и 
радите колико год можете, старајте се и дању и ноћу, особито 
гледајте да нејачи нестрада од јачега, да nраведан не закука 
на ваш суд да би тако и од мене мало бриге и терета скинули 

- али вас је мало, ви јоште немате право заступати целу Ср
бију, и у име целог народа радити зато, нека Грујовић пи
ше од моје стране на сва окружја, нека се у сваком окружију 
скупе старешине, буљубаше (место капетана биле су буљуба
ше), попови, калућери и осталог народа, што више тиме боље, 
и да изберу онда онога у ком највише поверења имају, кога 
познају да је прав и поштен човек .. ,"30 

У Мемоарима се такоће говори о томе како су сви жалиАи 
што Караћорће није дошао у Боговаћу, али се не помињу изричито 

Јаков Ненадовић и Милан Обреновић: 

"Док пред мрак 14. Авг. доће татарин, донесе нам од Ка
ра-Борћа писмо, да он у Боrоваћу неможе доћи, но да је он 
наредио да буде скушптина у Борку код кнеза Симине куће, 
но мн тамо да идемо. (Тога узрока нисмо дознали, зашто нам 
недоће; може бити није хтео себе понизити на наш позив, но 
он хоће, како и где он рекне'. Како нам је свима сабратим жао 
било, што не мого смо чинити наше намерене церемоније, на 
славу Кара-Борћа тако и целог народа ... но се повинујемо за
повести, одаберемо најотменији око 300. људи и владику Ан
тима, а проче одпустимо кућама. Доћемо у Борак, и тамо је 
све готово за скупштину". [ ... ] ,Дреставим како Кара-Борћу 
тако и свима, и кажем који је за коју нахију. Кара-Борће и 
сви рекну: да боrда срећно! "Сад" вели Кара-Борће "узми иј 
пак води у Вољавчу, и старајте се како вас Бог учи за сав 
народ србски да би и мени терета мало скинули; а ја ћу ско
ро тамо доћи". Али ваља да од сваке нахије по један совјет
ник буде, зато Божа одма написа, од њеrове Кара-Борћеве 
- стране заповест: да свака нахија собере од старешина, бу
љубаша, калућера, попова, кметова и од простог народа целу 
скупштину, и да измећу себе изберу најбољега, најправдољу
бивијег човека"3I, 

Треба нагласити да у овим верзијама има понегде друкчијег 
распореда градива, друкчијег редоследа излаrања истих чињеница. 
Иначе, у "Шумадинчету" је дат и податак да су се изабрани сов-

30 Исто, с. 105. и 106 7. 
З! Мемоари, с. 188 9. 
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јетници заклели на оном јеванће.ъу које је Прота добио од I<арам
зина при поласку из Петроrрада за Србију (то је дато у напомени 
испод текста), а опширније се прича и о изгледу и урећењу калу
Ьерске собице у којој су заклетве полагане (Види прилог). 

Разлика у верзијама има и у опису боравка совјетника у Во
.IЫiвчу, где су били изложени различитим тегобама: морали су на 
себи носити намирнице, јер није било путева ни прилаза за кола. 

Када се Прота пожалио Караћорћу на тегобе, он му је одговорио, 
друкчије и оппгирније у .,Шумадинчету", него у Мемоарима: 

.,Видим и сам да се мучите" одговори Кара-Борће Сад 
је време мучења, да Бог да само да наша деца узживе, а ми 

целог нашег живота ићи ћемо из Во.ъавче у Во.ъавчу". 

Нешто да.ъе Караћорће је рекао Проти: .,Кад узмемо Беог
рад", придода Кара-Борће смешећи се .,а ви ћете седити у ве
зирском сарају"32, 

У Мемоарима исти разговор далеко је сажетије представ.ъен: 
.,Он" [Караћорће] каже: видим и сам да се мучите, али тако је сад 
време, а да ће Бог и бо.ъе"33, 

Прота такоће у .,Шумадинчету" обавештава да су сва акта 
(писма и наредбе) из Боговаће, камо се Совјет био преселио, слата 
и примана под .,нумерама": .,На посланим писмама обично стајао је 
надпис: ,,Матвеј Стеф. Ненадовић Прота, са правите.ъствујушчим 
Синодом"34 • (ових података нема у Мемоарима). 

Ва.ъа такоће поменути да је и ослобоћење Смедерева у ,,Шу
мадинчету" дато ошrшрније и сликовитије него у Мемоарима, ка
ко ће делимично порећење текстова показати: 

,.Војска се одмарала. Кара-Борће је са војводама шетао 
по бедемима града. Нигда га војници нису тако ведрог и ве
селог видили. И одајући по бедему, више је пута рекао: .,Да
кле узесмо столицу наши деспота и то нам даје известну 

надежду, да ћемо узети и столицу наши кра.ъева и царева!" 
- И кад је био према једној лепој кући, уће унутра, и nошто 
је прегледао, рекне Проти: .,Ево лепе и простране куће за кан
целарију Сената, зато иди, и све преселите овамо! а ове дру
ге мање куће, поделите за ваша обиталишта"35, 

У Мемоарима овај опис је дат сажетије и растав.ъен је и дру
гим подацима: 
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,.Сад Караћорће рече: ајде, вели, да бирамо куће за си
нод. Наћемо једну прилично лепу кућу. ,.Ево ти, вели, куће 
за синод, а ево около други за ноћивање синоџија, но иди у 

32 .,Шумадинче", с. 109 110. 
33 Мемоари, с. 190. 
34 .,Шумадинче", с. 111. 
35 Исто, с. 114. 



Боrоваћу, ;и све пренесите овде у ову кућу". Нешто даље сто
ји: .,Доћемо у Смедерево, у наши царева и деспота град, и све 

како ваља понамештамо"зв. 

Док је у већини случајева верзија из ,.Шумадинчета" оmиир
није износила исте догаћаје, на крају текста она је непошунија од 
Мемоара. Реч је о томе да у ,.Шумадинчету" недостају три послед
ње странице из Мемоара, наиме, текст у ,.Шумадинчету" завршава 
се на оном месту где се говори да је Правитељствујушчи совјет 
слао Аврама Лукића из Драrачева у Трст по новчани прилог од 
родољубивих Срба трговацаз7. Мећутим, има у ,.Шумадинчету" на 
том месту то је крај чланка, за српску историју и културу 
значајан податак који се не налази у Мемоарима, мада је, иначе 
познат из других извора. Када Прота каже да су родољубиви Срби, 
тршћански трговци дали Авраму Лукићу 2000 форината као помоћ 
устаницима додато је и следеће: 

,.Гди Доситеј десивши се, одвојио је половину целе своје го
товности, и послао браћи у помоћ"зs. 

* 
* * 

Из ових порећења и навода, и посебно из приложеног инте
гралног текста из ,.Шумадинчета" о постанку и трајању првог сов
јета у Србији 1805, сасвим је јасно (иако је у оба текста реч о ис
тим догаћајима и личностима) да је текст у ,.Шумадинчету" из 1852. 
године друкчији од одговарајућег одељка у Мемоарима, али је и он, 
несумњиво, дело Проте Матеје Ненадовића. То није друга верзија 
одељка из Мемоара, већ је друrи текст о истим догаћајима и лич
ностима о којима се говори и у Мемоарима у поглављу о Прави
тељствујушчем совјету. Његов значај је првенствено у томе што он 
проптирује наше сазнање не само о Проти Ненадовићу као писцу 
и хроннчару Устанка, него и о другим најзначајнијим устаничким 
воћама, Караћорћу посебно. Овим текстом знамо више и о једном 

од најзначајнијих догаћаја српске револуције с почетка 19. века, 
о стварању највише власти у ослобоћеној Србији . 

• 

36 Мемоари, с. 194. 
37 Заправо у ,.Шумадинчету" је из текста о Правитељствујушчем 

совјету изостала она прича о смени Ћурице, ресавског совјетника и пос
тављања Велисава ЗдРавковића на његово место - Мемоари, с. 195 7. 

за ,.Шумадинче", с. 115. 
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~·) 

•шJ•n.,n, 11(\\lt:ншr o,rмn - и све воltводе и савъ наро.tъ 

6,\1111 •·у 'lt'IШ.III , да се подвргну закон,у 11 уредбами , и 

4'111Шilt R JIH,\() ПО неШТО 0;\Ъ CROG Bii:t}"ШJ C.106U,\C Жep
TIIIIIШПI uыu готооъ , за .11ю6оnь обштсгъ србскогъ нa

IIJII'.\I:a 11 c.no11 6.11\ЖIIr.Jt. Но нaпn.tnllt турсrю са свiю 

••·pmr.• • 11iв доаnо.ш.ю Србшш, pn.111 тщ·а npnn11ти r.l;yn-
1111'1\H,Y. 1\щш 1111родъ· та1;о 11 све во.iшо,tс, 11ма.ш су свЈ-

• • 
,\11 IITIII~t·J, Jt ШШ\11161h ПОСЛа. 

'Ј'Рнъ што R 1\apa'!Jnp~c 2!1 I011in fS05 rщ. 1\apn
""""''"' щtnн.1io , 11 'f,l'pнt• ••~тера~..; n .1\О~С му г.шсъ дн " 
1/ортн IIIIIIШII\'1• АФIIСЪ-nашу iюcтar!t.ta nез11ро!ЈЪ Бrо1'рад

С1<юоъ , 11 заnоведила му да скушt вulicкc ЈЮЛЈIКО oho, n 
• 

r;.,,шко М.)' тrcr1a , n .11а noдltГH)'Te Србе noкnptt. АФнrъ-

пшrrа по•шr t;~·n11r11 noiicнy, n у~.нноlш се тnр.1о , да Ј.с 

Срlн• нn6Ћ.111Пt 11 ;,· старе Аанцr о1юnат11, IIЛ(J)'ЧII, те се 
• 

Г.Н/1\Њ 111'1:0.1JIKII XII,!JJДa Ъlа.ш, ОДЪ CJKIIЗ Ct>p06HЬI 11 CHUIII-

ПCIIIl каnа , (као што в онда обичаli быо у noжapeвaч

IIO)I'L окрЈжiю да рая коси,) и спреми неколико rюАа ма

ш 6[111Пstщn; АФ11съ-nаша мыс!liО в да nоNоренымъ Cp
r"'"'' t:IШIII' Ф~соп11 съ rлane, и да нмъ да , те ма.ш цprre 

""'"'; .11а ш11. 11,1у~мс IIJIJЖ'I> " ЪICCTII "tra •а шrъ nn ~е-
111 АIП.11' 1:0:шрс:11е UJIIПIIIЩC. Да 6Ы iОШТЪ CIIГ.\'JIIIill бЫО 

, . ., •·1шi11)11. пortt,\OMЪ, ш1m.tt свогъ Омсръ-аг;,• ;,· Ужtще 
~IJ''"·'"''Y• .11n ску1111 воliску од-ь Босие, и AR 6удс 11 оиъ 
111Тсш1., 11 liHд'h •1ув .1111 в ЛФttсъ-паша пошао, ои.~а и 011ъ 

<'IIIIIO 1111i11'1;y 411 крс1ю l>rorpaд;,·, 11 тако да воliво,щ с6Ј-
• 

111', 11 .\<1 ('pftt' Шlllllllll J'IIIIIC (IRiШIЪ. 

!11 

1:\о' IIЗ'Ь O'IBRHIR ПO.IIIГHf1 npJ;r.-fl ДП Ct" flpa1111, 311 ТО!:. 
га немо стрв'в ни смрт11. - Cplil'кo старешине HIIШTa се 

тымъ гласомъ несбунt". 1:\арn!)орђс o.tc ОЈ\ма }' ЯrодRR
гко ОКружiа да СКЈПИ BOIICK)' , IIП да 11.\С ,щ дO'It"KR А

ФIIЭЪ-Па\11)'. Пр()та НЗнадптrt.ъ пши.1t съ Баршювrtа cвolt 
топъ по Бож11 Гpyion11l.y 11 Bnt'll Be,tнmtpnnlll.)' Ј Брnн
ковrшЈ, а 111\Ъ СЮI'Ь по11та къ }'жшtы , да бы с1. Нковомъ 

11 l\l11.1аншrъ AIR одъ 1юв JIJKtl )\llr.ш за6ушп11 Турке 
11.1н да бы баr~,.." )lnr.ш yrrmnJIIIПI , да et• YЖII'IR\111 не

аюшnю HIIШTR у 6о~не; ДОiiЪ (\ЩJUf;jnp~e IICJЗtiiG АФ113'Ь
П11Шу. 

Прота се t•астан~ 11 rar.шerr с-ь Нкnно"·ь п :\111.18-
помъ. Пор.г1е ђ·рцыт1 у rрадъ , 11 шщ пош.tю 20 ђ·
раки у n.tан11ну Прн~·-кос.)· Cpun"a на доrовоr-ь. f'pl\11 
запытаю Тур~!': f -nn ~n што су доэnа.ш 01111 11ъ се б п Бе
Г)' HoD.ШI\111111, 11 Фо•шhа Oc:~~aн-nry II~'Ь Босl!е? 2-ro urтo 
1111ъ 6 дошао АФ11зъ-пашин-ь Љюръ-аrа II:JЪ Н1111ЈЯ? и 3-lie 
Зашто су поче.tи да J!yne oolit'li)' ttз1. Босне , и што Le 
И)IЪ та воliска ? - "Бонш nr1щ !ЈЫ IIC~JПII~IO вnilcнe" 
одrопоре Т)'рцы Ужпчашt "а О:~~ср-ь-аrа 11аъ Њ1ша .\nшао 
6 CR 1\ФI'~Ъ-ПRШ\11\О)IЪ бурунтiощ, , 11 IJII'h Гll 31\3 11\Т/1 1.1.', 
11 шта pa.tll. ~ И тако за све JII'.\0.\I'Ь rrр;щщ.щ СЈ' rг .t.)·

КI\011 Ужttчашr f'ptiюш. Лкunъ Hcнll,\llnrll•ъ )'t'HIHC 11 rrpc
KIIIIe рааrовпръ : .;{nстц 11 11<11111'\'Ъ t'ЈН'IЮГЪ rr:шiяrщ. En•• 
DRMЪ IIOC,\IJ,\HIO Ка~;е,\Ю : \I:ПI')Iaiпt• llhl l\31o ГJIH.Ia ()щ•ръ-

81'.)' , Бсrу Ноu.щшща • 11 nещшъ-НI',I' Фо•щhа , 11 НЈ,iону 
BO/Icr;J, Па lllbl hC!\1) 11h11 CIJOII!IЪ 1;,1')11\)Щ , Л Щ~ IН'I'IIИIITC 

'· 
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~~ 

у миру , 11 <t:•:ш11 с съ llfl'lll шю 11 ,\n t'll,\11 у .tюбnn11. А 

Bbl се нама НД)'ПреТII IICMOЖt'Tt' , IJLI СТС ЧЈ.Ш 11 ДО(ЈЈЮ 

ЗНUТС, ДА HIOI'L 6 бut'llll!'ll\1 П!.'311р'L J)e\tiJpn-ШIIUR, I01.\'L C!IO 

~IIПCiiR.Ш, морао П(ICДRТII OIIC CIIAIIC ЧСТЩНI Дalll< , ТС СШI 

tiM'Ь r.taвe пnn,tсrцн.ш. Вы сте чу.ш 11 дnбрn знате , дn 

су шnuuч1ш Турцы .tnнc, no.lt'JJI нзтсрrtт\1 IIЗ'L града ~lyt·

ury Фоч11t,а, са нtгоnы тр11ста шшчара , него съ нама ~~с 

т,\'~11; н с ма ж11nР съ Иfi!Ш у люGanit , n другче бьr пn

rnpc.tn 11 tJЗГtllt~·.ш ; тано тpctia 11 вы да чин11тс , другчiЕ 

llt'JIИTe Се НIIIOШDOJJ'L добру НIЏRТII." 

Туущы ro ржу(юрс 11 М<'9У соfiомъ nоцну се дn

гоnарати. Пос.Је t:ратnогъ дoгunopu, едrtнъ rтapьrll Тур

ЧIIНЪ реКНС СЈЈСiСЈШМЪ ПOГ.IR81ЩUJJU: "А11ръ! CПipCUIIIIIC рае, 
вюtа АIIНЪ нсподносn , ,~;а ill мы у IШШе рукu прс,щио, u 

и нсможе~ю нити ii! можемо изтеращ." "Е па лс

по!~ одовори Лковъ Нснмовиt.ъ, .вы стс camt свов 
~:у~с попа.ш.ш. Ид1пс 11 по:цраотс щt Oc!tnllъ-ary Фо

чиlш, нека се IIПO!ICHe. ,~;а е нtrunъ брптъ пuccкrto мога 

Г•рита, nнсза Алекс.,·, и ~<ааште Ј!)', дn Нсшцовиlш 11 Фо
ЧIII\П HC!!Ory BIIWC 1111гда ЗUf:.\110 Х f'pбi11 ЖIIПII'ГII." Typii.ЬI 

уп.1ашею1 врnтс се )" )"ЖII'tнill rрадъ ; а раз;~юt.снс срб

СЈ>С ПОГ.IUПЈЩ~ [ЈRЗН~.У r:e да К)'П!! 00/ICI(J. Прота AU~C у 
Брашюв11ну , 11а.шж11 1Јо11ш Гpyioniii>.V да разпишс на све 

IOICTODC 11 б)".IЮЈ:6АШС, да ШТО DIIUIC B011CJte СI'УПС 11 у 
БранковЈIНЈ' дonc.ty а онъ са!tЪ собомъ, брже бодt о,~;е 

на 3абрељ11 , а одат.1е ноЪ}1 у 3Р!!)ЋЪ ра,~;и Џ()бане и 

друге вoiiНII'IIШ потреб!.'. Доi'Ъ в се вul!скн у Бршшов11-

, .. , 
·'· 

Hll. Пll.I'Ь Bt'.!ИHill CDIIAГ.IIhlll (tарнн·ь, IЩП 6 ~· ГЈIUб}' КИе3R 

А.1ексе Сtыо по6одс11ъ, скуtшЈи, и Прота 6ыо в ос!.ъ npм

cnto са џсбаноиъ. Bollcl'a в бьuа оосс.1а n nдушев.r!lна. 
('он С() nрену. 1\ротн noш.1t те Ј\011 Љюоу и 1\lи.laп.v, ,~;а 

tю 11puuecт11 nuhcкy преко Ма.Јtнн •шшtшс 11 Пож~rс, вр

бо ,~;ругю1ъ пЈтсмъ нiе могао тооопс оу\111 - в АО щ• 

стnраю. да небы изнt•нада на Typ11u !Шпtзн.ш. 

Bollnoдe съ nohciiO!IЪ спс се сну11е. Уж1щс се об

ко.tс. Срб11 жестuко Т.}'IIJI>II се tшправс аштсризс око це

ЈЫ Ужнца , а TJpllbl ORO COO.iii RJfta П!IВUТUдИ бусiв 
7 

П~ 

се живо Сiране 11з·~ пушш;а 11 тшюtЈюlа са града. Србска 

воilска разде.t1ша на nuiiвoдe стал.1u в око цезьr }' анща. 
О,~;·ь Поюшова са запада быо в ЮЈсзъ MIIAиhъ Kcдtlh'L 

11зъ СуводWIЛ са по,~;горсноаrь nоliскомъ, и хаџи Ме.11ентi6 

арХШIUIЏрИТЪ paчaнCJiiil СЪ 6.\IIЫJIЪ од1ыенi6.11Ъ СОКО.&СКО 

войсnс. Њювъ Нснмошt\iъ са Вмtвскомъ noticnon 
стало 6 о,~;ъ ctncpa на Circry Татшщ_у, 11 Крчаrову 110 

1\рушчицс. l\Iпзш1Ъ Оuреновпt.ъ са ру АНИчкомъ noh
CRФIЪ ynaтio в ре11у I) с т и 11 ю }' noioil вolicii.ЬI нtrоВ'Ь 

aыaђili Сiратъ l\!11.1ОШЪ, nсшто в раэподаrао. Прота Mн

.1,\'TIIIIЪ 11зъ Гуча са Драгu•ЈсоR•шо:иъ воiiскомъ быо в о..rь 
юга cu 3auyчn. ('вс 6 то Сiы.ю у двltжснiю , спе се то 

• 

тук.ю, Турцьr Уа;ичонlt бЫЈЈI С.): пр11тешt1iши, а1и су се 

оштро брюш.ш. И што 6 всt.п опасность бwа тыn С.)' 

се ccliмa 11 жtш,tt 6ран11.111. Jlиr.u1 HC!IB npanon. юнаш
ства безъ O'IMJiiл. Ср611 су попрmШ.IIЈЈ метеризе б.tltЗ,Y 
ОКО l'рада, RJR ,!;ОКЪ С}' iil 1111ПрW1Ш11 CIIJПO t')' iii ПJDTII-

., 
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.!S. Куршухи са обе стране Јети.~:и су ~<ао киша. У тоиъ 

nрнслt Прота Неяадовићъ са иово11ъ воllскоиъ и са свов 

.сва топ а , н то су uы.1и први 11 един11 то пови Ј · це.юll 
србс11011 вollcwr. Прота иаnсстп свою воllску и топове 

пре11а rpa.~y на Крушчицrr. 
Ужице .1еже у равн11ци, и наокшю су брда 1шо ве

r.ацъ н воilске могле су една другу видити. Кадъ 

топови са Крушчице почну грувати , србска воllска на

ново оживи , подигне се весе.1а вшш ltзъ свiю србски 

.JOropa , Турцы се забсзеnну 11 ушtашс , Срби се nочну 

за юришъ спрсмаТII пушне ма.1с умуюrу, само су то-

повп еданъ за друrпмъ раз.Јежа.ш се 11 пре.1юrа.ш ~<рuзъ 

брегове П ДО.1ИКе )'ЖIIЧКе. Еданъ ТОПЪ Са CBOIIMЪ сув

ПОрОВВТIUIЪ нрпаАrа обвiенымъ ~у.tстомъ , у дар и у мунаре 
џамiе и сваЈ:и га , а дР}ТО пето такво ~улс удар11 и за

лаш џамiю , кол е одъ боровы дасака била начшсtна. 

200 до 300 yж11ЧRII Цыrаuа бы.ш су напраш1.ш бусiю 

одъ камена , и одат.ЈС Србшса доста 11да чшш.ш нu 

дpyтiil топъ продре наменt изпр~дъ нш, 11 зtша.l'lшз суи

поровете нрпе KOG су горс.tе мс~ъ ньпиа, с»сту iil 11 он11 
nобегну св11 nper:u воде !)епшt граду, а прота Ми.1ут1111ъ 
са драга•!свцыма зармс ньiову бусiю. Џамiн быЈа в у 
средъ варош11 но 1шко она, тако 11 цела варошь бьrЈа 
в у п•амену. Време. в _бы.Јо тихо и мирно. Ни одкуд'Ь 
ветаръ нiе .tувао , 11 n.ta:ueиъ управо в до у ведро небо 

IJЗбiiiO. У СВЮI'Ь србСIШМ'Ь .10ГОр11118 Зt:Чу СС BIIKB: "у
fСКОШе Турци! ЈТt$11ШС Т)·рцыl"' ll сви оставе свое за-

t#~ 

сtдс и юрнw~ у варuшь. Сви су зно.1и АВ у оарошв у .. 
џноll n)·lш юш 60. Срба затворсНЈI зато ни &NIOII"Ь 

Србин}' нiв 110 па1ссть ПЈII•ш! пре па.ш , дсжь се вiв та 
куlш иаш.Iа , 11 затворени очаilшtцы изъ гореће КЈће о

с.~ободrшr. Турцьr утеку сви граду, Cpбrr зауз11у попа

Јiшу и uпзячкану варошь. То в све бwо на дnиъ сnе

тогъ ll.rie 20. I0.1iя Ј 805 roдrrиe, и траяu в бolt ноћу, н 

одъ ютра до 4 сата пос.1е подне; 11 у то доба nећъ 111'

сто 5. XH.IIIДR ТJPCiiH куl;а , ИИШТО др}"1'0 нiв се IIIOГ.Itl 

IIIЏUTИ ОСЮIЪ CD.I!C IIЗГОрСТШIС 11 ЧD~Ъ. 

Н п у tџио/1 oapoшrr , до то доби , IIHCY Турцы 11 

иьiоnс ЖС'НС 11 дшщ, Bl't.iй стра' прстршш1 , 11cro ту, 

врСо в градъ щвсћъ ма.њПI , н што 11ie :иor.to унутра 

стати, то е 11 IIJШIIO 11 женсnо ц ма.ю 11 старо , прiону.tо 
узъ rрадъ, 1<30 polt П 11СЈR узъ Грану П IIIIШTO Се дру-

го нiв чу.ю, IIL'ro нунъ женн , врисnа дrце, и тешко уз

дпсшtt стары iоrунаст11 Тур:ша , кu11 су се Dll~a.ш да су 

Ul'l.ъ у р,паАш рае. 

lluiinoдe зауставе србску воilску. На»ссте страже, 

да се вoilc1ca небы б.шзu прс11учиза турско!!, бсзъ nомо

Lи ucтao.Jtнuil CllpOTIIHЪII. ДоЪс СД811Ъ ОДЪ ђ•рака 11 RBU 

да Т лщы жt•.Ic 11 АШ.Iс, да 11за~у но pa~ronupъ. То ннъ 

се до:шо.ш. И 20. Турака са бc.JJtiiЪ брада.11а прпбЈIIже 

се cpurнuii oollc11ЬI. Пuс.ш проьr поздрава одъ турске 

стране nu џрrнu.11ъ • а одъ србске стране по србсКОЈIЪ 

u611чню - no•rнy се разговори. ђ·раы рскну : "Вu.щ 

вщи.~u. да ~; vщ• cue с;'с)ЈСТЪ (L'Јдбшш) одъ Бorn, 11 што 
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t> IШIIC Jllucauo nри ро~сню , мuра да npCТ\IПII ucro 
tiliБO Ъсnо о.tъ смъ ?"' "Добро licмu- одоворе cpб

CiiO старсuшне: ~вы изтuриilтс Омсръ-агу Нншкога, Бer.r 

ЊIBJЯJiJma, Ос!)инъ-агу Фо•шl.а, 11 ньiову воnску , нон с.\· 

дuиu.ш .)тара1;ъ те запа.шди ваше нуЈ.с. 2-ro дuносЈпс 

5U, XIJ.IIЦB .Г\)01110 , да 110.\САIШО BOIJCЦII IIOR 6 CD06 БЈ

Ј,сnне IЮСЈове ; ucтauщn , 11 TJKJI••t се овде данrуб11.ш. 
3-:hc да доведете 1'0. II0\111 да да!ю ошшu ЈЮ113Ш СЈ но1љ11 
ИЗГIIН.)".Щ. Онн IЮИ оЬе 11 JIIUГ.)" IICHD СС,Ј,С 11 ,t!1.1t .)" 

Уж1щн, а. IIOII нсЬс, П.)'Т'Ь шrъ е отnорснъ у Босllу!-

Турд11 nристану да Ьс Омерд-аrу, Ноп.11111111ш Бег у 

11 Фoчlll,u 11 ньiuuy noiiCK.)' ЈЈзтораш 1\ЗЪ града , а.щ ,щ 

·HCJIIOl'.)' 111\TI\ ШIDIO ОДН.)' д"Ь IIOBЦC 11 БOIIt Србшш ДОТ\1. 

Срби .остану при свuмъ првшi'Ь захтсnuню. llьтll Тур-
• 

цы, доне.ш су одъ Омеръ-аге АФ11Съ-паш11ну буруптiю, 

nрото Heнaдunиliy, у КОiОй BCAU : "'fы БUО ЧОВСЈОЪ RHLII
ЖCBUI\Ii"Ь, зuаl\t!шъ 11 Зlluшъ да е rреота одъ Бога п npo
n.teтo одъ свiю npupo"a воевап1 на цара. Hcru у~шрu 
иародъ и щ;рсни га опетъ подъ царсоъ скуn ; и тако1111 

цареве речи , онъ lic ш дап1 бсратъ. 11 Ферма11ъ ~>ао 11 

ТВО!\'Ь OTIQ', И да б.)' ДСШ"Ь BOJИKiil ЮIСЗЪ KOU И тв оn 0-

ТВЦ'Ь, и да скеле 11а ПаЈЈежу и ва Забрежю буд.)' rnoe 
I'BO што су бwе твоrъ отца." Прота сгужва бурувriю и 
врати в ronopeliи: "Кажите Омеръ-аr11 , да ни я, ни кне
ЖIIНП 1\ОГВ ОТЦО , HIIШTa Аруго нсl\емо ОД'Ь Т.)· рана, ДО 

• • 
НЫОВЈ IIJIBЬ 11 НЫЩIС ГJIIBC, OНII СЈ ЈIСНИ отца, а liHeЖIIШI 

~ R отца 11 li\ICЗR ПOCCii.lll , 11 RUД"Ь бћ\ се CBII ђ·pll.bl ПЗ'Ь 
-~ 
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~;рште!IЪI држаnа пзссо~и.m, опеn вuа Србмма , вебu •о-о 
Г.IИ 'о\10 ПOD)IaTIITR ШТО су Н.8'Ь yae.m." И OAJII UOq.:. 

ве вадстояnат11 ioшn u1tшe , да се О..tЬ cpбcкilt 381Јеаа

вя ништа нспопусти. Турцы о11у ва АОrоворъ lf по

сле краткоrъ времена пр1tстану 11 AOuecy 50 жв•!IА8 
rроша , 11 доведу 80 IIOHII. Љювъ 11 Иu.tаиъ 6ро111п су 

11 дСЈIIЈП новце 11 Јюнt ие~ъ воllвицыха. Соанiй войво

Аа добыо е по 30 40 до 50 дуката, а воilнвцца Аnва-

110 е по еданъ и по в1щ1е дуката , ~>ако се liOII показао. 
ду~>атъ ишао е онда у 10. rроша. 

Прот\\ Нспадовпl\у доведу Турцы нallбo.тllra хата 

ПОА"Ь срсбрнымъ рахтuлъ 11 свомъ оправохъ. "Heliy li 
тога коня" одrовор11 Прота, неrо ol\y да ми доведете, 

uнora белоrъ хата , ua номъ в Османъ-аrа ФочвМ. доя

шin у У жице ; еръ нtгоnъ братъ , 1;адъ в моrа отца по

~с као , одвео е 11стоrъ онакnоrъ моrъ хатаl" Бадааа су 

'Гурцы roвopiLш, да Фо•щl\евъ хатъ пiе тако добаръ, ~>ао 

тай, и да неврем1 тоЈико, бадава су Мuаиъ и Яковъ· 

ФаЈЈНIIИ тога доведсноn хата , Прота остане пocтOIIII'Ь , в 
тражiо е да му се хатъ ФочпliеВ'Ь изведе и преда. Фо

чиhъ 11 Турны зате~а.ш су се. Прота се врати у воа

с~>у, и lllyтonъ побратiiП'Ь ПротtiН'Ь, coOJI:II"Ь оби'11\о затс

жуhимъ r.tacO!I'Ь пош1чс у воi\сци: "аf1дете 6palio, посil
као 11111 е отца 1 noapao ми к,yliy ! о.~всо 11а кона па 

садъ, побе~енъ 11 затnоренъ. у rpuy, 11одъ овоЈпке ваше 
войске, да ra яшс нn срn:~~оту аliдсте 6pиlio нn rpa.tъl" 

БарiЩЈI се наново рuзвiю , добош11 зu.)'nnю , Воllнвцп 

- --- ' . , 
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uo.aere cвonn булюбаш 01 , арбiе аазвсчс у пушкь, 
чпав'Ь се .аоrоръ крене; На то одиа уПЈiапrепи Тур

цы, пош.rю хаџи-Ибраиtrа Ва.rhвца , в iоште два старца, 

IIOD кажу да пристаю макаръ се съ Фочпhеn поб1L1П. 

Прота пom.rh у rрадъ Цинцара Марна , И.iю Кlоипу иоп 
в познавао Фoчuht•na хата, 11 iоште чещри иомка , ко11:11а 
се придруже они Турцы 11 оду у гра.'!'Ъ. Фочпl;ъ нiе 

могао прегореnr ха та 11 свою срюю1·у. Хатъ бу де IIЗ

ведецъ го' изъ ар01 , Турцы rю•шу шн;апr 11 псоnатп Фо

чиl;а. И оиъ в двапутъ эarfшmo пrrштоль да убiв xa
J.rt, 11 оба пута , Турцы кок су шrаш жене п децу or;o 
rраџ 1 OICpelta.ш су свов ПЈШКС на нtга. На ПОС.lСДКЈ 
Фочиhъ ПОПЈ'СШ. Но !103ЩЫ IIOII су 1rэъ србскогъ .tо
гора дОШЈЈИ за ха та , пехте.џrу прю1нш гош ха та гово

peh1r: "~Iы ra неснежо беэъ све оnраве водrrтп." Фочиliъ 

<~ачоnедп те се II~IICce ср~брпъ рахтъ н cna дю•га опра

ва, 11 моЈщы опреме 11 оrштс што су бо.1t мог.ш, п вр'i 

свега сребрнс куuуре. Докъ су IЮШI onpeмiLiи, Фочиi;'Ь 

в в.шако стаяо и г.tедао. Кадъ буде сасвЈDfЬ опрем

Аtв'Ь, u за)'Здав'Ь завр11шти хатъ што в nrдa могао, 

Фоч11h'Ь се за/L1аче , по,lrобп хата у чсзо и 110мцы 

га одведу, и предаду Проти у utrовомъ Aoropy, на бре
гу Тапшцу, Олда и !yka !азареnиhъ, кои в доцнiв по
стао воliводо:uъ, nорЈ'ЧИ у rрмъ Бег11 Hoв.tnoi!Нy, вон ву 

в брата, кнеза Рuшш, пре пеn roдmra убiо, те ву 11 оuъ 
свога хата са сво:оrь опрапоi!ГЬ nошзt. Cna србска воll
сна, прюш та два хпта, sao IIRi!Aeпшilt rпone1rь .}'Љ"Ичке 
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nobli.tc , п као веко •aro пок•вd ав асечем ПО& ао
зове. Миръ буде сву да. Bollвo.te србсае скупе се, "" 
беру 11 поставе ~ексу Поповвhа за войоо..u'" У1111чко~ 

онружiл. Потоn ИЗАI!АЈ' г.щсъ: да свакiй Србпь воu 

до~•" сЈободио у Ужицс, и. да хоже продата в ауповапr 

ar;o што буде. връ в чаl!шiа бы:а сва пзгоре1а. 6в

ство ашра 11 сигурности бъшr су ђ'Pilbl u србске старе-
11111111!. Турцы отерuю свов нссреlще госте у Босну. А 

Срб11 2'2. IO.Iiн пуцнлвun топова, or.1ace 11111ръ в С.!Обоq 

Уа;r1чноЈ1Ъ u1;р_ужiю. И nо11сне п nor.taвapи рази~у се 
• • 

CDЗIOII 113 CD06 ОГI/ЫIШТС. 

(цъ аlцсло l\apa-l)op~y и 1\lп.tеику 4а BBft.к•o штп 

01111 1ш OI:UJI'Ь нраю са АФIIС-пашомъ рад(( . 
l\apa-ljop~e надъ в ••уо да АФЈrс-nаша иде съ вой

~ iiOJrъ , 11 да нос11 да де.ш Србюrа робскс црпе капе , и 

:ка.1е брптпиuе , несто оружя , по11та и СliЈПП потаl!во 

воliску о1ю Лrодиие , и чекао в непрестано да А Фис-па

ша пре9е пре~>о Ј\Јорапе. Kapa-l)op~e чекао в АФис-пашу 
у засс.щ што се зове Жи.rЬ, гди в такова шума и згода 

за Србе бы.tа, Бао што в у 1\uтогу. АФЈЈс-паша •Iув 

11 доэ1ш r ди га Kapa-ljop~e ч ена , 11 нес:исдне пpel;u .i\Јо

раву, u D\1.'!11 да в запао ис~у две ватре, врбо предъ 
вьшrъ в быо 1\ара-ђор!;е , а съ дрЈrе стране 1\lu.teur.o, 
кои s Ј шанцу на Пваннооцц быо, 11 коr1 в пшао са cno
ion ооliсковъ за ныrиъ. АФ1tс-паwа на~ е се у чу ду , 11 
nошдt тр11 своп Турчина у llf11.1enкoвъ стаii'Ъ. Мвзеni\О 

ceAio в у своиъ шатору , liадъ му прiяве TypRe, п IIIIA"Ь 

* 

-~ 
• 
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iй JJyCIH ПОА'Ь шаторъ рекпе HIII'Ь: "nы сте npвn ОАЪ ђ·
рака, ROII ЖIIDH ПОАЪ ОВШI'Ь Ш8ТОр011'Ь CTOIITe , АО С3А'Ь 

C8JIO су ньiове r.tane АО.Iазпде. Каюю 11111 Аобро АОно
свте?" "Добро ано Боrъ Ао," одговоре Турцы, "Насъ s 
noc;rao АФiю-пашu, 11 поцрав.ш те , .щ му се ЈК.IОШIШ'Ь 

сь пута, АО про~е са царсnО!IЪ поilсЈю:яъ и са Фср.llа

воиъ , и An НАС у БеограАЪ 110 свов всзпрство. И II0-
3Apaвio те iоштъ , !iано седне у БеоградЪ на везпрсЈ;у 

стоmцу, Аа he ОД}Ја цару п11сотп, АО т11 царъ пош.1t бе

ратъ, АО ти будешъ нaiinct.ili 1шсэъ у паша.l)'К)'." "Нс:иа 

впшто одъ тога Турцы!" одговори 1\lll.lCIIKO : "1\адъ 6 А
Фис-паша са царсюЈ:яъ ФСЈШВЈЈО!IЪ , а опъ nena 11де цар-

.,. сппмъ друмомъ , прс1ю Мораве 11 Лrод11не па да.1t у Бс

\0 оrрадъ нуАа су nсзир11 одъ Косова па до данасъ , у 
Србiю у.шзюп п 113.laЭIIдll. л што !111 бL•ратс ouchana, 
3наnте Аа л во.1ШЈЪ 6ыт11 во!!вода овоrъ 1;рая, него кнсзъ 

в&АЪ цею1111'Ь пашалу11омъ. И АО 11111 нруну обеt.а , я 11у 

недоii!'Ь преко пожаревочiюrъ окружiя прсhп." Турцы, да 

бы Ј\lш:сн11а смонп1п прш1tте М)': Аа 6 у otra ашза вoil
cna, а А Фис-паша да п:uа l!еЈику п rnJJI)' во/lску, u Аа 
lie CIIJIOIII'Ь продрет11 11 проћ11 у Београдъ ''У дъ М)' 6 во
т. "Выа Тур•шнс што Боrъ Аа!" ·одговори !111жспно: "И 
Л СВИЪ СИгуранЪ, АО Л ТО АОЧеi\ОТЈI ЖНD'Ь нс\iу, 11 IШЖIITC 

АФпс-паши, Аа he само пр ено щ)6 мртве паnе ~>орачатu 
• 

)'. JI06 OIIJ1YЖI6 , а IICRQ зна 11 ТО, IШДЪ MOJI Г.Iаоа ПRАИе, 

д11 п нtгова неnоже .!уго узпраоо остат11 , я IIJIU!JЪ .хру

rова 1\011 lie Г!\ )" cpt',t'Ь IIЋГODR ШDTOJl:l ЗRIШ\TII. Тщ:авъ 

IOi 

поздравъ п посзщны1 оАrоворъ повесвте А•ис-пвшв. А 
Богъ нена буде .)' по1юћ11 право~\ стровв." 

Турцы оду. )lиЈснно пр11хtт11 да АФвс-паша яес:ве 
• 

IIJICKO IJГOAIWC, 11 IIЗBtCTII СС поуџано , да lie са CBOD 
' 

сооiожъ вulicнoJI'Ь у дap!ITJI на нtга. Зато онъ о диа пo-

w.rk 11 nвн Кара-ђор~у, Аа lie АФIIс-паша сутра на и:l!ra 

у дар11т11, зато нека и онъ свою noilcнy принучп бвзу, м 

нек:~ у 11сты•i 1ш' у дарu Турцьmа за .1е~а. 1\ано се Кара
ђорЈје 11зntсш о тш1е , крене оАма воllску, в почне в 

пpcnoдiiTII преко 1\!opant•. АФпс-паша као што се l'lи

.lсшю надао, I>Jli!IIC соу вoitrкy, 11 y:1.apu ва l\I11.Ieвкa у 

Иnnнкооцу, гд11 в •штаuъ данъ воiiска Турска юрпша.1а, п 

6ы.ш в храбро uдъ Срба IIЗ"Ь шараипова одбiвва. Пыо в 

са oGe стране доста , а.ш 6 ТЈрак:t петъ пута више пo

rllнpo , 6рбо су С11611 IЈЗЪ заседе 11 шапца 11езамонtие 

'(ур~>с дО•Н$ЈЈПа.ш 11 IICJJII.lJЩc га~аз11. При пuс.1еднtмъ 

111р11шу выше 6 Турака В)'Ј>.ю 11ртве 11 ринtnе, него што 

се т_у~>.ю. Са:~~о четнр11 с1·uтинс •ртnы турски KOWI , .le
JIШJO в око rрбrкоrъ шанца. l\1 рю;ъ npciШIIC непрестано 

турско юрuшанt. 1\адъ се С.IIЈШне - АФЈЈс-пашu повра

т.u се cu своiо11ъ nоfiскомъ у Параћ1шъ. 1\uра-ђор~е 

11 .:IЈ.Та.tСНЪ', J>HI>O DOii<~IIJ Л(1СНО l\lopaШJ ПЈ!СВСА)' , 110111810 
11а Пnаиновце 1\IJIJt•нкy у по~юt., •. Но мра~"Ь i/1 JBBTII. Бр
;юконыщи OAD06 t•e 11 CTIIГIIY 118 ШRЈЈац'Ь )IJLteiiJ<OП'Ь, ГАН 

6 се с рб сна вoilci;ц Oд!lapa.ta, мртве саршљива.1n н ранt

нине 38DWa. 1\џъ ~IП.ICIIKO ocilтu KOНIIВIII\C Г АП у мраку 

трче 11Ћговомъ ::J!IIIЦ)', скоqи н по виче : "На ноге 

'~ 
• 
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ето опеr·ь АФис-паше." И во/lска мысЈеliи, да се в А-
• 

Фис-паша повратю, опаm пжотуii'Ь пзъ шапца на ноиi!Нп-

Јiе у мраку , одъ 11011 выше одъ десеть па.то в одма. 

Ови OA!Ia nову11у се натрагъ и добоmи118 orAacc да су 
Срб1r, и тано се познаду. 

Сутра рако Kapn-l)op~c ЈЈЗведе сву воliску п то
нове, ва 6рдо више Параliина. И почне изъ тоnова ту
lrи Параliивъ. АФис-паша ушаши се, 11 одма са вoiirкo~rь 
побегне у IЬшrь, rд11 пос.~с неко.mRо дана, ~<06 о.1ъ стра, 

ков стида и срамоте умре. АФrrс-паша ,VJIJIC , п пcшJ..tll 

свою нову вез11рску сто.шцу у Београду , а ЈШЈЮ ,щ ,щ 

разде.IR покоренимъ Срб11ма , спретtне рuбске ољ цр
НОГЪ СУЈШ& свmuвеве капе, и да mrь одузме оружt а да 

~ ПOJtC.IR бритвице •a.re, ков в све са со6омъ, на нско.mко 
• 

IIOИII ИОСЈО. ' 
Како АФис-паша утеqе изъ Параliшш, 1\ара-

~ор~е п01шЋ, те му до~е неЈЮАIIКО одабрuпiп ТЈршш ЈЈЗЪ 
Параliина и каже ВЈIЪ: ,.Вы Турц1~ седите 1ш ~шру, л Аш

iой вollcцu нмаn на Параliш1ъ. Cpбlf о.tъ ca.ta неБа о

пеtъ доЈазе у чаршiю, века нупую и продаю, шта 1ю ol;c, 
за r.жаву сваком. Србина , вы licтe м11 одговарати , u за 
СIП'урвость вашу и ваши че.111дi1t и шщнл, в. добаръ сто

••·ь. Србска войс11а ветуче се съ царсмъ , н11m в у кав
ав съ АРУ''"ИЪ namuyцыua, осњuъ само са беоrрадсiШtiЪ 

,411118.118, субаmаиа в са ЗJJJYIIIiapшиa. И тешко ваяа, ако 

Јов on васъ почве противу насъ радиm , n дuилма по
III'ВТПI Вк сте в сада у нашнn рунама , 11Ь1 ксliе.мо, 

ЈОЗ 

qинити ово одъ uасъ што бы ваши ауЈ)'Парв ЧDJII"R ОАЪ 

насъ. Ј\<lы васъ остав.uмо иа IIИPY ~ au ако вы непо-
кажете се вре..tшr оnогъ вежuкодушiв, Кара-~~е ево 

дае вяuъ речь , да ни едuогъ оџака нelie бытв у Пара

lшну. Л поЈаЭШI'Ь у Тополу, п иемойте ИИСЈЯТВ, Jtl е 
Топо, а дa.til од'!. Параlшна , него што в Ншиъ в ЛФНс-о 

паша. Упа~тпте добро ако у вече побушrте се иа 

Србе, 11 liy осванути овде; ако у зору прпстансте са 3IIt

ковцыяа , н liy о.чркнуш на ово:иъ 1rсто.>tъ брду, па ва-

-: .. 

Rаръ rд11 быо. То ЈШЖIIте свющ у Параliпну!" Турцu . 
се помоне 11 оду. Србска воiiска , rвзпа са своwrъ 

старсшшюиъ оде у cвoii эав11чаlt , а liapa-ђop~e до~е у 

TonoJy одацс разшнпс воtlво.щЈщ по цe.1olt Србiп, 

среliный усnЋхъ србском. оруж11, uадъ АФнс-пашоrь •. То 
в бшо у првоl! пo.toвllшt месеца Августа . 

Турцы свуда побеlјсшr, ста11.щ су п чу д11.111 се 1а•оа 

бы ОДЪ IIЫIOROГ'Ъ ГОСПОДСТВа, 11 0..\Ъ ПОСЈУШIIОС/'11 рав. 

Ср611 бы.ш су nссс.ш, шцъ су пог.шда.ш, ко.шко су с.rав

ны дtщ cвpШII.IIf. Осюtъ дpyrill иа1њi/1 бовва, за то су врат

ко време, освоiШI и попа.ш.ш 1\арановацъ, спа.:rпЈп Ужице 

и Т_vрне по cвoiuli возы1 дотеращ 11 yaurp11111' paэб1Lut 

BOIICI>J' СILТНОГЪ AФIIC-ПIIШt'. УrуШСRЬЈЙ нарОАПЫЙ ПОНОС'Ь 

почi!С со 6удrгш. Cвaкili СрбпЈrЬ кудъ в rод'Ь 11011 umact 
быu в весео и псоао, ц радо в CJJ'ПIIIO свов Cillpemм•e. 

Чоанс аљuпе, сребрие пущке и хатовы , пису бwе Р~"' 

кости ме~.У Србшш. Войводе в стареш11пе почt~у чусrво

ватu cвoil степенъ, и cropuп су се аа варо.n 11110 ЈIОА'Ъ 
.~ •• 
о"' 

.<11 
ј 
•• 
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аа себе саме. Садъ су вма.щ Србн врсиспn mс•и

п, па сво е )'Ћутрашнt ствари, в вршш е всhъ бшо , ,щ 
IIIIIUY праввте.1стnо 11 contn , 1юи lie у место народа 

сталтп. Прота Нснадовпt.ъ согжас11 се са коисндаnтп:ва 

&овохъ, 1\lи.Iаноиъ, 11 ю•сэъ Сшюмъ, да позову све дру

rе войводе 11 11ародъ пзъ свiю краева, 11 да у манастиру 

Боrовађи држе СК)ЋШпшу, гд11 да се с.шжно догово

ре н:шо lie се 11 1ю lie одъ садъ зсnљомъ уnрнв.1нш. 

Божа Груiовиt.ъ ссдiо е у Брmшоnпнп 11 nпсао е устро
енiе contтa, 11 цсАоrъ унутрашЈ1trъ щшвltтсдстnа. Прота, 

Нковъ, 1\lи.шнъ, ю1сэъ Сшш, 11 ~ш о гс друге поi!nоде ЈЈI!а

родъ буду сазnа1ш, да се скупе у Боговаlју 14. Авгу

ста а тако исто буде писано Кара-ђорlју, да 11 оnъ до

~с у, очn вСАике госпође у Богоnаlју, џп lie се држати 

скупштшrа, 11 г д11 lю га в.1адшш вwњевснiй Анr1пtъ, на све

той тайни 11111ропоЈшзатп 11 зщ;дстn за предводнте.Iл народ

не войске 11 врхоuногъ вш1вuду. flnoвъ довео в сво11 два 

топа да nущ•ю на щншс1ю возг.шсс , 11 наручсно в 6ы.ю 

uб.IWЖнышъ бу.Iюбаша:~~а, да .tовсду 7-800 iiiOдii съ ПЈШ
иаиа, да иеt.у щотунс, 11 да l\apa-ђopljc, иои в п до rадъ 

бью ГЈВВUЫ , б Ј де 0,\Ъ СЏЪ ЗUIЮНЫЙ , 11 у WIC ЦС.10ГЪ 

народа npuзuarь 3а срховногъ вожда; о6.1НЖ811 •сета cnpe
IIILШ су све што в 110-rрсбно за скупштш;у одъ ХЈWЈде 

.JIOAiii. Божа Гр)'iшшhъ cnpcмio се быо да говори C.iloвo, 

с'Ь ЈЮШIIЪ в жe.lio по бу AПTII народъ ioшn 11'Ь већеиъ оду

шев.rснiю за народну с~ободу, слогу и ввnреда~>ъ. Бьuо 

в rотово ycrpoeнie за совсn 11 бы.rе су по6е.1ежене дуж-
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носп1 врхоnногъ noliвoдc cnpan парода, n народа спраn. 
11tra, а у едно 11 ФОрЈiа за~>.Iствс 1\ара Ј;ор~евс. За rие
нове С!ШО__!а (contтa) бЫЈI! су 1 nctљ у niJJa избрапн: за 

Ва.mвску нашо, ЮЈетъ Васа nc.1Ш1Rp0BIIi>Ъ. За Шаба:t

F}': Ко11 Ивановпfiъ. ЈIЈЈыанъ в довео Стояиа nзъ Бсрчи-

Ьа за Руднпчч n тако мзогп. Све е то готово бы-

.1о , 11 све е чека! о на Кара-ђорђа. Но у вече ~ 4. 
Августа стигне Татарнnъ о.I'Ь 1\ара-ђорlја, и донесе писио 

у IЮ:ИЪ IID.J/1: .~а ОНЪ IICJ\OЖC доЈ,11 у Боrовађу ва CKJП

IIITIIHJ', liCГO да 6 0\IЪ II~]JC.!iO да буде CK}"ПIIITIIН8 у Бор

ку кодъ ку\; е кнеза Сю1с, 11 спюш c~:yп.ItшsJIЪ у Боrопа

~11 nоiiподюш зanonc.1n, да до~у у Бораnъ на с11упmт11ну. 
Ta!l r.шсъ бу.1с нenono.Imlъ за cne скуп.rhне у Бого

ва~••· l!ародъ ЈТI!ша игре, сnирке и песме, n у гоuЈа
иа едw1ъ дpyrolll} е шаптаu: ~нelie Кара-ђорђе да дође." 

Войnоде ПOJC)'Irn r.Iane, 11 :nыс.ш.ш су н трап:и.m узро1rа, 
зашто 1\apa-l)up~e псhс да доlје, и нш>аliва другоrъ узро

nа 1111су иог.ш паt.п, НС'гn, што се Kapa-f)op~e нiв хтrо 

nонизnти , да дође на позиnъ другiй воliводn. Cs;yп.rllнe 

старешине , а особыто Љювъ n MJLiasrь , чувстnоnащ су 

тall nGступа!I'Ь Кuра-ђор~евъ. .А.1Н iоштс слабо и ровито 

стапt, n стрn одъ Турака држа.1о в све у с.юrи. Рвзп)·

стс сЈСущtне ЈЮАс, симо одбсру едно трnста цстова, 

в вrадиnа .AJrnoi-ь и старешине, АИгну се те изъ Боговв

~е у Бораь-ь, 1'.111 в све за скупmтину npnпpaв~tuo бы:~о. 
Први разговори I!B тolt Cllymтnпи, 6ьыn су о џс6и-

ИЈ11 n.)'miiUJO п тоnовпв и ааuючено бу.'lс , Аа се о 

. . . .•. 

-·~ .. 
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&CCIIII АЈIЖИ onerь скупштина, п да се на тoil скупштП!IR 

011рсА"Uи, и пореже давакъ, ко.tи1ю ће се одъ rЈаве уэii-

111\ТВ~ да бЬl ЈIОГ.1И С'Ь ТВ!Iе KOIIЦЬI се ПЗАЈIЖВВВТИ, Op}'Jilt, 
а особыто џебана куповати, п збогъ тога учввtныА всћъ 

А)'Л. .11а бы се воrао вашатити. Разrоворъ се поведе о 

устаноыеию с в е т о r ъ с 11 н од а (наро,щtгъ совtта). "1\о

вкуде !" рекне Kapa-ljop~e Проти Ненадовиt.у, коu в най
ввше наваљивао да сино~ъ предузме в.tасть; "1юекудс! 

ето хюдШ у скуоштины, па пзберн ове у rюпма пиа ut
roвo окружiв поверенt, 11 KOII .iОбiю пупшюt.iв , па онда 

ИДЈЈТе у 111анастиръ Вожлвчу, па седите 11 су д11те, п paдll

'\"e како наilбодt знате.~ Cпa11il1 вuйвода пре~ставu за 

ЧЈева, по вдногъ свогъ одабраногъ кмета; тако за ва.rliв

ску HIIIIW буде ПЈЈедстапЈtнъ Васа Ве.иuшровићъ В3'Ь Jlю

&uНJiha. За шабачку lio11 Ивановићъ пзъ Свп.tу ве. 

3а ру дппч11У Столнъ изъ Берчиlш -- за бсоградс~;у Па в

Је Попов11ћъ IIзъ Вран11l•а nокажу 1\ара-ђор~у 1'011 в 

за ков окружiе О!lредtЈснъ, и ottъ рш;не: ~cpcl.нu дн 

Богъ да," съ ТШIЪ в pe•t:IHI 11ародны!i совiн ъ потnр~енъ , ц 
то С.}' бwе дltn.ю:ue првы ч.~rнова cuвtтu. 1\apu~up~e 
ПрОА.}'ЖИ ре•њ !IODOI!ЭбpauЫ.\I'Ь 'I.ICHUDH.Ya: ,.СадЪ IIДIIТe у 

ка.иастиръ ВоЈнвчу, 11 ра,џпе IЮJIIIIO rодъ 11ожеr1Ј , ста

раilте се 11 даП/0 и ноћу , особыто r.11eдaiire да иеnч11 

иестрВАа од R'!tJra , да праведанъ незакука на вашъ 

судъ да бы тано и одъ меuе ма.tо бриге в терета 

скввуЈп ыu ваеъ в ммо, вы iошть немате право за-

. стЈпатн це1у Србiю , в у 101е це.tогъ народа раАВтн -
• 
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зато, нека Груiооиhъ пише o.n •ов сrране ва сва окру
жiи, нем се у сваtшиъ окружiю скупе старешине, бу

Јюбаще (место капетана бызе су бу.tюбаше), попови, ва

llу~ери и оста .. tогъ народа, што више ТЫ11'Ь бo.til, и да кз

беру онда онога у ко:u-ь иаllвишс повсреИ11 П!IШО , коrа 

поэнюо да в npanъ и пошrсЈI'Ь '!оаекъ, н кадъ се car.aace 
CD!t за вдногъ онда да га закуну, да :иу дВ.Q' пунокоliiв, 

11 да ra пош.1ю у совtтъ , 11 свакогъ тако пзбраtюгъ Jf 

пос.шногъ совtтнина 11 приэнаемъ, 11 вы прпзвайте, а др.}т-
• 

чiв нс. Сnш;iй кои до~е у совtтъ да се ва ново заку-

не, да lю одъ свсгъ српа радити за савъ народъ у об

ште, а у особъ за свов окружiе; да lie nраво rоворит11 

и тоорити, да неће виrда сакрити и эатапm вакво у вil-
• 

rово!I'Ь окружiю yчmrhнo ЗЈIО дi!Jio , ков бы требаЈiо каз-

ВIПII, HJII какво добро дtJio, ков бы треба.:ю похга•иш в 

иаrрад11ш, rвакiй спнодџiа ILJП совtnmкъ да бу де АУ

жшiъ о сво:uъ ш;ружiю у СЈ!Но.џ· Јlзвtстiе даоатir, а со

nстъ Ј!СЈШ." 1\upa-ljop~e в дуго iошrь rooopiu новоМ'Ь со

вету, 11 одане буду разпос.tана nпс.иа на сва окру

жiа, да народъ 1rзбсре 11 поШАt у Во.tлвчу свое поверни
кс 11 застуnнике. 

СI!.}Ћштина се сnрши 11 рнэпl,е. 1\apa-ljop~e при по
Јазку обећа се , да lie с1юро дoli11 у lloJRвчy , да BIIAII 
.. unv ,. ШТ3 тnti нокiй совtтъ pa.ur. 

Прота Неuа~овићъ, 1100 в быо nредсtдатељ , Божа 

Груiовићъ, секретар-ь, 11 опа •1еmри I!Мelювarta ЧЈена O.Q' 
о;tма взъ Бор1;а у маиасruр-ь Во..ЈЯВчу. 6дан-ь сеЈакъ оте-

.. 
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шс п вnпрnвн вста.rь ОА'Ь Јнnовн ;tасака , н nаисстс ra у 
в.щу Jm.IJ~epcкy собиnу, н око пtra исту ;toc Jttync. На 
аствzь •ету иапастирс~>ilt Npcn, в;tny воштапу cвeliy , н 

в..џtо Јепо Еванrе.1iв *) ков в са КЗАИФо:иъ обвiвно 6ы.10, 

П у срt\Щ .IИК'Ь ICJ'Ca Хрпста, а ПП CBRHOIII'Ь Јюшку ЈIПКО

ВП ОА'Ь чстирп Еванrеn1ста , сре6рш1ъ о~>ова11п 6ызrr, 

o.ura бу АУ све кавцеЈI8рiilске потребе, 1шо зежепа чоа за 

вста.n. , црвеВЬiй восанъ , артiа , п АРЈТС сптиице иn-

1'.)'1ЈШЮ. 

Сие;tсрсвс1ю окр)-жiв ка~>о чуе за спноАЋ ILm со
вЋn, избсре кнеза Ян~>а, 11 са П)'НО!Юiiiю1ъ пошхh ra у 
BoJIRnчy. liyпpiilcкo о~>ружiв по1шЋ Ј))liИПУ пзъ Ресnве. 

Нrодинско о~>ружiв пom.tt В.)'КОлана иэъ Сабавте. Пожа

рсвачко пэбсре п попыt Iooy Проп11iа. Сваrйй в ;tонео 

пуноиоЬlе одъ свогъ наро;tа и о~>ружiл, на IIOJUЪ су бы.111 

Јl.lОГП ПONIIICQIIII 1 П ва CBRKO!IЪ П)'IIOMOiiiiO CTOR.IR в )'ПII

сана эаКЈетоа оногъ ко11 в по.1азiо у ВоЈIЛвчу за сооtтъ. 

И свакiй съ такооюrь пуномоliiвмъ морао в быщ прю1.Itнъ, 

и и.11ао е право rоворптп у Иllle це.1огъ соогъ окружiл. И 
тако скуп!Ћны и опуиомоliеиы са сви страва готово , 11а-

•) То Е,вавrежiв BacиJis Квра•знп-., чувепыn pycril rnlосв

тыь, пшuовiо Проти при иilroвox-. по•••К)' nз"Ь • Пет~рбЈрrа, 
• 

14. Дскехnрiв, и ва TOII'Ь ЕаавrеАiю свы nрвы совilтницн по-
.ао~енЈн ry зак:rетву. То в еванrе1iв стаnЈо у совtту до IR\3. 
ro,11. и по тох"Ь до 1815. roA. вiв се зна.tо за иilra, те ro
AHII~, дn~с опет"Ь Проти у р)·ке, Rов ов'Ь и АВПВС'Ь ~ао ваii

аећу Apnroцi;•orrь )"8&8ава н •ува. 

1\Ь) 

ро,щв зnстуmiИПЬI, почну ЩЈссу~пватн, Иl!рИП, tонисiв 
IЈзаЈШЈЈлтн, тnniв на зеи.rh мваТir. НароА'Ь KIIA'Ь чув 
за совЋn nочне наважьиват11 са coim стрuна са тy•бaJIII 
ши са потраживанлиа. И сос в то contn реwавао • 
ЈЮАе задовољuе куt111 шuЈво. 1\a.ty~ep•• са сви страва, 
O))IB су се бы.ш Cl>ynwн , да IIH'Ь coвtn npnвll.terie на 
се1а n зex.It noтвp;tlr 11.111 нове Јrз,щ , ков coвtn ОАбiв 
СЪ ТЊIIЪ IIЗГОООрОМЪ 1 ,48 ТО ИСИОГУ UIIТII С)Једу ЧIЈНИТ8 

беЗЪ ве.tЈШе СКЈПШТЈIНС1 11 ;ta СОВСТ'Ь1 KOII iОШТ'Ь нiв ПОА-
• 

nунЪ 11 нс :nа •tJCIIOBП 1\ЭЪ сваКОГЪ OiipJЖIR 1 НСНОЖе реша-

ватн тако вnж1ю ствари. 

Ч.tснош1 СЈШОАа , у манасmру Во;IЯЈЈчR вр.1о су се 

муч11ЈП , са соачшrъ , а особито са раномъ. И кад'Ь су 
nOBJII Зf\TCЧCIIO IIIOURCT11pC1>0 браШIIО 1 III!Llll су ШОГИ ре
ДО)ЈЪ прс1ю брда Ј' Црнућс, 11 у друга сс.1а , 11 ;tоносвэп 
су на Јс~шш брашна , пас рв 11 АР)ТС nотребе , 1Ю6 су 

кynooa.IJI по седи:ош за свов новце. Ko.ta у Ва.tввчу нису 
иогза Нll съ в дне стрепе доћи. Нiв се нма.1о г .ur сnава
ти, 11 срсlш те в дето бызо, дрЈrЧiв бы се морази ioшn 
оЫШе naT/ITИ. HaDПOCJtJ , IШД Ъ се CBIIIIR ДОСЗАИ Па11111, 

nош.tю cnora прсдсtдате.1и Проту у 'fonOJ)', те пре;tстаоа 
1\upa-ljop~y, ЈШЈшу ос~;у;t1щу трnе у Во.IИвчи, неrо Аа 
iil npCJJCCТII IIIR у 1\06 ГОДЪ СеЈО , Г АН бЫ МОГ ЈИ себе 8 

СВ06 IЮirh paiiiiTII. "ВIЏИII'Ь В Са.!I'Ъ да се мучиrе" ОА

ГОВОЈIН 1\apn-ђoll~e "Са;t'Ь в време мученя, да Богъ Аа 
СП:ИU ;ta IIRIIIII ДСЦR )'ЗЖЈIВе 1 а lllbl це;rогъ uашегъ живота 

1\адъ сuь быо ва-. 111i11 ћсмо 11зъ Во.1лвчс у Во.IИВЧ)'. -

.• ;1'1 
. . 
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Aio савь да в Во.1явча neзrOARO весто за совеn , R не~ 
Јfожсаю за СВАЪ ваliи бo.rhrъ хеста одъ мопастира Боrо

вађе , 3ато пpcce.IIИtc СIIНОА'Ь Ј Боrоnађу , а п liy одма 
nисати Мн.1ану и Ннову, ис1щ нажу боrовађскпМ"Ь ка!IЈ

~ерЮЈа, да сnреме што треба за васъ. liадъ узме!IО Бе
оrрмъ" nридода 1\ара-ђорlје с3rсшсtш се "а вы t.ете сс
АИТП у всэирско~1ъ сараю." 

Прота вратп се у Во.1лnчу, 11 rшже те речи 1\ара
~ор~све сшюду, ков буду вр.<о радостно прп.11.Itне. 

11 nосде Т[НЈ дана , опрости се сnстыr1 сшюдъ са !10!13-

стирФ!Ъ Воллвчомъ, и "рену се cn11 у Богоnи~у. У даре 
па Топо.ту r д11 iii liapa-ђoplje эадржп н угости а о

,!аТ.УС до~у у Боrова~у. 1\а.Iу~ерп nрш1е ill леnо 11 ne-
~ се.то , 11 Ааду JJatlвeliy п uati.Yeпшy пrЈМаноnу собу , за 

канцедарiю п засtданiв; а друге собе, nопхъ в бы.ю до

ста , nоделе •ыеЈюви синода. Ту се всt.ъ бо.Уt ж1ш11.10 и 

више рад11.10. Монастиръ быо в вct.iii и богатi11, 11 выше 
в света AOJiaЗIIJO. П.)'Т'Ь с быо раопiи 11 за ко.ш .11enшilt, 

11 ка.1у~ерска траnеэа , за коiомъ су 11 сснатор11 CDII за

едно ручават, бhиа в обuљнiя 11 !rастпiл. Пр11 ТО!IЪ iо
ште до~у нар)"чене наицслар11ске ствари : зс.Iспа чо11 за 

• 
астаn, црвевы1'1 восаrtъ, 21ena артш, маказе, д1шити 11 т. А· 

И буАуlш да сооеrъ иiа шшо нпnюше шате 1111 npll
xoдa, то в Прота Нс1шдов111i·ь ЈШIЮ за те паручене ства

Р"• тако 11 за све друге сенатсю~ потребе пзъ rooe nece 
ш~hао; а секрстаръ Божо Груiовиliъ IIO!Ieшt.ao в, и тако 

у Боrово~11 Јшнцс.1арiп бы.tа в )" свему свО!I'Ь ред.)·. Пвсва 

llt 

су nрввавв и mвiJII!в ПО4'Ь 'Јиерuа. На п 1111-

смаиа oбн'lllo сrаяо е ваmнСЋ: "М а т в е 1t С r е •· Н е н •-
4Овпl;ъ Прота, са правнrс.rствующвв .. Саао
АОмъ." 

.Ка~о в се сжсстiо conen у Боrова~и, П!IOM&iO • 

сво!i посао. Hut:iг.щuнiл ньiова .)"ре4ба 04BT.Ie бы.u 8 

та: ШТО су 04118 ПJICBJII у сва ОRр.}"ЖiЛ , 48 CBaiiO ORJIY
жie наnрави СR}"ПШТIШ}', на кoiotl да бу ду одъ те и1111в 

вовн11 nоrзавари, nоnови, na.Yyljepи, бу.1юнбаше (наnетаив), 

и одъ свакоГЋ се.щ по ncrъ 11.111 шссrъ JII04itl, и онда 

св11 м изберу три човека, ко е nоэваю 1шо павеше , по
штене, правдоЈюбне , боrо5олзве , и 11011 1111аю поштовапи 

у своiой OROJIПШI и 0114а та три човс~;а да зануну: 4& 
l;e OBII CВВI\OIIIe без'Ь раЗЈIИnС 11 брату R ДЈШИВЯИну ПО 

правди п по ЧIICTOJI caвilcТII су ттп, и та три човеRВ во

раю се nредъ цЋ.юмъ снупштиноЈtъ ЗllltiCYJI. И како вiа 

бьuо доста пысмены JlюAiJI, писато в в то , да по &AUon 
свештепика могу 11збратп , ков he по rдсшто о 

окружiн свога у ШIС тоrа сум пасати. И тако по-

стану по cвoli Срб.iЈ1 ваrвстратв , нт даиашньв 
суловв. CyAeкil да буАе по старивtl!и ниво, • Al 
свакiй uоже прn су .tеню дом, u liyтeliп nеАаП п cs,... 

• 
шатв, o.n коа суд1е н11су •or.1e прпстрасЈао в RJIDO во-
га ОСУАИТП ј а Ј11.1~П КОВ су ГЈIМВ-'• CyAeкil, уч&111 су 
се cyдtiТR. Нарс~еио в а то, .tв у већmrь в важвјв"' 
ЩIССУА11118 , •о гу су дiв позвати и иоеис старсшкве; а 

у саеву овоn о 'le111J' с Ј" Аовв С)'ЕЛЈО , Аа се обра. 

*-'' 
• 
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те сепnту у Eoronu~y, кок lie у договору са Кора-ђор
ђеЈiъ реwнтп 11 прес у ду 11зрећн. Ссиатска дt.1а све 
више уъшожава.1а се ; н ССI'ретпръ Божа шшо е у llry
мaнy 1\loi!ccy, 11 .)' ка.1у~сру НсоФЈiту добра два помоћ
ника, KOII су за чисту любавь ср6с1ш cpct.e , Јiзъ дана у 

данъ преr:nсива.111 писма. 

Сснатъ иеос1юrе дуго Hll у Богово~11 съ нfinред-

Јюnъ СЈ,:ЈСЈ>ОГЪ оруж11 11 онъ ~;; напрсдunао, 11 изъ бщtгъ 

)ICCПl у UU.It IIШUO. 

}\арађорђс Пре ГОДПIIУ ДШШ (1804.) !ШДЪ су ЪIУ се 
предаnt пожарсвачюt Турцы, дође да туче Смедерево 

110 Сясдереос~и Тлнщ пзи~у предъ пtra п кажу ъ1у : 
"Бегъ ђор~е! нeмull насъ дираш, м11 1\емо IIЗCClПTII се сви 

Itзъ вароши у rрадъ, 11 у граду ~шрно ћс!ю ЖIIВ!tтп; а ты 

пдп, па J>atiO годъ съ БсоградОј!'Ъ учшшшъ, 11 мы Јiсио 
nр11стап1, 11 нсћсмо се щюпшltПI. ~ II тако Карађор~с 

остави iй па миру, 11 даде шtъ речь, да Ш нсћс дот.tе 

Дi!pUТII, ДОI>Ъ ГОДЪ OIIП М!1р1111 буду, 11 НСД11раю Србе. ђ•рцы 
се ПЗССIС СВ\1 у ГрадЪ 11 ЖIIDИ,\H су МИрНО, ЧЈВВЛП се ДR 

кога Србипа неуnреде а IШ!ю.ш да убiю.. Но садъ 

ђуша Ву.1111чеnићъ, старсшшш 11 поr.tаваръ Смедеревс\iОrъ 

онружiя дође у С!1сдсрсво у србску варошь, 11 са 

Cpбll!ta до 11еко доба ноћи пiu 11 весслiо се па он,щ 

овако весео, дигне се сщrъ те 11а градску капiю. Турци 
• 

кадъ осете да се неко прикучув капш, почну Dl!ћaпt: 

~l\l.lв то иоћасъ !~ l)уша 11.111 в ћутао, и.111 што roвopio 
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незна се, но nпшо в све б.'"!же .)' rраА'Ъ , .роа'Ь 11Ј18К'Ь. 

Онда TypiiLI uпа.те nэъ пуша1>а 11 убiю ra. -
'l'ali г:mсъ · како стигне Kapa-ljop~)·, онъ 04118 скупа 

в крсне no/ic~;y шt Сан•дсрево. Овъ в одъ свеrь срца 

жa.1iu. ђушу , 11 I',Јасъ о нtговоR смртп ожшостiо rn в; 

а.ш вдnа в доЧСI(ЗО што су Турцы задану веру првв: 

noruзJШI 11 м11ръ наруш••.ш; 11 TLIJIЪ нtra охь нilгове дане 

речи, да ill нсћс д11рат11, сам11 собомъ одрешшш. Kapa
ђort>c быо в CIIrypaнъ, да !te осnоптn Смедерево, п 1шко 
крене noncкy на C)ЩtPpcon. ПЈШЈС проти Ненадоnпt.у у 

Бoruna~y , да по11та 11 до~е у СмедсрС!IО , да пзбсре у 

Смедсрепско~tъ граду кою R}·t,y оће, и да се сенаТ~> 11:rь 

БortJвa~r, }' Съюдсрево ЩЈСлссш. Kapa-l)op~e обседпе п 

почн<: тући Сме дrрсво. Прота пp1юnil пзъ Боrовађе, и 

ПОС.\С 1\CIIO.ШIIO д:IНR TyprtЫ ГС ПрС,,Му; И оду CВII IIПЗ'Ь 

Дупаnо, осшtъ нcкo.nrlO ъш рны и сиромашНЪI рыбара, за 

~ов су Срб11 CмcдepcnttLI добри с:тая.m, и ко11 ocтlllty да 

живе у Смедереву 11 дп cвoll звиатъ раде. 

1\apn-l)op~e, войводе и сва вollcrш србска, уђу ве
ссзо 11 певаюћи у градъ; гд11 измеђъ осталом. што·Турцьr 

на JIТIIЬII нису могли попети, 11а~у више одъ 50 везпкiй 
врсћа .tе11ом. пнршrча, ков в АФЈН:-паша 6ыо узъ Дуваво 

• 
пос.1110, нџъ в 11эъ Ни ш а пошао у БеоградЪ, и napyчio: 

да стоп у Сме дt•prn)·. па Ј>џъ OII'Ь cтtrrнe )' Беогрnдъ съ 
во!!rкомъ , 011д:t и nирнпачъ да му се пошn. Tall nнрм

iШЧЪ рuзrраб11 вotlcrш, oc1ruъ пеиоm1ю врећ s, па ~>Ов в 

Прота сво!! ша.1ъ бацiо, и тым-ь те врсће за6е1С11йо, аа 

···~ 
-

1 
• 
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светы/1 СвнОА'Ь; у .ков 

вата нису щаЈи, 

BuiCica се одмf!Ра.1а. 1\apa-.l)op~e 11 са воilвода!lа 
weтuo по (iеде11111111 града. .Љ1rда га воllввцы носу 

тано ведроi"Ь и BI!Ce.lorъ BIIAJJJJI. И одnюlш по бедс.uу, 

•вышс в пута рснао: "Данiс узесмо столоцу нawiil дсс

пота 1\· то uамъ дае изтtстпу вадеж4у, да lieиo узсп1 

-11 сто.пщу цawiil нрuЋва 11 царева!" If 1шдъ е. быо 

пре~rа ед1юi1 лспоtt кyli11 , у~е у !'Јтра, 11 пошто 6 пџi)

ГЈе/tао, рекне. Проти: "Ево лепе 11 простране кylic 3U J;uu
цeJapiю С-ената, зато ИAII, Jt све пресе.:ште овамо! а ове 

друге мuu:h 1\Jii~ поде.ште <IU ЈЩШа обитаЈifшти." 

<.л Прот11 cyrpa АВНЪ одмц оде у Боrова~у , 11 о..1,11ссе 

о. Сева!rу pRJIQC~I\HТ.- ГЈ18СЪ да. 6 С~ЈедСреnо OЧIIШiicнo, 11 .Щ 
в 1\аро~ор!Је (WК!IO да се прсместе у CJrcдepcno. Све се 

спреми. lioбoJI'flll и гостопршши.1ш.tу~ер11, држащ су с.tуж-

6у тай данъ rд!l ау 61агодарљш Богу за cpeliшn Jcn·txъ 

и наnредакЪ cpiicкorъ оружп, в мо.ш.ш се Богу за среt.но 

пресе.rенiв 11 -путовWЈt Сената. 
Како ее Срветъ смест11 у С~с.4ерево пo'llle оnетъ 

cвoti посао paдJIТif, 11 дрi!lавный рсдъ Ј эеи.tьu све DIJUIC 
и в11ше уводити. Заузму одма све CIIOAe, да прu.ход:ь одъ 

~Ј:IIЏ.)Ћа -11 одъ скыарине иде у народню нас.)', 1юв дот.tе 

iowъ нiв бы.tо пошлю свое сне.шџiв на Па.1ежъ , 3a-
6pearh; Гро цк у, 11 .на све енеЈе узъ ~Iopanл 11 оту ..tЪ ске-

• 
.11еџiв WIUJIAII су . приходе 11 то111ю рuчущ\, 11 за ~>ратко 

вреЈ1е, Сlшодъ в 113П.Iатiо 1300 rр~ша (130 д. ц., дунаrь 
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по 10 rp.) w1·o в cu быо Прота на основаиЋ в на друге 
сЈшо,tекс потребе задужiо 11 с:шъ Пlпршuiо. Ту у Сксде
реву дошао в )' Совtтъ (синодъ) .ЈI.tадснъ ~lизoвaJJOBIIIiЪ, 

1/З'Ь БотунЋ 38 oJ;pya;ie 1\рuг.l'евачЈю, БЈЮЗ'Ь пa·cJLiiв за 

окружiв Ужич1ю, 11 Аnралъ .Iу.1шhъ З!~ Чачаиеко. - И<:тоrъ 

Аnраиа nошзЋ соnuтъ у Tpiecrъ , гди в одъ (IO..tO.IIOбiiBH 

Срба, трiвстанс1ш трговаца. 2000 Форинтill накЈпiо 11 донео. 
Г Дll ...{oCIITeЙ ДCCIIBШII Сс , O..tВOio в RO.IOBIIHJ' ЦСЈе СВОв 

ГIIТОВНОСТЈЈ, И ПОСЈ80 бpaJiJI у ПОЛОhЬ. 

·:) 

•• 
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ДР БОРБЕ ИГЊАТОВИfi 

ЉуБен Ка о а" Проте • 
атнЈе 

!оубен Каравелов је један од ретких страних књижевника 
који су се формирали делимично и под утицајем српске књижев
ности и једини бугарски писац који је утицао, у неку руку као 
претходник Светозара Марковића, на српску књижевност. Времен
ски пре Марковића, а потом и заједно с њим, он је допринео тре
жњењу од лажног заноса романтичарских песника епигона. Њего
ву тренутну и скромну улогу не треба заборавити кад год је реч 
о настајању реалистичког правца у нашој књижевности. 

Још као дечак Каравелов је имао познанике Србе. У родној 
Копривштицн њеrов учитељ је био Борће Божиловић, некадањи се
кретар кнеза Милоша, који је одушевљавао своје ученике припо

ведањем о српским устанцима. У Пловдиву Каравелов се упознаје са 
Андријом Ковачем, професором латинског језика, пореклом из Вој
водине. Тада је прочитао и прве српске књиге. "Друге књиrе" пише 
он у успоменама из ћачких година "које су веома много утицале 
на мене биле су српски зборник ,Невен-Слоге' и ,Косовка', тј. она 
неписмена књижица у којој се опевају српски јунаци са Косова ... 
Ове две књижице и ,Рыцари лебедя' ја сам знао наизуст. Из "Не
вен-Слоге' научио сам да поштујем Црногорце и да се клањам њи

ховом јуначком духу". Једне rодине његов отац (био је џелебџија) 
повео ra је да му помоrне у послу; тада је посетио неке крајеве Бу
гарске, Србије и Македонијеl. 

Нема сумње да су на њега веома јак утисак оставили роман
тичарски стихови чланова Дружине младежи српске у "Невен-Сло
m"; мећу објављеним песмама има их и са мотивима о робовању 
бугарског народа под Турцима, о словенској солидарности и уза
јамном помаrању Јужних Словена у ослободилачкој борби, што ће 
га касније стално инспирисати у књижевном стваралашту и пуб
лицнстичком раду. 

Пријатељске везе са Србима Каравелов ће одржавати и кас
није. Деценију је провео у Русији (1857 1866), и у њој је било 

1 Л. Каравелов, Записки за Бълrария и за бълrарите. Избрани про
изведения З, София, 1856, 137 138. 
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доста Срба студената, мећу којима су: Васа Пелаrић, Живојин Жу
јовић, Димитрије Бурић, Сава Грујић, Јован Дреч и друти. Крајем 
децембра 1866. или почетком јануара 1867. он ће се упознати у 
Петрограду и са Светозаром Марковићем, који је активни члан 

омладинског друштва "Српска општина", које ће од 1. јануара 1868. 
постати "Југословенска општина" будући да су му се придружили 
и бугарски омладинци2. 

Фебруара 1867. Каравелов долази у Београд као дописник 

руских листова. Сем тога, он активно сараћује у либералним по
литичким и кљижевним листовима и часописима. Врло брзо љегове 
приповетке, које је написао у Русији или их сада пише, преводе се 
на српски. Каравелов учествује и у политичком животу бyrapCI(C 
емиграције у Србији, осн.ива у Београду Бугарски ·комитет, који ор
ганизује чету с намером на преће границу, без знаља власти, и да 

дигне устанак у Бугарској. Због критичких написа у руској штамли 
о политици Илије Гарашанина и ко.\ебл,ивости кнеза Михаила у 
покретаљу ослободилачког рата, он ће морати да напусти српску 

престоницу и да преће у Нови Сад. Онде ће бити веома пријател,. 
ски примл,ен, али ће га задесити и хапшеље, после убиства кнеза 
Михаила, заједно са Владимиром Јовановићем. 

Тако почиље љегова жива политичка, публицистичка и кљи
жевна радља мећу Србима и о Србима, која траје све до љегове 
смрти 1879. године. Мећу љеговим личним познаницима и прија-

• • • 
тел,има налазимо наззначазниза имена политичког и културног жи-

вота Србије шездесетих и седамдесетих година, почев од намес
ника Јована Ристића и Миливоја Блазнавца па преко либералних 
првака Светозара Милетића, Владимира Јовановића, Љубомира Ка
л.евића, Стојана Боrпковића, Милана Кујунџића-Абердара, ја 
Васил.евића све до Светозара Марковића и љегових истомишл,е
ника. Његове "српске" приповетке (писао их је, у ствари, на рус
ком) "Је ли крива судбина?", "Горка судбина", .,Сока", "Лака
зао је бог", .,Из мртвог дома" биле су веома популарне и .,брат 
Бугарин" Каравелов сматран је исто толико српским колико и бу
гарским књижевником (преко двадесет превода на српски за ље
говог живота). 

Савремена српска кљижевност рано привлачи љегову пажљу. 
Још у Москви он чита низ српских кљига и уоmпте дела о Јужним 
Словенима. Природна је стога жел,а бугарског кљижевника да из 
Београда обавештава руску јавност о најновијим српским изда
љима. Полазећи од става да зближење мећу словенским племенима 
Истока, Југа и Запада добија све већи значај, Каравелов држи да 
сваки Словен, који је способан за то, мора да помаже словенско 

2 Ћ. Иrњатовић, Светозар Марковић и бугарски националноосло
бодилачки nокрет, Балканика IV, САНУ, Београд, 1974, 147 150; Светозар 
Марковић и "Српска-Југословенска општина" у Петрограду, Историјски 
часопис. 

з Дж. Иrнятович, Любен Каравелов и сръбското общество, Ниш, 
1969. 
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зближење, а самим тим и развитак словенске самосвести, од које, 
по оцени, зависи будућност Словена. И у жељи да и сам 
доприносе оmuтесловенској ствари, Каравелов се одлучио да nовре-{ 
мено саоnштава читаоцима званичног часоnиса руског министарства 
nросвете библиографске осврте на нове радове који се јављају на 
Словенском југу, не толико ради nодробног разматраља nосебних 
издаља, колико да одрећује љихов значај и карактер. Очигледна 
је љегова намера и жеља да буде nосредник измеЬу срnске и рус
ке кљижевности, да допринесе nопуларисаљу срnске кљиге у Ру
сији. Али он, лично и у nреписци, такоће тежи да омили код Срба 
и савремене наnредне руске nисце. 

Каравелов је објавио само један такав библиографски осврт' 
(други су остали у рукоnису недовршени и необјављени)S. Све 
приказане кљиге су најновија издаља, нека су изишла крајем 1867. 
године6. Мећу љима су и "Мемоари Проте Матије Ненадовића", које 
је издао песник Ј'оуба П. Ненадовић, љегов син, крајем јула те 
године7. С љима, заправо с једним одломком, Каравелов је могао да 
се уnозна још у Русијиs. 

Рецензент истиче да мемоари о којима говори не приnадају 
државнику или дипломати, као што је, рецимо, један Гизо; то су 
заnиси срnског свештеника који је живео у време nрве и друте 
срnске револуције, у доба устанка за ослобоћеље. То су казиваља 
човека који је и у цркви, и у Правитељствујушчем совјету, и на 
бојном nољу, и у кабинетима страних дворова бранио интересе свог 

народа. 

Каравелов уnознаје руског читаоца укратко са биографијом 
Проте Матије; он је син знаменитог Алексе Ненадовића, ва,ьевског 

4 Журнал Министерства народнога просвещения, Москва, 1868, XL, 
књ. 138, Южнославянская библиография за 1867 г. 

5 Из архива на Л. Каравелов - ръкописи, материали и документи, 

София, БАН, 1964. 
6 Каравелов је приказао следећа издања: Српске народне пјесме 

из Босне и Херцеговине, скупио Богољуб Петрановиh; Гласник Српског 
ученог друштва XXI и XXII; Рад Југославенске академије знаности и 
умјетности 1, Заrреб; Мемоари проте Матије Ненадовиhа. Издао Љ. Не
надовиh; Српско-далматински магазин за годину 1867, XXVI, Задар; Из
вод из српске граматике, за ученике средњих школа. Издао Јован Бош

ковиh; Српска синтакса, написао Јован Бошковиh; Правни обичаји у 
Славена. Написао др Валтазар Богишић, Загреб; Историја народног об
разоваља код Срба. Написао Алимпије Васиљевиh; Историја српске кљи
жевности. Написао Стојан Новаковић. Све кљиге, сем где је назначено, 
штампане су у Београду 1867. године. 

7 Мемоари Проте Матије Ненадовиhа. Издао Љубомир Ненадовиh. 
Београд, 1867, 382, с, са сликом писца. 

s Записки Протоиерея Матвея Ненадовича. Русская беседа, Москва, 
1859, XIII, Смесь, с. 1 52; XIV, Смесь, с. 1 56 (превод према тексту 
,,Мемоара" објављеном у "Шумадинци"). Из сачуваних библиографски..х 
листића у Каравеловљевој заоставштини може се закључити да је веома 
пажљиво пратио све што се писало о Јужним Словенима у Русији и у 
цруrим словенским земљама. 
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кнеза, кога су на превару убиле београдске дахије почетком 1804. 
rодине, месец дана пре избијања првог српског устанка. Алексин 
брат, Јаков Ненадовић, учествовао је живо у српској револуцији; 
храбрио је народ, помагао му у свему, и под КараћорЬем постао је 
војвода Ваљевске нахије. Стриц је веома волео свог братанца и 
Прота Матија Ненадовић врло брзо је постао познат; сва Србија 
сматрала га је за веома паметног, енерпrчног човека и ватреног ро

дољуба. Стриц и синовац радили су заједно; наоружали су Ваљев
ску нахију, а како се она налази на обалама Саве, прекопута Срема 
(под аусtр.ијском влашћу), имала је посебан значај за целу Србију. 
Ненадовићи су куповали у Аустрији оружје и барут, и слали га 
осталим нахијама. Прва пушка коју је Караћорће испалио на Турке 
прошла је кроз руке Матије Ненадовића. 

Каравелов говори и о дипломатској активности Проте Матије 
1804. rодине, кад је као изасланик ишао у Русију да тражи помоћ 
од цара Александра 1 и да опише у каквом се стању налази српски 
народ и његове воће. Петроградски двор примио је Матију Ненадо
вића веома пријазно и обећао да ће се Русија засад (у то доба она 
је још била у мирним односима с Портом) постарати да наговори 

султана да да српском народу нека права, а уколико буде моrуће

да изради за Србе и независну унутрашњу управу. Тако су Срби, 
према свету руске владе, избегавали сукобе с Турцима, ишчекујући 
да виде какви ће бити резултати преговора Русије с Портом. Али 
ишчекивање није дуго трајало; мржња угњетеног народа према тла
читељима била је тако силна да није прошло ни месец дана по 
повратку Матије Ненадовића из Петербурга и Срби су већ с оруж
јем у руци тражили своја права и почели крвави ослободилачки 
рат. Каравелов оцењује да ови сукоби нису имали већи значај док 
Русија 1806. није објавила рат Турској. Кад се у Србији пронео ГАас 
да је руска ВАада опозвала свог посланика из Цариграда, Срби су 

се одушевили и за кратко време успели да узму од Турака неко
лико утврћења. У то време у Београд је стигао руски посАанИК, и 
измећу Србије и Русије био је зак..ъучен уговор; потом су Срби !fо
слали у Влашку своје изасланике и с руским главнокомандујућим 

• 
договорили се о плану акциЈа. 

У приказу се говори и о улози Проте Матије у стварању 
првих устаничких органа власти; Прота је био и један од првих 

чланова Правитељствујушчег совјета српског који је био установ
љен одмах чим је плануо устанак. Затим се објашњавају компетен
ције Совјета; да врши административну и судску власт у целој зе
мљи и начин избора: прве српске совјетнике изабрао је сам народ. 
Свака нахија бирала је нахијску скулштину, која је затим бирала 
једног члана, давала му писмено овлаптћење и слала га у Совјет да 
брани интересе своје нахије и српске интересе yornuтe. Приликом 
одласка на дужност изабрани совјетник је полагао заклетву у на
хијској ск пред целим народом да ће служити Србији 
верно и правично, да ће штитити народ од сваког насиља и да ће 
!fепристрасно судити. 
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Каравелов сматра да се из КараЬорЬевог IШсма, објављеног 
у Протиним успоменама, јасно види какав је био значај Прави
тељствујушчег совјета српског и какви су људи били совјетници. 
КараоорЬе је, наиме, тим IШсмом наредио да се за чланове Совјета 
изаберу најбољи, најпаметнији, најпоштованији, најчаснији и нај
праведнији људи. Совјетник је одмах губио свој положај и долазио 
под суд уколико би прећутао о_некој злоуnотреби полицијских, суд
ских и других старешина и уколико их не би позвао на одговор
ност. Такав сличан пример, ист-иче Каравелов, наводи се у ,.Мемо
арима" кад је сам КараЬорће предлагао Правитељствујушчем сов
јету српском 1805. да искључи из својих редова совјетника Јакова 
Ненадовића због неке незнатне кривице. На исти начин биране су 
и судије нахијских судова. Каравелов посебно наглашава да је над 
Правитељствујушчим совјетом српским постојала друга виша власт 

• • - народна скупштина, КОЈа се састаЈала сваке године, разматрала 

приходе и издатке државе, судила или мирила Вожда са совјетни
цима уколико би дошло до сваће, и решавала о рату и миру. 

Говорећи о облику власти, Каравелов напомиље да се српски 
народ, који је 400 година био под турским ропством, одмах поста
рао, чим се ослободио, да се установи правилна и праведна управа 
и да организује свој начин живота према древном словенском оби
чају. Дуrогодишље тућинско угљетаваље и варварско, необуздано 

турско господство нису могли да униште слободољубиви дух сло

бодног народа у давна времена, и Срби су за тренутак тако рећи 
• 

доживели СВОЈ препород и присетили се старих дана и ондашњих 

народних обичаја. Ову појаву Каравелов пореди с догаћајима код 
Чеха у доба хусистичю1х ратова (1415 1430). Истовремено, имајући 
у виду руске читаоце, он истиче да је првобитно устројство Прави
тељствујушчег совјета српског било установљено према нацрту Ср
бина Тодора Филиповића, професора универзитета у Харкову; кас
није он је постао познат под именом Боже Грујовића. Кад су Срби 
устали на Турке, Филиповић је напустио универзитетску катедру, 
дошао у Србију и својим знаљем учинио велике услуге држави која 
се раћала. 

Каравеловљеву оцену ,.Мемоара" Проте Матије Ненадовића 
прихвата и наша савремена историографија; наиме да су веома 
важни за историју српске револуције, нарочито у западном делу 
Србије у Мачви и на Дрини. Иако нису написани систематски, п 
без подробне анализе политичких догаћаја чак у љима има ства
ри без икакве важности за историју Србије Каравелов, ипак, 
полазећи од стаља младе српске историјске науке, и од чиљенице 
да је о српској револуцији, а посебно о времену Караћорћевом, IШ
сано мало до тренутка објављиваља Протиних ,.Мемоара", а мате
ријала било још маље, сматра да ће они донети огромну корист 
онима који се интересују и баве историјом српског народа. Кара
велов је тачно запазио да би за историографију устанка било вео
ма важно кад би се појавили слични мемоари у којима би биле ош1-
сане ратне операције и револуционарни догаћаји у источној Ср-
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бији, где су ратоваАИ Миленко Стојковић, Петар Добрњац, Стеван 
Синћелић и знаменити Хајдук Вељко Петровић. Каравелов је мmп
љења да је још моrуће прикупити слична обавештења, јер у Ср-

• о • • 

бији још има живих учесника у првоЈ српскоЈ револуциЈИ КОЈИ су се 

борили у редовима Хајдук-Вељковим, или људи •који су слушали од 

очева и дедова подробности о устанку у источној Србији . 
.,Херојска, узвишена и поучна" битка код Делиrрада и Него

тина, .,величанствена слика" Срба који су штитили Каменички ша

нац, недалеко од Ниша, где је 1809. године Стеван Синћелић са две 
ХИЈЪаде Ресаваца пао као Леонида, за Каравелова је пример који 
обавезује младу српску историографију да опише догаћаје и у 
источној Србији. Кад је Синћелић увидео описује Каравелов овај 
догаћај руским читаоцима да не може да се бори с турсКИ!\! 

снагама које су имале 25 30.000 људи, и кад је љегов први коман
дант Милоје Петровић одбио да му притекне у помоћ из друтог 
шанца у близини, он је запалио барутни магацин и заједно с три 

хиљаде Турака одлетео у ваздух. Споменик који је остао после ове 
о • • • 

битке и КОЈИ сведочи о одважности српских Јунака страшниЈИ Је 
од спартанског споменика; Турци су од лобаља српских бораца по
дИГли недалеко од Ниша кулу, која је тек недавно била уништена. 
Он упућује руског читаоца на записе Ламартина и Бланкија о Rе
л~куле и љеним јунацима. Таквом хероЈском смрћу, nише Караве
лов, погинуо је касније, 1813, и Хајдук Вељко у Неготину. 

Каравелов констатује са жаљељем да источни крајеви Ср
бије до Тимока нису имали таквог певача као што је у запалноАt 
делу био Филип Вишњић, и писца мемоара као што је био, како се 
види из објављене кљиге, Прота Матија Ненадовић. Због тога су 
боље познати догаћаји који су се збили у Шумадији и у западним 
областима Србије измећу Мораве и Дрине. Каравелов обавештава 
читаоце .. Журнала Министерства народнога просвешения" да се исто
ријом српске револуције бави Лазар Арсенијевић Баталака, совјет
ник у оставци, коме је добро позната и руска литература. Арсени
јевић већ више година скупља материјал за свој рад; а скупио је, 
према народном приповедаљу, и многе чиљенице које се односе 

на источну Србију9. 

Бугарски рецензент .. Мемоара" Проте Матије Ненадовића ис
тиче љихов одрећени значај за историју Србије у доба првог срп
ског устанка. Кад је Караћорће заједно с главним воћама српског 
народа после букурешког мира отишао у Аустрију, а одатле у Ру
сију, Турци су опет напали Србију и без борбе покорили читаву зем
љу, заузели све шанчеве; српски народ, оставши без воћа, покорно 

се или разбежао. Онда је Матија Ненадовпћ са другим cpпcKИll.l 
изасланицима отишао у Беч (1814) да тражи од Бечког конrреса, а, 
пре свега, од цара Александра I, пом:оћ и заштиту за српски народ. 

9 Лазар Арсенијевиh Баталака, Историја срnског устанка, I П. 
БеоГРад, 1898, 1899. 
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У приказу се указује и на чињеницу да у мемоарима има много по
датака о ставу руских дипломата према српским изаслан~а на 

Бечком конгресу. Он иронично примећује да у то доба никоме и 
нимало није било стало до Словена или хришћана на Балкану. Аус
трија и Енглеска још онда су узеле на себе улогу турских покрови
теља; Француска је имала унутрашње слабости и била је равно
душна према свему осталом, а руска политика ,коју је Метерних још 
онда ометао, као да је заборавила своју роћену браћу и савезнике, 

• • • • 
с КОЈИМа Је тек недавно ЈПIIЛ.а заЈедно против исконских непријате-

ља Славенства. Бечки конрес није ништа учинио ни за Србију, ни 
за Црну Гору. Али су Срби ускоро скупили своје снаге и поново 
устали против Порте у прол.еће 1815. године под воћством Милоша 
Обреновића. Сада, према оцени Каравелова, захваљујући неустра
шивости српских воћа и покровитељству петроградске владе, Ср
бија је била срећнија и скоро је стекла своју унутрашњу независ
ност коју је Порта према уговору с Русијом 1829. морала да призна. 
Тако је српски народ постао господар у свом дому, а Србин САО
бодан граћанин своје мале државе. 

У закључку Каравелов изражава своје уверење да су ,,Мемо
ари" Проте Матије Ненадовића занимљиви и за руске научнике 
који се баве историјом словенских народа; у њима има такоће не
колико интересантних података о царевању Александра 1. 

Приказано издање пак он оцењује као сасвим добро, а рус-
ким читаоцима даје и његову цену једна сребрна рубља у рус-
ком новцу. 

Протини .,Мемоари" били су повод за Каравелова да прого
вори о најновијим догаћајима у Србији; његов осврт је мећу првим 
приказима (пре њега приказе су написали само Михаило Ружић и 
Стојан Бошковић)tО. То је и први приказ у иностранству, и веро
ватно један од веома ретких, ако не и једини. Иако је он више ус
мерен на то да упозна руску публику са садржином Протиних "Ме-

'' . моара него да их оцени као исторИЈСКо и књижевно дело, да их-

пре свега, ;препоручи руском читаоцу заједно са осталим приказаним 

српским књигама, тим пре што је реч и о историјским збивањима у 
којима је на одрећен и позитиван начин учествовала и Русија, сам 
избор "Мемоара" ради приказивања, а у суштини и веома повољна 
omiiтa оцена коју је изрекао, показују да је Каравелов високо ценио 
успомене Проте Матије и као историјски извор и као књижевно 
остварење. 

to Милорад Радевиh, Издања ,,Мемоара" Проте Матије Ненадовиhа, 
Зборник Историјског музеја Србије, 8 9, Београд, 1972, 128. 
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МИЛЕНКО ТОПАЛОВИВ 

[реског партијског 
3а сре3 копуо (Мио 

јануар -септембар 1944 
I 

1. ФОРМИРАЉЕ СРЕСКОГ ПАРТИЈСКОГ РУКОВОДСТВА 

Током народноослободилачке борбе, децембра 1941. године, 
формирано је прво Среско партијско поверенство за срез колубар
ски и део среза вал.евског. Секретар је био Милоје Спасојевић из 
Рајковића, а чланови: Живорад Јевтић из Равања и Добривоје Бош

ковић из Команица. А у пролеће 1942. године Окружни комитет КПЈ 
за Округ вал.евски (у дал.ем тексту ОК Вал.ево) оформио је друго 

по реду Среско партијско руководство у следећем саставу: секре

тар Жика Гајић из Пауна, Сретен Читаковић из Горњег Мушића, 

оба чланови ОК-а Вал.ево, и Каја Лаловић из Санковића. После два 

месеца пошто је Жика Гајић добио задужење за рад у Вал.еву ду

жност секретара је преузео Сретен Читаковић, а у руководство по

ред Каје Лаловић ушли су Љубинка Марић из села Мионице и Жи

ворад Милинковић, металски радник из Брежћа. Ово руководство 

је радило до пролећа 1943, када је Љубинка Марић била заклана од 
четника Драже Михајловића, а Милинковић је још у октобру 1942. 
био ухапшен и отеран у логор где је и умро. 

• Из техничких разлога прилог Миленка Топаловића није могао 
бити објављен у целини већ је подељен у два дела. Други део nрилога 
биће објављен касније и он садржи следећа поглавља: Војна активност, 
Делатност НОО, Доnринос жена у раду за НОП, Оданост омладине НОП-у, 
Списак лица која су ослобођељем колубарског среза ступила у редове 
НОВ са ознаком која лица су погинула и Списак лица која су погинула 
у редовима НОВ, а била су мобилисана ослобођељем колубарског ере
за (Пр. Ред.). 
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Иако је ОК-а пружао пуну помоћ Среском nартијском руко
водсrву, дајући и своје чланове за секретаре тих руково,А,Става и ди· 

ректно деловао на терену кад среског руководства није било, до
шао је до закључка половином 1943. године да треба извршити nри
прему за формираље среског партијског поверенства за Срез ко
лубарски. ОК Ваљево, септембра 1943. године, организовао је је-

• • 
дан политички курс за илегалне политичке раднике са коЈима Је 

• 
после курса покрио илегалним политичким радом целу територИЈУ 

округа ваљевског. 

Тако се партијски рад у срезу колубарском крајем 1943. го
дине нагло проширио како по броју обухваћених села тако и још 
више по броју обухваћених домаћинстава и личности, нарочито по 
броју обухваћене омладине. Тиме је створена ситуација, стекли су 
се услови и осетила потреба да се формира среско партијско ру
ководство које би обједиљавало рад у овом срезу. ОК Ваљево, у чи
јем саставу су били, од 5. септембра 1943. године: секретар Мило
ван Милосављевић Мика, чланови Милица Павловић Мика, 
Миле Милатовић, Сретен Читаковић и Живорад Гајић, на свом сас
танку одржаном у селу Јајчићу у колиби Михаила Гавриловића -
Мише, из Бабајића 7. јануара 1944. године донео одлуку после раз. 
мотрене ситуације у округу ваљевском, а посебно у срезу колубар
ском, о формираљу Среског партијског поверенства за срез колу

барски. На истом састанку ОК-а одлучено је и о саставу овог Сре
ског партијског поверенства. Тога дана када се одржавао овај сас
танак ОК-а остали илегални политички радници са тога терена бо
равили су на штали у Јајчићу код колибе Бранислава Гавриловића 
из Бабајића. 

Сутрадан, 8. јануара 1944. године, одржан је састанак ОК-а у 
колиби Станимира Ивановића у Цветановцу. Овом састанку ОК-а, 
од 8. јануара, присуствовали су и будући чланови Среског партиј
ског поверенства. На састанку је секретар ОК-а Мика Милосавље
вић упознао све присутне другове о одлуци ОК-а да се формира 
Среско партијско поверенство обзиром на сазрелу ситуацију у ере
зу за једно самостално партијско и политичко руководство. Секре
тар је том приликом говорио и о задацима поверенства. Поред сек
ретара о задацима Среског партијског поверенства у дискусији го
ворили су и остали чланови ОК-а. Основни задатак поверенства у 
том моменту био је даље проширеље утицаја КПЈ, ствараље нових 
упоришта, и са нарочитом пажљом прилазити питаљу рада са ом

ладином. Поред проширеља упоришта у већ обухваћеним селима, 
• • 

постављено Је и ствараље нових упоришта у селима коЈа нису била 

обухваћена. На овом састанку дискутовали су чланови новоформи
раног Среског партијског поверенства и износили свој став и миш
љеље о овој одлуци и даљем раду. Том приликом ураоен је и план 
рада за одреоено време. Тај план даље је разраоиван на следећим 
састанцима. Среско партијско поверенство тада је оформљено у 
следећем саставу: секретар Миленко Топаловић, чланови Миливоје 
Гајић Васко и Јова Грюшић Шале. То руководство, уз сталну 
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помоћ ОК-а, а нарочито секретара ОК-а Мике Милосавл,евића и 
члана ОК-а Сретена Читаковића, развило је своју политичку актив
ност на територији среза. Освајана су упоришта у селима где их 
није било, а проширивана у селима где су већ постојала. Тако је 
Среско партијско поверенство уз помоћ и Окружног комитета ус
пело да раэвије партијско-политички рад скоро у свим селима ере
за колубарског, само у некима је рад био вmпе, а у другима мање 
развијен. Било је села у срезу колубарском у којим је рад до те 
мере развијен, да је остао мањи број становника који није бпо 
обухваћен радом. Али је исто тако било и села у која нису могли 
лако допрети илегални политички радници, али не због тога што су 
та села била четничка уnоришта већ зато што су четници били 
просто запосели и нису напуштали ова села. У таквим селима орга

низован је рад за НОП преко л,уди из суседних села који су се 
легално кретали. И не само из суседних, већ и из других удал,е

них села л,уди су долазили код својих познаника, пријатеА>а, роћака 
и тако преносили истину о народноослободилачкој борби. 

Ово Среско партијско поверенство деловало је илегално у 

истом саставу све до ослобоћења овога краја 11. септембра 1944. го

дине, па и дал,е, по ослобоћењу овога краја у легалним условима, 

наставило са деловањемl. 

2. САРАДНИЦИ ПОП-а СРЕЗА КОЛУБАРСКОГ 
ИЗ 1943. ГОДИНЕ2 

Окружни комитет КПЈ за округ вал,евски крајем 1943. године 
развио је илегални пол:итички рад у Срезу колубарском преко сво

јих чланова, а највише преко секретара Мике Милосавл,евића и 

члана ОК-а Сретена Читаковића, као и преко осталих илегалних 

радника који су деловали на територији овога среза (Миливоје Га

јић Васко, Јова Гркинић Шале и Миленко Топаловић). 

Тако је крајем 1943. и на самом почетку 1944. године, дакле, 
у моменту формирања Среског партијског поверенства народноосло
бодилачки покрет имао упоришта у следећим селима. 

1 Топаловић Миленко, Сећање на формирање партијског руководства 
среза колубарског, .,Гласник" Историјског архива у Ваљеву, бр. 4 5, 1969, 
стр. 239 249; Архив Србије, Стенографске белешке мемоарске грађе Среза 
колубарског ОК-а Ваљево. 

~ Архив Србије (у даљем тексту - АС), Стенографске белешке ме
моарске rрађе сре.за колуб~рског ОК-а Ваљево. У Љигу су били сарадници: 
Реља Недић, Сто)адин СаЈић, Ната Радовиновић, Воја Павловић, Пера 
Улемек и Вера Смиљанић. Они су исто радили у 1944. години. Љиг није 
припадао срезу колубарском, али је био обухваћен радом ОКВ и Среског 
nоверенства среза колубарског. 
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Бабајиh 

Живота Лукић (сви укућани и слута Радован Ресимић, родом 
из Радобића) 
Душан и Живка Лаэић (и Живкина кћер Јелка Петровић) 
Јова Мирковић (сви укућани) 
Милутин Јанићијевић (сви укућани) 
МиЛић Јанићијевић (сви укућани) 
Петар Средојевић (сви укућани) 
Павле и Јордан Павловић (сви укућани) 
Стојадин Аруновић (сви укућани) 
Бојана Остојић 
Божа и Јеэдимир Јанковић (сви укућани) 
Драгутин Средојевић једном навратили 
Миша Гавриловић (сви укућани) 
Бранислав Гавриловић (сви укућани) 
Миодраг Вуксановић 
Зора Бранковић 
Станика Аnостоловић 
Бока Радисављевић 

Бер ковац 

Драгослав Радовановић (сви укућани) 
Сава Ковачевић (сви укућани) 
Лика Обрадовић (сви укућани) 
Тамара Гаврилов, лекар у Горњој Топлици (удата Станић) 
Јовица Радовановић 

Радул Игњатовић 
Јовиша Рафајловић 
Ленка Рафајловић 
Милутин Ковачевић 
Раде Ковачевић 

Бoroвalia 

Срећко Милосављевић 

Бошњановић 

Живојин Николић (сви укућани) 
Миодраг Јовановић (сви укућани) 
Светислав Николић 
Драгољуб Ј евтић 

Велибор Бркић 

Момир Павловић (сви укућани) 
Ковина Павловић 
Момчило Милосавл,евић (сви укућани) 
Олга Милосављевић 
Миленија Милосављевић 
Тихомир Крстић • 
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Владимир Секулић 
Коста Радисав~евић 
Живко Ралисав~евић 

БрежЬе 

Хапшењем Живорада Милинковића 17 Х 1942. престао је сваки 
рад у селу Брежћу. 

Велиmевац 

Лука и Михаило Ралисав~евић (сви укућани) 
Драган и Славко Јовановић (сви укућани) 
Василије, Драгослав, Милосав и Миливој Радисав~евић (свп 
укућани) 
Миломир Матић (сви укућани) 
Милован Лазаревић (сви укућани) 
Стојадин Јанковић 
Влајко Обрадовић (сви укућани) 
Стојадин Аруновић 

Витомир и РаЈко Радисав~евић. 

У селу је формиран илегални Народноослободилачки одбор 

октобра 1943. године у следећем саставу: председник Влајко Обра
довић, а чланови Лука Радисав~евић, Драган Јовановић, Стојадин 

Аруновић и Витомир Радисав~евић. У исто време формиран је и 

актив СКОЈ-а у следећем саставу: секретар Михајило Радисав~е

вић, члан КПЈ, Милосав Радисав~евић, Рајко Радисав~евић и Слав

ко Јоваиовић. 

Рад за НОП се проширио и на: 

Божидара Јанковића 
Љубивоја Миливојевића 
Светислава Милосав~евића 
Миломира Бурановића 
Милутина Јанковића 
Спасенију Јанковић 
Алексија Аруновића 
Милалина Радисав~евића 
Милана Ј осиповића 
Драrишу Милашиновића 
Љубинка Ј овановића 
Душана Радисав~евића 
Родо~уба Радисав~евића 
Милицу Радисав~евић 

Врачевић 

Михаило и Софија Крговић 
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Владан Боrдановић 
Влајко Богдановић 
Анка Симић 
Бранислав Милићевић (сви укућани) 

Горњи Лајковац 

Чедомир Боковић 

Горњи Мушиh 

Лика Алексић 
Лука Читаковић 
Славка Јокић 
Миодраг Читаковић 

Урош Читаковић 
Милорад Читаковић 
Радивоје Читаковић 
Цвеја Живановић 
Војислав Петровић 
Живота Читаковић 
Живко Стефановић 

Гуњица 

Драгутин Ј ездић 
Милан Боrдановић 

Дучиli 

Љуба Зекић (сви укућани) 
Миломир Матић (сви укућани) 
Светислав и Машинка Деспотовић 
Ј ездимир Деспотовић 
Бранислав Вићентијевић 
Никола Вићентијевић 
Живорад Вићентијевић 
Милојко Вићентијевић 

У селу је формирана партијска ћелија децембра 1943. године 
у следећем саставу: секретар Миломир Матић, а чланови Љубомир 
Зекић и Бранислав Вићентијевић. У исто време је формиран и иле
гални Народноослободилачки одбор у следећем саставу: председник 
Љубомир Зекић, секретар Миломир Матић и чланови Бранислав 
Вићентијевић и Светислав Деспотовић. 
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Јајчић 

Љуба Гавриловић (сви укућани) 
Радивоје Маринковић (сви укућани) 
Миленко Илић (сви укућани) 
Миљко Јоксимовић (сви укућани) 
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Алемnије Арсенијевић 
Селимир Илић (сви укућани) 
Светолик Илић (сви укућани) 
Костадин Илић (сви укућани) 
Живота Илић 
Сава Јоксимовић 

Велисав Маринковић 
Милета Маринковић 
Милорад Маринковић 

Миливој Обрадовић 

У селу је формиран илегални Народноослободилачки одбор 
у јесен 1943. године у следећем саставу: председник Костадин Илић, 
чланови Радивоје Маринковић, fоуба Гавриловић и Миленко Илић. 
А крајем новембра или почетком децембра 1943. годнне формиран 
је актив СКОЈ-а у коме су били Живота Илић, Сава Јоксимовић, 
Велисав Маринковић, Милета Маринковић, Милорад Маринковић 
и Миливој Обрадовић. 

Кядияа Лука 

Костадин Мијајловић 
Ј оксим Милашиновић 
Тиосав Бурић 

Милорад Танасковић 
Бранислав Танасковић 

Крчмар 

Хаmпењем Живка Марковића из Крчмара престао је органи
зован рад за нап. 

Латковић 

Светомир Мијатовић 
Младен Борћевић 
Павле Мијатовић 

Бранислав Павловић 

Мионица (варошица) 

Сретен Танасковић 
Јован Гајић 

Коста Поnовић, аnотекар 
Павле Поnовић 
Вука Николић 
Миливој Марић 

71 



• . 

72 

Станимир Креманац 
Добрија Милићевић 
Лабуд Вукићевић, жандарм 

Мионича (село) 

Машинка Марић (док није поmнула кћерка Љубинка) 
).Киворад Петровић 
Марић 

Мрчић 

Драгомир Живановић 

Пауне 

Златија Радосављевић 
Живко Војић 

Јордан Павловић 
Стеван Марковић 
Драган Ј еринић 

Љубица Ј анковић 
Станоје Јеремић 
Милорад Матић 
Радован Матић 
Миша Петровић 

Сретен Ј еремић 
Бранислав Гајић 
Светолик Гајић 

Пепељевац 

Јордан Читаковић 

Планиница 

Драгомир Ускоковић борац Сувоборског одреда, а после ра
сформирања овога одреда, 18. марта 1942, живео је илеrалио 
у Планиници и био повезан са 

Грујицом Петковић 
Видосавом Петковићем 
Миливојем Ускоковићем 
Љубисавом Ускоковићем 
Милованом Ускоковићем 
Михаилом Ракићем 

Попадић 

Воја Савчић 

Радобић 

Миодраг Урошевић 
Здравко Маринковић 
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РајковиЬ 

Аница Спасојевић 
Буда Спасојевић 

У селу Рајковићу је формиран илегални Народноослободилачки 
одбор 1942. године у следећем саставу: Драгомир Мишовић, Ненад 
Спасојевић, Милоје Томашевић и Милош Гавриловић. 

Рака ри 

Чедомир Гавриловић и супруга Роса 
Ната Ускоковић (сви укућани) 
Света Ускоковић 
Чеда Павловић 
Ружица У скоковић 

У селу је формиран актив СКОЈ-а децембра 1943. године у сле
дећем саставу: секретар Чедомир Павловић, Ракари; чланови Све
тислав Ускоковић, Ракари; Јовица Радовановић, Берковац и Радул 
Игњатовић, Берковац. 

Роба је 

Десанка Бојиновић 

Санковић 

Живко Лаловић 
Младен Никић 

Сл ивковица 

Миленко Д. Смил.анић 
Душан Иконић 
Момчило Смил.анић 
Борислав Смил.анић 
Милан Смил.анић 
Миленко Б. Смил.анић 

Добринка Смил.анић 
Олга Смил.анић 
Синиша Смил.анић 
Славиша Смил.анић 
Милунка Смил.анић 
Бошко Спасојевић 
Милојко Спасојевић 
Малиша Радовић 
Л>убинко Живановић 
Радмила Јоксимовић 
Олга Непrић 
Десанка Непrић 

Живота Живановић 
Миодраг Весић 

Милол.уб Смил.анић 
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Стру&аиик 

Јанко Николић (сви укућани) 

Табановиli 

Света Новаковић 

Тодоров До 

Боривоје Аучић 

Цветаномц 

Миодраг Филиповић Fiића 
Милорад Филиповић (сви укућани) 
Радован Кустурић (сви укућани) 
Бопrко Пауновић (сви укућани) 
Драго Смюъанић 
Михајило Кустурић (сви укућани) 
Павле Павловић (сви укућани) 
Исаило Бранковић 
Милан Пауновић 
Боривоје Филиповић 
СтанимирДаничић 
Тијосав Пајић 
Тихомир Радовановић 
Цвеја Јеринић (сви укућани) 
Станимир Ивановић (сви укућанп) 
Стојан Петровић (сви укућани) 
Јанко Сајић (сви укућани) 
Павле Жујовић (сви укућани) 
Живко Матић 
Драгутин Којић (сви укућани) 

Аека Ковачевић 
Ралиш:1 Филиповић .. 
Витомир Сајић 
Десанка Бука Кустурић 
Веља Којић 

У селу је формиран актив СКОЈ-а фебруара 1943. rодине у 
следећем саставу: секретар Исаило Бранковић, чланови Милан Пау
новић, Боривоје Филиповић, Станимир Даничић, а у децембру 1943. 
примљени су у СКОЈ и Аека Ковачевић, Радиша Филиповић и Ви
томир Сајић. У јесен 1943. кандидовани су за чланове КПЈ Бошко 
Пауновић и Радован Кустурнћ. Почетком новембра 1943. у Цве
тановцу је формиран илегални НародноослобоДИАачки одбор у сле
дећем саставу: претседник Милорад Филиповић, секретар Радован 
Кустурић, блаrајник Анка Митрић и члан Бошко Пауновић. 

Шушеока 

Милоје Стефановић 
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На крају 1943. године НОП није имао организованих уnориш
та у следећ1о4 селима: 

Ба, Буковац, Вировац, Доњи Лајковац, Бурћевац, Кључ, Ко
маиице, Маркова Црква, Мратишић, Наномир, Осеченица, Палеж
ница, Паппрић, Придворица, Ратковац и Толић. 

3. ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У КОА УБАРСКОМ СРЕЗУ 

Почетком 1944. године на територији среза колубарског према 
ваљевском срезу код становништва "владало је добро расположење''. 
Рачунало се стопроцентно да је победа на страни партизана, јер је 
Италија већ била положила оружје и један део пришао савезни
цима, затим савезници са запада надирали су исто тако брзим тем
nом и видело се да су добили -велику премоћ над Немачком и на 
суву и у ваздуху. Одржавање Другог заседања АВНОЈ-а у Јајцу 1943. 
године давало је до знања да се ту стварно формира једно руко
водство које се развија у велику Народноослободилачку војску ... 
Душаи Симовић, бивши председник владе, говорио је на радију 
уочи прославе Нове године 1944. и рекао да је крајње време да се 
сви елементи и све групе уколико постоје раштркане у Југославији 
ставе под команду маршала Тита, јер су с тим сагласни и· једни и 
други савезници. Он је рекао да ће по завршетку рата они којп 
не буду то урадили бити оглашени за сараднике окуnатора, а да 

он као Србин не би волео да буде таквих Срба. Такав његов говор 
преко радија деловао је на масе. Мада су у то време владале ве
лике репресалије од четника и окупатора, масе су оживеле. О тач
ном стању ствари било је обавештено 80°/о наших А>уди (мисли на 
становништво, МТ). Те вести преносили су не само наши А>уди него 
и четници који су слушали радио"з. 

Крах фашистичке Италије, напредовање Црвене армије и за
падних савезника као и успеси наше НОВ и партизанских о,;,.реда 
широм Југославије допринели су да је политичка клима била сас
вим повоА>на за даА>е јачање наше борбе, а нарочито с обзиром на 
чињеницу да су сви савезници признали да се у Југославији једино 
Титови партизани НОВ бори против окупатора, за ослобоћење 
Југославије. Све то допринело је да и у срезу колубарском у ма
сама овлада МИША>ење да су партизани ти који ће донети слободу 
народима Југославије. 

Четници су, да би на неки начин пред народом парирали на
родноослободилачком покрету, сазвали конгрес у селу Ба. Створи
ли су национални комитет, приступили су организовању позадинске 

власти. Поставили су команданте срезова, који су имали своје од-

з АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr 
Рајковић, стр. 155 156, казиваље Здравка Митровиhа из Пауна. ' 
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реЬене јединице које су се кретале у срезу. То је била нека врста 
полиције. Формиране су и такозване летеће бригаде које су преба
циване на удаљена места4 . 

Током фебруара и марта 1944. четници су одржавали зборове 
већег обима на којима су говорили о значају одржавања башког 
конгреса. Четници, видећи да се морал код маса пољуљао у вели

кој мери и да су симпатије према четницима охладнеле, прешли су 
са политичког на верски терен, са идејом да се у појединим мес
тима зидају цркве, што је требало да има некакав ефекат у то 
време и у том стању у коме се налазила њихова организација. Ме
ћутим и то је изазвало супротан ефекат од жељеноr5. 

Зидање тих цркава, према одлуци четничког националног ко

митета, треба да буде тамо где су четници водили борбу са пар
тизанима. Тако је одлучено да се у Робајама на месту званом Тусто 
брдо зида црква. Изабран је и граћевински одбор за изградњу ове 
цркве. Надзор је вршио командант среза, четничка пол,иција у то 
време. Сав материјал за изградњу разрезан је на сва села у срезу, 

а радна снага мобилисана је такоће, из читавог среза. И све је то 
извоћено под контролом четника-батинаша. У Осеченици на ваћењу 
камена изгубио је живот Секула Ивановић, а Радован Ратпевић је 
био батинан. У селу Буковцу четничкн командант Илија Јевтовић 

тукао је Николу Теодоровића из Крчмара, rоворећи му да он са
ботира рад, а стварно он није могао да обави посао, јер му је било 
потребно да прво КУЈПИ жито, пошто није имао хлеба. Мећутим, 
Јевтовић то Imje хтео да узме у обзир, неrо је Николу батинао и 
газио, ногама. Исто је било и са Николом Жужићем из Робаја. Осве
ћење темеља цркве у Робајама на Тустом брду обављено је 28. јуна 
1944. године на Видовдан. На ry свечаност четници су позивали nре
тећи .. да ко не буде дошао на тај збор добиће 25 батина"б. 

Активношћу самих четника и њихових националних одбора 
покренуто је питање о изrрадњи цркве у Горњој Топлици као и оне 
у Робајама, на Тустом брду. Четници су хтели показати, nред на-

• • 
родом овога краЈа, да су приЈатеми вере, српске цркве и чувари срп-

ства и православља. За nодизаље цркве у Горњој Топлици одрећивани 
су људи као радна снага за рад, затим, са колима и воловима за пр~ 

• 
материЈала, прикупљали су прилоге у новцу, па кад у томе 

нису уаiели извршИАIИ су нарез у новцу који ·се морао обавезно исду

њавати. А уз то и у храни се морало давати и то је разрезивано да 
би храimЛИ оне који тамо раде7. 

4 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Рај
ковић, стр. 156 157. Конгрес у селу Ба одржан је 25. јануара 1944. {Хроно
логија ослободилачке борбе народа Југославије, 1941 1945, Београд, 1964, 
стр. 647). 

5 Исто, стр. 157. 
& Исто, стр. 160-161. 
7 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горљи МуuтиЬ, Дучиh, стр. 31 32; Горља Топлића, стр. 105. 
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Специјална полиција из Београда фебруара 1944. поред хапшења 
у Ваљеву, ухапсила је у срезу колубарском у селу Рајковићу Боју 
Рафајиловића и спровела у Београд у логор на Бањици. Том приликом 
!dУди специјалне полиције су Боји Рафајиловићу избили једно око, 
па је био шест месеци у болници. После тога је саслушаван и на 
юрају пуштена. 

У писму Мике Милосављевића секретара ОКБ од 13. фебруара 
1944. које је m«:ано негде у Колубари стоји "код нас је велики снег. 
Чvnавr.џи су вршили претрес у месту где смо одржаЛ:и последњи са
станак ОК-а и то у 3 ч по поноћи". Затим у истом nисму се каже "код 
нас су организовали сеоске страже и наоружали их" мисли на 
четничке страже. А онда даље каже "чупавц,и су порушили све баване 
на ЈЪиrу да не би .ми прелазили. Врше људи "саботажу"9. 

Крајем фебруара 1944. у писму секретара ОК-а Мике Милосав
љевића се каже "ситуација код нас иста. Је;~:ино што добровољци 
(љотићевци МТ) спроводе мобилизацију готово на целој територији. 
СДС (срrк:ка државна стража) такоће мобил.ише ... четници врло 
често врше претресе по селима где нас примете"tо. 

ЈЪотићевци су ту мобилизацију спроводили на тај начин што 
би упућивали поэ!fВе за двадесетак омладинаца из сваког села и 
чекали да се сами јаве на те позиве. У једном извештају секретара 
ОК-а Ва..ъево од 7. марта 1944. о томе се каже ,.Ако се не јаве на време 
уништаваће породице и палити куће. Из неких села су отишли, а из 
већине нису". У истом извештај у секретара ОК-а стоји да су љоти
ћевци са тим мобилисаню.1 мла;~:ићима отишли према Савиll. 

Пошто љотићевцима није успела мобилизација у јесен 1943. 
године они су у пролеће 1944. насилно вршили мобилизацију омла
дине. Измећу осталих био је мобилисан и Драгослав fiировић из 
Дучића. Пошто је Драгослав учествовао у организовању бекства из 
редова љотићеваца и у томе био откривен ..ъотићевци су га за пример, 
на Убу, пред стројем тукли једном мотком док га нису усмртили. 
Било је то почетком јуна 1944. године. Због бекства из ..ъоnrћевских 
редова стрељан је Милић НикоЛсић, који је био насилно мобил.исанl~. 

Марта 1944. годiИне, једнога дана, на штали Павла Павловића 
у Цветановцу боравила је група илегалних политичких рдника, а код 
њих је дошао Исаило Бранковић, омладинац из Цветановаца а са 
њим nрви пут на састанак дошао је и ЈЪубинко Бранковић, ученик 
гимназије и донео радио апарат свога оца Бране Бранковића, трговца 
из Бабајића. И тек што су другови инстал,ирали радио а<Парат отац 
Павла Павловића Стојадин известио је другове да су љотићевци у 

а АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Рај
ковић, стр. 156. 

стр. 4. 
9 АС, Окружни комитет Ваљево (у даљем тексту ОКБ) бр. 88, 

!О Фонд ОКВ, 29. П 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
11 Фонд ОКВ, 7. III 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
~~ АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горњи Мушић, Дучић, стр. 31. 
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неnосредној близини и да врше претрес. Стојадин се вратио кући а 
њеrов они Павле остао је на штали као и Љубинка, док су другови 
одлучил!И да Исаило изаће пошто је био обучен као сељак . .tЪотићевци 
су ишли у стрељачком строју и вршили претрес штале Милорада Фи
лиnовића, али благодарећи пуцњави која се чула са правца Милавца 
љотићевци су се упутили тамо те нису извршили претрес и штале где 

су били илегални политичк.и радници. Сви сарадници НОП-а из тога 
краја Цветановца, после тога, дошли су код другова да прокомента

ришу, на општу радост, како се све то лепо завршило. А уз то ваља 
напомеНУЈ'И да су се храбро сви држали, па и гимназијалац Љубинка 
Бранковић коме је то био први састанак са партизанима, 111а одмах 

упада у велику гужву. Није се уплашио, напротив следећеr месеца 
договор је био о одласку у партизане1з. 

Од шест мобилисаних младића из Цветановца од стране љоти

ћеваца тројица су касније побегли, а тројица остали до краја рата и 
побегли у иностранство. А из села Јајчића је одведена пет младића, 
али су сви, после два месеца побегли из редова љотићеваца и вратили 
се кућама14. 

Љотићевци су и на територији општине Горње Тоnлице вршили 
присилну мобилизацију у своје редове, али су омладинци увек тра

жили некакав излаз да избеrnу ту мобилизащ1ју. Тако се једном де
сило да су илегални политички радници, на месту где треба да пре
дане, у току ноћи затекли сакривене младиће да ·их љотићевци не би 
мобилисали. А кмет села Берковца Светолик Обрадовић-Лика, сарад
ник НОП-а, саботирао је мобилизацију коју су вршили љотићевци 
на тај начин што је на преглед са собом водио неспособне омладинце15. 

Немци оу 5. маја 1944. године на железничкој станици у Бабајић 
- Љиrу из оклопног воза истоварали муницију за четнике у качер
ском орезу. Стигло је шест сандука муницијеlG. То и много тога томе 

• 
слично све више Је отварала очи .народу да види ко коме служи, али 

није требало много ни времена ни напора, јер је то народ најбоље осе-
• • • 

тио на сопственоЈ кажи ЈОШ од оних првих дана четничке издаЈе у 

јесен 1941. године, а о другим пзлајницама и да не говоримо, јер су 
се они сами изјаснили, док су четници, кроз цело време рата, насто
јали да то своје издајство нека·ко закамуфлирају, прикрију. 

У писму од 5. маја 1944. секретар ОК-а Ваљево каже "код нас 
(је) ситуација врло напрегнута. Народ са веЛЈиким ИЈнтересовањем 
прати борбу наше во}ске у Србији, али је још увек у страху народ од 
четника иако су ови, веће њихове снаге, на фронту против наше НОВ 

13 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветановац, стр. 95 96. Били су: Милка Милосављевић, Сретен Читаковић, 
Миливоје Гајић - Васко, Милоје Милићевић Барзиловац. 

14 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветановац, стр. 114. 

15 АС, СтенограФске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горња Топлица, стр. 104. 

16 ОК-а Аранђеловац, 6. V 1944, копија, власништво Сретена Чита
ковића. 
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(народноослободилачке војске, МТ). Остале су "црне тројке" и мање 
rрупе четника који, организују страже, батинају 1И ПIDачкају народ 
увелико. Велике колнчине новца и животних наМIИрница ове банде 
ПIDачкају и шаљу четницима на положај. Ови се налазе у борби код 
Ужица и Б. Баште"17, 

"Ситуација је врло променЈЬИва нарочито од како су наше 
дивизије прешле у Србију. НепријатеЈЬСки војници, СДС (српска др
жавна стража), па и добровољци избегавајући да не иду на фронт, 
(кажу) да су се појавили комунисти, врше потере нарочито кад нас 

примете" пише секретар ОК-а Ва~оево Мика Милосав~оевић 17. 
априла 1944. Павлу-Душану ГLетровићу-Шану.lв. 

Настанком пролећа, а нарочито после борбе на Мравињцима, 
код наших људи осећало се све омеЛЈИје иступаље, прилажење и воће
ње разговора са ~оудима. Страху је све мање било места. Колеб~оиви 
су се већ оnределили на нашу страну, а непријате/о је почео да 
страхујеlВ, 

За време продора наших јединица у Србији и борби на тери
торији среза ва~оевског секретар ОК·а Ва~оево Мика Милосављевић, 
11. маја 1944, пише да је најновији споразум чет(ника) и Немаца на
правио велики преокрет у масама. Многи поштени ~оу ди нису били 

начисто са тим да Немци и четници сараћују. Сада је сваком јасно и 
све више мрзи четнике, све је више њих коЈи беже од њихове 
(четничке, МТ) мобилизације. Четници батинају и при11ремају клање. 
У Планиници (срез колубарски) постре~оали су 13 мобилисаних 
који нису хтели у борбу'''211, 

Растураље летака, ОК-а Ва~оево од 30. априла 1944, у ноћ 5/6. 
маја 1944. унело је пометњу и страх ·код непријате~оа, те су њихови 
помагачи почели да се извлаче из активног учешћа у сарадњи. Иnак 
су четници зак~оучили да летке нису растурали само партизани 

већ и њихови сарадници који потајно помажу партизане. Да би унели 
страх код народа четници су хоосиЛЈи'fl, 

Одмах после растурања летака ОК-а Ваљево од 30. априла 

1944. четници су довели на територију среза колубарског "летећу 
бригаду" из среза тамнавског, коју је УIПУТИО Лале Комарчевић ко
мандант четничке зоне. Ова бригада је извршила хапшење у срезу 
колубарском 46 ~оуди и жена и одвела у срез тамнавски у село ЈЭЈ
бучје. На челу ове бригаде био је поручник Младен Ивановић2? .. 

17 Исто, 5. V 1944, копија власништво Сретена Читаковића. 
18 Исто, 17. IV 1944, коnија власништво Сретена Читаковића 
19 АС, стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског 

Бабајић, стр. 183. 
~о ОК-а Аранђеловац, 11. V 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковића. 
:U АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горља Топлица, стр. 96. 
:12 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Цветановац, стр. 102, 103. 
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Четничка летећа бригада, која је требало да изврши хапшења 
у целом ореэу колубарском, није имала податке кога треба хапсити 

• 
па Је одржала састанке са истакнутим четничким сарадницима у 

Горњој Топлици и ЈЪигу и nосле тога хапоила у Славковици, Кадниој 
Луци, Велишевцу, Берковцу, Струганику и Ракарима, па онда у 
Бабајићу, Цветановцу, Дучићу, Јајчићу и Бошњановићу. 
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Ево сnиска ухапшених:2~ 

Из Велишевца: 
Влајко Обрадовић, сарадНIИК НОП-а; 
Младен Аруновић 
Из Славковице: 
Душан Иконић, сарадник НОП-а 
Рајко Стевановић, симпатизер НОП-а 
Никола Спасојевић 

Тихомир Ч. Смиљанић, сарадник НОП-а 
Десимир Којић 

Драгослав fiајић 

Момчило Даничић, симпатизер НОП-а 
Милан Смиљанић, сарадник НОП-а 
Из Кадние Луке: 

Јоксим Милошевић, симпатизер НОП-а 
Миливоје Тодоровић, симпатизер НОП-а 
Из Берковца: 

Драгослав Радовановић, сарадник НОП-а 
Ранко Ковачевић, сарадник НОП.а 
Радивоје Радовановић Шваба, симпатизер НОП-а 
Грујица Игњатовић, симпатизер НОП-а 
Радослав Игњатовић, сарадник НОП-а 
Из Ракара: 

Светислав У скоковић, сарадник Н ОП-а 
Наталија Уококовић, сарадник НОП-а 
Ружица У скоковић, симпатизер НО П-а 
Из Стругаиика: 
Јанко Николић, сарадник НОП-а 
Богдан Николић, симпатизер НОП-а 
Драгољуб Милутиновић 
Из Дучића: 

Љуба Зекић, сарадник НОП-а 
Јеэдимир Деапотовић, сарадник НОП-а 
Крста fiировић, сарадНIИК НОП-а 
Велимир Пешић, симпатизер НОП-а 
Сима Пешић, сарадник НОП-а 
Никола Вићентијевић, сарадник НОП-а 
ЈЪубинко Милошевић 
Миломир Матић, сарадник Н ОП-а 
Драгослав Миловановић fiepecлo, сиМIПатизер НОП-а 

23 Исто, стр. 104 105; Дучић, стр. 30. 



Милојко Вићентијевић, сарадник ПОП-а 
Војислав Вићентијевић, симnа11ИЗер ПОП-а 
Светислав Десnотовић, сарадник ПОП-а 
~лован Rировић 
Чедомир Rировић 

Из Бабајиliа: 
Милош Остојић 
Аца Хинић 
Станиша Лазовић сарадник ПОП-а 
ЈЬуба Радисављевић, симпатизер НОП..а 
~ла Јосиповић, СИМ!Патизер НОП-а 
Бранислав Јанићијевић, симпатизер НОП-а 
Михаило Вукајловић, симпатизер НОП-а 

Из Бошњановића: 
Цаја Николић, сарадник НОП-а 
Станија Николнћ, сарадник НОП-а 

Из Цветановца: 
Жија Фил1mовић, симпатизер НО П-а 
iЬубинко Филиповић, сарадник НОП-а 
Велимир Томић 
Милан Томић 
Светозар Даничић, симпатизер 

Из Јајчић.а: 
Обреннја Милићевић, сарадник НОП-а. 

Приликом овога хапшења у Струганику се окупило око 150 
сељака који су отишли у Попадић код четничког команданта Реље 
Додера да би интервенисали да се пусте ухапшени људи из Струга
ника. Приликом проАаска кроз Попадић Михајило Пауновић је рекао 
овој групи сељака из Струганика за оне затворенике ,,да су они за
јазили поток". А Реља им је рекао "да су Струганичани организовали 
његово убиство" и претио је да ће из Струганика обесити на 
ћуприји двадесеторицу као и да ће их све узети за таоце. Група се 
вратила у село без успеха у својој 1\шсији'~4. 

И група од 50 људи из Берковца покушала је да интервенише 
код Реље Додера за затворенике из свога села, али кад су чули како 
су прошли Струганичани они су одустали, сем двојице, Лике Обра
довића и Боривоја Николића који су ишли код Реље Додера и овај 
им је обећао да ће ухаnшени бити пуштени. Село Берковац је при
купила 60 no~ca који су гарантовали за ухапшене те су тако и 
пуштени:2s_ 

У Горњој Топлици приликом хапшења Наталија Ускоковић 
из Ракара хтела је да се поздрави са својом петогодишњом кћерки-

r.4 АС, Стенографске белешке мемоа2ске грађе среза колубарскоr, 
Горња Тоnлица, стр. 99. 

25 Исто, стр. 99 1 ОО. 
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цом, но четници јој rнису дозвоЛЈИли, а четнички руководиоци из 
овога краја иронично су се смешкали па им је Ната на то одгово
рила "кад мене веће терате", ево вам и моје дете, убите га, наситите 
се убијања!"36. 

На nролазу кроз Врачевић за Тамнаву четници су yxwnneнe 
задржаЛ!И код куће Мите Обрадовића. После њиховог проласка У 
селу су се чули различити коментари. Је.д;ни "шта је тражио Крста 
fiировић као богат домаћин и шта му је требало да има везе са пар
тизанима". Дpyrni су говорили: ,.значи да се партизани боре за пра
ведну и поштену ствар кад их nомажу овако вићени људи као што 
су Крста fiировић, Љуба Зекић, Јанко Николић, Душан Иконић и 
други, који су угледни домаћини и поштени људи". Сва дотадашња 
четиичка проnаганда, да се у партизанима налазе пропалице, бескућ
ници, мангупи и нерадН1ИцИ била је уствари овим хаnшењем и апро
воћењем домаћина-симпатизера и сарадника НОП-а из читавог колу
барског среза раскринкана27 • 

Ова група ухапшених опроведена је, преко Дучића и Враче
вића, у Јабучје, где су четющи говорили да су ово заробљени Парти
зани. А сељаци су се nитали па где им је оружје и како су овако 
обучени и откуд им торбе са храном. У Јабучју су задржани око 
седам дана, а потом су пуштени уз писмене гаранције добијене из 
свих села одакле су били ови ухапшени. Док су били у Ј абучју 
сељаци су им :доносили храну и била је тако добра и обилна да су 
се хранили добро, а на основу тога се закл.учује да су СИМIПатије 
народа биле на страни ових ухапшених:зв. 

Кад је реч о овом хапшењу четници нису имали подршку од 

поштених људи који су још увек били на њиховој страни, напротив, 
они су их осућивали за овакве поступке. Један старији ратник је 
рекао "ја сам ратовао седам година, нисам гонио људе из кућа тућим 
кућама нити сам нарећивао да се прimремају ручкови и ·Вечере ... 
Али ви гоните наше људе који ·су са мном били на солунском фронту""D. 
Али и то је било узалудно за ове окореле зликовце, јер су они и даље 
настављали по своме да прогоне и муче сопствени народ народ 

који се бори против окупатора. 

Овим хаnшењем четници су себи више штете него ·користи на-
• • • • 

нели, Јер су хапсили наЈугледниЈе и наЈвише цењене људе у срезу ко-

лубарском, мећу којима и приличан број имућних сељака. Ова хашпе
~а уместо страха код сељака донело је још више симпатије за НОП, 
Јер су сељаци говорили: "Па кад су са комунистима Крста Вировић, 
Љуба Зекић, Јанко Николић, Душан Икоиић и други онда значи да 
је ствар за коју се боре партизани поЂiуно исправна и правилна". 

::в АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветаllовац, l::'rp. 106. 

~7 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Горњи Мушић, Боговађа, стр. 20 21. 

28 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Цветановац, стр. 107 108. 

29 Исто, C'I'P· 106. 
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Четиици су ово хаmттење извели тако из два разлога: прво, до

воDењем "летеће бригаде" са стране, да тиме задају већи страх; друго, 
об 

.. 
да nретставе локалне четнике и њихове старешине као "т оже nри-

јатеље nохапшених, што се види и из тога да су четнички команданти 
Нинковић и Гараган ишли за похалшеном колоном и nретстављали се 
као "тобоже" нмхови заштитници, говорећи да ће их они ослободити 
и да не треба да се плаше и брину за живот. Да су Гараган и Нинко
вић заиста желели добро ухаmпеним, моrл.и су их одмах у почетку 

пустити кући, као што су пустили без ичијег одобрења Крсту Б.иро
вића, његове синове и неке другезо. 

Поводом масовног растурања летка ОК-а Ваљево у ноћ 5/6. маја 
1944, осим хапшења које су извршили четници преко "летеће бригаде" 

• 
из среза тамнавског, уследила су и хапшења КОЈа су вршили четници 

и жандарми са територије среза колубарског о чему пише секретар 
ОК-а Ваљево Мика Милосављевић у свом извештају од 31. маја 1944. 
године: ,,После масовног дељења нашег летка жандарми и четници су 
отерали неке наше људе у Мионицу, где је долазила специјална поли
ција из Ваљева и вршила истрагу употребљавајући методе управе 
града. Али нису ништа добили"Зl. 

Збор у Л1mама у селу Мионици четници су одржали ·поводом 
растурања летка у ноћ 5/6. маја 1944. на коме су говорили Милић Бош
ковић и СлаВЈКо Рашевић углавном против комуниста и њихових са
радника. Том приликом Славко Рашевић је држао голу каму у зубима, 
показviући народу шта чека оне за које се утврди да раде за парти
зане. Четници су живели у уверењу да су ликвидирал.и партизане у 
овом крају, да ту више никога нема, те им је ово масовно растураље 
летка било непријатно изненаћење. Мећутим, народу је то улило по
верење и наду да ће скоро доћи слобода:Ј:!. 

Четници су се користили свим сред(;'[·вима у борби против 
HOJI..a, па су се, измећу осталог, служили и са подметањем лажних 
писама и узимали на одговорност оне којима су то подметали а о 

којима ови људи нису ништа знали. Тако су у Горњем Myumћy 
vхапси.л:и Драгољуба Живковића, Милорада Стефановића и Јордана 
Чита·ковића из Пепељевца, затим из Врачевића Михаiила и Софију 
Крговић и Светолика Жујевића. Ухапшене ·су толико тукли и 
да су ови били принућени да признају да су један другоме nредавали 
писма која стварно нису ии постојала3з. 

Скоро свакодневно четници су патролнрали rno селима Колу
баре тако да би код својих виших команданата оправдали своје за
државање на овој територији, јер су ое плашили и избегавали да иду 
на фроитове, ·да се боре против партизана. У жељи да доћу до неких 
података о раду наших сарадника покушавали су да се представе као 

30 Исто, стр. 110. Љуба Зекић из Дучића био је члан КПЈ. 
31 ОК-а Аранђеловац, 31. V 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковића. 

з~ АС, Стеногr>аФске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Мионица, стр. 193. 

33 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горњи Мушић, стр. 40 41. 
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партизани. Тако су једном nриликом ноћу дошли, њих двадесетак, 
мећу њима и једна жена претстављајући се као партизанка. Тражили 
су везу са илегалним политичким радницима. То се догодИло у кући 
Бошка Пауновића, одборника НОО-а, али нико од укућана није насео 
тој провокацији, јер се нису јавили по утврћеном знаку, а уз то су 
оценили и њихово понашање34. 

Такоће и у Цветановцу код Драгомира Даничића, једне ноћи, 
дошла је четничка патрола и претставила се да су партизани и питала . 
кога од четничких сарадника треба убити. На то је Драгомир нарећао 
имена свих четничких сарадника, али кад се касније уверио да су то 
били четници Драгомир је nобегао у Ваљево код љотићеваца, пошто 
је из првог светског рата познавао лично Димитрија ЈЪотића и Маса
ловића. И тамо једном приликом када је рекао ,.да хоће да се удруже 
љотићевци и комунисти ла да помлате ове четнике добро би било" 
љотићевци су свукли Драгомира и босоrа у rаћама и кошуљи нају
рили кућизs. 

У Горњој Топлици у кафани Веље Жиловића на једној игранци 
увече где је било и четника, под сто, за којим су седели напредни 
омладинци мећу којима је било и два члана СКОЈ-а, подметнуто је 
лажно писмо. Четници и њихови пријатељи дали су Градимиру Ми
лићу, шеrрту код ЈЪубисава Милића, да потури то лажно писмо nод 

сто где су седели ови омладинци, што је Градимир и учинио, али је 
то приметио један од ових омладинаца, те је тако четничка намера 
осујећена. Мећутим, сутрадан, после ове игранке, председник општине 
позвао је власницу кафане у којој је била игранка Ангелину Жило.. 
вић и nитао ,.какво је nисмо наћено у твојој •кафани синоћ приликом 
чишћења?" Ангелина је одговорила да јој није познатозв. 

Четнички командант Мрваљевић претстављао се да је избегао 
из Београда од полиције и покушавао је да убеди људе да он заиста 
тражи везу са партизанима, али том његовом трику нико од сарадника 

НОП-а није насео. Таквим триковима и подметањем лажних писама 
сарадницима НОП-а покушавали су да испровоцирају и открију ко 
су сарадници ноп.а, али у томе нису успева.ш37. 

Срески начелник је преко општина спроводио немачка наре
ћења за контролисање вршаја пшенице на вршалицама одрећујући 
поnисиваче, али и четници су контролисали пописиваче и тиме обез

бећивали апровоћење те немачке наредбе, као и то да не би партизани 
запалили вршалицузв. 

У сел·има су четници и њихови национални одбори одрећивали 
пописиваче уз вршалице и давали наоружане патроле за обезбећење 

• 

34 АС Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскрr, • 
Цветановац, стр. 112. 
•о 

35 Исто, стр. 114. 
36 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе с ре за колубарскоr, 

Горља Топлица, стр. 103. 
37 Исто. 
38 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Цветановац, стр. 113. 
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врша лица од евентуалног напада nартизана. Тако су савесно у(iеле
овршене количине жита да би могли измирит~ окуца:rору 

нарез, а себи потребне количинезв. 

Четници су преко својих националних одбора опроводили разне 

нарезе на домаћинство: новац, храну, вуну, муницију. Свака девојка 
је морала дати по један пар чарапа. Нарези су убирани под контро-
лом самих четника и уз љихову претљу4о. . 

Оредином јула 1944. године четници су оАржавали низ зборова 
на којима су говорили о одлуци љихове команде да треба да се из
врши мобилизација бригада, које су предвићене да ућу у четврту 
групу јуришног корпуса. Те јединице морале су у року од десет дана 

да буду у околини Трстеника на левој обали Западне Мораве. Требало 
је да се супротставе надираљу партизанских снага са тог правца. 

Велики број мобилисаних је бежао отуда са фронта и они су причали 
о ситуацији која је била лоша за четнике4I. , 

Четници су током 1944. године врло често вршили мобилизацију 
сељака, шаљући их у борбу против партизана. Тако су слали људе 
према Јастребцу, према Копаонику, према Лиму, према Дрини и 
ЗворникУ'~\ 

Преко својих четовоћа, које је имало свако село, четници су 
одрећивали сеоску стражу. Ова се смељивала свака 24 часа, а бро
јала је 3 до 5 људи. Стражу је контролисао четовоћа, а и четници 
када би пролазили кроз село. Страже обично нису биле наоружане, 
а за дужност су имале да прате и мотре на кретаље партизана и у слу

чају љиховог нанласка да их одмах пријаве, затим да чувају пругу 

од партизана. У лето 1944. године једно време у селу Јајчићу сви rpa,. 
ћани војни обвезници морали су свако вече излазити на стражу на 
пругу где су распорећивани на одстојаљу од десет метара да легну 
nоред пруге и пазе да не наићу партизани. Ако неко не би савесно 
стражарио, например, nридремао, четници би такве стражаре тукли. 

Тако, например, у селу Јајчићу тукли су Јьубу Гавриловића, Миленка 
Илића, Бурћа Ивановића, Милана Јанковића, Јьубу Арсенијевића, 
Милету Маринковића, Драгољуба Јанковића због тога што су заспали 
на стражи4з. 

Своју пропаганду четници су углавном проводили кроз одржа
ваље зборова, на које су позивали под претљом да ће бити стављен 
под нож ко се не одазове позиву. На једном збору у Бабајићу где су 
морали бити присутни и граћани из Цветановца а где је говорио шеф 

39 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горљи Мушић, стр. 33. 

40 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, 113. 

41 АС, стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Рајковић, стр. 162 163. 

41 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, стр. 111. 

43 Исто, стр. 113-114. 
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четничке nропаганде звани "Стиб", говорено је како су партизани 
потучеии на Јастребцу, да од њих нико није остао жив, а мећутим, 
имали смо пода11ке, да су четници из борбе бежали44. 

У Бошњановићу, јуна 1944. године, на четничком збору говорио 
је Нещко Недић, командант rрупе корпуса о тобожњим четничким 
усr~есима у борбама против партизана, те је истакао nотребу ступаља 
у четничке јединице. Затим је говорио о подрпщи четницима југосло
венске краiЬевске владе у Лондону и савезника Америке и Енглеске, 
као и да ће скоро ослободити земљу од Немаца. А највище је говорио 
против партизана и оних који их помажу, претећи свакоме ко би при
хватао и nомагао nартизане. А на једном другом збору, такоће у Бош
њановићу, nоред осталих, говорио је и свештеник из Маркове Цркве 
Ж:ивота Даничиh, који је рекао .,како је имао nрилике да се осведочи 
у то да тело nогинулог четника мирипrе миром, а да тело nогинулог 

nартизана смрди"45, 

У ЈајчИfiу четничке зборове је углавном одржавао Гараган. 
Главни задатак је био да изврши мобилизацију људства и да прикупи 

храну4б. ·. 
У лето 1944. године четници су лооштрили свој терор, с обзи~ 

ром да им се власт ове више измицала испод руку, а непОСЛУЈПНОСТ 

народа је расла из дана у дан, па су тако губили и оно мало утицаја 
што су имали, док је углед и симпатије за народио-ослободилачки 
nокрет растао. То све доводило је четнике до беснила, те су се СЛ\'· 
жили свим могућим средствима да присиле народ на извршење љихо
вих нареЬења. 

Једном приликом четници су, преко команданта среза, заказали 
збор у Горњој Тоnлици, па како овај збор није успео, то су четници 
послали своје троЈке по селима од куће до куhе да дотерају народ на 
збор. Променили су место. одржавања збора, уместо да се одржи у 
Горњој Топлици, ,како је првобитно заказано, одрећено је да се збор 
одржи на Разбојишту и то ноћу у 12 часова. Четничке тројке ишле 
су од куће до куће и гониле народ на збор. Тада су претили стрељаљем 
и клањем оних који се не одазову на овај збор на који су морали ићи 
сви из куће који могу да ходају, јер су четници говорили да кога 
наћу у кући за време збора да ће бити заклан. 

На збору је говорио Милић Бошковић, чији се говор састојао 
само у nретњи да ће убиm и заклати оне који се не покоравају чет
ничким нареЬењима и оне за које се установи да сараћују са парти
занима. На том збору четници су прочитали пресуду о стрељаљу Ми
лојка и Љубинке Јефтић из Попадића због сарадње са партизанима. 
Пресуда је била већ извршена. Говорили су да су стрељали Милојка 
због тога што је nримао партизане, а његову супругу зато што је ку
вала и сnремала ручкове партизанима 47. 

44 Исто, стр. 112 
45 Исто. 
46 Исто, с1р. 113 
47 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Горља Топлица, стр. 105 106. 
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У писму Сретена Читаковића од 24. јула 1944, измеЬу остЗАоr 
пише: ,,што се тиче ситуације она се није изменила у нашу корист и 
nоред тога IIПO су четничке снаге сасвим мале, ситуација се погоршала 
на нашу штету ... nоред осталог и Јеватаље једног од петорице који 
су отишли за Ш(умадију, МТ) и љегово признаваље куда је nрошао ... 
и одмах је одао склониште" које је било изграЬено у шуми Михајила 
Остојића из Бабајића•в. 

Преко територије среэа колубарског за одред у Шумадију од
лазили су са територије целог округа ваh.евског уКh>учујући и Ваh>ево. 
Тако је и гимназијалац Бока nошао у бригаду, али је касније дезерти
рао и био ухваћен од четовоће у Дудовици. Бока је одмах nризнао све 
IIПO је знао и довео четникс у шуму Михајила Остојића из Бабајића у 
Кацапи измећу Бабајића и Дучића где је било наше склониште, а у 
чијој изградљи је учествовао и Бока. Читаковић Сретен у свом изве
штају од 28. јула 1944. nише "у склоништу је било следеће: 1) ХИЈЪаду 
табака хартије и индига; 2) Историја СКП (б); 3) једна кљига Лењи
нова ... 4) један комплет тема за курс. Ове ствари морали смо сместити 
у то склониште, јер склониште где нам је била техника било (је) уrро
жено". То је реч о склоништу за технику у шуми Милорада ФИАИПо
вића у Цветановцу. Даh>е Читаковић каже ,,после Бокине издаје оn
станак на овом терену је био тежак"49. 

У лето 1944. године на нашем терену ситуација је била тешка 
.,без обзира што су четничке снаге мале" каже у свом извеiiПају 
члан ОК-а Ваh>ево Демид Сретен Читаковић, јер је округ ваљевски 
.,главна четничка база". Даље Читаковић пише .,како се наша војска 
не креће по овом терену да би ми (мисли на ОК и среска партијска 
поверенства) и народ имали заштиту то смо приморани да наш рад 

и наше кретаље обавh>амо на сасвим конспиративан начин". Па и 
.,овакав начин рада и кретаља не може да буде непримећен. Када 
будемо примећени настају потере, претље нашим пријатељима итд . 
. . . Једина снага која може да измени ситуацију јесте наша војска"50. 

После ликвидације двојице четничких сарадника у селу Јајчићу 
четници и љихови сарадници припремали су се за освету, nооштрили 

су контролу терена и обавештајну службу на територији цветановачке 
оmптине. Сестра стрељаног Адама Остојића из Јајчића Савка Велима
новић из Цветановаца и супруг јој Милош Велимановић и до тада 

• • 
активни сарадници четнички, сада су ЈОШ активниЈИ и траже од чет-

ника да се казне сарадници nартизана51. 

Крајем јула 1944. у село Бошњановић сјатили су се бројни чет
ници. Дошао је Гараган са својим одредом, Мрваљевић са четом 
окружне четничке nолиције, четнички командант среза колубарскоr 
Иван Стеnановић са својом четом; Часлав Протић, четнички функцио-

48 АС, ОКВ, бр. 91. 
49 ОК-а Аранђеловац, 28 VII 1944, копија, власништво Сретена Чи

таковића. 
50 Исто. 
51 Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Цве

тановац, стр. 121. 
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Jiep четЮIЧке команде; Жика Кандић, члан срескоr чеrничког штаба; 
иследннк Милутин Бокић, агент опецијалне полиције. Ова четничка 
груnа руководИЛаца сместила се у кући Милана Мијаиловића. Позвали 
су четнички национални одбор из села Цветановца. После ових дого
вора уследило је xamueљe 26. или 27. јула 1944. и то: 

Из Цветановца: Гвоздена Даничића, Милорада Филшювића, 
Исаила Бранковића и Милана Томића и одвели их у Бошљановић У 
кућу Милана Мијаиловића. Суtрадан су ухапсили и Милутина Фили
nовића из Цветановца. 

Из Бабајића су ухапсили: .!Ъубу Радисављевића, Војка Сајића, 
Велику Сајић Тицу, Милутина Јанићијевића, Миодрага Вуксано-
вића, Милана Аврамовића. 

Из Велишевца: Влајка Обрадовића, Драгана Јовановића, Вита
мира Радисављевића и Стојадина Аруновића. Тражили су и Михајила 
Ралисављевића, али није био код куће. 

Из Јајчића: Радивоја Маринковића, .!Ъубу Гавриловића, Мил,ка 
Ј оксимовића и Драгослава Веселиновића. 

А 29-ог јула из Цветановца су ухапшени: Милан Пауновић, Бош
ко Пауновић, Боривоје ФиЛИ11овић и Радиша Филюювић, а сутрадан, 
30-ог јула, су ухаnшени из Цветановца Радован М. Кустурић и Свето
лик-Лика Митрић92, 

Из Горљег Мушића су ухаnшени и отерани у Бошњановић: 
Цвеја Живановић, Лика Алексић и Милорад Читаковић53. 

А са територије оnштине мионичке ухапшени су и одведени у 
Бошљановић Младен Никић из Санковића, члан КПЈ; Миливој Марић 
из села Мионице, члан КПЈ; Александар Дрnић из Бурћевца и још 
четири човека су yxamueнa, али имена нису утврћена. Сви су пуштени 
после саслушаваља и батинаља сем Младена Никића који је стрељанм. 

Милан Пауновић, члан СКОЈ-а у својим сећаљима каже ,.од 
ухаnшених nрво је доведен на саслушаље Исајило Бранковић ... nосле 
пола сата позвали су ме на саслушаље ... nитали су ме одакле сам, 
колико имам земље и када сам рекао да имам пет и по хектара, онда 

су ми рекли ,,А шта ће теби комунисти?" Ј а сам на то рекао да не 
знам ни ко су ти људи. После тога ме је Бокић nитао: ,Дознајеш ли 

ти Сретена Читаковића, Миленка Топаловића и осталу груnу?" Ја сам 
рекао овако Сретена Читаковића познајем од пре рата, јер је радио 
у застуnништву .,Сингер" шиваћих машина. За друге сам рекао да их 

не познајем. Питао ме је: зар им ниси носио хлеб у Садовац? Рекао 
сам да нисам. Кад сам то рекао ударио ме је некомrко nута у груди. 
Био сам пао. Цале Протић ме је ухватио за косу, подигао и рекао: 
Ми све знамо. Знамо ми за СКОЈ. Рекао сам да не знам шта су то 
скојевци. Онда је Цале Протић рекао Курћуби и Ландари (четници-

-

5~ Исто, стр. 121 122; Бабајић, стр. 190. 
53 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске rрађе среза колубарскоr, rо-

рњи Мушић, стр. 40. · 
м АС, Стеноrрафске белешке мемоарске rрађе среза колубарскоr, 

Мионица, стр. 193. 
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ма): постуnите по вашем. Почели су ме тући, а Цале је викнуо на је.А; 
иог: идите .и доведите Исајила Бранковића. Кад је Исајило дошао у 
собу где сам био саслушаван, Цале му је рекао: ВИдиш Бранковићу 
овај не зна о томе ништа. А Исаило се окренуо мени у лице и рекао: 
знаш кад смо били у Садовцу под грмом са Сретеном Читаковићем, 
Миленком Тоналовићем, Васком (Миливојем Гајићем) и Миком (Мика 
Милосав..ъевић). Знаш да је са нама био и Бора ФиЛ!иповић. Ја сам на 
то рекао: Исајило, ти ако си био ја нисам и не знам о томе ништа. 
У том су довели Радишу и Бору ... ударили су им по два шамара и 
казали Исајилу: говори им у Л!ице истину да су били са вама. Радmпа 
и Бора су рекли: ми нисмо били, а ти Исајило ако си био немој нас 
везивати. Исајило је тада пред нама загрлио Цала Протића, п..ъеснуо га 
руком по рамену и рекао: ти си ми отац, спасао си ми живот. Дај једну 
тројку, ја знам где је Сретен, Миленко и Васко и можемо их одмах 
похватати. На то му је Цале рекао: Не треба, :предаће се они сами. 

Након тог саслушаља следило је и друго саслушаље све истог дана, 
30. јула 1944. године каже Милан Пауновић па наставља: Исајило 
је рекао и за Леку да зна о раду о:о.1ладине, али је и овај одбио да 
призна. "Поново су саслушавали и тукли Милана, Бору и Радишу. 
Нису признали. Милан Пауновић каже: "У пролазу из собе где смо 
били ислећивани па кроз оџаклију видео сам Милутина Филиповића 
како лежи на бетону у једном углу оџаклије онесвешћен и да га по

ливају водом"ss. 

Да..ъе Милан каже :,.У ноћ из:-.1ећу 30/31. јула 1944. улазили су 
четници у собу где смо били затворени са списком у руци и прозивали 

поједине ухапшене дру.гове. Тако су прозвали Радивоја Маринковића, 
Мюька Јоксимовића и Јьубу Гаврнловића, сва тројица из Јајчића. 
Радивоју Маринковићу су наредили да се скине ... и остао само у 
вешу. Рекли су му да веже своје ствари, на шта је одговорио: нећу да 
их вежем и не требају ми ... после чега су свезали Радивоја ставили 
му руке на лећа и негде одвели. После три-четири минута чуо се 

пуцаљ из пушке и ми ухапшени смо мислили да је Радивоје убијен ... 
После овога је изведен Јьуба Гавриловић и Ми..ъко Јоксимовић на 
исти начин ... Нису враћени код нас у собу ... ујутро су пуштени, 
пошто су пре нас били ухапшени, тучени, ·премлаћени, мучени и са
слушавани". 

А Радивоје Маринковић о своме хапшељу, тучи и малтретираљу 
каже: ,,После саслушаваља Милутина Филиповића и љеговог бати
наља позвали су ме у другу собу на саслушаље. Изашао сам у оџаклију 
где сам видео Милутина Филиповића свег крвавог и згрченог на 

nоду ... Питали су ме да ли сам у партизанском одбору ... зашто је 
Адам nогинуо". Радивоје је увек одговарао да није, да не зна и томе 
·слично, већ према nитању. Тукли су га мотком и немачком бомбом 

са дршком. "На другом саслушаљу ударио ме је Цале Протић, каже 

• 

55 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, стр. 122-125. 
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Радивоје, и рекао: водите га у собу где су они за стрељаље •.• Ту сам 
видео све наше затворенИЈКе . . . Кала ме је спроводио (Иван Стеnа
новић) .рекао ми је, уколико не признам, да ће ме заклати, показујући 
ми каму ... После nет минута дошли су четници са цедуљом, прозвали 
су ме и рекли да устанем. Тражили су од мене да скинем одело, остао 

сам у вешу, тражили су да свежем одело, а рекао сам не треба ми 
одело, нећу да га везујем. Пошто ме је ударио свезао сам одело ... а 
мени је завезао са конолцем руке на леЬа и без одела дотерао у 
канцеларију где сам био саслуша1шн. Тражио је да nризнам ... немам 
шта да признам ... после тога су ме ·истерали напоље где је било двори
ште пуно четника. Истерали су ме необученог само у доњем вешу 

и сви су обилазили око мене и питали зар нећеш да лризнаш? Кад 
су чули да не признајем ништа један је рекао: водите га на стрељање, 
а други је I!IИтао: је су ли готове раке! lieкo је одговорио: Јесте мала, 
а велика још није. Неко је добацио: гоните оног малог на с'Грељање 
кала је готова рака. Одвели су једног малог човека везаног у воћњаку 
испод куће и чуо се луцањ. Кад су се четници вратили и rралортирали 

• 
команданту да су извршили задатак командант Је рекао: гоните и 

овога, локазујући на меие каже Радивоје. А кад су га одвели у воћ
њак олет су nитали: зар олет нећеш да лризнаш, говори!" И тада је 
Радивоје одговорио "Немам шта да говорим na да имам и стотину 
живота"56. 

Тако је то мучење и батинање ових ухалшених трајало, али је 
• • • 

на крају Један део ухалшених nуштен са лретњом да не смеју причати 
• 

да су мучени, а други део Је задржан. 

Радивоје Маринковић о лошем држању Исајила Бранковића 
каже: " ... довели су ноћу Исајила Бранковића, који је nред свима 
нама (у ·вајату) изјавио да је све признао, као и да су му четници 
обећали да ће старије из Цветановца побити, а омладинце пустити". 
Још Радивоје .каже: "Док сам био у овом вајату слушао сам мучење 
на саслушавању, које су четници спроводили над овим нашим друго
вима. Били су мучени, тучени до бес вести, а затим водом nоливани". 

На крају овог великог хаmпења, после велике rортуре, мучеља 

физичког и поихичког кад четници нису усnели да сломију код ових 
људи борбени дух, оданост ослободилачкој борби, сем •код Исајила 
Бранковића, бесни због тога као коначна одлука је стрељаље целог 
илегалног Народноослободилачког одбора села Цветановца: Милорада 
Филиnовића, Радована Кустурића, Бошка Пауновића и Лике Митрића; 
као и члана КIШ из Санковића Младена Никића. То је извршено 
31. јула 1944. године. 

Исајило Бранковић је остао у четницима и добио I!IИШТОЉ, а 
ослобоћењем нашег краја CTYifiИO је у НОВ, али је и отуд дезертирао. 
Док је био ск.ојевац извршио је проневеру новца nрикуnљеног за НОП, 
па му је Војни суд у Ваљеву за све то што је nочинио судио и на 
смрт осудио. 

56 исто, с.-тр. 125 127. 
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Од сарадника НОП-а овде се лоше држао само Исајило Бран
ковић. Према казиваљу ових наших сарадника који су хаmпени 
Милан Томић, из Цветановца, који није био сарадник НОП-а, је та
коће одиграо неку улогу, јер је и он био ухапшен тада, али се тамо 

• 
кретао као сл.ободњак. Миодраг Филиповић fiића каже да му Је 
Милан Томић тада казао ,.Исајило је одао све и твој отац Милорад 
тешко да ће извући главу"s~. 

Ово четничко хапшеље наших сарадника, саслушаваље, зверско 

мучеље и батинаље до бесвести, које је завршено стрељаљем илегал
ног НОО-а села Цветановца и члана КПЈ из села Санковића изазвало 
је гнушаље мећу сељацима, не само села у општини цветановачкој 
него и читаве шире околине, где год се о томе сазнало. Тако је Живко 
Пауновић, иначе познат као угледна личност у селу Цветановцу, 
изгрдио у својој кући Жику Кандића и Милутина Бокића, говорећи 
им да су побили најбоље људе у селу и да су са тим појачали мржљу 
народа према четницима, као и да се такав љихов рад може упоре

дити само са разбојништвом. Овај иступ Живка Пауновића чуо се у 
целој околиниsв. _ 

После стрељаља НОО-а у Цветановцу четничка окружна поли
ција дошла је у Велишевац код Лазе Радовановића и поново су ухаn
сили Влајка Обраловића, Стојадина Аруновића, Драгана Јовановића, 
Витомира Радисављевића и Михаи_\а Радисављевића. На саслушаљу 

• 
им Је речено: ви вшпе у селу не можете остати и ако се ма шта деси 

ви ћете бити побијени", па су под тим условом и пуштениsэ. 

Истина је да је била мучна ситуација у срезу колубарском после 
ових четничких зверских недела почиљених у Бошљановићу и Цвета-

• 
новцу, али Је истина и то, да ми под таквим терором и таквим стра-

хом који су четници даноноћно уливали народу у главу, народ није 
поклекнуо, а веру у победу НОП-а нису могли поколебати, јер је nо
беда већ била на видику, што су и сами четници морали већ видети, 
па их је то још и више доводило до беса. 

О ситуацији на терену среза колубарског у своме писму, од 
30. августа 1944, Павлу (Душану Петровићу Шану) Аемид (Сретен 
Читаковић) пише ,.Ситуација на овом делу нашег округа нимало се 
није изменила. Батине, претље онима који нам дају храну свакодневна 
је појава. Поред овог терора четници са својим лажима иду тако да
леко да су на збору у Бошљановићу на коме је било nрисутно око 
400 људи говорили да су команданта цветановачке оmптине (Животу 
Лазаревића, ковача) убили зато што је одржавао везу са комунистима 
и што је прикупљени новац за четнике давао нама. Мећутим, тај љи
хов командант није нас ни видео, већ су га убили из личне мржње 
која је постојала измећу команданта села и једног четничког офици
ра. Истога дана када су држали збор у Бошљановићу држали су и у 

57 Исто, стр. 127 129. 
58 Исто, стр. 132. 
59 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Бабајиh, стр. 132. 
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Г. Топлици који је био слабо nосећен. Зато су четници били љути и 
наредили да сељаци морају доћи на :mop у 2 сата после пола ноћи. 
Из овога <:е види колико је народ за четнике, јер тамо где нису 
клали и реће батинали народ их не слуша, а овамо где је радила 
кама и где ради батина народ мора да слуша њихове лажи"во. 

Током 1944. године све до ослобоћења овога краја на терито
рији Брежћа и Горњег Лајковца четници су били господари. Нацио
нални четнички одбор био је власт која је обезбећивала спровоћење 
нарећења окупатор<:ке сре<:ке власти, извршење четничких нарећења, 
сnровоћење <:вих нареза, контрола вршаја као и мобилизација људства 
за четиике. За борбу на Мравињцима у априлу 1944. четници су уз 
батине мобилисали људе да би зауставили надирање партизанабl. 
Слична <:итуација је била и на територијама општине у Крчмару, 
Рајковићу, Боговаћи и Марковој Цркви. 

Приликом надирања наших јединица и ослобоћењем терито
рије среза колубарског четници су при повлачењу говорили да пар
тизани чине велика недела, да кољу, убијају, силују и да људи не 
треба да их сачекују код кућа, него да треба да <:е nовлаче исnред 
четничких јединица. Било је и заведених који су то поверовали, али 
се народ није дао преварити. V Рајковићу приликом повлачења чет
ници су убили Тихомира Спасојевића из Рајковића, на месту званом 

Котлине, зато што им је казао: ,.где бежите, ето наших од,реда који 

су стигли, баците пушке и хајдете у наше одреде". Убио га је Јован 

Танасијевић из Рајковића брат Цигин~'2. 

Покрајински комитет Комунистичке партије Југославије за 

Србију у свом писму свим партијским организацијама 1. сеш·ембра 
1944. пише ,Достављени су моћни темељи нашој новој држави. Нема 

те силе .која их може уништити, јер је љен највећи непријатељ, фапrи

стички OKY'flaтop на издисају. То нам гарантује јединство народа ос

тварено кроз народноослободилачку борбу, наша славна Народно

ослобод,илачка војска и партизански одреди Југославије и наши 

моћни савезници Совјетски Савез, Енглеска и Америка. Издајничка 

душа наших унуzрашњих непр~јатеља у Србији Неднћ, Лютић и 

Дража Михаиловић и других није могла да затрује душу народа Ср

бије који одбија пут rраћанскоr рата у -који га гурају издајници Недић, 

1Ъотић и Михаиловић ... Један једини пут којим иде народ Србије 
јесте народноослободилачки покретвз. 

во ОК-а Аранђеловац, 30. VIII 1944, копија, власништво Сретена Чи
таковића. 

61 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Рајковић Брежђе, стр. 18. 

6~ Исто, Рајковић, стр. 165; Брежђе, стр. 19. Цига Танасијевић иста
кнути четник. 

вз ОКВ, 1. IX 1944, копија, власништво Сретена Читаковиhа. 
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4. ДЕЛАТНОСТ СРЕСКОГ ПАРТИЈСКОГ 

На новоформираном партијском поверенству стајаАИ су крупни 
и тешки задаци, али уз nомоћ ОК-а Ваtоево, руководство је успешно 
деловало илегално све до ослобоћеља овога краја, а nотом наставило 
nод легалним условима. 

Период од непуних девет месеци, јануар септембар 1944. го-
дине, давао је довоtоно могућности да ово руководство доће до из
ражаја у своме деловаљу. И то руководство је, као целина, као колек
тивно руководство, успешно деловало и извршило поставtоене задат-

• • • 
ке, изузев што НИЈе успело да С'ГВори nартизански одред на СВОЈОЈ 

територији. У временском периоду април мај 1944. били су најбоtои 
. услови за формираље одреда, али је недостајало једно језгро, једна 
· мања војна јединица, која би окупtоала tоудство и водила борбу са 

непријате!оС'Ким формацијама које су тада деловале на овом терену . 
Мећутим касније све је маље услова било за оствареље тог задатка, 
све до коначног ослобоћеља овога краја када је омладина, и не само 
омладина, среза Колубарског похрлила у редове бораца за слободу 
своје домовине и дала видног учешћа у томе. 

У писму секретара ОК-а Ваtоево, Мике Милосавtоевића, од 13. 
фебруара 1944. године каже се да треба .. на терену посветити већу 
пажљу tоудима који одскачу од осталих било у раду и сл. тако да 
би их теоретск,и уздигли 11 за кратко време повукли у илегалност. 
Ово важи како за старије тако и за омладинце. Уколико неки од 
таквих буде угрожен одмах их по моrуliству повући у илегалноств4, 

У илегалним условима за политички рад на терену секретар 
ОК-а Мика Милосавtоевић 13. фебруара 1944. nише .. најважније сред
ство за брзо повезиваље са tоудима и селима и одржаваље онога што 
имамо јесте техника"64 • У истом писму се каже .,Вести немамо. Радио 
смо послали на оправку, јер је настрадао од влаге". Радио и остала 
техника била је смештена у склоништу које је било ураћено у шуми 
Милорада Филиповића близу љегове куће у селу Цветановцу. И док 
смо били одсу'Гни влага је продрла у склониште, те је тако оштећен 
радио апарат. У истом писму секретара ОК-а се каже да треба ,,што 
смелије приступити формираљу (партијских, МТ) актива. Јер ће се 
.\>Уди брже васпитавати и уздизати кроз активе него кроз НОО (на
родноослободилачке одборе, МТ). Дабоме да ће појединци ошасти, 
али из замељивати новим"uз. А у вези прикупtоаља муниције у том 

писму се каже .,настојте да скупите што је моrуће више пушчане 
муниције. Сваки метак узимајте ако доћете до љега"Еn. -

Одмах почетком 1944. развијен је илегални рад на територији 
среза колубарскоr, нарочито у даtоем продираљу, у ствараљу нових 
упоришта. То потврћује и секретар ОК-а Ваtоево Мика Милосавtоевић 

-

• 

64 АС, ОКВ, бр. 88, стр. 1-2. 
65 Исто, стр. 2. 
66 Исто. 
67 Исто, "'C'l""·p. З. 
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у nисму од 29. фебруара 1944. у коме се каже .,успели смо да ·продремо 
још у известан број селава. У истом nисму секретар ОК-а Ваљево nита 
другове из Шумадије .,шта је било са нашим летком. Имате ли могуh
ности да га одштампате". А затим тражи радио вести и остали мате
ријалб9. Овај летак ОК-а Ваљево послат је 16. априла 1944. да се штампа 
у Шумадијуrо. У наnомени уз писмо о овом летку пише .,у овом летку 

обра1'ИАи смо се како мобилисани-м четницима тако и добровољцима. 
Ако је неиоправно ти исправи". 

У оПIIIтини бабајиhској на почетку 1944. године политички рад
ници су наставили рад са људима са којима је веh до тада раћено . 

• 
То се састојало у појединачним и групним разговорима о политичкоЈ 

ситуацији, о стаљу на фронтовима, о раду непријатеља и ·кроз то су 
другови добијали задатке за рад на својој територији. Као основни за
датак је био: проширити наш утицај и обавестити што шири круг 
људи о стаљу на фронту како код нас тако и на осталим фронтовима, 

• 
а посебно о снази нашег покрета. Рад наших сарадника постао Је 

смелији у nроналажељу и nовезиваљу са новим људима. Наше орга
низације: НОО у Велишевцу и две скојевске организације у Бабајиhу 
и Велишевцу учврстиле су свој рад, те се љихов утицај у селу знатно 
проширио и побољшао у односу на претходну годину'll. Слична ситу
ација је била и у осталим селима где смо имали организације и упо
ришта. 

У пролеће 1944. године политички радници са овога терена 

спремили су једно склониште за технику у шуми Михаила Остојића 
у Бабајићу 3Ваној .,Кацапа". Шума је била млада, -веома густа, скоро 

те је пролаз кроз љу врло отежан за човека. Склониште 
• • • 

Је наnрављено удаљено од сва·ког пролаза и у њему Је смеш!'еН радио 

апарат, nисаћа машина и остали материјал за умножава:ње. Ово скло
ниште је коришћено само два месеца, јер је почетком јvла било от
кривено од четника. У моменту откриваља у склоништу је била хар
тија и неколико кљига и брошура, а радио и машина однеги су због 
влаге на друго место и то баш уочи откриваља. Ово склониште открио 
.ie један омладинац из Ваљева по имену Бока, који је на пролазу за 
Шумадију за одред у тој шvми преданио и једне ноћи учествовао у 
прављељу склоништа. А у Шvмадији кад је био заробљен признао је 
четницима све што ie знао. Партизани су га заробили после недељу 
дана и ликвидиралип. · 

Осим постојећих упоришта током 1944. године у Велишевцу је 
успостављена веза са Миломирем Матићем, а са Вељом Матићем имали 
CMQ. један разговор, а такоiЈе и са Милорад ом Марковићем, који је дао 

68 ОКВ, 29. П 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
69 Исто. 
70 ОК-а Аранђеловац, 16. IV 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковића. 
71 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, Ба

бајић, стр. 182-183. 
7:\ Исто, стр. 186 187. 
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нешто муниције. У Бабајићу преко Животе Лукића и Јордана Павло
вића уопостављена је веза са Иваном Остојићем, који је тада био У 
пољској стражи. Тада и на даље давао нам је муниц,ију коју је крао 
од по...ьске страже, где је и даље остао. Он је снабдевао :пиштољском 
муницијом и дефанзивним бомбама. Договорили смо се да нас обав_е
штава о кретаљу по...ьске страже по терену и да обавештава у случају 
претреса. Иван је извршавао постављене задатке7з. 

На територији општине Дучић nочетком 1944. године настав
љено је са радом са свим оним људима са коЈима је била уопостављена 
веза раније и тај рад се одвијао све преданије од стране тих активи
ста. Они се све чвршће мећусобно повезују и све чешће одржавају 
мећусобне контакте, а затим и смелије врше утицај на остале nоштене 
људе у селу. У томе су се нарочито истицал,и партијска организација 
и Народноослободилачки одбор. Током 1944. створена су упоришта 
код Крсте Iiировића, Слободана Миловановића, Милијана Добросавље
вића, Стане Јаковљевић, а навраћали и разговарали код Саве Мило
вановића, Чеде Обрадовића, Тихомира Николића, Јевте Вићентијеви
ћа, Гвоздена Матића и Милојка Рад<?вановића. Био је организован 
састанак са ондашњим председником општине Будимиром Милосав
љевићем, али до тога састанка није дошло74. 

У селу Јајчићу почетком и током 1944. постојали су и деловали 
успешно Народноослободилачки одбор и скојевски актив7s. 

У селу Бошњановићу рад се и даље одвијао и у11юришта су се 
проширивала упркос хапшењима и склањању неких сарадника ван 

места под притиском терора7б. 

Током 1944. године на терену Кадине Луке и Палежнице иле
гални nартијски радници су успоставили, поред постојећих веза, које 
је остварио Михаило ~адисављевић још и везу са Тиосавом Бурићем, 
коју је везу раније успоставио Милан Пауновић из Цветановца. Даље, 
веза је остварена са Александром fiирјанићем, који је прихватио иле
галне политичке раднике и извршавао постављене задатке77. 

У селу Ба је остварена веза са Милојем Бурћевићем, а преко 
Станимира Даничића из Цветановца. 

На територији општине Горња Топлица, као и свуда на овом 
терену, настављено је и у 1944. години са политичким радом са већ 

• 
од раНИЈе успостављеним везама, али се истовремено радило и на 

успостављању нових веза делујући политички и кроз то се долазило 
• • 

до. шире развијеног nол,итичког рада на терену. Са порастом симnа-
ТИЈа у народу за НОП четници су пооштравали свој терор мислећи 
' ' ••• • • • 

-:. .. ; ....... ~ ..... -- ~ ,.~, 

73 Исто, стр. 186. 
74 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Дучиh, стр. 29-30. 
75 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Цветановац, стр. 116. 
76 Исто, стр. 115. 
77 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Славковица, Кадина Лука, стр. 30; Ба, стр. 30. 
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да ће уопети да утуше народно расположеље. Четници успостављају 
широку мрежу својих стража, заседа и патрола да би онемоrућили 
сваку активност сарадника НОП-а. Упркос четничком терору, терору 
окупатора и осталих издајника и свим моrућим формама притиска на 
народ, утицај НОП-а је растао иако на овом терену није било наших 
јеАИНица, што би, да је било, свакако много више било моrуће учи
нити политички у овом крају. На територији ош11тине Горња Топли
Ца током 1944. године остварена су упоришта: у Ракарима код Жив
ке Ускоковић, Ангелине Ускоковић, Милице Цвејовић; у Берковци
ма код Радосава Иrњатовића; у Гуњици код Милана Богдановића и 
Гојка Марковића; у Струганику код Драгише и Миодрага Николића, 
Јеремије Николића и Живорада Р. Николића; у Поподићу код Милој
ка Јевтића, Станише Чолића Пује, Боје Савчића (наставЛ>ено; у 
Команицама код Нинка ПЗiПИћа, Миленка Живковића и Сибина Бош
ковића, Преко Ракара успоставл,ена је веза и са Светиславом Мило
савл.евићем из Велишевца7в. 

Крајем марта 1944. године Миливоје Гајић-Васко и Миленко 
Тоnаловић боравили су у кући Чедомира и Росе Гавриловић и већ из
јутра Роса је обавестила, која је тога дана била сама код .куће, да 
се група л,отићеваца, њих око 60, приближава од раскрснице са дру
ма у правцу њихове куће. Како су кућа и двориште били на видику 
л.отићеваца то није било могуће извести неnримећено повлачење, те 
су се попели на таван. Роса се сасвим храбро ·И nрисебно држала, узе

ла је метлу и чистила двориште певајући као да се ништа необично 
не догаћа, а л.отићевци у стрел,ачком строју претресали су кућу и 
зграду, али на таван се нису пели79. 

Крајем зиме 1944. године једне ноћи група политичких радНИ
ка са овога терена (секретар Окружног комитета Мика Милосавл,е
вић, члан Окружног комитета Сретен Читаковић; секретар Среског 
партијског поверенства Миленко Топаловић и чланови овога пове
ренства Миливоје Гајић-Васко и Јова Гркинић Шале) боравила 
је у кући Чедомира Гавриловића из села Ракара. Те вечери имали 
су инсталиран радио и слушали су вести из Москве. За време док 

су слушали вести са њима је био и Чедомир Гавриловић, а његова 
• • 

супруга чувала Је стражу, али Је и она повремено улазила унутра да 

чује ве~ти. У једном моменту, када је Роса била унутра, за њом је 
дошао Један четник и чуо разговор и радио унутра. Роса га је зате

кла пред прозором. То је био Драган Рафаиловић БОНТ. Он је 
запитао Росу "ко је то", а она му је одговорила Калабић. Четник 
• 
Је рекао да жели да иде код Калабића, аАи га је Роса одбила, гово-
рећи му да је Калабић л.ут и јако нерасположен и да не иде код 
њега, па га је одвела у другу кућу. Роса се вратила код nолитичких 
радника и обавестила их шта се догорило. Два друга су отишла са 
Росом и довели четника код другова. Четник је тада саслушам, а 

7
8 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Горња Топлица, стр. 94 95, 96. 
79 Исто, стр. 101. 
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rtOCAe щга је донета одлука да се стре.л,а, зато што је био активни че
тиик и што се сматрало да ће nријавити наш боравак у тој кући, 
што би зцачило уништити ову породицу. Роса и Чеда су молили да 
се ова казна не изврши, верујући да пх овај четник неће пријавити. 
На њихову интервенцију стре.л,ање није извршено, а овај четоок 

• • • 
сутрадан Је отишао код четника и приЈавио да Је видео групу nар-

тизана у шуми испод куће Чедомира Гавриловића, а касније је ре
као да је ове партизане видео у кући Чедомира Гавриловића. Том 
приликом цетницима је рекао да су партизани наоружани аутомати

ма и да сви имају кожне калуте, да имају радио 'станицу и да су у 
напосредној вези са Москвом. После овога био је ухапшен Чедомир 
Гаврнловић и њсгова супруга Роса. Прво су саслушавани поједина
чно, а затим су суочавани. Четннци су покушали да изнуде nризна
ња, говорећи једноме да је друго признало, али ниједно није ништа 
признало. Чврст став н непоколебљиво држање овог брачног пара 
довело је четникс у сумњу да ли им је четник говорио истину, јер 
је он при свакој изјави говорио дру.кчије. Чедомир и Роса издржали 
су све четничке батине н тортуру и благодарећи томе храбром др
жању били су пуштениво. 

И на територији општине Мионица наставило се са радом у 

1944. са свим везама које су постојале претходне године и преко ових 
на нове .л,уде. Упоришта су постојала у селу Клашнићу, Шушеоки, 
Вртиглаву и варошици Мноницияl .. 

Варошица Мнонпца у 1944. постала је четничко упориште. Сим
патизере н сараднике НОП-а су хапсили ,тукли и на крају, пред осло

боЬсње, скоро онсмогуhнлн свакн рад за НОП. 
У Санковпlч•. гле је раннјс ностој<Ј,\0 јако упориште НОП-а то

I>ам 1944. скоро је оi!С\IОГућсн акпш<111 рад; једва се ~югло проћи 
кроз сс.\о илегално од чстшiЧКIIХ стража н ;Јаседа. То је карактери
стичlю за терен западно о.\ Рнбшщс"'2. 

Почетком 1944. године, преко Радшюја Марннковића из села 
Јајчнћа, покуша·вано је некоАI!КО пута .~а се обезбеди долазак иле

галних политичких ра.\ннка у село Планшншу. То није било мо
rуће остварити због тога што су сваки такав покушај четници оне
могућаваАн својим стални\1 присуство\\ v П.\анншши. Веза са селом 
одржаз:ша је преко Радивоја Марннкови11~ н то с~ Миливојем Уско
ковнhем, Гру_iицом Петковнhем 11 Ннкнфором Миханловнћем, а ка
сније смо сазнали да се ту налази 11 Коча Ускоковић. Они су добија-

• 
ли пропагандни материрл 11 деловали су у селу. 

И не само преко Радивоја, всh и преко сарадника нз Струrа
ника покушавано је да се обезбеди доАазак илегалних поАитичких 
радника. Била је припремљена веза са кућом Борисава Ј6вановИћа, 

• • 

али то НИЈе остварено зато што су чспнщи увек били у селу Плани-

80 Исто, стр. 100, 101. 
81 АС, Стеноrрафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Мионица, стр. 192. 
8~ Исто, Санковић. 
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ници у моменту кад је требало да доћу илегални политички раднЈЩИ 
преко Струганика. Четници су боравили 11 у другим селима али су 
ипак политички радници продирали, меЬупш у Планиницу нису мо
гли, јер нису познава.\И ни терен ни А>уде. Л.щ истина о НОП-у допи
рала је поред свега у Планиницу, преко Радивоја Маринковића из 
Јајчића и преко другова из Струганика. 

Ови сарадници из Планинице на основу добијеног материјала 
деловали су у своме селу, разговарали су са доста људи и делили и 

р~стурали пропагандни материјал, па су чак и преписивали матери

јал руком, те на тај начин и умножавали. Када су растурали летке 
" четници су после тога говорнлн "да су партизани туда пролазили . 

На збору су четници претили да he стрс.ъати онога ко сараћује са 
партизанима. И поред тога што су четници стално боравили у Пла
ниници они нису успели да од овога села створе себи упориште, а 
то се види по броју добровољно отишлих у НОВ четрдес.ет један.вз 

На територији општине Маркова Црква током 1944. године 
четющи су били апсолутни господари, а утицај НОП-а сведен је на 
сасвим слаб степен, јер је недостајао организован рад, а имало је 
људи који су били опремни на рад за НОП, па и на жртве ако треба. 
Најактивнији четнички агитатори били су свештеник Живота Дани
чић и Србољуб Јовановић.В4 

И током 1944. године, поред појачаног терора четника, љо
тићеваца, недићеваца и Немаца, настављен је илегални политички 
рад и у селима западног дела среза колубарског и све везе и упо

ришта из 1943. године задржане С\' па чак и проширсне.во 
Из писма секретара ОК·а Вал-.ево од 20. априла 1944. ОК-у 

АранЬеловац види се да је на претходној вези прим:ьено л.иста "Глас", 
бр. 1 2, 50 комада; вести 100 комада; Историја СКП (б) један ко

мад; О националном питању Југославије 1 комада; "Глас", бр. 6, 12 
комада, бр. 7, 10 комада; Питања лењннизма 3 комада; летак ОК-а 
Крагујевац и ОК-а СКОЈ-а Крагујевац по 5 комада; говор Стаљина 
17 комада; Пролетер, бр. 16, 1 комад; О партији (реферат) 2 комада; 
нардба Стаљина 15 комада и летак ПК-а 50 ·комада. А на задњој 
вези примљено је: "Глас", бр. 3, 50 комада; Стаљинова наредба 50 
комада; Космајски борац 1 комад; Организациона питања КП 4 ко
мада; Партизанске песме 2 комада; Млади борац 2 комада; Једин
ство, бр. 2, 2 комада; 1 АВ конгрес УСА ОЈ -а 4 комада; 13-та тема 
комплета 3 и радио новине 79 комада86. 

Крајем априла 1944. Бранислав Вићентијсвић из Дучића, члан 
КПЈ повукао се у илегалност, јер је био компромитован код четника 

83 АС, Стеногра!}>ске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
РајковиЬ Планиница, стр. 19, 29, 22. 

84 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Мионица, Маркова Црква, стр. 17. 

в.; АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Рајковић, стр. 162. · 

вв ОК-а Аранђеловац, 20. IV 1944, копија, власништво Сретена Чи
таковића. 
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и код љотићеваца н тиме му је био угрожен даљн опстанак код ку
ће. А nочетком маја 1944. године Светислав Деспотовић из Дучића 
кандидован је за члана КПЈ. То му је саопштно члан Среског пар:. 
тијског поверенства Јова Гркинић Шале.87 

ОК-а Ваљево 5. маја 1944. потврћује да је примљен следећи ма
теријал: 10 примерака Другог заседања АВНОЈ-а; 1 комплет Исто
рије; 1 примерак Питања лењинизма; 1 примерак Национално пи
тање од Стаљина; 3 комада Стаљинове наредбе; 10 летака ЦК-а и 800 
летака ОК-а Ваљево који су штампани у Шумадији.RR 

Истим шtсмом од 5. ~taja 1944, Мика Милосављевић, секретар 
ОКВ потврЬује .,прнмили смо наш летак". То је летак ОКВ од 30. 
априла 1944. rоднне, који је растуран у ноћ 5/6 маја 1944 Летак је 
примљен у 800 nримерака, а наручсно је још 600 комада.вв Ево тек
ста тога летка: 

НАРОДЕ ВАЛ.ЕВА И ПОДРИЊА 

Хитлеровске разбојничке хорде распадају се nод страховитњ~ 
ударцима Црвене армије и котр.ъају се незадрживо на запад. Под 
моћним ударцима Црвена армије н Совјетских народа nуцају немач
ка утврћења. Јуначка Црвена арлшја nробила је немачка утврћења 
на Карпатима у дужини 0..1, 200 юt., избила на совјетско-чехослова

чку границу и ушла у Румунију внше о.\ 90 км. На дојучерашњој гра
ници пороб.ьене Чехословачке .\епрша се с.юбодарска застава и на
говештава како ослобоЬење Чехос.\овачке тако н целе Европе од 
~tрских не~шчких отюшча. Нслtачкс хорде бацају оружје 11 у хиља
дама се предају Русима. Они ост<1в.ы1ју 11<1 стотине тенкова, топова и 
другог материјала. Они панично беже бацају!ш оружје и опре.\tу, али 
се неће задржати ни у Берлину код свог сулудог ХитАера. Црвена 

армија се налази неnуннх 500 юt. од Београда, а наши савезнrщи Ен
глеска и Америка 120 150 км. О.\ по.южаја наше народно-ос.юбо-

• 
,щлачке ВОЈСКе. 

Иде Црвена ар~шја уништава фашнстнчrzе га.~ове и носи сло
боду свrща пот.\ачеюrм и пороб.ъеюш. 

Наши велики савезници: Енг,\еска 11 Алtершш са јакпм вазду
душюш снагама свакодневно уннштавају немачку ратну индустрију 

и позадину, војне објекте 11 саобраћајне центре. Свакодневно се еру
чује на главе халапл.ивих фрицева хнл.аде и хиљаде тона експлозива. 
Пожари изазвани савезннчким бомбама непрестано горе. Горе Хит

лерове фабрпке оружја н муниције, горе немачкн хангари и градови. 

87 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Горњи Мушиh, Дучиh, стр. 32. 

вв ОК-а Аранђеловац, 5. IV 1944, копија, власништво Сретена Чита
ковиhа. 
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Народи поробh>ене Европе дижу се на оружје. Јача народно
-ос.юбодилачка борба у Грчкој н ААбанијн, дижу се народи Чехо
словачк(' н МаЬарске. Лете фашистнчкн в:>зови са трупама и мате

рнја,\0.\1 у ваздух, праште пушке поробh>ених народа Европе који се 
дижу у борбу за своју слободу и независност. 

ВАЛ>ЕВЦИ И ПОДРИЊЦИ! 

У данима када Хитлерова ратна маuшна пуца уздуж и попре

ко, у данима када Црвена армија напредује више од 60 км. дневно, 
када се днжу поробh>енн народн Европе, на вас су навалили неди· 

ћевски и дражиновски rадовн да вас мобнлншу и отсрају на фронт 
у долину Ибра, код Ивањице и на Дрину, да се борите против ваше 
браће, против ваше слободе 11 независност!!. Они вас терају да се 
борите за Хитлера, за пропалу државу Неднћа, они вас терају да про· 
дужујете своје ропство, да продужујете живот окупатора и њихових 

паса Недића, Л>отића и Драже Михаиловића. 
Подигните свој глас! Окрените се против ваших непријатеh>а! 

Прелазите на страну наше народно-ослободилачке војске. Бежите од 
насилне мобилизације окупаторских слугу и прh>авих л.отићеваца и 
вашh>ивих четника, прелазите на страну ваше браће партизана, који 

• • 
више од три године ЛИЈУ крв против окупатора и издаЈника. 

Ако морате гинутн rиннте као што су ваши стари rннули не 

повијајући врат пред окупатором н издајнищша. Борба се прибли
жује крају! Ступајте у наше редове да заједнички унншти:о.10 непри

јатеh>е и извојујемо себи слободу. 

ОМЛАДИНО! 

На тебе су бацили око немачке счтс Нсднћ, Л>отић и Дража 
Михаиловић. Тебе мобилишу и шаh>у на ратну кланицу. Тебе у пр
nом реду терају да се бориш за прh>аве рачуне окупатора и њего

вих слугу. 

Већ је маса омладинаца обучена у нздајничке h>отићевске уни

форме и послана на фронт против наше народноосло5одилачке вој
ске у долину Ибра, код Ивањице и на Дрину. Већ је маса њих изги
нула као издајници, лијући крв протнв своје браhе, за рачун окупа
тора и њеrових слугу, а против своје слободе и независности. 

Велики део омладине мобилнсан је од четника и отеран на гра
ницу ужичкоr и ваh>евског округа тобожс на ,.маневар". Али су то 
само трикови издајника. Они су отерани на Дрину против наших 

дивизија. То су стари трикови издајника да не бн бежала остала 
омладина. Њима је потребно још млад,их живота, њима је потребно 

још омладине да је пошаh>у у борбу да се бори за њихове издајни-
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чке ци.t~оеве. Они сnремају нове мобилизационе сnискове. Поново су 
почели да мобилишу !оотићевски rадови. Већ су пошле поново дра
жииовске .,црне тројке" да хватају нови број омладине. Још се пу
ши свежа крв невино изrинуле омладине на Ибру, Иваљици и Дри
ни, а спрема се нова хајка на омладинце. Недићевски гадови и ваш
.t\оИВИ четници утркују се ко ће више да отера ·на кланицу омладине 

да би се у добрили свом крвавом господару. 

Омладина! Брани свој понос. Не буди измећар душмана свог 
народа. Не дозволи да будеш јаrље које he мирно одвести на кла
ницу оrавне слуге окуnатора: Недић и Дража Михаиловић. Поћи та
мо где се боре хиљаде млмих Срба. Сврстај се у редове наше јунач
ке народно-ослободилачке војске. 

Ви, мобилисани! Уннштавајте ваше старешине и официре који 
вас воде у смрт и прелазите на страну ваше браће партизана који се 
боре за бому и срећнију будућност младих. 

Ако морате проливати крв, пролнјте је у борби са непријате
љем, који је разорио наше домове и побио наше очеве. Покажите 
се достојни наших предака СинЬелиhа, Старине Новака, старца Ву-
• • 
Јадина н љегових синова, КОЈИ су секли турске главе по друмовима 

и планинама. На недићевску н чстничку мобилизацију одговорите 
масовним ступаљем н nреласком у редове народно-ослободилачке 

• 
ВОЈСКе. 

МАЈКЕ И СЕСТРЕ! 

Недајте вашу децу и браhу у зликовачке руке брадатих четни
ка и љотићевских rадова. Ви не смете дозволити да ваши синови и 
браћа nостану злочинци и кољаши. Не смете дозволити да се боре 

против своје браће, која се боре за слободу. Не смете дозволити да 
се боре за рачун Хитлера, Недића н Драже Михаиловића, Благоси
љајте и шаљите нама, народној војсци. Шаљнте их вашој браћи :пар-

• • 
тизанима да заЈеднички уништи:-.ю окуnатора и издаЈнике: дражи-

новске и љотићевске силеџије и батннаше. 
Позивамо и вас жене, наше мајке н сестре, да и ви узимате 

учешћа у овој светој народно-ослободилачкој борби. Позивамо и вас 
да с пушком у руци светите ваше поклане н силоване сестре и кћери. 

МОБИЛИСАНИ ЧЕТНИЦИ И .,ДОБРОВОЛ>ЦИ" 

Ми вам се обраћамо. Вама које су л,отићевски збораши на силу 
отерали од својих кућа, од својих милих и драгих. 

Обраћамо се вама, мобилисани четници који сте отерани да чу
вате стражу вашљивим четницима док они пљачкају и батинају наш 

напаћени народ. Обраћамо ·се и позивамо да бежите из редова ,,до
бровољаца", тих немачких слугу, да бежите из редова кољаша и 
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ii&Аикућа Дражиних четника, да не оrрезнете у крви и злочин~~!а 
каје они чине. Ступајте у редове наше народно-ослободилачке ВОЈСКе 
да заједнички уништимо окупатора и издајнике . 

ДОЛЕ ПРИСИЛНА МОБИЛИЗАЦИЈА КОЈУ СПРОВОДЕ СЛУГЕ 
ОКУПАТОРА: НЕДИВ, ..ЪОТИВ И ДРАЖА МИХАИЛОВИВ! 
АА ЖИВИ НАША НАРОДНО-ОСЛОБОДИЛАЧКА ВОЈСКА И 
ЊЕН ВРХОВНИ КОМАНДАНТ МАРШАЛ Т И Т О ! 
ЖИВЕЛА КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ ОРГА
НИЗАТОР НАРОДНЕ БОРБЕ! 
ЖИВЕЛИ ВЕЛИКИ САВЕЗНИЦИ СССР, ЕНГЛЕСКА И АМЕ
РИКА! 
СМРТ ОКУПАТОРУ И ЊЕГОВИМ СЛУГАМА! 

ВА..ЪЕВО 
30. IV 1944. 

КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ 
ОКРУЖНИ КОМИТЕТ ЗА ВА..ЪЕВовв 

За растураље летка ОКВ од 30. апрнла 1944. године извршене 
су припреме на целој територији округа ваљевског, а Среско поверен
ство среза колубарског уз помоћ ОК-а спровело је припреме у свом 
срезу. Било је тако организовано да летак осване шестог маја 1944. 
у целом срезу, јер је тога дана БурЬевдан и четници славе тај дан 
изласком на уранак. Поверенство је лета-к подслнло на време члано
вима КПЈ, народно-ослободилачкнм одборима, скојевским активима 
и сарадницима НОП-а у свим селима где су постојале организације, 
тако се могло извршити растураље летка у целом срезу исте ноћи, 
\·очи Бурћевдана измећу 5-ог 11 6-ог маја. Летак је растуран не само 
у срезу колубарском веh н у читавом округу ваљевском као и у срезу 

раћевском9о. 

После успешно растуреног летка ОКВ од 30. априла 1944. непри
јатељ је био збуљен и изненаћен. Није знао одакле да почне са хап-

• • 
шењем и истрагом, Јер ШIЈе могао да установи извор и центар одакле 

су ови леци долазили. Народ је са одушевл,ењем прихватио овај летак, 
што значи да је успех постигнут, јер је народ схватио поруке овога 
летка, а уз то да је наша снага много већа но што је била пре, па је 
чак и непријатељ у то поверовао, јер није схватио начин како је овај 
задатак извршен. И стварно наше организације и поједющи пред
стављали су велику организовану снагу9I. 

У једном извештају (мај 1944.) секретара ОКВ Мике Милосав
љевића Шiше "може се рећн да смо кренули са мртве тачке. Рад на
предује мада уз велике тешкоће .Најгоре је то, што урадимо тј. ство
римо нешто од организације навале четници и недићевци па растуре 

мобилишући. Ови гадови утркују се ко ће више да мобилише. Пре 
20 дана отерали су из Кол(убарског, МТ) среза 125 младића и већ су 

вв АС, ОКВ, 
90 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 

Цветановац, стр. 101. 
91 Исто, стр. 101-102. 
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неки на фронту против наше НОВ ... Иначе су сада госnодари ситуа
ције недићевци. У Ваљеву има 600 белогардејаца и толико отприлике 
недићеваца''D2, 

Из nисма од 8. маја 1944. упућеног Окружном комитету Ваљево 
види се какав став треба проводити у погледу односа nрема западним 

савезницима Енглеској и Америци: ,.ПК (Покрајински комитет КПЈ за 
Србију) послао је свим ОК једну овакву директиву које треба и ви 
да се придржавате у вашем раду. Наиме, код извесних партијских 
организација појавио се секташки став према савезницима Енглеској 
и Америци, а тај се став испољава и у нашој штампи у неким краје
вима. Због тога је потребно ... истицати све савезнике а не само СССР. 
У вестима и листовима редовно доносити извештаје са англо-америч
ких фронтова, нарочито бомбардовања. Изл1енити у сваком nогледу 
став штампе и агитације у том смислу да се тим питањима прилази 
са становишта наше државне творевине која није ничија филијала 
него дело борбе наших народа. У погледу краља и морнахије држите 
се одлука АВНОЈ-а. не претеривати и не придавати краљу већи значај 
него што га има. Избегащпи ситне полемике и чувати достојанство, 

али не заборавити допустити да народ каже своје миш,ьење о 
краљуээ. 

У писму ПК-а упућеном 8. маја 1944. ОКВ у вези дописа са терена 
за лист ,.Глас" стоји ,.шаљите редовно дописе за ,.Глас". Зашто друга
рица Дара (Милица Павловић) и друг "Подгорац" (Миле Милатовић) 

не шаљу дописе за "Глас"?! А затим се поред осталог у овом писму 
каже "листови које издају ОК-и и ОНОО-и имају доносити само мате
ријале са свога терена, обраћивати проблеме свога краја и доносип1 

чланке и извештаје "Слободне Југославије". У тим лнтањима не 
упуштати се у расправљање опште политичких питања. ОК-и морају 

организовати дописе са свога терена за "Глас" у којима ће обраћивати 
• 

конкретна питања свога краЈа пљачку и терор окупатора, еконо~-

ско и здравствено стање народа"94. 

Секретар ОКВ пита 11. маја 1944. да ли ОК-а Крагујевац може 
да штампа за ОК-а Ваљево више "Партизанских песмарица"эs. 

Иако је општа ситуација у свету, а и код .нас у земљи, у про

леће 1944. и надаље, била повољна за наш покрет и рад, четници су 
тим више били озлојећени и вршили су све већи притисак мобили-

• 
заЦИЈОМ људства за стална патролирања н претресе, стражарчења на 

• 
свакоЈ раскрсници и мотрење на свако кретање по селу нарочито 

ноћуэв. 

9Ј ОК-а Аранђеловац, маја 1944, копија, власништво Сретена Чита-
ковиhа. 

93 АС, ОКВ, бр. 90, стр. 1-3. 
9! Исто, стр. З 4. 
95 ОК-а Аранђеловац, 11. V 1944, копија, власништво Сретена Чита

ковиhа. 
96 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 

Бабајић, стр. 187-188. 
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Ра_л_и ус.пешнијег нашег рада н веће консnирације у раду, а 
тиме и чување наших људи по договору са сваким од наших сарад

ника, успоставили смо извесне знаке, којима смо се споразумевали да 

ли је или није слободан приступ дотичној куhн или месту где је 
требало да преданимо. Тако, напрнмер, код Животе Лукића из Баба
јића, био је знак "rужва" (то је један котур оплетен од прућа који 
служи за затвараље капије). Било је одреЬено где треба "гужва" да 
стоји ако нс смемо да доЬемо, а нето тако где да стоји ако је слобо
дан nриступ. Код Павла и Јордана Павловиfiа знак ЈС био "шашка", 
код Петра Срсдојсвиhа ,,ракља", и тако редом код свих наших сарад

ника. 

Симпатије народа за НОП могле су се очито приметити у лето 
1944. и то је све више четникс доводило до беса и до очајаља, те су 
покушавали бар силом кад никако друкчије нису могли, да људе на

терају да раде за љих, да чувају стражу на свакоЈ раскрсници, на сва
ком пролазу, на сваком путу 11 да патро,шрају кроз села. Поводом те 

четничке мере на нашем терену је растурен летак Шумадијског пар-
• • • 

тизанског одреда, КОЈИМ се позиваЈу семщи да напуштаЈу четникс, да 

не остају на стражарским местима, како их четници одрећују, а да 
ће у случају да неко буде наЬсн на стражи најстрожнје бити кажњен. 

После овога летка сел,ацн су се увек склања,\н на прикривеном месту 
и чували стражу да нс буду лримеhсни. Није био редак случај и то 
да се политичюt радници сусретну са том сеоском стражом, да пора

зговарају са љима и да они о томе никога не обавесте9'. 

Делатност илегалних лол1пичких радника није се састојала 
само у политичком раду са људима оданим НОП-у, већ се одвијала 
и у смислу да онемогући и непријатељску делатност. Често би иле
гални политички радници пошли и код четничких сарадника и ука-

• • 
зивали им на све последице љиховог издаЈничког деловаља, што Је 

понекад и уродило плодом. Тако члан Среског партијског поверен

ства Миливоје Гајић Васко и илегални полипtчки радник Брани
слав Вићентијевић били су једне вечери на разговору код председ
ника националног четничког одбора у селу Дучићу l'воздена Марко
вића и указали му на ситуацију на фронтовима и у земљи и да не 
треба да ради за четникс. Следећег дана ова два илегалца заданили 
су у шум и званој "Читачки шевар", где их је приметио Живота Н ест~ 
ровић и разговарао са љима. Сутрадан их је пријавио и четници су 
претражили шуму али нису нашли трагове боравка партизанаэв. 

У пролеће 1944. године у кући Чедомира и Росе Гавриловић у 
Ракарима боравила је група политичких радника: Мика Мнлосавље
вић, секретар Окружног комитета, Сретен Читаковић, члан ОК-а, 
Миленко Топаловић, секретар Среског партијског поверенства и чла
нови овог Поверенства Миливоје Гајић-Васко и Јова Гркинић Шале. 
Преко дана слушали су вести nреко радна који је био ту инсталиран 

97 Исто, стр. 194. 
98 АС, СтеЈЮграфске белешке мемоарске rpal)e среза колубарскоr, 

Дучиh, Горљи Мушић, стр. 33. 
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са антеном разаnетом на тавану. Изненада су упали четници на челу 
са командантом Петром Веселиновиhем Гараганом, који су на про
лазу за брдска села свратили да поједу и попију. У моменту кад су 
четници ушли у двориште, на кући у којој су боравили илегалцн 
врата су била отворена и скоро се могла видети антена, која је била 
слуштена са тавана. Чедомнр и Роса су се том приликом присебно 
држали и умешно опходили са четющнма, дајуhи 11:\1 ракије и хране, 
те илегалци нису откривени. 

Партијски радници са овога терена били су одАучили да у кући 
Чедомира и Росе изграде склониште, што су они обадвоје и прихва
тили, те се 11 отпочело са изградљом склоништа, али у току рада по

казало се да на том месту нма воде, те се због тога одустало99. 

Крајем јуна 1944. једна група помпичких радника боравила је 
у Дучићу у шуми званој "Лнпак", али у току дана буде примећена 
од једног чобаннна (син Ником: Рончевнћа, избеглице из Босне, тада 
командант једног четннчког одреда). Дсчко Је извесно време био са 
илегалцнма, јер су му козу, коју је чувао, задржали код себе, мнслеhи 
да ће и он бити ту поред козе, али, ма.\Н се непрнметно извукао, а како 

су касније илегалци чули у непосредној близини н видели код школе 
и општинске зграде четникс, нлегалцн су бнлн принуЬени да се са 

тог места још у току пре подне извуку, иако се у б.шзшш налазило 

доста сел.ака који су раднАн у пол,у. Упркос свему успел.и су да се 

извуку и прt..>баце у Бошљановнh. А чстн1щн су сутрадан извршили 
претрес тога терена1оо. 

У лето 1944. преко терена среза кол.убарског из Вал.ева је пре
нета у Шумадију радно станица коју је израдио Жорж Берже уз по
моћ Миодрага Бурића. Са овом станицом у Бабајићу смо преноћили 
у шуми крај гробл.а и у истом селу преданили у шумарку близу вино
града и куће Живорада Спасојеоића, а да,ъе се ншло преко села ЈiЈ.ј
чића у Шумадију1D1. 

Из писма Сретена Чнтаковића од 24. ју,ш 1944. године види се 
шта је од пропагандног материјала добијено од ПК: 3 књиге нац. 
питаља (издаље ПК-а), 150 ком. Наше вести (изд. Главног НОО Србије), 
20 ком. летака ОК Крагујевац н 10 ком. летака Штаба Друге шума
дијске бригаде, а затим 11 пнсаhу машину, а.ш без котурова и без 
пантл.нке1D2, 

Ових двадесет комада летка ОК-а Крагујевца је било недовоЛ>Но, 
те је и умножаван и растуран на терену среза колубарског у лето 1944. 
године. Ево текста тога летка: 

99 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Горња Топлица, Ракари, стр. 102 

100 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Горњи Мушић, Дучић, стр. 32. 

101 АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Бабајић, стр, 194. Сада је тај апарат радио станица у Војном музеју у Бе
ограду. 

10З АС, окв, бр. 91. 
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НИ ЗРНА ЖИТА OKVПATOPV 

Наш хлеб, наше злато, наш труд и зној, који жути и зри по на
шим пољима хоће крвави окупатор са својим слугама да нам опљачка. 

Недајте нн комад хлеба окупатору Немцу, Немцу паликући 
11 разбојнику. 

Не дозволите да наши хамбари остану празни као у 1943. години, 
а наша деца цркавају од г.\ади, само зато да би Хитлерове разбојни
чкс армије биле нахрањене и сите, да би н даље успсшно робиле и 
убијале слободољубивс народе Европе. 

Недати жито окупатору значи задати му тежак ударац, значи 

убрзати час коначног ослобоћења. 
Недати жито окупатору значи помагати борбу наших великих 

савезника за слободу читавог напредног човечанства, за слободу своје 
роћсне домовине. 

Помажите борбу ваших синова, храбрих партизана, који су 
устали да се боре против п,ьачке и рззбојништва окупатора и њего

вих слугу. 

Ни једног зрна жита окупатору! 

НАРОДУ ШУМАДИЈЕ! 

Скоро ће жетва. Пшеница већ почиње да зри по нашим пољима. 

Немачки разбојници и њихови верни пси на челу са варалицом и 

крвопијом Миланом Недићем спремају се и ове године да опљачкају 
ваш труд и зној, ваше суво злато, вашу жетву. Окупатор већ од сада 
спрема лоповске планове да ти одузме твој хлеб. Он ће у току овога 
лета извршити већу п.ъачку, него у току прошле године. Њему више 

• • • 
не стоЈе на расположењу украЈинске житарице одакле Је могао да 

врши потребна снабдеваља. Наша братска Црвена армија проте

рала је п.ъачкаше са своје родне гру.~-е. Окупатор се спрема да опљачка 
наш хлеб. 

СЕЛ>АЦИ И СЕЛ>АНКЕ! СЕОСКА ОМААДИНО! 

Жетва је ваша, она припада нашем изгладнелом народу а не 
намачком разбојнику. Вас су прошле и предпрошле године тукли, 
хапсили, терали у логоре смрти, стрељали само да би вас заплашили 
11 опљачкали ваш хлеб. Они ће то покушати да учине и ове године. 

Не плашите се батина и хапшења. Недајте ваш хлеб! Ми жетву мо
рамо да одбранимо од пљачкаша, јер ако то не учинимо нама прети 
страшна глад. Наш народ, наша деца морају да живе, а Шваба нека 

псећи цркне. Жетву ћемо да одбранимо само с пушком у руци. На 
тај начин ћемо сачувати наш хлеб и спаситн се батина, хапшења н 
стрсљања. 
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. ~ Прилазите партизанским одреднма да заједнички бранимо 
наше благо, наш хлеб. 

Одуговлачите са вршидбама жита и на тај начин онемогућа
вајте окупатору успешну и лаку љъачку. 

Стварајте по селима радне и борбене десетине и чете за одбрану 
и скривање жита. 

Договарајте се и тражите помоћ од ваших синова и кћери, пар
тизана и они ће вам помоћи у одбрани и скривању жита. 

Учините све да окупатор не добије ни зрно жита, не оглоће ни 
комад хлеба из наше земл,е. 

НАРОДУ ШУМАДИЈЕ! 

Устају одбрану свога хлеба! Не дозвол11 да те окупатор опл,ачка. 

То је у интересу твоме, твоје деце и твоје слободе. 

Недајте жито окупатору Немцу, који нам је земл,у поробио 
и поубијао хи.ъаде најбол,их синова и кћери. 

Недати жито окупатору, знач11 скратити му његов разбојничкн 

живот. 

Недати жито окупатору, значи стати у исти ред са нашим ве

М!КИМ савезницима у борбу против ропства и мрака а за бо,ъи и срећ-
о 

НИЈИ живот читавог човечанства. 

Недати жито окупатору, значи борити се за слободу свог народа 

11 своје домовине. 
Ни комад хлеба, ни капи воде непрнјател,у наше домовине. 

Смрт и проклетство немачким разбоЈницима! 

1 О. VII 1944. 
Крагујевац 

Комунистичка партија Југославије 
Окружни комитет за КрагујевацlОЈ 

Партијско руководство је водиАо бршу о својим кадровима. 
Тако кад је реч о куриру за везу са Шумадијом Читаковић 28. јула 
1944. пише .,у разговору са другом Момом (куриром) видимо да он 

ступа и у борбу што сматрамо да је неправљшо, јер може да погине, 

да буде рањен итд. па да на везу не стигне, а ухватити поново везу 

није лака ствар. Са Момом смо уредили тако да од сада нећемо зака
зивати резервну везу због овдашње ситуације", која је била лоша 
после провале Боке и ликвидације председника општине у Цвета
новцуlо4. 

Ситуација се још више погоршала стре,ъањем НОО-а у Цвета
новцу, но упркос жестоког четничког терора нарочито у селима ц-ве-

103 ОКВ, 10. VII 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
104 ОК-а Аранђеловац, 28. VII 194, копија, Власништво Сретена Чи

таковића. 
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тановачке општине, Среско партијско поверенство је наставило са 
радом под вр.ю тешким условима како у овим селима, тако и на те

рену широм срсза колубарскоr. И благодарећи том перманентном 
раду свих илегалних организација уследио је доброво..ьан одлазак ве

ликог броја о:-.rладинаца у НОВ-у, када су наишле наше јединице на 
с!шј терен1оs. 

Августа 1944. године четшщи су ухапсили Сретена Танасковића 
нз Мионице и брата му Живорада Танасковића као и зета му Живо
рада Аавидовића, оба из Клашнића. Отерали су их у Белошевац r де су 
дотерали и Јована Гајиhа из Миошщс. Саслушавали су их и тукли 

тражећи да признају сарадњу са партнзаннма, а сутрадан су им саоп

штили да су осуЬени на смрт. Још су ухапшснн Светолик и Радослав 
Гајић из Пауна. Тада је ха:-~шсна и Неранџа Гајнћ из Пауна и она је 
била тучена, амr је пос.\е четири дана пуштена, а остали одведени 

у Пауне, затим у Ракаре код Владана Радојичића где је Цале Протић 
рекао да Сретена Танасковића стрс.ьају а остале да поведу са собом. 
МеЬутим, то није извршено веh су lrx све водали преко Брежћа 
Косјерића Сече Реке и на Варду, па опет у Косјерић и онда у 
Брајић, одатле су пуштснн са објанама да се јаве у rюманду места. 
После неколико дана дошла је н слобода1ов. 

Ово хапшење је уследи.ш након што су два члана Среског пар
тијског повсренства Мпливојс Гајић Васко и Јова Гркинић Шале 
лнквиднрали чстrшка ко.ъаша Тешнhа сина Мнлоша Тешића из 
Пауна. 

У лето \944. четнички притисак на народ био је изразито поја
чан терором. Насилно су мобилисали у јединице и на стражу су 
терали са батином. То се највише односи rra терен западно од Риб
нице, те је за илегалне политичке раднике био проблем преданити 
на том терену на путу од Л>нга_ за Ва.ъево и да..ье, као и у обрнутом 
смеру. У ·непосредној близини Мноннце илегални политички рад
ници данили су у шуми званој .,Јассње" десно од пута Л>иг Мио

ница. А једном кад су заданилн у шумrщи испод гробл,а у Радобићу 
били су откривени од чобана, те су морали Аа се пребаце преко пута 
Мионица Аивци и да крену у правцу Мал,евића. Кад су пробали 
да прећу реку Рибницу ударили су на четникс и сукобили се са њима. 
Сретен Читаковнћ и Миливоје Гајнћ бњш су принућени да беже а 
четници су их гонили и пуцајући вика.ш .,ура, јуриш, недај!" А онда 

су викали .,доле оружје, хватајте их живе!" Читаковић се дохватио 
шуме, а Гајића су скоро сустигли, али је он легао и из пушке нани
шанио једног четника право у главу, те кад је тај пао они су се узбу
нили и тако се и Гајић извукао. Читаковић и Гајић један за друтоrа 
нису знали док се нису срели увече у Бошњановићу код Крстића. 

Убијени четник звао се Вучић Јовановнh. Сутрадан на вашару у 

10;; АС, Стенографске белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Цветановац, стр. 134 135. 

106 АС, Стеноrрафке белешке мемоарске грађе среза колубарскоr, 
Мионица, стр. 21}0 202. 
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Мионици на Лиnама, на трећи дан Тројица четници нису дозволиАИ 
да се одржн вашар због жалости за поr.инулнм четником107 • • 

· Почетком авrуста 1944. због врло тешке nолитичке ситуације 
на територији среза колубарског, илегални политички рад~цн, 
сем чАана ОК-а Сретена Читаковнћа и секретара Среског парТИЈСКОГ 
nоверенства М.11Аенка Топа.\Овнћа, nовукли су се у Шумадију. О томе 
8. авrуста 1944. пише Павле (Душ::.н Петровић Шане): .,Другови су 
стигли са вашег терена. Осим Мнлоја (курнра, МТ), који се враћа на
траг, остали су отишли за бригалу. Ту је најсигурније и ја других 
моrућности немам. V вези са вашим пребацивањем овамо, морате 
друтови све да предузмете да и да.ъе останете на вашем терену. CahiO 
:1од условима крајње Н\•жностн nребацујте се овамо. Иначе у другом 
случају то не смете никако да чините. Овога nута са Милојем и Момом 
(оба курири) свакако ће доћи и тројка. Она долази радн пребацивања 
радно станице. Гледајте свакако да нам је пошал.ете, јер она ће ню1 
овде користити"tоо. 

Да је у јулу 1944. наша активност била скоро онемогућ~на n'Ј::<:~
зује и извештај ОКВ од 30. августа 1944. упућен Павлу 0,\•шану 
Петровићу Шану) у коме поред осталог пише: ,.Чим ухвати~ю везу 
(мисли измећу чланова ОКВ, МТ) вероватно д<~ ћемо доћи тамо (у 
Шумадију, МТ) да у твом присуству одржимо састава:< ОК-а, јер за 
састанак на овом терену нема услова"tо9 . 

.,Васко (Миливоје Гајић) и Шале (Јова Гркинић) СПIГАИ су" -
пише Демид (Сретен Читаковнћ) 31. августа 1944, што зн<:~чи да су се 
0&'1 дэа члана Среског партијског повсренства вр:пили нз Шумадијс 
за дал.н рад на терен\' овог срс:Ја. М<tњс од месец дана били су О.\

сутнн са овога тсрснаll". 

Повратком лругоuа МнАннvр Гајнћа В<:~ска н Јове Гркпннћа 
- Шала, чланова Cpccкur партнјског поверснства среза колубарског, 
из Шумадије на терен среза Колубарског Среско партијско nоверен· 
ство опет делује у пуно~1 саставу, а.\11 увек уз помоћ ОК-а Вал.евn 
Окружни комитет је добијао полюћ Покрајинског комитета КПЈ за 
Србију, јер су везе непрекидно функшюнисаАс, наравно уз веАике 
наnоре. Ево неких карактеристичних де.'\ова из писма Покрајинског 
комитета КПЈ за Србију од 1. септембра 1944, упућеног свим партиј
ским организацијама у Србији: 

,.Часно место је заузи~~з.ла наша партијска организација мсћу 
осталим партијским организацијама Комунистичке партије Југосла
вије. Увек до сада, у судбоносню1 часовима за наше народе и нашv 

• • • • 
зем1ьу, наша партИЈСКа органнзацир ЈС испуњаваАа часно дужност 

nредводника народа Србије, а у тим часовима народ Србије је оди
гравао напредну, предводничку yлDI'y мећу остаАим народима Југо-

101 Исто, стр. 194 200, 202. 
tов ОКВ, 8. VIII 1944, копија, власништво Сретена Читаковиhа. 
109 ОК-а Аранђеловац, 30. VIII 1944, копнја, власш1штва Сретена Чи

таковића. 
110 Исто, 31. VIII 1944, копија, власништво Сретена Читаковића. 
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славије. Диван успех у кршењу шестојануарске диктатуре, 27. март 
и бурни талас оружаног устанка 1941. год. јасно су показали слобо
дарско лице· српског народа, ·кој н је пошао за нашом Комунистичком 
партијом, а све је то одиграло судбоносни утицај на остале народе 

Југославије. У току трогодишње народноослободилачке борбе херој
ски напори наше nартијске организације да што више допринесе У 

народноослободилачкој борби доказују да наша партијска органи
зација наставља неnоколебљиво и смело традиције које су јој одре
Ьивале часно место меЬу осталим nартијским организацијама наше 
Комунистичке nартије Југославије". 

А онда у истом лисму, ПК-а ·поред осталих грешака у раду пар-
• • • 

ПIЈСКИХ организаЦИЈа нарочито Је nодnучено на "унакажено сх·ватаље 

руководеће улоге наше Партије у народноосАободилачким орrани
Јацијама. Многи чланови партије и nартијска руководства уопште не 

раде у народноослободилачкнм организацијама, већ раде само по 
,.партијској линији". Самим тим њихов рад или није везан за реша
ваље горућих питања из живе праксе (а љих решавају само народно
ослободилачке организације) или се стављају у командантски положај 
као чланови лартије nрема народноослободилачким организацијама. 
Уместо да се руководећа улога наше Партије у народноослободилач
ким организацијама остварује кроз конкретан рад наших другова у 

тим организацијама у којима ће они убедити све остале у потребу 

спровоЬења линије партије, злоуnотребљавају ауторитет партије, 
унаказvјући суштину њсне руководеће у.юге"111. 

Писмом Покрајинског •комитета КПЈ за Србију упућеном свим 
организацијама 1. сеnтембр:~ 1944. године nостављени су задаци "ос
тварити широке народноос,юбо,џыачке организације, народноослобо

дилачки фронт у •којима ће се кроз моби.шзацију народа око реша
nаља питаља свакодневне живе праксе исковати јединство као чврста 

основа народноослободилачке власти федеративне јединице Србије 

у демократској федеративној Југославији. 

А да се то постигне потребно је: 

1. Да наше партијске организације увиде огроман значај доса
дашљих успеха народноослободилачког nокрета израженог у одлу

кама 11 заседања АВНОЈ-а и nромене које су оне изазвале. У основу 
широког политичког рада nоставити одлуке П заседања АВНОЈ-а и 

улогу народа Србије у ствараљу демократске федеративне Југославије. 

2. Привлачити у народноослободилачки покрет поштене и уг-
• • • • 

ледне политичаре, Јавне раднике и друге КОЈИ имаЈу угАеда и утицаја 

у народу, и који ће свој углед и утицај ставити у службу народно
ослободилачког покрета. Ликвидирати највећу опасност у овом вре
мену за народноослободнлачки покрет у Србији :секташтво. 

3. Да се из широког политичког рада и привлачеља поштених 
појединаца остваре организације народноослободилачког фронта, а 
на бази свакодневних решаваља задатака народноослободилачке борбе. 

111 ОКВ, 1. IX 1944, копија, власништво Сретена Читаковиhа. 
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• 4. Правилно организовати НО одборе, извршити где год ЈС 
мoryhe избоr>с за њих, органи:юватн њихов ра•. као органа влас~, 
који у интересу народноослобо,щлачке борбе ст.варно организуЈу 

читав друштвени и држа·вни живот на свом делокругу. Да би НО 
одбори имали заслужни ауторитет припре'\шти и извршити изборе 
и добро објаснити народу да бирају I'Dyдe који су најбоi'DИ и најода
нији народноослободилачкој борби. 

5. Не дозволити ла и један члан партије буде изван које од 
народноослободилачких организација и нс учествује најактивније У 
њој (НОО, војска, НО фронт, АФЖ, УСАО]). 

Животворни садржај рада ваших партијских оргаrтзацнја ла
вас јесте руковоћењс народноослободилачким организацијама, дру
гог садржаја који би заменио овај, оне немају. Унутрашњи партијски 
живот мора да добије свој прави садржај тек кроз развнјање актив
ности партијских организација у н. о. организацијама. Што значи да 
унутрашњи nартијски живот у јединицама и партијским руковод
ствима треба да утисне њиховим члановима, као живим делотворни1.1 

I'Dуд:има, nечат партијностн кроз контролу и помоh да што б~л,~ раде 
• 

у н. о. организациЈама и кроз рад на њиховом теоретскю1 ~ш:жсн-

стичко лењинистичком уздизању. 

6. Самим тим и избором другова за партијске руководиоце и 
чланове партије треба да одговара стварној улози наше партије у 
данашњој борби којом руководи, тј. одабирати на руководећа места 
и чланство другове од дела, од акције а не неспособне или 
брбi'DИВЦе. . 

7. Најенергичнвјс nрекнпутн са шематвзмом, са нестварним 
,.дневним редовима" у партијским организацијама 11 у народноосло
бодилачким организацијама, већ на састанцима јединица и форума 
постав/'оати на рсшавање горућа питаља из живота свакодневне 

праксе, наравно не губећн се у сипшщr, не rубећи лерснективу зашто 
се што ради. 

Исто тако прекинути са шаблш1ско~1 подс.\ом рада на постојане 
и нестварне ,.секторе" у партијским организацијама, већ расподел.и

вати посао с тачке гледишта најпрактичнијеr и најбо/'оеr решавања 
rrитања свакадневне праксе, што не искi'Dучује, већ претпоставi'Dа из
раду реалног плана рада за краће 11: н дуже време". 

Почетком септембра 1944. отпочето је са припремама а затим и 
са радом на склоништу о чему је одлучено у августу 1944. да се 
на територији села Бабајнћа у шуми Светозара Спасојсвића поред 

самог Годевца направи то склониште за технику н поАитнчке раднике. 
У највећој конспирацији ово су радили Јова Гркинић Шале и Ми
ленко Топаловић. Алат је узет у другом селу, те нико није знао за 
то склониште. Али тек што се отпочело са радом на ово~1 склоништу, 

а како преко дана нисмо имали контакта са сарадницима у жеi'Dи да 

нико не сазна за ово склониште, те нисмо имали обавештења о кре-
• 

тању непр.-;затеi'Dа, видели смо из шуме како читаве колоне четника 

журно пролазе, али нисмо знали шта се догаћа. Претпостав/'оаАи смо 

да четници врше неко опкоi'Dавање и да ће вршити претрес у селу. 
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Увече ради обавештења и nрибавА>ања хране пошао сам код Уроша 
Лазареоића из Велишеваца, који ми је објаснио да су партизанске 
јединице стигле већ у Горњу Топлицу. Јасно је било да су се четници 

nовлачили пред јединицама НОВ. Вратио сам се да Шалу саоnштим 
радосну вест. Одатле смо отишли код Душана Лазића из Бабајића да 
nреко њега усnоставимо везу са партизанским јединицама, што нисмо 

успели током целог дана, те смо увече отишли поново код Уроша Ла
заревића и тек сутрадан преко Милована Лазаревића успели смо да 
успоставимо везу са XIII пролетерском бригадом "Раде Кончар"ll?._ 

Ослобоћењем села у околини Л.ига и самог Л.иrа XIII nролетер
ска бригада .,Раде Кончар" _је одржала збор у Л.нrу који је отворио н 
на истом, поред другова из бригаде, говорио и аутор ових редова. Био 
• • • 
1е то nрви .Јавни настуn секретара nартиЈског ЈЮ7~ренства среза колу-

барског. Потом _ic у ослобоћеној Мионици формирана команда места, 
• 

а затим и народна власт н друге оргашtзациЈе. 

Нешто о то~1е како је Комунистичка партија Југославије вас-
• 

питавала своЈе чланове и симпатизере: 

.. У свом настојању да правилно васпитава чланове и своје сим
патизере, Партија је још пре рата посвећивала, поред осталог, велику 
nажњу и односу А>уди _једних према дрvгима, развијајvћи А>vбав према 
човекv и свестраној бризи о А>Vдима. Овакво васпитаље чланова Пар
тије и ту своју Јt>убав једног пре~tа другом као и А>убав према човеку, 
манифестовала се на сваком кораку, при сваком сусрету, било на 
улици, на неком скупу или на ма ком друrо~1 ~tесту, великом радошћу, 
прнсношћv и друrарскюt и топл1ш разговорима. Поред тога они су 
ту своју бригу и л,убав према човеку показивали и према осталим 

.'оудима који нису бн.\11 ч.\шюви Партије, али су били поштени. Ова
кво своје васпитаље Партн_ја је н после осннвања партизанских одреда 
1941. године пренела и на све борце тих одреда, који нису били чла
нови Партије. Ово васшпаље се пренело и проширило још и у том 
смислу да нарочиту -пажљv треба посвеппи односу према народу и 
према народној и~ювишt. Партизани су били тако васпитани да на 

својим проласцнма кроз село не пролазе преко воћњака, винограда, 
да не нанесу штету народу, да не газе усеве, да не уберу ниједну шА>иву 
нити једно пуце грожћа, ако им сам власник то не понуди или пружи. 
Ово _је имало великог одјека у народу, те су и зато партизани шtали 
свуда подршку 11 поштоваље код народа због оваквог свог држања и 
става. Овакво васпитање дубоко је продрла у душу сваког борца пар
тизана, бњю да _је он члан Партије или не, било да је он скојевац 
или не, кандидат Партије или не, па је 11 касније у току илегалног 

• • 
партиЈског рада оваЈ однос остао исти и поред тешких услова живота 

и пада. Брига о л,удима 11 другима, као и брига према народу и народ
ној имовини, била ic цело време илегалног партијског рада на висини. 
Пполазсћи ноћу кроз nашљакс нли оборе г,1.с је бнла стока, никад се 
није десило а да илегалци за собом нису затворили капију или врат-

1.1" АС, Стенnгnафске белешке мемоарске грађе среза колубарског, 
Бабајиh, стр. 194--195. 
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• • • .. , 

нице, водећи рачуна да стока не би у току ноћи изашла и направила 
• • 

штету, а често Је н;ихово време у повлачењу кроз неприЈатељске ре-
• 

дове било ограничено н сваюf минут задржавања ЈС могао значити 

да се изгуби у времену и избегаваљу непријате/оСких патрола или дру
гих сусрета. Да је н народ ценио овакав став партизана и партијсЮfХ 

• 
радника и знао за овакав поступа·к, ча·к и у време илегалног партиЈ-

• 
ског рада, сведочи оваЈ пример. 

Једне ноћи пребацујући се из једног села у друго Сретен Чита
ковић и Миленко Топаловић дошли су у село Бабајић и пролазећи 
кроз њивс у Мирковнћа крају пут их је навео право на засејану 
кудељу, која .је већ била израсла. МеЬутим, по тој већ стеченој навици 
и у душу уливсној бризи о народу и народној имовини они нису nре
газили куде.ъу, иако би им то било ближе и брже, већ су заобишли 
и прошли измеЬу леја, те кудс.ъу нису нимало оштетили. · 

Сутрадан су заданили код Јована Мирковића у Бабајићу, који 
им је у току дана испричао да је код њега дошао Милисав Мирковић 
из Бабајића, који није био симпатизер народн~слободилачког покре
та, и испричао му да су те ноћи два човека прошла кроз њеrову њиву 

рекавши .,По трагу видим да су ноћас прошла два човека, али чудно, 
за ово ратно време, нису ишли преко куде.ъе у башти, већ су скренули 

и ишли измеЬу леја и тако ми нису куде.ъу изгазили. Мора да су то 
били неки добри .ъуди", а Јова Мирковић му је одговорио тобоже 

чудећи се ко би то могао да буде, иако се сетио у том моменту да су 
свакако морала бити ова двојица и одговорио је .,не знам ко је то, 

али сакако да су то заиста добри .ъуди кад у ово ратно време имају то

лико обзира да воде рачуна о твојој куде.ън"II:Ј. 

Утицај Партије у маса~ш непрестано је растао у току 1944. 
године, јер је лолитнчка ситуација 11 стање на фронтовима било такво 
да су се створилн услови за успешан рад политичких радника на те

риторији среза колубарског. Иако су чстющи били бројнији него 
икад до тада, било их је свуда и на сваком месту, мобилисали су 
сав народ да би се обезбедили од комуниста, поседали су сваку рас
крсницу, пут, сваки пролаз, патроле се кретале кроз села, претре

сале куће, ипак су сваким даном губили и оно што су имали и симпа
тије народа све више су на страни народноос.\Ободилачког покрета. 
Нарочито треба истаћи да је пово.ъно прим.ъена вест о доласку једне 
партизанске дивизије до Мравињаца и ве;::т о борбама ове дивизије 
са четницима, јер су се четници и Немци заједно овде сукобили са 

• 
организованом партизанском ВОЈСком. 

Исто тако позитивно су се одразиле, на територији овога среза, 

вести које су доносили насилно мобилисани .ъуди и одвоЬени као 

четници у борбу против партизана ван територије ва.ъевског округа, 
• 

КОЈИ су по повратку причали о снази партизана, о њиховом великом 

броју и наоружању. 

Ј 13 Исто, стр. 196 197. 
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• 
• 

• 

Тако у 1944. години четници нису могли више да говоре ни код 
·нсобавештсног народа да су партизани уннштени, јер је већ цео на-

• о о 

род знао да партизани посТОЈе као Једна ВОЈНичка снага. 

Рад наших политичких радника на терену, наших л.уди са ко

јима су радили политички радници и уопште политичка ситуација у 
свету и код нас у земл.и допринели су да је расположење код народа 
из дана у дан расло у прилог народноослободилачкоr покрета, што 

је доводило четнике до очајања и последљих немоћних трзаја, те су 
се служили батином и камом као средством убећивања. Терор чет
ника достигао је највећу могућу границу. Иако је расположење код 
народа свакодневно расло за народноослободилачки покрет, ипак је 
због овог страшног четничког терора постојао страх. 

Како је и поред такве непоnо:ьне снтуаuије било тешко радити 
у то време најлепше илуструје то што су илегални политички радници 

у свом политичком раду са л.удима моралп да се служе и извесним 

знацима да би могли одржавати везу са л.удима, упркос бројним 
четничким патролама, заседама, претресима п терору. 

. Илегални политички радници иако нису формално имали на
родноослободилачки фронт, придобили су за народноослободилачки 

о о 

покрет л.уде свих партир и свих категориЈа имовног стања. 

Сви непријател.и народноослободилачког покрета, а нарочито 
о 

четници су се за време окупациЈе трудили да докажу да народноосло-

бодилачки покрет представл.а комунистички олош. И у томе су 

остали доследни у својој пропаганди. Сами себе су демантовали у 

лето 1944. године, када су били прнсњъени да похапсе највредније, 
најугледније и највише цењене л.уде нз неких села среза колубарског. 
У селу Цветановцу стре,ъали су четирн сел.ака због тога што су ак
тивно радил.и за народноосл.ободпл.ачки покрет, а који су бил.и и 

о 

остал.и наЈвише цењени у своме селу и не само у своме селу него 

познати као поштени, добри и вредни л.у .. щ у читавом срезу колу
барском. Зато се четницима и десило ·,·о да нм, после стрел.ања ових 
л.уди, један стари човек њихов пријате,ъ каже у лице: .,Како сте 
могли дозволити себи да то учините, јер тиме четнички покрет само 
губи, а ништа не добија". 

' 
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• 

МИЛЕНКО ТОПАЛОВИR 

• 
ЈИ ађаја Н3 ет а н 

88 1914) 
1888. година 

10. јул (28. јун) 
На Убу је основано "Друштво убских занатлија" за помагање 

у болести, изнемоглости и смрти. 
(Сnоменица Оnштег радничког друштва 1881-1905 Београд, 1905, 

стр. 192) 

1895. година 
• 
Јуна 

На Убу продавац листа "Сшtllј<~А,\смократ" био је Светозар В. 
Поповић, терзија. 

Социјалдемократ, Београд, бр. 8, 11. VI 18fJ~) 

1903. година 
16 (3) август 

На Убу је заказан збор ради организоваља радника. 
(Радпичке нови<:е, Београд, бр. 37, 1. VIII 1903) 

септембра 

На Убу у једној опанчарској радњи радннци су напустили по
сао због лошег поступања, алн их је полиција одмах похапсила. 

(Радничке новине, Београд, бр. 50, 17. IX 1903; бр. 53, 1. Х 1903) 

4. октобар 
(21. септембар) 

На У бу до овог датума оформљена је ор ннизација Српске со-
• 

циЈалдемократске странке. 

(Радничке новине, Београд, бр. 53, 1. Х 1903) 

1904. година 
августа 

На Убу је формиран пододбор Савеза опанчарских радника. 
Имао је 23 члана. За председника је изабран Живан Станић, за сек
ретара Милутин Милутиновић и за благајника БорЬе Жунић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 70, 28. VIII 1904) 
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21 (8) сеnтембар 
Пододбор Савеза оnанчарских радника са Уба јав..ъа о бес

послици. 

(Радничке новине, Београд, бр. 73, 8. IX 1904) 

октобра 
На Убу је пододбор Савеза опанчарских радника био принућен 

да С!ЈОје чланове опомене преко .,Радничких новина" да уредно плаћају 
• 

своЈе чланске улоге. 

(Радничке новине, Београд, бр. 80, 2. Х 1904) 

децембра 

На Убу пододбор Савеза онанчарскнх радника на својој ску
шrттини изабрао је уnраву: зи председника Стевана Јакшића, за сек
ретара Рада Алимпића, за благајника Сретена Стојановића. 

(Радничке новине, Београд, бр. 102, 18. XII 1904) 

6. фебруар 
(24. јануар) 

1905. година 

На основу прогласа Радничког Савеза и партијске уnраве да 
се у целој зем..ъи одрже протестни зборови против предлога Закона о 
радњама на Убу је одлучено да радници из Обреновца одрже на Убу 
збор 13. фебруара (30. јануара) у 2 часа, а увече концерт, али 12. фе
бруара (29. јануара) кмет убски Л>уба забранио је овај збор и концерт, 

(Радничке новине, Београд, бр. 12. 9. II 1905) 

28. (15) фебруар 
На Убу је до тада продавао ,.Радннчке новине" Стеван Јакшић, 

председник пододбора опанчарских радника, па како је остао дужан 
то су га .,Радничке новине" јавно опоменулс. 

(Радничке новине, Београд, бр. 24, 19. III 1905) 
• 

краЈеМ 

фебруара 
Пододбор Савеза опанчарских радника са Уба обавештавао је 

о бесnослици која је владала код њих. 
(Радничке новине, Београд, бр. 18, 26. II 1905) 

• 
краЈем 

фебруара 
На Убу радници су се изјаснили проти;:: предлога Закона о рад

њама усвајајући у цел,ини резолуцију београдских радника против 
овог законског предлога. 

(Радничке новине, Београд, бр. 18, 26. II 1905) 

фебруара 
Пододбор Савеза опанчарских радника на Убу решио је да се 

Сретен Стојановић, бивши блаrајник пододбора, који је проневерио 
55,85 динара, као недостојан иск..ъучи из чланства и да се за проне
веру оnтужи. 

(Радничке новине, Београд, бр. 18, 26. II 1905) 
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18 20 
(5 7) јун 

Са Уба Трећем конгресу Српске социјалдемократске странке 
и Главног радничког савеза стигао је поздравни телеграм. 

(Радничке новине, Београд, бр. 50, 11. VI 1905) 

29. (16) јун 
н 

.. 
На оглас Еснафа опанчарског из Београда у .. ародном листу 

којим се тражи велики број опанчарских радника који нису У. син
диктату, опанчарски радници са Уба су одговорили да причекаЈУ до 
јануара, а да би били сигурни да ће тада доћи треба да пошал.у на 
30 радника по 10 динара капаре и под условом да не узимају до тада 
друге раднике. 

(Радничке новине, Београд, бр. 53, 22. VI 1905) 

20. (7) август 
Јанко Живковић, опанчар са Уба, када није успео са врбова

њем радника у своме месту, покушао је у Обреновцу, али ни тамо 
није успео, јер је био познат као лош послодавац. Од њега су радни
ци одлазили у затвор и без зараде па чак и после годину дана рада. 

(Рздничке новине, Београд, бр. 70, 20. VIII 1905) 

1906. година 
• 
ЈУЛа 

Главна партијска управа Српске социјалдемократске странке 
упутила је партијским организацијама петиције за опште право гла
са које треба да потписују пунолетни граћани оба пола. И Уб је до
био петицију. Рок је био 28. (15) септембар 1906. године. 

(Радничке новине, Београд, бр. 87, 20. V!II 1906) 

августа 

На Убу опанчарски радници су основали синдикално nовере
ништво. У управу су изабрани: председник Стеван Јакшић, секретар 
Веља Алексић, благајник Живан Станић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 101, 22. VIII 1906) 

августа 

На Убу је као неуредан за плаћање претплате за .,Радничке но
вине" опоменут јавно Марко Тодоровић, јер је био дужан 28 динара. 

(Радничке новине, Београд, бр. 103, 26. VIII 1906) 

6. септембар 
(24. август) 

На Убу је послодавац опанчар Јанко В. Живковић насрнуо се
киром на опанчарскоr радника Стевана Јакшића и убио би га да се 

• • 
ОВаЈ НИЈе СКЛОНИО. 

(Радничке новине, Београд, бр. 109, 9. IX 1906) 

септембра 

На Убу пододбор Савеза опанчарских радника јавља о бес
nослици. 

(Радничке новине, Београд, бр. 109. 9. IX 1906) 
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септембра 
На Убу nододбор Савеза оnанчарскrих радника изабрао је за 

свога nредседника Живана Л. Станића. 

(Радничке новине, Београд, бр. 111, 14. IX 1906) 

1906. 
На Убу је nостојао и радио nододбuр Савеза оnанчарских рад

ника, алм је те године престао да ради. 

(Радничке новине, Београд, бр. 20. 16. П 1910) 

1907. година 

19. (6) јануар 
Пододбор Савеза опанчарских радника са Уба за протеклу годи

ну уплатио је код свога Савеза на име чланског улога 16,80 динара. 
(Радничке новине, Београд, бр. 21, 17. П 1907) 

8. октобар 
(25. септембар) -
11. јануар 1908 
(29. децембар) 

Главни раднички савез је организовао одржавање радничких 

приредби у Србији у корист резервног централног штрајкачког 
фонда. Уб је послао од продатих 25 срећака 12 динара. 

(Радничке новине, Београд, бр. 4, 8. I 1908) 

1908. година 
6. јул 
(23. јун) 

На изградњи пруге Обреновац Вал.ево погинуо је Драгомир 

Јовановић из Јабучја, који је иза себе, .незбринуте, оставио жену и 
четворо деце. Предузимач није био предузео потребне мере обезбе

ћења на послу. 

IРадничке новине, Београд, бр. 97, 16. VПI 1908; бр. 90, 31. VП 1908) 

1910. година 
фебруара 

На Убу је, после прекида од четир,и године, обновл,ен рад под
одбора Савеза опанчарских радника. За председника је изабран Ми
лутин Милутиновић, за секретара Рел.а Алексић, а за благајника Бо
рће Жуњић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 20, 16. П 1910) 

фебруара 
На Убу послодавац Јанка Живковић, опанчар прети својим ра

дницима, који су се пре недел.у дана организовали, да ће их све от
nустити. 

(Радничке новине, Београд, бр. 22, 20. LI 1910)_ 
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марта 

На Убу у опанчарској радњи Радисава Златића четири радни
ка напустила су посао због једног радника издајника који сплеткари 
код послодаваца. 

(Радничке новине, Београд, бр. 30, 11. III 1910) 

априла 

На Убу пододбор Савеза опанчарских радника обновио је бој
кот опанчарске радње Радисава Златића и радника Милутина Јова
новића. Бојкот је прекинут септембра исте године, пошто је посло-

• 
давац прихватио услове, а радник се покаЈао. 

(Радничке новине, Београд, бр. 47, 20. IV 1910; бр. 116, 28 IX 1910) 
• 

маЈа 

. На Убу пододбор Савеза опанчарских радника извршио је nо-
пуну своје управе која се конституисала у следећем саставу: пред
седник Раденко Алексић, секретар Pefua Алексић и благајник Борће 
Жунић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 60, 20. V 1910) 
• 
ЈУАа 

На Убу оnанчарски мајстор Јанко Живковић није хтео да ис
плати зараду оnанчарском раднику Велимиру Ранковићу. Раније је 

• 

закинуо и Сретену ·Стојковићу зараћених 60 динара. 
(Радничке новине, Београд, бр. 81, 8. VII 1910) 

28. (15) септембар 
Министарство унутрашњих дела, на интервенцију Главног ра

дничког савеза због хапшења радника на Убу, наредило је свим по
лицијским властима у земfuи: 

,.1. да радници не подлежу уписивању ·код полиције и да се 
због неуписа не могу гонити; 

2. да су синдикалне леппимације за раднике довоfuне, те да 
се они, који их имају, не могу гонити као скитнице." 

(Радничке новине, Београд, бр. 112, 18. IX 1910) 

1910. 
На Убу и Мионици било је четири радника синдикално организо.. 

вана везана за пододбор Савеза кожарско-прераћивачких радника у 
Bafueвy. 

(Радничке новине, Београд, бр. 10, 22. I 1911) 

1911. година 
• 
Јануара 

Министарство народне nривреде, због 
Занатску школу на Убу. 

(Радничке новине, Београд, бр. 17, 4. П 1911) 

• 
штедње, затворило Је 

Пододбор Савеза металских радника са Уба на име чланског 
улога уплатио је Савезу металских радника 18,20 .динара. 

(Металски радник, Београд, бр. 9, 14. V 1912) 
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11 13. јун 
(29 31. мај) 

Са Уба пододбор Савеза оnанчарских радника уnутио је по~ 
дравни телеграм IX конгресу Српске социјалдемократске nартије. 

(Радничке новине, Београд, бр. 122, 9. VI 1911) 

23. (10) јун 
На Убу РеЈЬа Алексић nрикушю је, до тада, 52 nomиca на пе

тицији против пЈЬачкашког и реакционарног режима радикалске бур
жоазије. 

(Радничке новине, Београд, бр. 123, 10. VI 1911; бр. 124, 11. VI 1911) 
• 
Јуна 

На Убу пододбор Савеза оnанчарских радника на тромесечној 
скупшитни изабрао је уnраву; nредседник Сретен Стојановић, сек
ретар РеЈЬа Алексић, благајник Андрија Маринковпћ. 

(Радюrчке новине, Београд, бр. 124, 11. VI 1911) 

9. јул 
(26. јун) 

На Убу је основана организација Срnске социјалдемократске 
• 

парТИЈе. 

(Радничке новине, Београд, бр. 143, 4. VIII 1911) 
• 
јула 

На Убу резервисти 111 nозива на седмодневној вежби морали 
су за свој новац куповати покварену храну у бараци, па кад се Дра
гутин Михаиловић пожалио команданту за покварени хлеб овај га 
је казнио десет дана затвора уместо да казни баракера који је про

давао покварен хлеб. 

(Радничке новине, Београд, бр. 167, 1. VIII 1911) 

21. (8) август 
На Убу је основано повереништво Савеза кожарско-.прераl;и

вачких радника. У управу су изабрани: председник Милован Дани

ловић, секретар Радојица Јовановић, благајник Милован Крстић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 204, 13. IX 1911) 

октобра 
На Убу пододбор Савеза опанчарских радника бојкотовао је 

опанчарску радњу удовице Савке, а ова је најмила једног штрајкбре
хера који са ножем у руци прети социјал.ис'Гима. Настојала је да nро

тера опанчароког радника Милована Ј овановића у нади да ће тада 
уrушити пододбор опанчарских радника. 

(РадЮIЧке новине, Београд, бр. 225, 7. Х 1911) 

октобра 

На Убу nододбор Савеза опанчарских радника бојкотовао је 
опанчарског радника Страхињу Јовановића због нарушавања тарифе 
и због лошег односа према организацији. 

(Радничке новине, Београд, бр. 242, 27. Х 1911) 
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новембра 
На Убу је основан пододбор Савеза металских радника. У упра-

• 
ву су изабрани: председник Гавра Јовановић, лимарски радник; сек-

ретар Васа Милутиновић, ковачки радник; балгајник Петар Ребавка, 
браварски радник. 

(Металски радник, Београд, бр. 5, 5. XI 1911) 

1912. година 
фебруара 

На Убу се осећала потреба за осниваљем организације Српске 
• • 

соцИЈалдемократске партИЈе. 

(Радничке новине, Београд, бр. 51, 1. III 1912) 

фебруара 
На Убу радништnо је било потпуно синдикално организовано, 

постојала су три пододбора: опанчарскнх, абаџијских и металских 

радника. 

(Радничке новине, Београд, бр. 51, 1. III 1912) 

јануар-

фебруар 
На Убу пододбор Савеза кожарско-прсраћивачких радника 

имао је 3 члана. 
(Савез кожарско-nрераlјивачких радника у Србији, Извештај за 1912 

- 1913, Београд, 1914) 

марта 

На Убу је поново основана организација Српске социјалдемо
кратске партије. У управу су изабрани: пре,.1,седник Алимпије Вука· 
шиновић, часовничар; секретар Милорад Алексић, абаџијски радник; 
блаrајник Живко Тадић, опанчарски радник. 

(Радничке новине, Београд, бр. 75, 31. III 1912) 

марта 

На Убу пододбор Савеза кожарскО"прераЬивачких радника имао 
је 6 чланова. 

(Савез кожарско-nрерађивачких радника у Србији, Извештај за 1912 
- 1913, Београд, 1914) 

априла 

Са Уба социјалдемократи Алимпије и Јеца упутили су телеr
рафску честитку поводом изборних успеха Српске социјалдемократ
ске партије на посланичким изборима 14 (1) априла. 

(Радничке новине, Београд, бр. 81, 7. IV 1912) 
• 

маЈа 

На Убу је организација Српске социјалдемократске партије у 
заједници са синдикалним пододборима основала читаоницу која је 
ставл,ена под руководство Синдикалног већа. У управу су изабрани; 

председник Милорад Алексић, абаџијски радник; секретар Рел,а 
Алексић, опанчароки радник; благајник Милован Даниловић, обу
ћарски радник. 

(Раднички новине, Београд, бр. 125, 31. V 1912) 
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• 
април маЈ 

На Убу пододбор Савеза кожарско-прераћивачких радника 

имао је 9 чланова. 
(Савез кожарско-nрерађивачких радника у Србији, Извештај за 1912-

-- 1913, Београд, 1914) 

• 
ЈУНа 

На Убу пододбор Савеза кожарско-прераЬивачких радника имао 

је В чланова. 
(Савез кожарско-прераl;ивачких радннка у Србији, Извештај за 1912-

- 1913, Београд, 19J.I) 

• 
априЛ-ЈУН 

На Убу је организација Српске социјалдемократске партије одр
жала В конференција н 4 збора. Читалаца ,,Ра {Iшчких новина" имала 
је 18. 

(Радннчке новине, Београд, бр. 167, 19. VI 1912) 

23 (10) јул 
На Убу је избио штрајк 13 абаџијских радника у 13 радњи са 

захтевом да се призна радничка организација. Пос.\е 55 дана завршен 
• 
Је са делимичним успехом. 

(Радничке новине, Београд, бр. 131, 6. VII 1913) 

• 
ЈУЛа 

На Убу абаџијски радница су штрајковали. Полиција је ха
псила и тукла штрајкаче, али су радници ипак победили. 

(Радничке новине, Београд, бр. 161, 12. VП 1912; бр. 165, 17. VII 1912; 
бр. 170, 23. VII 1912) 

• 
Јула 

На Убу организација Српске социјалдемократске партије има
ла је 74 члана од тога је било 45 најамних радника, 15 ситних сопст-
веника и 14 сел,ака са 3 10 ха земл,е. 

(Радничке новине, Београд, бр. 167, 19. VИ 1912) 
• 
Јула 

На Убу је организација Српске социјалдемократске партије 
одржала скулштину на којој је изабрала управу: председник Милорад 
Алексић, секретар Рел,а Алексић, благајник Радојица Јовановић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 167, 19. VII 1912) 
• 
Јула 

На Убу пододбор Савеза кожарско•прераћивачких радника 
имао је 4 члана. 

(Савез кожарско-nрераl;ивачких радника у Србији, Извештај за 1912-
- 1913, Београд, 1914) 
• • 
ЈУН ЈУЛ 

На Убу опанчарски радници су штрајковали у свим радиони
цама за одбрану своје организације. Штрајк је окончан победом рад
ника 26. (13) јула 1912. године. 

(Радничке новине, Београд, бр. 153, З. VII 1912; бр. 154, 4. VH 1912; 
бр. 164, 16. VII 1912) 

122 



~"1 -. 

августа 

На Убу пододбор Савеза кожарско-nрераЬивачких радника 

имао је 6 чланова. 
(Савез кожарско-прерађивачких радника у С рб иј и, Извештај за 1912-

- 1913, Београд, 1914) 

2. септембар 
(20. август) 

На Убу пододбор Савеза абацнјских радника одржао је скуn· 
штину на којој је изабрана уnрава: председник Милош Рел,ић, сек
ретар Василије Ристић, благајник Алекса Стевановић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 201. 28. VIII 1912) 

септембра 
На Убу пододбор Савеза кожарско-nрераћивачких радника 

имао је 1 члана. 
(Савез кожарско-прерађивачкнх радника у Србији, Извештај за 1912-

- 1913, Београд, 1914) 

1913. ГОДЮiа 
1. мај 
(18. април) 

На Убу је лрославл,ен Први мај уз обуставу рада у 6 оланчар
ских радњи, 3 берберске, 2 ћурчијске, 2 обућарске, 1 шлосерској и 1 
абаџијској радњи. У демонстрацији је учествовала 36 радника и 20 
деце. Одржан је и збор на коме је говорио А,шмлије Вукашиновић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 75, 1. V 1913) 

1. мај 
(18. април) 

Са Уба 60 радника nоводом прославе Првог 
телеrрафски nоздрав београдским друговима. 

(Радничке новине, Београд, бр. 77, 3. V 1913) 

• • 
маЈа упутило Је 

На Убу nододбор Савеза кожарско-прераћивачких радника об
новио је свој рад, nосле nрекида због ратног стања. 

(Савез кожарско-nрерађивачких радника у Србији, Извештај за 1912-
- 1913, Београд, 1914) 

2. август 
(20 јул) 

Поводом nрославе десетогодишњице оснивања Срnске социјал
демократске nартије nартијска оруганизац.iја са Уба упутила је ло
здравни телеграм Главној nартијској управи. 

(Радничке новине, Београд, бр. 145, 23. Y.II 1913) 

сеnтембра 

На Убу је nододбор Савеза опанчарских радника изабрао упра
ву: nредседник Буле Ракић, сек,ретар Живота Бљизнаковић, благај
ник Спасоје Букановић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 200, 25. IX 1913) 
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август

сеnтембар 
На Убу, одмах иза демобилаз;:щије, обновљен је рад пододбора 

Савеза опанчарских радника. 
(Радничке новине, Београд, бр. 200, 25. IX 191З) 

август-

сеnтембар 
На Убу, одмах иза демобнлизацијс, обновљеп је рад nододбора 

обућарских радника. 
(Радничке новине, Београд, бр. 200, 25. IX 191З) 

децембра 
На Убу је организација Срnске социјалдемократске партије 

изабрала нову управу: председник Алимпије Вукашиновић, сајџија; 
секретар Благоје Ранковић, опанчарски радник; благајник Младен 
Милстић, абаџијски радник. 

(Радничке новИне, Београд, бр. 260, 5. XII 191З) 

1913. 
На Убу је било синдикал1ю организованих обућарских радни

ка 3 од којих су 2 радили на парче уз зараду од 2 3 динара а 1 уз 
месечну нлату од 30 до 60 динара. Радно вре.\Iе је било 10 12 ча
сова. Сви су били чланови Срnске социјалдемократске nартије и nре

гплатници "Радничких новина." 
(Савез кожарско-nрерађивачких радннка у Србнји, Извештај за 1912-

- 191З, Београд, 1914) 

1. фебруар 
(19. фебруар) 

1914. година 

На оnштинским изборима радикалски кандидат у Мургашу био 

је Стеван Вирковић "који је у рату као мајор трећег nозива вршио . . " 
наЈординарнИЈа арања и пљачкања. 

(Радничке новине, Београд, бр. З, З. I 1914) 

12. фебруар 
(30. јануар) 

Са Уба је 16 радника упутило поздравни телеграм Х конгресу 
Срnске социјалдемократске партије. 

(Радничке новине, Београд, бр. 28. 1. I 1914) 

фебруара 

На Убу још није био формиран Суд добрих људи иако је пре
ма Закону о радњама тамо требало већ формирати. 

(Радничке новине, Београд, бр. 41, 17. П 1914) 

марта 

У Радљеву (Уб) је основана организација Српске социјалдемо
кратске nартије. У уnраву су изабрани: nредседник Живорад Костић, 
секретар Владислав Јовановнћ, благајник Петроније Живановић, чла
нови уnраве Драгомир Андрић, Никола Павловић; контролори Све
тислав Јевремовић, Драгутин Андрић и Јован Пеовић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 59, 10. III 1914) 
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марта 

Пододбор Савеза опанчарских радника са Уба обавештава да 
је Благоје Ранковнћ, опанчарски радник, познати штрајкбрсхер и не· 
пријатељ радничке организације, кренуо са Уба да тражи посао. 

(Радничке новине, Београд, бр. 60, 11. III 1914) 

5. април 
(23. март) 

На Убу је организација Српске социјалдемократске партије на 
збору продала књша у вредности 10,25 динара. 

(Радничке новине, Београд, бр. 80, З. IV 1914) 

априла 

На Убу оргаш1зшщја Српоа: социјалдемократске парт11је иза
брала је управу: председник Драго Јеличић, секретар Петар Ребав
ка, благајник Петар Јовановић. 

(Радничке Еовине, Београд, бр. 85, 11. IV 1914) 

априла 

На Убу је постојала Занатска шко,\а, аАи је лоше раднАа због 
небриге њеноr управника Јеремије Томића, на кога су се жаАилн 
трговачки помоћницн. 

(Радничке новине, Београд, бр. 101, 1. V 1914) 

1. мај 
(18 април) 

Са Уба 25 радника н paдiii!Шl упутило је поздравни те.\сграм 
беоrрадско~1 ралннштву које је дс~юнстрнрало поводом просАаве Пр-

• 
воr маЈа. 

Рмничке новине, Београд, бр. 99, 29. IV 1914) 

1. мај 
(18. април) 

На Убу у прослави Првог маја, уз обуставу рада, било је у по
ворци 50 учесника, а на збору, пошто је био пазарни дан, 300 400 
присутних. Говорили су Алимппје Вукашиновић и абаџијски радник 
из Ваљева Војислав Гојковић. 

(Радничке новине, Београд, бр. 103, З. V 1914) 

7. мај 
(24. април) 

На Убу је пододбор Савеза опанчарских радника поднео опш
тини бирачки списак за избор Суда добрих људи али је општинска 
управа одбила да спроведе изборе за овај суд. 

(Радничке новине, Београд, бр. 108, 9. V 1914) 
• 
н• ла 

На Убу пододбор С.:.·зеза uпанчарскнх радника јавља о беспо
слици. 

(Радничке новине, Београд, бр. 158, 8. VII 1914) 
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Из архивисшиltе 

ЛОМА ЛЕПОСАВА 
МИТРАШИНОВИfi МИЛОРАД 

Окружнн Народни 

1. Историја фонда 

Ваље 1944-
) • 

Ј С Ка 

Одмах после осАобоћења ва.ъевског краја, као основа за форми
раље и рад народноослободиАачких одбора чинили су, поред првих 

Упутства објављених у ужичкој "Борби" 1941. године, "Фочанских 
прописа" и других доку~1ената које су из.~-али Врховни штаб НОВЈ и 
АВНОЈ на првом и другом зассдању, и прописи које је издао Главни 
народноослободилачки одбор Србије у првој половини 1944. године. 

Поред ових Прсдссдништво Аптифашнстичке скупштине народ
ног ослобоћења Србије доне.ю је 1. дсце.wбра 1944. године "Одлуку о 
устројству и пословању IШродiюосАободилачких одбора и Скупштине 
Демократске Србије"l, која је стушiАа па снагу 22. децембра 1944. 
године. Ступаљем на СН<tгу ове од,\уке, 22. децембра 1944. године, пре-

• 
стаАи су да важе сви дотадашњи прописи о устроЈству и посАоваљу 

народноослободилачких одбора који нису у сагласности са љом. 

Овом одлуком успостављени су: сеоски (месни), општински, 
односно рејонски народноослободилачки одбори, као основне једи
нице народне власти и градски, срсски и окружни НОО као виши 
степени народпоос.\ободнлачкс власти. 

Окружни народноослободилачки одбор (ОНОО) за округ ваљев
ски формиран је 24. септембра 1944. године. Његово формираље било 
је условљено што хипшјом потребом организоваља рада на обнови 

и формирању нове народне власти на подручју које обухвата округ. 
Тога дана, уз велико учешће граћана, изабран ie Привремени окружни 
народноослободилачки одбор који је имао 60 одборника. На својој 
првој седници одбор је формирао \0 разних отсека: управни, судски, 
финансијски, технички, привредни, социјални, војни, саобраћајни, 

1 Одлука о устројству и пословању народноослободилачких одбора и 
Скупштнне Демократске Србије (Службени Глас~:ик Србије бр. 2 од з. 
март<> 1945. године). 
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санитетски и културно-просветни и изабрао одговарајуће руководиоце 
и сараднике за сваки отсек. Тада је изабрано и nредседииштво ОНОО 
које су сачињавали: '11редседник, секретар и благајник. Председниш
тво и руководиоци nојединих отсека сачињавали су Извршни одбор 
који је био извршни и уnравни орган за подручје округа. 

Привремени ОНОО функционисао је до 22. јануара 1945. године, 
када је на окружној скупштини изабран нов извршни одбор. 

Ао доношења Општег закона о народним одборима маја 1946. 
године2 вршио је своје функције nод називом .,Окружни народно
ослободилачки одбор" а од тада, .,Окружни народни одбор". 

Окружни народни одбор је надрећен орган над свим народним 
и извршним одборима на својој административној територији; он 
врши своју власт непосредно на ад;~,шнистративном подручју срезова: 
вал.евског, подгорског, колубарског, тамнавског, посавског и град

ког народног одбора у Ва,ъеву, које административне јединице са

чињавају природну и економску целину. У периоду његовог пост:;~i;-~њ<l. 
(1944-1947) надлежност ОНОО у његовој функцији, као орr:ша FIЛ<l.
сти често се мењала и из године у годину добијала нове садр;1::1 ir~ које 
је у сваком погледу неминовно доносио брз послератнч развој. Све 
те nромене, свакако су се одражавале како на његову унутрашњу 

организацију тако и на обим и делокруг рада и послова. 

У време непосредно после ослобоћсња Вал.ева (септембар 1944) 
па до коначног ослобоћења целе земл.е 15. маја 1945. године. поред 

• 
рада на поднзању привре.\ног. социрлrюг и културног напретка овог 

подручја, целокуnан рад ОНОО био ic, пре свега, усмерен интересима 
и цил,евима народноослободилачке борбе. 

У приоритетне задатке нарочито спадају: 
органнзацнја народа за борбу против непријател,а народа 

Србије и Југославије, днзање борбеног духа, пожртвовања и дисци
плине; 

- брига за привредну и радну по~юћ народа Народноослободи
лачкој војсци и организација те помоћи; 

- брига за јавни ред и безбедност становништва; 
• - организациЈа прехране становништва, нарочито породицама 

палих, заробл,ених, интернираних и мобнлисаних бораца, инвалидима, 

избеглицама, погорелцнма и свнм жртвама терора окупатора и њихо
вих помагача; 

- старање за обнову, суделоваље при утврћивању злочина и 
• • 

штете КОЈУ ]е проузроковао окуnатор и њеrови помаrачи; 
• • 

заштита и чување .Јавне имовине сваке вnсте КОЈа се стално 

или привремено налази на nодручју народноослободилачког одбора; 
надзор над индустријским предузећима која су важна за 

снабдевање војске и народа; 

~ Оnшти закон о народним одборима донели cv С:аве:шо веће и Behe 
народа Народне скуnштине ФНРЈ, а nрогласио га ie Президијум Народне 
скуnштине ФНРЈ 28. маја 1946. (Сл, лист ФНРЈ бр. 43/46). 
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надзор и утврћивање цена, спречавања црне берзе, шверца 
• 

и трговине са неприЈатељем; 

- надзор над пословањем извршних одбора среских народно

ослободнлачких одбора. 
Према прописима Главног ОНОО Србије, који су били на снази 

пре доношења .,Одлуке о устројству н пословању народноослободи
лачких одбора" од децембра 1944. године, ОНОО састоји се из Скуп
штине и Извршног одбора. 

Скупштину ОНОО чине сви у округу за њу изабрани посланици, 
а nрву седницу Скупштине сазива Председннштво Главног народно
ослободилачког одбора Србије. 

Извршни одбор ОНОО, кога бира Скупштнна ОНОО на nрвој 
• • 

седници из своЈе средине, сасТОЈИ се од nредседника, nотпредседника, 

секретара н броја одборника који одговара величню1 округа, а нај
мање од 10 чланова. 

Седнице скупштине ОНОО сазива Извршни одбор према nо

треби, а најмање три пута годншње. Скупштина се мора сазвати и ако 
то захтева петина чланова скупштине или бар један извршни одбор 

среског НОО, или виши орган. 
Против свих одлука НОО, односно извршних одбора среских и 

окружних НОО, група или организација, имају nраво жалбе Претсед
ништву Главног НОО Србије. 

Свакако да су нови nроnиси који се односе на устројство и рад 
НОО: већ поменутом Одлуком од 1. децембра 1944. године и Оmпти 
закон о народним одборима из 1946. године, унели низ новина у раду 
и устројству НОО, али нека nитања су и даље остала у његовој 
искључивој надлсжностн које ОНОО није ~югао пренети на извршни 
одбор. 

Та се nитања односе на: 

- Избор и разрешење чланова Извршног одбора; 
Расnуштање нижих народних извршних одбора; 

- Доношење буџета и nривредног плана; 

- Доношење решсња о закл,учивању зајмова; 

- Поништење, укидање и мењање одлука нижих народних 

одбора; 
• 

- Установљење месних дажбина. 
Општи закон о народним одборюtа (од. маја 1946. rод;ине) де

таљно садржи основне задатке и надлежност окружних народних 

одбора као и послове које ови органи власти врше у области плана, 
пољопривреде, индустрије н занатства, у области граћевинарства и 
комуналног газдинства, у области трговине, финансија, радних односа, 
просвете и другим областима. 

На бази овог закона ОНО-и ускладiЫИ су свој рад и организа
пију, донели статуте и друга нормативна акта по којима су радили 
непуну годнну лана, јер новим .. Законом о административно терито
ријалној подели Народне Републике Србнјсз од 21. IV 1947. године 

з Закон о административно територијалноi подели Србије донела је 
Народна скупштина Србије (Сл. гласник НРС бр. 17/1947). 
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• • 
о:кружни народни одбори као административно териториЈалне Једи· 

нице укидају се и nрестају са радом 30. априла 1947. године. 

11. Орrаниэација Окружноr народног одбора 
-- -- - - --, 

Поред скуnштине, о којој је било речи у претходном поглављу, 
у саставу ОНО за све време љеговог рада постојао је и Извршни 
одбор. 

Извршни одбор ОНО у Вал,еву, извршнн је и уnравни орган 
кој.и као целина и колективно руководи свим гранама окружне 

управе у оквиру своје надлежности. Извршава сва решеља, наредбе, 
'Y'fiYТCTBa, правилнике Савезне скупштине и владе, и Народне скуn
штине и владе републике Србије. Извештајс о раду подносио је ОНО 
коме је одговоран за свој службени рад. 

Извршни одбор имао је онолико чланова колико има одељеља. 

Број чланова може се повећати или смаљити само одлуком Окружне 
скуnштине. У састав Извршног одбора обавезно улазе председник, 

nошредседник и секретар ОНО. 

У искл,учиву надлежност Извршног одбора коју није могао 
пренети на своја одел.еља или отсеке спадају следећи послови: 

- доношеље наредаба; 
- предлог буџета и плана; 
- склапаље уговора и обавеза; 
- nоставл,ање руково~нлаца предузећа и установа; 

- сазиваље народног одбора; 
- обуставл,ање одлука нижих наро~ннх одбора и поништеље, 

укидаље и мељаље наредаба 11 решења ннж11х извршних одбора. 

При Извршном одбору постојал11 су: Одел.ењс унутрашњих по
слова као непосредан орган Мшшстарства унутрашњих послова ре
публике Србије, које поставл.а све с.\ужбсннкс п начелнпка одел,ења 
и које финансира из свог буџета. 

У саставу Извршног одбора бил.о је н Одел,ење за државну без
бедност чије особл,е поставл,а Министарство. 

При Извршнш.1 одбору постојал.а је стална комисија за мол.бе 
и жалбе граћана, чије молбе и жалбе разматра и достав,ьа надл.ежним 
органима. 

На бази архивске граће овог фонда може се утврдити да се, од 
септембра 1944. године до почетка јануара 1945. године, целокуnан 
рад ОНОО одвијао преко 10 отеска: Управног, Судског, Финансијског; 
Техничког, Привредног, Социјал.ноr, Војног, Саобраћајног, Санитетскоi" 
и Културно-,просветног. Сваки од ових отсека делио се на о~рећен број 
секција или •сектора. Та:ко на пример: Привредни отсек био је поде
љен на секције за пол.опривреду, шумарство 11 рударство, наба:вку 
хране, индустрију, трговину и занатства, и лов ·н рибол.ов. 

Културно-«tросветни отсек за шест секција: радио служба, тех
ничка служба, приредбе, библиотеке, усмене новине и биоскоп. 
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Санитетски отсек на три секције: болнице, хигијену и аnотеке. 
Ова организација, утврћена непосредно после формирања ОНОО 

24. септембра 1944. године, задржала се до половине јануара 1945. 
године када су због повећаног обима посла и нових задатака дотада

шљи отсецп прерасли у одrоварајућа оде,ъеља, а поједине секције У 
одговарајуће отсеке. · 

У време од почет.ка 1945. го~ине до укидаља крајем априла 
1947. године ОНО у Ва,ъеву имао је у свом саста'ву следећа одељеља: 

1. Привредно оде/оеље са отсецима: 

• 

• 

. ' 

• - индустриЈа и рударство 

-занатства 

- отсек управе народних одбора. 
2. Пољопривредна одељеље са отсеuнма: 
- аграрна реформа и колонизација 
- шумарство 

- ветеринарство. 

3. Одељеље за трговину и снабдеваље са отсецима: 
-трговина 

. - снабдевање 
- исхрана 

- цене 

-откуп. 

4. Просветио одељеље са отсеuима (рефератима:) 
- средља настава 

- основна настава 

- народно просвећиваље • 

- персонални пословн 

-планираље 

- фискултура. 

• 

• 

• 

5. СаНЈИтетско одеЛ>еље формирано је марта 1945. године. Пре 
тога, постојао је Санитетски отсек који је р11ково~ио болничким уста· 
новама: Народном болњицом, Народно~! амбу,\антом, као и целокуп
ном санитетском службом у округу. 

6. Одељеље за опште послове са отсеuима: 
- персонални 

• - администраruвно-правни 

-служба за правну помоћ 
- централна архива. 

Свим пословима овог оде,ъеља руководи секретар Окружног 
народног одбора. 

7. Одељеље за социјално стараље и народно здравље са отсе
цима: 

• - социЈално стараље 

- народно здравље 

При овом одељељу била је Окружна саннтарно-епидемиолошка 
станица у Ваљеву, Окружни санитарни инспекторат, Окружна аы:бу· 
ланта, Антитуберкулозни диспанзер н Окружна болница. 

8. Оде,ъење за финансије са отсецима: 
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- рачуноводство и буџет 
- nосредне порезе 

- непосредне порезе. . 
9. Оде,ъење за радне односе. Ово оде,ъеље, тј. љегова служба 

вршила је преглед свих привредних и индустријских предузећа пого
тову у погледу хигијенско-техничке заштите радника при раду као и 

свих других питаља која се односе на запослене раднике. 

10. Оде,ъеље за граћевине са отсецима: 
- оmнти rраћевински отсек за прој :те и надзор 

- административно-плански. 

11. Планска комисија. Окружна планска •Комисија је државни 
орган за планираље у округу. Састоји се од председника и 6--7 чла
нова. Ова комисија имала је 4 отсека: 

-планираље 

- производљу, финансије, промет, социјалну заштиту и културу 

- контролу 

- статистику. 

111. Регистратурско пословање 

Услед недостатка одговарајућих прописа и разних других окол
ности везаних за рад овог значајног органа нове власти, nоготову у 

време ратних услова, од краја септембра 1944. до завршетка рата 
15. маја 1945. године, у целини посматрано, може се рећи да је реги
стратурско nословаље у овој реrистратури било без одрећеног сис-

• • 
тема, са честим променама и отступаљима КОЈа су се одражавала на 

начни воћеља кљига регистратуре, ·као и на евидентираљу и одла

гаљу архивске rраће. 
Евидентираље аката кроз деловодни протокол и остале књиrе 

до 1947. rоднне, вршено је у истим врстама разних кљига које су уnо
треб,ъаване у бившој Југославији и за време окуnације од 1941. до 
1944. године. 

Приликом ослобоћеља Ва,ъева септембра 1944. године, разне 
установе и органи бивше квислиншке власти (градско поглаварство, 
финансијска дирекција, пореска управа, надзорништво финансијске 

контроле, катастарска секција и др.) доласком Народноослободила

чке војоке и формираљем нове народне власти престали су са 
радом. Престанком рада ових институција, у зградама где су биле 
смештене за време рата, затечен је приличан број њихових књига 
(деловодни nротоколи, регистри разних врста, разне финансијске 
кљите, контролници и остале помоћне кљиге). 

Нови органи народне власти: окружни, срески, градски и 

месни НОО, неколико година после ослобоћеља за своје регистра
турско пословаље користили су ове кљиге. Највећи број кљига бивших 
власти пронаћен је, nриликом срећиваља у rраћи Окружног народног 
одбора. То је разум"ъиво јер је Окружни НОО најраније формиран -
девет дана nосле ослобоћеља Ва,ъева 24. септембра 1944. године. 
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За непуне три године постојања и рада ОНО, на бази сачуване 
архивске rpabe, утврдили смо да је nримењиван, углавном, децентра
лизован, а свега неколико месеци, централизован начин регистратур

ског nословања. 

На основу сачуваних -књига, у првом реду деловодннх про.то

кола, установили смо да је децентрализован начин регистратурског 
nословања nримењиван од оснивања ОНОО (24. септембра 1944.) до 
1. јанура 1947. године. . 

Најзад, од јануара 1947. године до краја аnрила JICTe године, , 
када је ОНО престао са радом, примењиван је, са малим изузетком, 

централизован начин регистра турског nословања. 

1. Као што смо већ рекли, у периоду од оснивања ОНОО до 
јануара 1947. године, кад је примењиван децентрализован начин реги
стратурског пословања, :граћа је углавном евидентирана кроз дело
воднике, обичне и nоверљиве, посебно за свако одељење или отсек. 

Изузетак је једино граћа Општег одељења, Извршног одбора, Управ
ног отсека, Одељења унутрашњих послова, која је евидентирана у 
један заједнички Општи деловодни протокол. Има више nримера, 
да су две или више година воћене у једној књизи деловодника, али 

је свака година nочињала са редним бројем један. За већину одељења 
• 

и отсека сачувани су деловодни протоколи, мада некомплетно, Јер не-
• • • 

достаЈу !ПОЈедина цела год.ишта, изузев за персонални отсек где НИЈе 

сачуван ниједан деловодни протокол, али се на основу граће види да 
да је и овај отсек водио посебан делово.юшк. На полећини сваког 
акта овог отсека налази ·се број под коЈим је акт заведен и датум када 
• 
Је акт експедован са назнакама. 

Начин евидентирања и развоћења аката кроз деловодне nрото
коле код већине одељења, поготову код оних •Који се састоје из више 
отсека био је неуједначен и често непотпун. Изузетак чине Одељење 
за трговину и снабдеваЊе и Одеmење за nољопривреду, где је rpaba 
nравилно евидентирана и развоћена. Тако на пример, целокуnна rpaba 
Одељења за трговину и снабдевање, које се састојало из Отсека за 
трговину, снабдевање, цене, исхрану и от•куп, евиденrирана је у један 

• 
заЈеднички деловодни nротокол, онако, ·како су акта сукцесивно при-

стизала. Мећутим у разводу у рубрици "напомена" бележена је по.. 
четна словна шифра -која означава којем отсеку акт припада. За ово 
одељење ознаке су биле следеће: И исхрана, Ц цене, О откупи 
и др. На сличан начин означавани су отсеци и у Одељењу за nољо
привреду. 

За nросветио и санитетско одељење, Извршни одбор и Председ
ништво сачуван је по један nоверљиви деловодни протокол, што не 
значи да и остали отсеци и одељења, nоготову у nочетном nериоду 

свог рада, за одрећену врсту аката нису употребљавали ове књиге. 

Граћа просветног, финансијског, 0111штег, трговине и снабдеваља 
одел,ења за рад евидентирана је и кроз •именичне регистре, где су 
nредмети евидентирани по азбучном реду, што такоће не значи да и 
остали отсеци н одељења нису •водили ове књиге, јер је сачувана свега 
5 књига ове врсте. · · 
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У периоду од 1. јануара 1947. године до краја априла .1947. го
дине, када је ОНО престао са радом, ова реrистратура 111римењивала 
је централизован начин регистратурског nословања. Гpal:ia свих отсека 

• • • 
и одељења, сем персоналног отсек~ .• евидентирана је кроз Један заЈед-
нички општи деловодни nротокол. Сви предмети се евидентирају хро
нолошки без обзира на одељења и отсеке. 

У општем деловодном протоколу ОНО за 1947. годину испред 
рубрике .,редни број" бележена је почетна словна ознака лица или 
установе од које предмет долази и која са одговарајућим бројем испод 

М" В" 
• ње упућује на број именичног регистра. .. с ,.60 

На основу граће може се закључити да је почетком 1947. године 
поверљива архива појединих отсека и одељења (изузев Одељења рада) 
воl:iена централизована, тј. акта су евидентирана кроз оnшти деловод
ни nротокол. 

2. Финансијска документација ОНО евиден11Ирана је •Кроз реги-
• • 

стре, главне књиге, партиЈалнике и остале рачунске књиrе. 

IV. Стање архивске rраће пре преузимања у Архив и 

Гpal:iy овог фонда Архив је nреузео од бившег Среског народног 
одбора Ваљево. Наиме nосле nрестанка рада ОНО (1947.) rpal:ia овог 
фонда остала је у nросторијама Среза Ваљево, који је, у извесном 
смислу, био правни наследник. Пре предаје Архиву гpal:ia j!l често 
пресељавана, тако да је један део фонда финансијска архива, nре
се,ъен у неподесне просторије ваљевске општине док је остали већи 
део rpal:ie предат Архиву без записника 1959. године. Пре предаје 
Архиву, rpal:ia овог фонда: ошпта и финансијска, била је сложена у 
nакете и фасцикле на којима се налазе ознаке организационих једи
ница којима гpal:ia припада. Тај податак укзује да је rраћа, у време 
док је регистратура била активна, била одлагана по организационим 
јединицама одељењима и отсецима. 

Среl:iивање граће овог фонда започето је крајем октобра 1973. 
године. Фонд је срећен у првој фази тј. архивска граћа је издвојена на 

• 
организационе Јединице одељења и отсеке, а затим на годишта. 

Пре овог посла, направљен је nривремени списак књига које су кас
није детаљно обраћене. Излучивање непотребног архивског материјала 
из овог фонда није вршено, јер количина безвред;ног архивског мате
ријала, у овој rраћи је nornyнo занемарујућа. 

Још увек нисмо сигурни да је сачувана rраћа за све организа
ционе јединице или смо можда неки отсек изоставили баш збоr 
тога што није било граће. "_а,ъе срећивање у другој и трећој фази 
свакако ће доnринети да дубље nроникнемо у суштину организационе 

структуре овог фонда а то ће довести до измена и допуна у класифи

кационом плану који је састављен на бази постојеће rраће. 
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Првобитни класификациони план, по коме је граЬа среЬена У 
првој фази изгледа овако: 

• • 

1. Привредно одељење 
2. Пољопривредно одељење • 
З. Финансијско одељење 
4. Одељење трговине и снабдевања 
5. Одењење рада 
6. Одељење за социјално старањс и пароднр здравље 
7. Санитетско одељење 
8. Просветно одељење 
9. Персонално одељење · · 

10. Опште одељење Председништво и Извршни одбор 
: · · 11. Отсе1< управе ·народних одбора. 

• • • 

· Целокупна граћа овог фонда (110 кутија и 97 књига) после З(\· 
вршне пр'ве фазе среЬивања пренета је у депо, јер је програмом рада 
Архива предвићена само прва фаза срећивања. 

ВеЛика друштвщю-политичка и културно-историјска вредност 
граће овог фонда, значајне за научио проучавање послератног развоја 
наше земље, налаже нам да ову грћу што детаљније средимо са на

учио обавештајним средстви:>.ш, како би бљш што приступачнија истра· 
живачи~а. , . . . .. 

•• • • • • 
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• 

' Миленко Топаловић Делатност Српског партијског пове-
рснства за срсз колубарски (Мионица) јануар сеп-

тембар 1944. 65 

·.. Миленко Топаловић Хронологија догаћаја нз радничког по-
крета Уба и околине (1888 1914) 115 
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