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ЧЛАНЦИ

Богумил Храбак

ВАЉЕВЦИ У ПОЧЕТНИМ ГОДИНАМА
ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА
Турци, нарочито они из Босне, и устаници ваљевског краја водили су
борбе око Ваљева у пролеће 1804. и током доброг дела 1806. године.
Ипак, у Ваљеву се у годинама устанка живело мирно иако интензивно.
Тај живот тешко да би привукао историчара да га посебно обради, ако
би уопште и нашао довољно исторјијских извора. Кад је, међутим, реч о
Ваљевцима, ствар стоји друкчије. Они нису могли ослободити своју
нахију па оставити оружје у шупље букве и мирно користити оно што
би им живот могао пружити. Борба се настављала и Ваљевци, иако нису
нарочито ревносно улазили у ватрене окршаје, били су најважнији
чиниоци устанка у северозападној Србији од тврђаве Сокола, поред
Дрине а северно од Ужица, до Саве и ушћа Дрине, дакле на међама
према Босни. Они су најпре подржали устајање народа Шабачке нахије,
затим су са устаницима те нахије држале Шабац у опсади и обезбеђивали устаничку државу са запада. Већ на самом почетку устанка њихова
војна одељења налазила су се и у опсади Београда. Ваљевска нахија је у
реалном животу уживала положај другог устаничког краја, после
Шумадије и најнасељеније Београдске нахије. Тако је било и са
њиховим вођама, Ненадовићима.
У овом прилогу говориће се, дакле, о Ваљевцима, а не само о самом
Ваљеву. Како су они учествовали на више страна, текст ће говорити о
свим њиховим борбама. Документација о првом српском устанку је
многобројна али није устаљене и исте фактографске вредности. Највреднији су временски непосредни извештаји аустријских команданата
и православних свештеника у првом суседству, из градова на савској
обали. Најмање поуздане су касније изјаве учесника збивања и, појединачно, њихови мемоари. Тај наративан материјал сведен је на рационалну меру, тим пре што се даје излагање о истим збивањима, али са
неусаглашеним хронолошким одређењима. Није увек лако установити
да ли се датуми означавају по старом или новом календару (разлика је
била 12 дана). У неким различито приказаним догађајима морали су се

дати упоредни прикази, некад и са временским кашњењем, где је
позивање било на различите датуме.
Расправа излаже материју према годинама. Тај критериј је био
најпогоднији, јер су се војничке акције почињале раним пролећем а
почетком зиме су престајале. На крају преузете три прве године дати су
неки елементи у функционисању устаничке државе на територији
Ваљевске нахије. Објављених извора има разних врста и са разних
страна. Од необјављених могла су бити коришћена само нека писма из
Архива САНУ односно и нека дубровачка акта. Од стране штампе
употребљене су вести које су сакупљене и публиковане.
Стање на ваљевском подручју уочи устанка биће посебно обрађено.
I. Година 1804: дизање Ваљеваца на оружје, ослобођење Ваљева, подстицање
на устанак Шабачке нахије и исцрпљујуће борбе око Шапца
Почетком 1803. године кнез Алекса Ненадовић је послао писмо у
Земун једном свом познанику и јавио му је како је народу додијао
дахијски зулум; замолио га је да провери има ли код људи у Аустрији
оних који су радили са Хасан-бегом против јаничарске страховладе да
помогну устанак народа против насилника. Писмо је о Илиндану, услед
необазривости, ухватио субаша на скели Газија, те га је показао кнезу
Алекси у Бранковини, али га је предао Мус-аги Фочићу у Шапцу, брату
кабадахије Мехмед-аге Фочића у Београду. Јануара 1804. Мехмед-ага је
отишао у Ваљево да ухвати и посече Алексу и кнезове Илију Бирчанина
и Николу Грбовића, јер је народ у Шумадији већ почео да се покреће.
Алекса и Илија су ухваћени, а Грбовић је побегао од куће и сакрио се.
Завереничком кругу припадао је и архимандрит Боговађе Рувим, који је
желео да се склони код синовца Петра Молера, који је управо шарао
Кучук-Алијине дворе. Рувим је ухваћен и предат Аганлији, који га је
најпре држао окованог у тамници, а затим га је извео и посекао. Кад се
видело да ће оно раније писмо посећи кнеза Алексу, започета је акција
да се сакупи новац у Бранковини и да се кнез откупи, али тражених 1000
пјастри није могло бити одмах сакупљено. Кнезови Алекса и Илија
Бирчанин погубљени су у Ваљеву 23. јануара/4. фебруара 1804.2 Ту је
подробно позната хронологија догађаја. Фочић је стигао у Ваљево 16/28.
јануара и одсео је у кући Пореч-Алије, војводе односно муселима
Ваљева. Арбанас Пореч-Алија био је бескућник, зликовац и удворица
јаничарских баша. Кад су кнезови позвани да се дахији Фочићу поклоне
и да га поздраве, били су ословљени као „џенерали". Иако је кнез
Алекса одговорио да су они само послушна раја, он и Илија су бачени у
тамницу, у тешке окове. Према каснијем причању, Фочић је за пуштање

1
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В. Ст. Караџић, Грађа за српску историју нашега времена, Београд 1898, 8-9 и 11. - У
акцији сече кнезова погубљено је 72 кнеза односно свештеника (Први српски устанак.
Акта и писма на српском језику, редакција: Р. Перовић, Београд 1878,53-4).
Списи бечких архива о првом српском устанку, сабрао А. Ивић (у даљем тексту: СБА),
књ. I, Београд 1935,314-15.

кнезова тражио на име откупа 100.000 гроша (тј. осам пута мање дуката).
Брат кнеза Алексе, Јаков, тада врло вредан трговац, сакупио је 20.000;
новац је предао Фочићу 21. јануара, обећавши да ће за два-три дана
донети и остатак. Постоји податак да је Мехмедов брат Мус-ага,
господар Шапца, покушао да спасе кнеза Алексу, па је похитао брату у
сусрет; кад је пред Ваљевом сазнао да је погубљење обављено, вратио се
у свој вилајет, где је затворио неколико кнезова и трговаца, али никога
није погубио. И Милован, син кнеза Николе Грбовића, био је кандидат
да изгуби живот, али се он измакао.3
Завереници око Карађорђа, који је у то време био присебнији и
обазривији, одмах су се интересовали о случају Ваљева. Јанићије
Ђурић, касније Карађорђев писар, послао је писмо хаџи-Рувиму, по
момку Петру Дугоњићу, за обавештења о делатности Турака у Ваљеву.
Дугоњић се вратио доневши саопштење да је Мехмед-ага Фочић у селу
Зеоке одрубио главу кнезу Станоју Мијајловићу. Турци су сутрадан
кренули да ухвате Карађорђа најпре у Буковику а затим у Даросави.
Поред Николе Грбовића и Јаков Ненадовић је побегао да избегне смрт а
питање откупа кнеза Алексе рађено је преко ваљевских Турака.4 Не само
Срби него много више ваљевски Турци дали су на знање Фочићу да ако
жели мир у раји нахије, треба да место смакнутог кнеза Алексе постави
ког из исте породице Ненадовића за кнеза, предлажући Јакова. Фочић је
прихватио предлог и именовао Јакова за нахијског кнеза. Позван и дуго
наговаран да се прими кнештва, Јаков је, ипак, одбио а предложио је
Пеју Јанковића из Забрдице, кума покојног Алексе који је био у
Алексиној служби и био верзиран у кнежевске послове. На место Илије
Бирчанина био је постављен Милић Кедић из села Суводања, који је
био код Бирчанина буљубаша. На путу до Шапца Мехмед-ага је ловио, а
народ је морао да му хајкачи и натерује дивљач пред пушке његове
дружине. 5
Јанићије Ђурић тврди да је Јаков Ненадовић примио налог од
Карађорђа да подигне на оружје целу Ваљевску и Соколску нахију, да
малобројне Турке из Ваљева отера и да варош Ваљева, а затим и Крупња,
спали. Јаков а не кнез Пеја је поставио српске старешине по свим
кнежинама и људе који ће заповедати војним одељењима и одредима.6
Одмах после свог боја на Сибници Карађорђе је писао Јакову Ненадовићу и кнезовима М. Грбовићу и М. Кедићу, а у Шабачкој нахији Остоји
Спужу и кнезу Илији Марковићу, да и они дижу народ и растерују
Турке јаничаре. 7 У времену од 16/28. до 21. јануара/2. фебруара Београдска, Крагујевачка и Смедеревска нахија су се већ побуниле. Народ

3
4
5
6
7

Л. Арсенијевић-Баталака, Исгорија српског устанка, књ. I, Београд, 44-5,46.
Јан. Ђурић, Србска попестница Карађорђева времена, Гласник СУДIV, Београд 1852,79.
JI. Арсенијевић-Баталака, н.д., I, 47-8; М. Ћ. Милићевић, Поменик знаменитих људи
српског народа новијег доба, Београд 1888,405-6.
Ј. Ђурић, н.н., 110.
Исто, 123.

Ваљевске нахије се после погубљења кнеза Алексе и одласка Мехмедаге Фочића почео гибати, очекујући муницију и боље оружје од
Ненадовића. Прота Матија је отишао у Забрежје да се договори са
неколико угледних људи из Посавине. Особито је дуго разговарао са
Петром Ерићем из Звечке, Исаилом Лазићем и поп-Ј1еонтијем из
Уроваца. Матија Ненадовић им је саопштио да се тамнавска кнежина
већ побунила и опремила 700 бораца који су се налазили уз Јакова.
Прота је отишао у Земун да набави џебану. Ту је по савету мајора
Митесера нашао Стефана Живковића, трговца, који је био набавио
барут.8
У селу Даросави Карађорђе је лако запазио да се Ваљевци нису
уживели у ново, устаничко време, него да још верују да је стање
редовно. Затекао је неког Петронија, ваљевског трговца, где купује
свиње за извоз и игумана Боговађе Жарка да је пошао да купи
милостињу за манастир. Његов писар Јанићије морао је одмах (око 5/17.
фебруара) да састави неколико писама за прваке Ваљевске и Шабачке
нахије. После Алексиног погубљења, Јаков се више није враћао у
Ваљево него је у родној Бранковини покупио вредније ствари и са
породицом избегао у планину Посово. Слично су поступили и околни
сељаци, док су само неки гонили стоку према Сави, да је пребаце у Срем
и уновче.9
Народ Ваљевске нахије није био изразитије расположен за дизање
устанка. Ненадовићи, Јаков и Матија, од часа кад су побегли у шуму
били су спремни да се бију са Турцима - „али нисмо се могли
ослонити", каже прота Матија, „да ће народ с нама пристати за освету
због ова два кнеза" (тј. због Алексе и Бирчанина).10 Прота Матија се није
либио лажи у вези са Дели-Ахметом, тј. да је султан послао ферман
Карађорђу преко Ахмета да бије јаничаре. Устанички активисти су
ширили неистине да би народ лакше орасположили за борбу, јер је
свет био охрабрен тезом да је цар из Стамбола вољан да Срби завојште
против дахија. Тако је говорено и људима преко Саве, те је ствар са
наводним султановим ферманом ушла и у историју.11 Чувши о устанку
у другим деловима Србије, Турци из Уба повукли су се у Ваљево, где су
извели припреме за одбрану насеља. Стварни повод повлачењу Турака
било је ширење револта у Посавини, око Палежа (Обреновца), где је
најпре и дошло у Ваљевској нахији до сукоба са јаничарима. Из
Бранковине прота Матија је позвао сеоске старешине и сељане околних
места на оружје тек 15/27. фебруара. Сутрадан се већ окупило око 700
момака. Њима је саопштено да је Карађорђе почео да пали ханове, као
турске базе по селима, и да туче Турке, што су неки сељани и сами
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10 Прота Матија Иенадовић, Мемоари, Београд 1893,71.
11 Р. Љушић, Вожд Карађорђе, књ. I, Смедеревска Паланка 1993,82-3.

чули. Заповедништво над наоружаним народом преузео је Јаков Ненадовић, а Прота Матија је пошао ка Сави да би прешао на сремску обалу
зарад куповине муниције. Кад се враћао, окупило се 300 посавских
устаника. Уз пут су им се прикључивали други борци, тако да их је, кад
су стигли до Грабовца, било већ 500. Из Грабовца су се пребацили у
Љубинић, где се сеоски кмет опирао уласку у устаничку акцију и
саопштио је да се ваљевска војска разишла кућама. Прота Матија је
оставио Посавце да сакупљају нове борце, а сам је похитао у Бранковину, где је нашао стрица Јакова са само 10-15 момака. Новоименовани
обор-кнез Пеја и пристигли кметови наговарали су и преостале сељане
да се растуре да донесу храну Пореч-Алији у Ваљево и тако се
легализују. 2
Разумљиво је што су Посавци били орнији за борбу против дахија
него они у средишњем делу простране Ваљевске нахије. Као изразитији
ратари, више су глобљени него сељаци у брдовитим крајевима, а
Палежу је био суседан Београд, одакле се ваљала страховлада. Поред
тога, само преко Саве, на пушкомет, налазила се држава хришћанских
владара, где живот није био угрожен отимањем од закона и терором
одозго. Устаници су заузели (9/21. фебруара) Палеж. 13
Евакуација турског неборачког живља, деце, жена и стараца, наставила је свој ход из Ваљева у правцу Сокола и Ужица. Прота Матија им је
поручио да не треба да се селе они који нису криви за јаничарска
насиља. Одговорено му је: „Пошто дође војска у куће, ту се онда неће
знати ни прави ни криви".14 Одбрану Ваљева је првих недеља морао
преузети Хусеин-ага, почетком 1804. године јаничарски ага у Шапцу.
Прота Матија са старим народним пријатељем Савом Савковићем
позвао је на оружје Милића Кедића из Суводања, буљубашу кнеза Илије
Бирчанина, кнеза Николу Грбовића, Арсенија Раонића из Лознице
(ваљевске) и Живка Дабића из Јаутине, зета покојног кнеза Алексе.
Потом је Прота отишао на сремску обалу преко Забрежја да набави
стрељиво. При повратку је чуо да су Турци из Шапца и Зворника
кренули према Ваљеву. Из Палежа су Турци избегли у Београд, а
промет између Палежа и Ваљева пресекли су устаници. Ослобођење
Палежа је знатно олакшало дотур муниције и других потреба рата из
Срема у Ваљевску нахију. 16 Прота Матија је позвао спахију Али-агу са
петорицом Турака, ваљевских староседелаца, те им је објаснио да из
насеља морају отићи јаничари, а да Турци ерлије (мештани) могу
остати, али да се у року од пет дана изјасне да ли остају или одлазе. То
је било на покладе. Баш тога дана, односно ноћи, кнез Никола Грбовић,
који је био са својим људима на Жуберу, запалио је турско сено и неке
12 II. Ђорђеиић, Ослободилачки рат српских устаника 1804-1806, Београд 1967,81.
13 Исто, 83.
14 М. Ненадовић, Мемоари, 64.
15 Р. Перовић, н.д., 57 М. Пејић, Земун, 9/21. III1804).
16 М. Ђорђевић, н.д., 83.

чардаке под Ваљевом. М. Кедић на другој страни Ваљева је помислио да
је Грбовић напао варош, па је са својом војском и он почео да пали
турске куће у вароши. Кад је то видео, Пореч Алија је око свог конака
такође палио и српске и турске куће како би добио шири простор за
дејство пушака. Сам конак је био ограђен повисоким зидом, те су се за
њим искупили јаничари и ерлије. Цели сутрашњи дан протекао је у
пушкарању, а жртава је било на обема странама.17
Шабачки заповедник Мус-ага разрезао је на околна мачванска села
наплату новца потребног за покрет на Београд. Намет су сакупљала два
Турчина. Кад су дошли у Богатић, једва су успели да измакну испред
револтираних сељана. Последица купљења намета и један оружани
судар у селу Богатићу били су зов за дизање устанка неколико села
подаље од Богатића. Од индивидуалних акција које су изведене крајем
фебруара и почетком марта био је напад на хан који се налазио
насупрот Сремске Митровице.18 На села подаље од Богатића и Шапца
устанак се проширио из Ваљевске нахије. Одељења ваљевске војске
утицала су да се нешто касније организују одељења Шабачке нахије.
Ваљевски одреди били су тако распоређени да су држали путеве
Шабац-Ваљево и Шабац-Београд, спремајући опсаду и заузимање Шапца.
Устаници Шабачке нахије су се трудили да спрече долазак турског
појачања опкољеном Шапцу. У вези с таквим настојањем дошло је до
првих правих бојева с Турцима у нахији. Распоред ваљевске војске
почетком марта био је следећи: (а) код Палежа војска је држала блокаду
друма Шабац-Београд; (б) код Свилеуве устаници су се налазили на
положајима према шабачким и придошлим зворничким трупама; (в) од
Словца до Бранковине и на Белом брду борци су мотрили на Ваљево у
које нису улазили. 19
За војну ситуацију тога времена било је значајно присуство Бошњака
Зворничана. Зворник је почетком XIX века представљао највећи војни
табор турске оружане силе у Подрињу, односно према Србији и
Полимљу. У том граду владајућа беговска породица били су Видајићи
(Фидахићи), који у политичком погледу нису били јединствени. Према
записима Вука Караџића, чим је чуо да се Шумадија буди и диже на
устанак, Мус-ага Фочић је обавестио Али-бега Видајића, тражећи од
њега подршку. Али-бег је сабрао своје субаше и још коју стотину
Бошњака по Зворнику и паланкама зворничке нахије па је прешао у
Лозницу. Одакле је, са својим Бошњацима, кренуо у Шабац. Кад је
сазнао да су устанички одреди стигли у Свилеуву и да тамо граде
шанац, он је послао део војске према Свилеуви.20
Пре конфронтације код Свилеуве дошло је до конфронтације у
Бељину 23. фебруара/6. марта. Кад су шабачки Турци сазнали да се
17 К. Протић, Ратни догађаји, 125.
18 Ј. Ђурић, н.н., 123; М. Ненадовић, Мемоари, 99.
19 М. Ђорђевић, н.д., 100-1.
20 К. Протић, Ратни догађаји, 126; М. Ђорђевић, н.д., 85.

устаничка војска искупља на вису изнад Бранковине, Шапчани су
пошли према Ваљеву. Јаков Ненадовић је решио да дочека Шапчане у
Бељину. У окршају је било мртвих и рањених на обема странама, али су
се први извукли са попришта Турци, ипак кренувши према Ваљеву.
Јаков и поп Леонтије их прате, идући упоредо с њима. У Свилеуви су
им препречили пут ка Ваљеву, те је Турцима преостало да се утврде,
чекајући да им дођу у помоћ одељења која су тада била у планини
Гомилици. 21 У том пресретању Турака главну улогу одиграо је поп
Лука Лазаревић, млађи брат кнеза Ранка погубљеног 1800. године. Поп
Лука је сакупљао наоружан народ и у свом селу почео да гради земљано
утврђење. Турци су, међутим, упали у село и ушли у недовршено
утврђење. Поп Лука је своју војску распоредио са стране али изван села.
Ускоро је за Турцима са својим одредом приспео Јаков Ненадовић са
Дамјаном и Глигоријем Недићима. 22 Према знатно већим српским
снагама које су у међувремену пристигле Турци су неколико дана
држани у обручу, а хране им је понестало. На једном месту Турци су
пробили обруч и журно се упутили ка Шапцу. Устаници су их пратили
пуцњавом а понекад и дочекивали из заседа. Ту је убијено 70 (или 170)
Шапчана и Бошњака, 52 коња је задржано а други Босанци су прешли у
Босну. Бој се одиграо пре 2/14. марта.23
С обзиром на бројност извештаја, треба се још задржати на боју код
Свилеуве. Крајем фебруара (по старом календару) војним снагама
Ваљевске нахије прикључио се и Јанко Катић, који се дотле налазио у
Кљештивици 2 4 После успешног гоњења Турака у Свилеуви, Јаков
Ненадовић се запутио у Шабачку нахију, са Остојом Спужом, поп Луком
и другима. Пошто је друге послао према Шапцу, са својим одредом се
вратио с намером да засече друмове и постави заседе да трупе које би
долазиле од Сокола, Ужица и Босне претрпе осетне губитке од заседа.
Прве наишле Турке растерао је а затим се упутио ка Убу и Палежу, док
је прота Матија у Забрежју десетак дана чекао џебану Стефана Живковића. Потом се и сам Јаков упутио Шапцу 25 За то време пред Ваљевом
Никола Грбовић није мислио на стварни напад него на импровизацију:
на путу испод Ваљева запалио је чардак са сеном и сламом па се вратио
у Жубер. Тада је, како је већ речено дошло до покрета и паљевина од
стране Кедићевог одреда. Пушкарање са Турцима се продужило цео
сутрашњи дан.
Наративни извори не тумаче јасно те догађаје, па није јасна ни сама
хронологија збивања. На основу једног земунског дописа од 14. марта,
изгледало би да су паљевина и јуриш одржани 7./19. марта. Од плена у
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граду значајнији су били неки новац и 200 ока барута.26 По предању
устаници су ушли у Ваљево истога дана кад је ослобођен Рудник, а то је
било 18. марта.
Истога 7/19. марта, после боја на Свилеуви, ваљевски устаници
слегли су се око Шапца. До тога времена обесни јаничари убили су два
свештеника - Живка и Максима 27 Шабачки Турци нису се надали да ће
се раја дићи на њих, те су дозволили да хришћански сељаци и трговци
слободно прелазе у Аустрију. Разбешњени због устајања народа, шабачки муслимани су прешли у српски баир (предграђе) па су предавали
мачу кога би затекли у насељу. То је било 11/23. марта, а сутрадан Срби
су извели јуриш на турско предграђе, које су попалили па су уместо
ханџије који им је побегао посекли два дечка.28 Опсађивачи прве
блокаде Шапца били су Јаков и Матија Ненадовићи, оба брата Недића са
кнезовима Станком из Бошњака, Тодором из Жабара, Андријом Витомировићем из Дреновика и Остојом Спужом, Шапчанином.29 Турци су
се најпре добро бранили, али кад је Србима новосадски владика послао
топ, малаксали су. Помирљиви варошани из Шапца састали су се са
Србима у сремском Кленку, где су Шапчани долазили да преузимају
храну. Договор Шапчана и Срба на аустријском терену помагали су
пуковник Стојчевић из Митровице и капетан К. Јовановић у Кленку.
Резултат договора био је да су Турци примили у град 20 српских
стражара под командом Павла из Вукоње.30 Шабачка нахија била је
(8/20. марта) у пуном замаху устанка. Шабачка тврђава имала је четири
куле и десетак топова. Главна предност Шапца у одбрани био је широк
ров пун воде из Саве, широк пет а дубок два и по хвата.32
Последице мартовских битака биле су вишестране. Турци из Лешнице, Липовице и Лознице разбегли су се после погибије истоверника на
Свилеуви, закључивши да ће им бити боље и сигурније да се преселе у
Босну. 33 Део муслимана који су се пробили из Ваљева отишли су у
правцу Чачка, но ту су их дочекали борци Рудничке нахије и разбили. 34
У борбама око Ваљева у првој половини марта учествовала је једним
делом и турска војска из Шапца коју су упутили Мус-ага Фочић и
Али-бег Видајић. То није могло остати незапажено, па је Јаков Ненадовић чим је чуо о том суделовању, са неколико стотина ваљевских Срба
кренуо на Шабац. Забележен је и датум кад је Мус-ага послао своје људе
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на Ваљево - 28. фебруар/11. март.35 Али-бег Видајић се није дуго
задржао у Шапцу кад се уверио да предстоји опсада града. Вратио се у
Зворник пре 17/29. марта.
У току марта 1804. у борбама око Шапца учествовали су и устаници
из Шабачке нахије. О томе има непроверених навода од учесника
збивања. Кнез Михаило Ружичић из Метковића, затим поп Лука
Лазаревић са око 200 бораца из ваљевске Тамнаве и Посавине те
буљубаша Андрија Витомировић из Богатића са 1000 Мачвана кренули
су на Шабац. Прво су опколили предграђе са три стране. Кад су Турке
потисли из вароши, два-три дана тукли су утврђени град али без
резултата јер су паљбу изводили само из пушака. Три дана касније
устаничка војска Шабачке нахије потпуно се повезала са ваљевском
војском под заповедништвом Јакова Ненадовића37, који је из Срема
примио један топ. Не чекајући пуно распоређивање српске војске око
града, Турци из тврђаве су поново извршили испад на српски баир и
посекли многе Србе, потпуно су опустошили 150 кућа, заробили око 40
устаника. У Срем је тада избегло 56 породица са 516 чланова чије су
куће спаљене. Прилазећи шабачким опкопима Јаков Ненадовић је посео
положаје на десној обали Думаче и затворио је друм из Шапца у правцу
Ваљева односно Зворника; 400 устаника је задржао код моста на Думачи.
Главнину своје војске прикрио је у великој шуми у близини ћуприје, а
једно мање одељење послао је на десну страну Думаче с тим да на дати
знак пређе речицу и јурне на Турке са свих страна, тј. из бока и са
леђа. 38
Видећи да се обруч око града плански стеже, једно веће одељење
посаде из Шапца 12. марта (свакако по старом календару) откасало је до
ћуприје на Думачи, отерало је 400 устаника који су се повукли у
оближњу шуму. Пошто су посели прелаз преко реке, Шапчани су се
одважили да сјашу са коња и да као пешаци зађу у шуму да из ње
истисну устанике. Прикривена главнина устаника је тада отворила
густу пушчану ватру и извела противудар на подвижнике. У исто време
део скривених бораца прелази преко плићака Думаче и левом страном
се пробја до ћуприје. Опкољени Турци били су помлаћени унакрсном
ватром. На попришту је заплењено доста оружја, коња, муниције па и
новца. 39 У следећим недељама опсаде више нису предузимали сличне
ризичне подвиге.
Земунски пуковник Томерлин јавио је свом претпостављеном, генералу Женејну да су 1. априла (по новом) Прота Матија и Дели-Ахмед
(официр из некадашњег сераја умореног Мустаф-паше који је најпре
35 М. Немадовић, Мемоари, 83-4; К. Протић, Ратни догађаји, 126-7.
36 СБА 1,12; М. Ђорђевић, н.д., 87.
37 Архив Србије, Министарство просвете, 1841, фасц. II, бр. 47; М. Ђорђевић, н.д., 102-5.
38 М. Ђорђевић, н.д., 103; о прелазу страдалника на аустријску страну вид.: СБА, 1,14-5
(С. Митровица, 16. III 1804).
39 М. Вукићевић, Карађорђе, II, 48-9.

сарађивао са устаиицима против дахија) отишли у Сребреницу, на
позив тамошњег паше који их је позвао да сазна околности у вези с
уништењем београдских јаничара. 40
У то време Карађорђе је морао да сузбије делатност нахијских
кнезова који су поткопавали Карађорђев утицај у својој локалној
управи. Скупштина нахијских представника ограничавала је врховног
вожда у вођењу послова устанка. Прва таква скупштина била је у
Остружници, око Ускрса 1804. године. Из нахија су на тај дан и сличне
скупове долазили представници из редова војних старешина и угледних небораца.41
Највећи део војске Ваљевске и Шабачке нахије био је тих недеља
ангажован око шабачке тврђаве, намеравајући да без артиљерије или
само са једним топићем примора Турке на предају. Стање опсађених
није било завидно. Мус-ага је још 13/25. марта писао дахијама да му
пошаљу муницију, јер се иначе не би могао одржати у фортификацији.
Преживљавање је било могуће iep је земунска команда дозволила да се
град до извесне мере снабдева. Средином априла изведен је напад на
шабачку тврђаву који је завршен неуспехом. Тиме су покварени односи
између Турака и српске страже у граду; приликом јуриша 60 српских
бораца је погинуло а стражари у граду су се предали. 3 Шабац ипак није
могао да издржи даље изгладњивање те се 20. априла/2. маја предао.44
Град је затим 30. априла предат мирним ерлијама као султанова
својина, али је у граду поново остављено једно одељење од 20 људи
ради одржавања реда; становници Шапца примили су обавезу да не
излазе.у околна села а да варош отворе за трговину.45
Један од датума нерегулисаних збивања јесте и бој на Чокешини 4 6
Јунаци овог укрштања оружја били су браћа Недићи, који су се са
својом хајдучком дружином прикључили устанку. Пре битке код Свилеуве и ослобађања Ваљева они и харамбаша Дамјан Кутишанац те
Панта Дамњановић логоровали су на Гомилици и спречавали су
Шапчане и Зворничане да помогну Пореч Алини у Ваљеву. У бици на
Свилеуви рањен је Мијајло Недић, па је пре боја на Чокешини видао
ране код куће у Осечини. После Свилеуве Јаков Ненадовић се упутио
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Шапцу. Кад је дочуо да су зворнички паша Видајић и Мула Ножина
прешли Дрину код Лешнице, с намером да помогну опкољеним
Шапчанима, Јаков је, водећи са собом поменуте харамбаше са њиховим
дружинама и са 400 својих бораца, кренуо према манастиру Чокешини
да тамо дочека Бошњаке. Код манастира чекао га је познати хајдучки
четовођа Ђорђе Ћурчија, од кога су добили обавештење о турској
навали. Нису познати сви елементи сукоба између Јакова и Ћурчије,
али се извесношћу може тврдити да Ћурчија није био задовољан
бројем војника које је Јаков довео нити је прихватио да се повуче у
манастирске зидине и ту сачека Турке. Ћурчија је предлагао да се сви
повуку у гору и да герилском акцијом уништавају нападаче. Ћурчија је
коначно одбио предлог врховног заповедника и са дружином од 300
хајдука повукао се у планину. Ни припита браћа Недићи нису пристајали на Јаковљев план борбе. Видећи да са тврдоглавим и поднапитим
хајдуцима не може да установи план акције, Јаков Ненадовић је
напустио манастир ускоро после одласка Ћурчије (15/27. априла). Јаков
се ту понашао као војсковођа, Ћурчија као хајдучки харамбаша а
Недићи као комите побеснеле од хајдуковања и пића.47
Браћа Недићи су такође напустили манастир и пошли ка Лешници.
У ходу су нашли на турску колону и у брзини су се повукли у начињену
заседу. Турци су то опазили те су опколили заседу. Кад су увече добили
појачања, извели су јуриш. Јаков Ненадовић који је био у близини
попришта већ у насталој борби повукао се са устаницима. Хајдуци су се
добро опирали, али кад им је понестало џебане, остали су само ножеви
и борба прса у прса. Јаков је као пошао да доведе појачања, али кад се
поново нашао на бојишту, могао је видети исечене хајдуке. Према
казивању Василија Шуманског, Турака је било 1000 а устаника и хајдука
до 800, али су се устаници повукли ка Лешници да би Бошњаке
протерали у њихову земљу. Јаков је у почетку окршаја изгубио сто
бораца и повукао се. Борба је трајала целога дана 16/29. априла. Срби,
иако малобројнији покушали су на почетку борбе да опколе многобројније Турке који су располагали са неколико покретних топића. Они од
Срба који су остали на попришту сви су сасечени.48 Турци су се
вратили у Босну.
Средином маја Јаков Ненадовић је оставио у народу кнеза Николу
Грбовића и Милића Кедића а са синовцем Матијом, кнезом Пејом
Јанковићем, Милованом Грбовићем и Дабићем кренуо је 6/18. маја на
Врачар. После ноћења у Уровцу, Јаков је вратио попа Луку Лазаревића
са Остојом Спужом и Андријом Витомировићем са нешто војске на
скелу да дочекају, преузму и на Врачар дотерају други топ, добијен из
Аустрије. Главни део Јаковљеве војске смештен је на Палежу а прота
47
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Матија остао је да преведе војску преко Колубаре. Јаков је био на ручку
код Карађорђа, на његов позив. Кад је (8/20. маја) ваљевска и шабачка
војска дошла у Остружницу на конак, Турци су изашли из Београда и
напали су српску војску у Жаркову. На поменутом ручку први пут су се
срели за софром Карађорђе и Јаков. Јаков је Карађорђу признао
функцију врховног вожда. Приликом похода против Пожаревца и
Смедерева, који је затим уследио, Карађорђе је од ваљевске војске узео
кнеза Пеју Јанковића и Живка Дабића са топом.49
У Топчидеру 15/27. маја одржан је састанак нахијских представника
из Ваљевске, Шабачке, Јагодинске, Ћупријске, Пожаревачке, Смедеревске, Грочанске, Београдске, Крагујевачке и Рудничке нахије. Ваљевски
представници су означени на првом месту; било их је десет, колико и
шабачких и пожаревачких представника, из Београдске нахије било је
осам а из осталих мање. Ваљевску нахију представљали су: прота
Матија, кнез Пеја Јанковић, Живко Дабић, Живан Петровић, Веса
Велимировић, Бранко Николић, Марко Аџић, Јуриша Михаиловић,
Јанко Зазић и Која Михаиловић. 50
Пред Топчидером из устаничког логора је (6/18. јуна) послато 1000
људи под вођством Васе Чарапића, Јакова Ненадовића и турског бимбаше Дали Ахмеда да са тог брда потисну Турке према београдском
граду. 51 Карађорђе и Јаков Ненадовић су се 10/22. јуна из Остружнице
обратили надвојводи Карлу, пославши му на поклон коња, добијеног
приликом заузећа Пожаревца; слично су сутрадан даровали и генерала
Женерна. Јаков и Карађорђе потужили су се митрополиту Стратимировићу (13/25. јуна) да граничарски официри пропуштају преко аустријског подручја неке јаничарске старешине, молећи за интервенцију код
надвојводе Карла; посебно су наведени Мус-ага Фочић и Бего Новчаљин да су приспели у Панчево, свакако у помоћ брату Осману.52
У последњој десетини јуна устаничком Посавином прошао је босански везир Ебу Бећир-паша на путу за Београд. Извештен од мухур-сахибије из Сребрнице о пашином доласку, Карађорђе је њему у сусрет
послао Милована Грбовића да са неколико кметова Шабачке нахије и са
50 коњаника изађе на Дрину пред пашу. Грбовић је Бећир-пашу лепо
дочекао (12/24. јуна) и допратио до Шапца, где га је (14/26. јуна)
поздравио Никола Грбовић, уз кога се нашао и харамбаша Ђорђе
Ћурчија. Шапчани и Мачвани пратили су пашу до Палежа, где су
сачекали Карађорђе, кнез Сима Марковић и Јанко Катић са 600 упарађених коњаника.53 Сутрадан по пашином доласку у Београд, Карађорђе
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је на Врачару одредио Јакова Ненадовића, Јанка Катића, кнеза Симу
Марковића, Николу Грбовића и више других кнезова да у име народа
поднесу представку од девет тачака, која је још априла из Остружнице
предата генералу Женејну, као услов за завођење мирног стања.
Касније Карађорђе је у Београд упутио проту Матију и Петра Чардаклију да затраже аустријску гарантију на постигнут споразум, што је
Бећир-паша одбио. 4
На обавеште^е митровачког пуковника Стојчевића (22. јуна/4. јула) о
босанском везиру у Шапцу, Јаков Ненадовић је у пратњи београдског и
шабачког епископа, Петра Ичка и стотине бораца предузео посету
везиру ^у шабачком логору. Раја Ваљевске нахије снела је храну у тај
логор.-- У току јула ваљевска војска учествовала је у борбама око
Београда. Са војском Београдске и Шабачке нахије посела је на Врачару
Лаудонов шанац. Београдски турци потиснули су Ваљевце са тог места
и они су се прихватили Топчидера; ту је било доста прегањања а
погинуло је 30 устаника.56 У писмима која су из Топчидера упућена у
Аустрију Јаков се први потписао у поруци митрополиту Стратимировићу, док је у осталим актима други потписник; Никола Грбовић, као
представник нахије, потписао се на крају.57 Устаничке старбшине су се
17/29. јула из Топчидера обратиле аустријском суверену, саопштавајући
му да су четири дахије побегле из Београда низ Дунав, препоручујући
се царевој милости. Први потписници били су Сима Марковић, оборкнез Београдске, и Милован Грбовић из Ваљевске нахије. 8 У сличним
писмима устаничких вођа из Топчидера аустријском цару и генералу
Женејну (22. јула/3. августа) Јаков Ненадовић се потписао одмах после
Карађорђа. 59 Јаков и прота Матија Ненадовићи били су за то да се у
Цариград упути једна делегација, али предлог није могао бити остварен због мањка новца потребног за пут. О томе је писао митрополит
Стратимировић кад је приказао карактерне особине челних личности
устанка. Код Јакова је истицао поверење које он ужива у народу
Ваљевске и Шабачке нахије и све до Дрине. За проту Матију, пак,
установио је да је један од најинтелигентнијих старешина, мада није
изучио велике науке. О Николи Грбовићу записао је да је за време
примирја извукао борце из Ваљева и целе нахије те је са војском пошао
на Дрину и ка Шапцу, не верујући много Турцима.60
Средином јула настала су оружана дејства у делу западне Србије
која је припадала Зворничком санџаку. У Шурице дошао је 2/14. јула
харамбаша Ћорђе Ћурчија, запалио Али-бегове конаке и побио затечене
54 К. Пенадонић, Карађорђс I, 94; CliA I, 126-8 (Земун, 2. VII 1804).
55 СБА I, 225 (Петропарадж i, 8. VII 1804).
56 Н. Ђорђевић, н. д., 144
57 СКЛ I, 265 (20. VII/1. VIII 1804, 272(22. VI1/3. VII 1804), 274(22. VII/3. VIII 1804).
58 CliA I, 259.
59 Исто, 271-4.
60 Исто, 325 и 330-1, 329-30.

Турке. 61 Сутрадан је Ћурчија пошао са делом бораца у Крупањ да и
тамо растера житеље муслимане. Видећи хајдуке и устанике, ерлије су
се повукле у Соко или су прешле у Босну. Ћурчија се затим спустио до
Тршића да би ту прибрао више бораца. Полазећи за Крупањ, Ћурчија је
послао део војске на Лозницу и другу колону у Љешницу да и тамо
растерају муслимане и поседну места. Против Лознице ишао је са
својим одредом и Сима Сарић из Цикота; ЈТозницу је заузео без борбе,
јер су Лозничани муслимани одмах после губитака Турака на Свилеуви
превезли породице у Босну а кад су опазили да устаници иду на
Лозницу, и они су напустили место без борбе и прешли Дрину. 62 Власт
кадије у Лозници преузео је троношки архимандрит Мелентије а
функцију муселима Митар Туфегџија. 63
Срби у Јадру и Рађевини нису ушли у ваљевску или шабачку војску,
него су војевали одвојено. Вук Караџић је за кратко хронолошко
подсећање забележио: „Јадар за себе и Мехмед-капетан у Лозници". 64
Јован Тошковић је војна дејства у тој регији означио као буну у Јадру и
Рађевини средином лета 1804. године 65
Део српске војске који је водио Тодор Бојиновић из Добрећа ишао је
на лешничке Турке. Тек после јаке борбе одред је заузео место и
потиснуо становнике Лешнице на Дрину и преко ње у Босну. Бојиновић је после тога повукао војску у шуму Ранитовачу, на ушћу Јадра у
Дрину. Али паша Видајић никако се није одрицао дела својетериторије
источно од Дрине. Ускоро после акције на Лешници сакупио је доста
Бошњака и пошао ка Лозници и Лешници. Прешавши Дрину код
Лешнице, разбио је Бојиновића и његов одред у Ранитовачи и одбацио
га на Видојевицу. Кад су за то сазнали Срби у Лозници, напустили су
место и повукли се у Тршић. Тако су без много муке Турци повратили
обе варошице. Кад се устаничка војска сабрала у Тршићу и добила
појачање у дружини Михаила Кедића, пошла је поново на Лозницу, и
то коњаници оздо на лозничкој равници а пешаци озго, са планинских
обронака. Коњаници су се примакли Лозници, али су их Турци вешто
сачекали на кратком одстојању и плотунима одбили. Необавештени о
развоју борбе, пешаци су нагло улетели у Лозницу. Ту су се измешали
са Бошњацима. После погибије 80 устаника и пешаци су се повукли у
правцу Тршића. Ћурчија је потом прешао са својим људима на Симино
Брдо, код Цикота, између Јаребица и Крупња. Онда су дошли Никола
Грбовић са нешто Ваљеваца и поп Лука Лазаревић са подоста Шапчана.
Ипак, бројно су били слабији од Турака из Босне, те су пре окршаја
извели нејач у збегове по Церу. 66 Према другим изворима, скупило се
61 М. Ћ. Милићевић, Кнежевина Србија, 495, 530.
62 К. Протић, Ратни догађаји, 140.
63 В. С. Караџић, Даница 1828, 194.
64 В. С. Караџић, Грађа, 201.
65 Ј. Тошковић, Односи, 68.
66 В. С. Караџић, Грађа, 251-3; исти, Даница-Забавник 1828, 201; К. Протић, Ратни
догађаји, 141-2;

око 300 устаника, који су са Петром Барјактаром и са сто Ваљеваца
Михаила Кедића решили да поново истерају Турке из Лознице док се
они ту нису утврдили. Коњаници су наступали преко Клубаца а
пешаци од планине, преко Башчалука. Турци бројно јачи, почели су
опкољавати коњанике и они су се морали повући. Онда су Бошњаци
почели палити касабу. Пешаци изнад насеља су помислили да то чине
коњаници, те они јурну у варош, измешају се са Турцима, те је почело
клање. И пешаци су били приморани да се повуку да губици не би били
и већи. Турци су остали у Лозници, повремено залазећи и палећи по
суседним селима. 67
Устаници Београдског пашалука држали су се готово непријатељски
према „буни" у Јадру и Рађевини. Збивања у тој области настала су
иницијативом харамбаша, пре свега Ђорђа Ћурчије. Акције у Јадру и
Рађевини пале су у невреме, крајем јуна, управо кад је Бећир-паша
почео да преговара са устаничкрм вођама око Београда. Ћурчија је из
ината војевао против Али-паше Видајића, али то се морало одразити и
на односе устаника Београдског пашалука са Бећир-пашом, који су
били врло крхки и осетљиви. Ћурчија, хајдучки предводник, није
дорастао да вешто води устаничке борбе, те је његов подухват морао
пропасти, већ и због недовољне војне снаге. Та дејства престала су тек
ујесен, ликвидацијом Ћурчије. 68
У току месеца јула 1804. Јаков Ненадовић је са делом ваљевске војске
(1000 бораца из топчидерског логора) повео поход на Соко, при чему је
као војни старешина важио и рачански архимандрит Мелентије Стефановић. Соко је био „цура султанова", чиме су Турци хтели да нагласе да
нико и никад не може од Турака отети тај врлетни град.69 Циљ марша
није био сам град Соко него да се из околних села истерују муслимани
који су ту живели заједно са Србима, како даље не би кињили рају. Те
Турке су Јаков и Мелентије протерали у Босну.70
Турски одреди у јачини од хиљаду бораца прешли су Дрину 4/16.
августа, после незнатног противљења слабе српске страже. Усиљеним
маршом ти Турци су сутрадан по подне стигли пред Шабац. Те одреде
водили су Мус-ага Фочић и Бего Новљанин а прикључили су им се и
Али-бег Видајић и бивши ваљевски муселим Пореч Алија. Поред Саве
провео их је неки мачвански кнез са 13 сељака. На савској капији
несметано су ушли у град. У Шапцу није било много Срба, јер су ови
Турке очекивали на другом месту. Око Шапца било је укупно 7000
бораца из Ваљева, Ужица и из других места. Мус-ага и Бего Новљаљин
су се повезали са турским житељима Шапца. Њихов подухват да разбију
српске опсађиваче није успео и Мус-ага и Бего су били присиљени да са
20 Шапчана беже преко Дрине. Поменути турски заповедници намера67 М. Ђорђевић, н.д., 150
68 В. С. Караџић, Грађа, 5-6; Ј. Тошковић, Односи, 70
69 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, 524-5.
70 СБА I, 298 (Земун, 4/16. VII 1804), К. Протић, Ратни догађаји, 168-9.

вали су да продуже напад ка Београду, али кад су чули да су дахије у
бекству поубијане, истога дана увече вратили су се одакле су и дошли.
За Мус-агу и Бега десет дана касније сазнало се да су из Зворника
кренули у Албанију. 71
На вест да су Бошњаци поново прешли Дрину и упали у Мачву,
устаници сакупљени на Симином брду кренули су низ Поцерину да у
Китогу пресретну Турке. Дознавши да су се ови после препада у Шапцу
вратили у Босну, устаничка војска се окренула ка Чокешини а затим је
преко Лешнице отишла у Јадар. Ту је дошло до сукоба најпре Ђорђа
Ћурчије и Луке Лазаревића, због чега је поп Лука вратио своје људе
кућама. Ћурчија је са Грбовићем отишао у турску Липницу а сутрадан
је запалио и Лозницу. Затим је та колона преко Клубаца поново стигла у
Тршић. 2
Ћорђе Ћурчија је још раније јако окривљен главним устаничким
старешинама да је у Мачви отерао кадрове који су били постављени да
представљају управни апарат устаничке власти. Тврдило се да је због те
самовоље Мус-ага могао да се лако пробије до Шапца, чак уз подршку
неких незадовољних кнезова. Није заборављен и сукоб са Јаковом
Ненадовићем око одбране манастира Чокешине. Најзад Ћурчија је
својим инатом у дејствима по Јадру и Рађевини нарушио примирје,
закључено са Мехмед-агом Видајићем односно угрозио је односе устаника са Бећир-пашом. Због свега тога, он је осуђен на смрт, а за
извршиоца казне именовани су Јаков Ненадовић и кнез Сима Марковић. Дошавши у Ново Село Јаков и Сима позвали су Ћурчију као на
договор како би бранили Мачву. Уместо разговора војници који су
послати по Ћурчију убили су га приликом спровођења.73
У току септембра дошло је до промене односа у босанском Подрињу.
Акцијом Порте против јаничара команду у Зворнику добио је Мехмедкапетан Видајић, старац од 70 година, али жилави противник свога
синовца Али-паше који је помагао јаничаре и дахије. Мехмед је
понудио устаничким старешинама мир и чак заједничку борбу против
јаничара. У вези са том понудом устаничким вођама у Подрињу Анти
Богићевићу и Јевти Савићу је пошло за руком да обезбеде своју област
од даљих напада Бошњака. У склопу погодби, у српском Подрињу су
укинути јаничарски чифтлуци а сељаци су почели плаћати дажбине
Мехмеду Видајићу одсеком, што су Богићевић и Савић предавали
Зворничанима; Турци су само једном годишње имали право да долазе
на своја имања у Србији и купе данке. Обе стране су предали једна
другој таоце, тако да је мир потрајао, али ј е српско Подриње стварно
било одвојено од збивања у осталој Србији. 4
После врућег лета настала је у погледу борби блага јесен. Тек пред
сам крај 1804. године дошло је до заоштравања око Шапца. На основу
71 CliA I, 310 (Земун, 15/27. VIII 1804); 338, 357, 355; М. Ђорђевић, и.д., 75.
72 Исто, 334-5 (8/20. VIII 1804); М. Ђорђевић, н.д., 152.
73 К. ГГротић, Ратни догађаји, 143-4; В. С. Караџић, Грађа, 25-6; К. Ненадовић, Карађорђе, 1.99.
74 В. С. Караџић, Даница 1828, 215; К. Про гић, Ратни догађаји, 144-5.

Карађорђевог налога Јаков Ненадовић је са свим устаничким снагама
западне Србије поново опсео Шабац и стао га је тући топовима.75
II. Година 1805: смиривање устаничких дејстава у западној Србији

Година 1805. била је за Ваљевце релативно мирна. Почетком године
под управом Јакова Ненадовића налазило се 4000 бораца; само контингент београдске нахије (са 5000 наоружаних) био је већи од ваљевског
„корпуса" у устаничкој Србији. 76 Јаковљева групација налазила се
својим претежним делом у шабачком предграђу Баиру.77 Један извештај из Земуна француским листовима од 20. фебруара јавио је да је
српска војска готово потпуно организована, да је примерно дисциплинована и да свакодневно изводи егзерцир. Први одред („дивизија")
којим је заповедао врховни комадант Карађорђе налазила се код Ваљева,
па чак до обала Дрине; други одред под командом Васе Чарапића
улогорио се код Београда, а трећи није још комплетиран. 78 У последњој
десетини марта шабачкој турској посади под заповедништвом Мус-аге
Фочића кренуо је у помоћ из Зворника Али-ага Видајић, спреман да
масакрира и децу од седам година.79 Један каснији запис београдског
митрополита Леонтија је на следећи начин описао војну снагу ваљеваца. Јаков Ненадовић је био главни командант над преко 7000 бораца и
сам је држао централну област на Дрини, против основне турске базе у
Зворнику. Десно крило „корпуса" под командом Луке Лазаревића
простирало се до Саве. Лево крило покривало је простор све до турске
тврђаве Сокола и налазило се под управом Милована Грбовића. Ваљевска војска имала је присталица међу босанским Србима, с којима је
одржавала везе. Ова се састојала у слању с времена на време муниције и
у упућивању војних одељења кад би подринским Србима загрозили
Турци. 80
Поред одбрамбених задатака на Дрини и око Шапца, Ваљевци су
пружали стратегијску подршку операцијама главне устаничке војске,
на пример приликом ослобађања Карановца. Јаков Ненадовић и Милан
Обреновић, наиме, разместили су се с мањим одредима на међама
ваљевског, ужичког и рудничког краја, бранећи Ужичанима да дођу у
помоћ опкољеном Карановцу. Кад је Карановац прешао у власт Срба,
више није било потребе за стражарима према Ужицу, те је Карађорђе
отправио Јакова са војском у Соколску нахију, да је ослободе од
Турака.81 Крајем маја 1805. Јаков је обавестио Карађорђа да нема
потребе да се страхује од босанске војске, и да је одбрана дринске обале
довољно осигурана са чак само сто бораца. Око 1. априла стање је било
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друкчије, јер је Мус-ага са придошлицама радио на образовању моћне
снаге којом би напао Србе. Јаков је о томе такође известио Карађорђа 82
Турци из Зворника али и други Бошњаци су концем јула 1805.
покушали да изведу обухватан напад на устанике, држећи се Зворника
као оперативне базе снабдевања и наоружања. Тада су у Шапцу седели
познати Бего Новљанин и Мус-ага са 300 зворничких Турака, док је
главни део зворничке стратегијске групације (од 2000 људи) био смештен
према Ужицу.
У току 1805. године Јаков Ненадовић је имао ранг главног заповедника Ваљевске и Шабачке нахије. На свим актима упућиваним од
устаничког руководства на разне адресе Јаков се јавља као други
потписник међу устаничким старешинама, одмах иза Карађорђа.84
Некад се изричити потписивао као командант Ваљевске и Шабачке
нахије. 85 То друго место обезбеђено му је и приликом потписивања
представке устаничких вођа султану 12/24. јануара 1806. године у
Остружници. 86 Јаков је важио као најстарији од нахијских старешина,
иако није био цивилни него војни руководилац.87 Једино је Јанко
Катић од предводника Београдске и других нахија био у стању да Јакову
угрози поменути ранг. Јаков и Јанко су 4. маја 1805. године преговарали
са изасланицима влашких бојара.88 У представци султану (из Пећана,
априла 1805) Ваљевска нахија стављена је на прво место; за њу су се
потписали прота Матија Ст. Ненадовић, кнез Пеја Јанковић, Живко
Дабић, Васа Велимировић, кнез Милан Кедић, Бранко Николић, Живан
Калинац, Коста Михаиловић, Марко Аџић и Јуриша Михаиловић.
Према њихових десет потписа више је имала само Београдска нахија са
14, док су све остале имале мање.89 Мада је Јаков признао Карађорђу
првенство војног старешине, он се у својим мислима морао повести
питањем: Зашто да је Карађорђе врховни заповедник и старешина? Вук
Караџић наводи да се Јаков Ненадовић понео као чрвек који је набавио
прве топове и имао редовно и обезбеђено снабдевање џебаном из Срема,
па и што је освојио Шабац.90 Карактеристично је да је прота Матија
крајем 1804. године, на питање устаничких посланика који је врховни
господар, одговорио да немају никаквог врховног старешине, него да
свака нахија има своје предводнике који се онда о општим стварима
договарају међу собом. То је било за време бављења у Русији, где је
један руски „господин" предложио да у таквој ситуацији поставе бар
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један „совјет". То је проти Матији и посланику Јовану Протићу било по
вољи, јер су знали да ће се са тиме лако сложити Јаков Ненадовић,
Миленко Стојковић (који је Протића одредио за представљање у
Русији), како би мало сузбили Карађорђеву власт.91
Јаков Ненадовић је покренуо идеју о успостављању Правитељствујушчег совјета, што је идеја била Боже Грујића и Проте Матије. Српске
старешине нису знале шта би био предмет надлежности и рада совјета.
Јаков, Јанко Катић и други господари сигурно су осећали да ће совјет
зауздати Карађорђеву осионост, док је Карађорђе рачунао да ће њиме
плашити Јакова, Катића и друге који би могли да му се противе. 92
Совјет за време свог бављења у Вољавачи и Боговађи само је судио и тек
се у Смедереву стао мешати у земаљске одредбе и старати се да себи
присвоји управну, цивилну власт 9 3 Јаков Ненадовић је изнео предлог о
совјету након освајања Карановца и предаје Ужица. Он је позвао
Карађорђа да о Великој Госпојини дође у манастир Боговађу да се о
томе договоре. Карађорђе је одобрио идеју о скупштини, али није хтео
да иде у Боговађу, него је сазвао нахијске представнике у село Борак
(Београдска нахија). То заседање се окупило тек пошто је Карађорђе
разбио Хафис-пашу. Председник Совјета постао је Прота Матија 94 , што
је ваљда имало да значи давање другог места породици Ненадовића.
Јаковљев старешински положај може се осетити и приликом предаје
Ужица (крајем јула 1805): ужичка градска музика прешла је Јакову, као
поклон Али-паше Видајића.95 Нико други од устаничких господара
није тада имао музичку банду.
III. Година 1806: непрестане борбе у западној Србији

Година 1806. од самог почетка па до краја лета и затим опет крајем
године била је испуњена тешким борбама па је и само насеље Ваљево
страдавало у тим конфротацијама. С обзиром да се у тим борбама Јаков
Ненадовић, врховни заповедник западне Србије, показао као човек од
послова, примењујући преговоре, примирја и дуготрајне опсаде а не
као војсковођа који се не плаши ризика од бојева прса у прса, његова
старешинска звезда почела је да тамни.
Јаков Ненадовић је крајем 1805. године доста српских војника
сакупио и довео до обале речице Думаче и Добравице с циљем да кад
буде погодно с том војном силом нападне на шабачку тврђеву и
поседне је. Освајање Шапца би знатно дигло његов рејтинг као
„господара". Кад су то разазнали Турци Шапчани, нејаки да се сами
91 В. С. Караџић, Грађа, 61.
92 Исто, 62.
93 Исто, 63
94 Исто, 61-2; Л. Арсенијевић-Баталака, 1,175.
95 Р. Перовић, н.д., 131. - За борбе око Ужица у то време вид.: Б. Храбак, Ужице између
србијанских устаника и босанских 0сманлија*1804-1807. године, Ужички зборник
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одбране, замолили су подршку босанских Турака. Зворнички капетан
Мехмед -паша Видајић, који се у међувремену измирио са својим
робусним синовцем Али-пашом, послао је Шапчанима почетком 1806.
године појачања. Та ордија прелазила је из Босне на Ранитовачу, код
Лешнице, и то у мањим групама.96 Кад је Фејза капетан пошао из
Лешнице дубље у Мачву, сусрео га је (5/17. јануара) на путу код Новог
Села поп Лука Лазаревић, убио га и његове људе потиснуо назад ка
Лешници и Ранитовачи.97 Неколико дана након тога искупили су се
Бошњаци на Ранитовачи у већем броју и покушали су да пођу у Шабац.
У сусрет им је изашла устаничка војска, на челу са старешинама поп
Луком и Цинцар-Јанком, Петром Молером, Петром Јокићем и БакалМилосавом, а после тога је тим српским одељењима довео појачање
Живко Дабић. Две војске су се потукле на Жичном Пољу па на
Лешници и Ранитовачи. Судар је био јак и дуготрајан а борци обеју
страна упорно су се опирали. На глас о тешком окршају Србима су
стигли у помоћ Карађорђе и Јаков Ненадовић, па се борба продужила.
Ратиште се развукло чак до Новог Села. Тада су рањени (17/29. јануара)
Карађорђе у врат и Јаков Ненадовић у главу, тако да су устаници били
приморани да се повуку ка Церу. Карађорђе је отишао у манастир
Чокешину да се лечи. Опазивши да ће Турци продрети до Шапца преко
Мачве и Китога, он је, оставивши нека одељења на Церу, сишао у
Дубље. Ту се није дуго задржао. Кад су Бошњаци приспели до Китога,
Карађорђе је отишао у Белотић. Одатле је, газећи по ритовима и барама,
стигао уз путовођење Милована Грбовића у Метковић, одакле је отишао
даље у Јеленчу. 98
Пре развијеног наступања Босанаца, и Срби су покушали да пређу
Дрину у њеном доњем току, како би са леђа угрозили зворничку
тврђаву и спречили прелажење Турака из тога војног логора у Србију.
Кад то није успело, опсадне трупе око Шапца пооштриле су обруч. На
десној обали Дрине подигли су мања утврђења на изложеним местима.99 Пооштрену опсаду извели су Јаков Ненадовић и Лука Лазаревић,
док је град јуначно бранио Зворничанин Абдулах Видајић; он је тврдио
Аустријанцима да неће пустити шабачки град у руке муртада и ешкије
(издајника и лупежа). Шестога јануара (по новом) молио је Славонску
команду у Петроварадину да му допусти да у Босну преко угарског
подручја пошаље курира који би известио босанског валију о мучном
положају шабачке посаде. Наступом према Шапцу босанска војска је
требало да олакша устанички продор уз Ибар према Новом Пазару.
Прелаз преко Дрине нових босанских одреда вршен је на подручју
Јадра и Рађевине, чиме није прекршен уговор о неинтервенцији који је
био закључен између српских устаника и бошњачких феудалаца, јер су
96 К. I IpoTHh, Ратии догађаји, 185-6.
97 М. Ђ. Милићенић, Кпеженииа Србија, 437.
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те области у управном смислу припадале зворничком санџаку.100
Устаници су према Шапцу у првој половини јануара приређивали и
јурише на град. Иако је у Крупањ стигло из Зворника 500 бораца, касаба
је спаљена и предала се устаничким старешинама. 101
После турске колоне од Зворника у правцу Шапца, кренула је и
војска Хаџ-бега из Сребрнице правцем од града Сокола с намером да
заузме Ваљево. Пред том касабом у том моменту налазио се Јаков
Ненадовић с одредом који је био много слабији од Хаџ-бегове колоне.
Да појача одбрану Ваљева, Карађорђе је одмах упутио Грбовиће и
Дабића у помоћ Јакову.102
Последњих дана јануара 1806. године рањени Јаков Ненадовић
отишао је у Ваљевску нахију. Поп Лука Лазаревић такође се разболео,
тако да је на пољу према Дрини и Шапцу остао много чвршћи,
одлучнији и одговорнији Карађорђе.103 У исто време, док је устаничка
војска била распоређена око Јеленче и до Метковића, Турци који су
свом снагом грабили терен да се докопају Шапца, дошли су 30. јануара
под командом Хасан-паше сребреничког у Шабац, и не обазирући се на
укопане Србе. 104 Већ сутрадан, као прави ратници, босански Турци су
изашли из града и напали су Србе у Јеленчи, где је Карађорђе повукао
сву војску која је дотле била расута, на Думачи и око Добраве.
Устаничка војска била је милицијског типа а не регуларна која је
живела одвојена од куће, по војним логорима, те је Бошњака увек било
више на лицу места него Срба под оружјем. Многи устаници који су се
прегањали по мачванским глибовима током јануара повукли су се
кућама на одмор, немајући довољно поуздања у себе. То cv опазили
Турци, па су код Јеленче извели више дрзак него смео напад.105 Срби су
се најпре добро држали, али су затим почели да малаксавају. Ситуацију
је спасио долазак Петра Молера са калуђером Партенијем, Јованом
Беловом и другим мањим старешинама Турцима иза леђа.106 Од напада
са бока и притиска са леђа Бошњаци су се уплашили, одрекли се даљег
насртања и извукли са попришта, вративши се у Шабац. 7
Јаков Ненадовић није пошао 19/31. јануара на Саву да од митровачког трговца Димитрија Пуљевића преузме наручену муницију, него
је том трговцу поручено да настави набавку стрељива и кумбара.108
После 31. јануара није било озбиљнијих судара, осим што су се
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патролна одељења сусретала по мачванским путевима и измењивала
ватру. Устанички одреди током фебруара 1806. држали су положаје:
војска под командом Ненадовића и Катића у селу Вукашићу, одред Луке
Лазаревића на ваљевском путу, војска ваљевске Посавине у селу Ориду,
према Београду део шабачке војске у селу Мрђеновцу и код ушћа
Добраве у Саву. 09 На истим позицијама Срби су се налазили за време
затишја које је на дринском ратишту настало фебруара 1806. због
делимичног повлачења турске војске.110 На настанак и стварног примирја утицали су и колебљиви елементи ваљевских устаника. Мада је
турски притисак попустио одласком Бошњака из Шапца, страшљиви
устаници почели су се предавати, склапајући тиме неко неуговорено
примирје. Аустријски извештач из Кленка 12. фебруара (по новом)
потврдио је појаву страха и код Турака од каквих пролећних подухвата
устаника. На српској страни слабости су испољавали сеоски кметови и
кнезови који су одлазили Турцима, силом принуђавајући радикалније
елементе да им се покоравају.111
Док је северна бошњачка војска, везана за Шабац мировала, јужна
сребреничка колона са фронта Зворничана која је под командом Хаџ-бега надошла од Сокола дејствовала је врло активно. Босански валија је
(1/13. фебруара) јавио Сарајлијама да и сам намерава да ускоро крене на
Дрину. 11 Већ 3. фебруара Хаџ-бегове трупе стигле су у Бранковину,
спаливши уз пут не само многа села него и бранковачку цркву и домове
Ненадовића. Јаков Ненадовић се даље повукао на Близоњски вис, одакле
су га Турци одбацили до реке Уба. Треба констатовати извесну деморализацију ваљевске војске. Ту је стигло појачање које је хитно упутио
Карађорђе. Тако ојачани борцима из средњег дела Србије, Срби су
напали турке, прешавши претходно Уб, и поново избили на Близоњски
вис. Бошњаци су одступали према Ваљеву, палећи на повратку села, те
су тако стигли до Словца. Устаници су их стигли, те су Бошњаци
отишли на конак у Ваљево. Сутрадан су Турци запалили варош и
кренули су ка Соколу. Следеће ноћи коначили су у селу Остружњу, код
хаџи-Бишћине куће. 113 Јаков Ненадовић је наступ јужне бошњачке
колоне оценио као турску превару, изведену „через једног шпиона". 114
У погледу паљевине села признао је да су и Срби муслиманима доста
палили и робили, те се томе није требало чудити, јер је то био
одговор. 115 Јаков Ненадовић није помињао помаму устаничких првака

109
110
111
112

А-Сану, бр. 397; Ратник бр V/1938, стр 100.
М. Ђорђевић, н.д., 275-6.
А-САНУ, бр. 399, 401; М. Ђорђевић, н.д., 260.
S.F. Kemura, Prvi srpski ustanak pod Karadordem od godine 1219-1804. do godine 1279-1862,
Sarajevo 1916, 51.
113 M. Ненадовић, 142; M. Ђорђевић, н.д., 257-8.
114 К. Протић, Рагни догађаји, 194-5; К. Ненадовић, Карађорђе, 1,122.
115 Р. Перовић, ц.д., 159,162 (логор у Вучетићу, 20. II по старом календару).

за Шапцем, где је очекиван богат плен и преузимање кућа, препуштајући села нахије својој судбини, тј. на милост и немилост Турака.
Карађорђе се за то време налазио око Јеленче са 600 људи које је
одвојио од шабачке опсаде. Одатле је писао Јанку Катићу у Рогачи и
Вулићевићу да што пре дођу у помоћ јединицама око Ваљева. На речици
Думачи оставио је буљубашу Нинка са мањим одредом, па је и сам
кренуо с војском ка Ваљеву. Тај покрет био је пре 26. јануара/7. фебруара,
јер се у извештају из Кленка од тога дана за устаничку војску испред
Шапца каже „чекају на Ђорђа и његову трупу." Кренувши из Коцељеве,
врховни вожд се није задржао у Ваљеву, него је отишао у Осечину на
конак. Како није имао довољно снаге према Турцима који су били у
Остружњу, послао је део бораца у шуму Турцима за леђа, те они из
непосредне близине оборе неколико плотуна. Турци се узнемире, да не
буде окружења па крену ка Соколу и Босни. 116 Војска око Шапца била је
за то време неактивна, чекајући да се Карађорђе врати да се одлуче
„Шабац обколети и Дрину первим каналом бесецовати".117 Карађорђе је
са свега 50-60 момака око 25. фебруара стигао преко Коцељеве на Уб. 118
У Ваљево су пристигли Јанко Катић и Јаков Ненадовић, видевши да
се Карађорђе није упутио опсађивачима Шапца. Њих двојица преко
планинског венца спустили су се у Соколску нахију, где су попалили
муслиманска села Доњу, Дрљачу и Бачевце.11
Прикупљање бошњачких чета за валијин покрет на Србију трајало је
преко целе зиме. Људима из дубине Босне се није ишло у крв. Према
неким вестима, док су се устаници припремали да јуришају на Београд,
на Дрини се, крајем фебруара и почетком марта, окупило око 2500
Турака. Гласине су узнемириле устаничке старешине које су решиле,
супротно Карађорђу, да се повуку испред Београда а да своју војску
крену на Шабац, како би пре дошли до плена, и то пре него што дође
под Шабац главна ордија босанског валије. Кад је српска војска стигла
под Шабац, извршена су два неуспешна јуриша на град. С неколико
топића с којима су располагали, устаници су слабо крњили градске
зидине, надајући се да се град неће дуго одржати јер је војсци у тврђави
понестало муниције. Простор између Шапца и Дрине покрила су мања
устаничка одељења. Кад се једне ноћи одред од 400 Бошњака искрао из
Шапца да се врати у завичај, у једном теснацу, вероватно у Китогу,
сачекан је и сасечен. 120 Обезбеђења су постојала и на другој страни, на
београдском друму. Ту у Вукушићу један шанац је заузео Јанко Катић са
делом ваљевског људства, пошто се оно вратило од Сокола. Заседу на
придазу Ваљеву поставио је поп Лука, у месту Церовцу. Ваљевски
Посавци држали су Камену ћуприју на Добрави код Орида.121
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Без обзира на претрпљене губитке при походу на Ваљево, одељења
војске босанског валије пребацивала су се преко Дрине, пунећи ужичку
тврђаву. 122 Аустријски надвојвода Карло писао је сераскеру румелијске
војске (8. марта по новом) да је цар Франц I посредовао код султана у
ствари измирења народа у Србији, те је предложио сераскеру да
обустави непријатељства према Србима до завршетка преговора. То су
имали да учине и паше са босанске стране и из Видина. Зворнички
паша није хтео да прихвати препоруку док не чује да је аналогно
поступио и Крађорђе. 123 Зворнички заповедник није много хајао како
ће се држати Јаков Ненадовић, који у његовим очима није представљао
војника. Једна београдска штафета из београдског штаба донела је
1 ?4

писмо у том смислу зворничком паши.
Крајем марта и почетком априла 1806. године ниво воде на Дрини се
спустио. То је омогућило бошњачким јединицама да преброде реку и
нападну устаничке положаје. Прелаз преко Дрине са 1500 Турака
обављен је почетком априла код Лознице. Пошто су потисли устаничке
предстраже, турски аскери су без сметње дошли до шуме код Новог
Села. Ту су наишли на главнину српске војске која их је дочекала
плотунима. Бошњаци су ту оставили 5-600 мртвих другова и брзо су се
повукли ка Дрини, где се други контингент трупа спремао да обави
десант. Турци су ипак остварили своју замисао да на десној обали
Дрине образују дугачак утврђени мостобран. Реку је прешло 3000
војника и предузете су акције да се нападну устанички положаји. Не
знајући за турске ратне планове, Срби су се повлачили да нападаче
повуку у дубљу унутрашњост, подаље од база за снабдевање. У једној
великој шуми, која је устаницима послужила као заклон у случају
повлачења, Турци су опкољени. У борби која се развила Бошњацима су
нанесени велики губици у људству.
У међувремену и друга турска колона је прешла Дрину и борба се
развила дуж обале, где су Турци настојали да образују мостобран и
пребаце и остале трупе, коње и топове. То пребацивање је извршено у
току истога дана. Устаничким заповедницима морало је бити јасно што
одмах после савладавања првих ешелона нису пошли да јачим снагама
на Дрини онемогуће касније пребацивање непријатељских снага. Десантне трупе су се утврдиле на положајима код Бадовинаца. Докопали
су се и погодних положаја на Теочаку и Медведнику.126
Јануарско-фебруарска офанзива Бошњака доживела је своју репризу
месеца априла. Поред северне групе одреда активирала се поново и
јужна под заповедништвом Хаџ-бега. Он је послао Османа Џору са 6000
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бораца у Ваљевску нахију. Џора је долином речице Пецке надирао ка
Свилеуви. Село је спаљено. Лука Лазаревић и Дабић су се повукли на
север, на десну обалу Уба, како би Хаџ-беговој колони пресекли пут ка
опседнутом Шапцу, где су сматрали да Хаџ-бег намерава да дејствује.
На Уб су дошли и Цинцар Јанко и устанички предводник Веса. Јаков
Ненадовић је заузео положај на левој страни реке, тј. са северозапада.
Увече око 22 часа сложно је изведен удар на Турке, који су се већ
почели повлачити, те су заноћили између Уба и Чучуга. Правци
наступа Бошњацима ка Ваљеву, Шапцу и Коцељеву били су затворени.
За случај неуспелог судара, устанички борци су имали да се окупе око
села Бранковине. Борба је трајала током целе ноћи. Завршни ударац
устаници су задали сутрадан у зору, око 3 часа. Борбе су вођене прса у
прса. Два турска барјактара су већ ускочила у импровизован устанички
шанац. Али, ту је био и крај, јер су од Ваљева стигли свежи борци које
су водили Петар Молер и Грбовић. Бошњаци су најпре потиснути на
запад. Они су затим почели да се повлаче уз речицу Уб. Ту је погинуо
заповедник турске војске Осман Џора. У борбама ка Ваљеву и посебно у
ноћном клању Турци су изгубили 2800 људи. Дотерани су до Пецке. Ту
су се раздвојили: коњаници су кренули северозападним правцем према
Јаутини, док је пешадија отишла у југозападном смеру, ка Јеловој
Брези и Соколу. 127
После борбе око Ускрса Срби су се поново вратили под шабачке
бедеме, те су још једном неуспешно покушали да град заузму јуришем.
Маја месеца устаници су се искупили на Добрави и у селу Варни, где су
још раније изградили пољско утврђење. Спремајући се за напад на
шабачку тврђаву, Срби су отели од Шапчана једну шајку Мус-аге
Фочића, на којој је био један топ, после донесен под градске бедеме да
баца пројектиле на правцу напада.128 Напад на град требало је да буде
ноћни, 13/25. маја.
Устаници су попалили сав турски баир сем
три-четири куће. Пришли су зидинама у две колоне; прву је водио
Живко Дабић на горњу тврђаву а другу Цинцар-Марко на доње
тврђавске вратнице. У време док су се те две колоне приближавале
тврђавским платнима, пушкарајући се са опсађеним на бедемима,
навезао се Цинцар-Јанко на Сави са шајком пуном српских војника, са
задатком да продре у доњи део тврђаве кроз капију која је водила на
реку. Добро испланиран план није могао бити изведен или зато што на
шајки и при лаганој низводној пловидби није било вештих лађара да
пловило отргну речној матици и усмере ка обали наспрам водене
капије или је оне који су управљали шајком омела густа помрчина.
Лађа је опловила тврђаву и наставила да плови даље. Кад су нападачи
сазнали за неуспех искрцавања и уношења ватре у доњу капију,
одступили су у зору са баира, претрпевши доста губитака од Турака са
127 К. Непадовић, Карађорђе, I, 130: М. Ђорђевић, н.д., 277-8.
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градских зидина. Око сто Срба који су се сместили у рову тврђаве
остали су у шанцу целог дана (14/26. маја), кријући се од зрна са бедема
и тек следеће ноћи су се извукли по мраку.
Стање под Шапцем види се из извештаја аустријског капетана Косте
Јовановића из Кленка (од 12/24. маја). Срби су тада били распоређени
од речице Добраве до планине Цера, док је други део војске Ваљевске
нахије био ређе разврстан од Цера до тврђаве Сокола. Заповедници над
четама Ваљевске нахије били су: прота Матија, поп Лука Лазаревић
(који се титулише као војвода), Живко Дабић и Стојан Чупић (који није
био из те нахије). Два дана раније (10/22. маја) вођени су на аустријској
територији разговори о закључивању мира, али се преговори нису
завршили нагодбом пошто Хасан-паша сребренички није смео оставити град, па је тражено да он остане у њему уз одред од 400 људи, док би
остали Турци напустили град. Такве услове српски преговарачи нису
хтели да приме. Разговоре је закључио прота Матија рекавши: „Од данас
да знате: више нити ви мени нити ћу ја вама писати, дакле одједнако
хоћемо се другојачије и наближе разговарати." Турци нису имали
хране у граду, али су је ипак добили из аустријског Срема. Кад су им
аустријски команданти смањили квоту на 20-30 хлебова дневно, опсађени су се побојали да ће град морати предати и без метка. Капетан К.
Јовановић је сувише оптимистички предвиђао да град под таквим
режимом исхране неће издржати више од три дана. Неки Никић из
климентског села Никинаца донео је товарни пасош од Славонске
команде који је дозвољавао извоз Турцима 25.000 ока брашна и 20.000
ока јечма. Тако су Аустријанци спречили предају града без борбе. Ноћу
23-24. маја део посаде (између којих и сам паша) побегли су из града,
али су у Китогу наишли на одељење од свега 70 Срба који су Турке
разбили, при чему је на разбојишту остало 14 турских лешева, 14
миздрака и 12 челенки. Јаков Ненадовић са 600 људи и великим топом
пошао је на Београд. Буљубаша Стојан Чупић који је дотле руководио
Мачванима, са сто бораца преко доње Дрине прешао је у Босну да пали
села и тако врати паљевину мачванских села.131
Чак и неуспели напад био је устаницима од извесне користи, јер је
смањен број ефективних бораца у Шапцу и спласнуо је борбени елан.
Дошло је до распре са заповедником тврђаве Абди-пашом Видајићем,
који је убијен јер је спречавао одбегавање људи.132 После српског
напада на град Бошњаци су се побојали да град ипак не пређе у српске
руке, те су поново преко Дрине упали у Мачву с доста јаким снагама,
пленећи плодну равницу и надирући ка Шапцу. Против таквих прелазника стражарили су у Китогу прота Смиљанић, Стојан и Никола
Чупићи. После дужег пушкарања Турци су сузбијени, а највећи сукоб
одржан је 23. маја/4. јуна. Независно од тих конфротација Дервиш-бег
130 Исто.
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из Градашца упао је у Мачву и уграбио од Мачвана доста плена. Кад се
са пљачком враћао преко Бадовинаца, прота Смиљанић му је препречио
пут разбио га и одузео плен. 133 У исто време Стојан Чупић је добро
очерупао Турке, стојећи у салашу Али-аге Видајића. Разгром Бошњака
настао је 27. маја/8. јуна, кад је Чупићу дошао у помоћ Лука Лазаревић са
Живком Дабићем. Пошто је завршио земљано утврђење, сутрадан је
послато око 200 бораца на Бадовинце да заподену кавгу и измаме Турке
из њиховог пољског утврђења. Турци су изашли на отворено поље, а
Срби су привидно бежали и навлачили гониоце на добро постављене и
осигуране заседе у којима је чекао Стојан Чупић и његови помоћници.
Чупић је отварао плотуне с леђа вешто заведеним Бошњацима, који су
трпели знат! > губитке. Најзад су ушли у смртоносни теснац Китог, где
је том прилико ' оставило кости 116 Бошњака, док је 115 тешко рањено.
Неки су изгину^и и у бадовиначком шанцу, кад је један српски
топовски пројекти;. случајно погодио барутно складиште. 34
О таворењу Шап u i у међувремену говорио је извештај капетана
Константина Јовановића \\ \ Кленка (од 19/31. маја). Тога дана Срби су
под командом Јакова Ненадовића опколили Шабац, у коме се још увек
држао Хасан-паша сребренички са 5-600 сабораца, док су стоку напасали
око града. При једном налету Срба део марве је отет, јер је само један
мањи део могао на брзину бити утеран кроз уска градска врата.
Опкољени су стекли дозволу аустријских власти да храну превозе из
Срема, али су се Срби спремили да пресеку тај тунел за снабдевање
града. Почетак је представљала отета шајка која је узнемиравала
пребацивање хране. Пуковска команда, плашећи се изгреда приликом
пребацивања терета у Шабац одлучила је да до даљег обема странама
одобрава само редуцирани квантум хране преко својих трговаца. Капетан Јовановић је поправио своју ранију прогнозу, повећавајући одржавање Шапца на осам дана. Јаков Ненадовић је са хиљаду људи од
Београда дошао у Шабац 30. маја. Лука Лазаревић је Турке на Дрини
разбио и територију до Дрине осигурао 27. маја. У тим граничним
сукобима у Мачви погинуло је три бошњачка капетана. Иако извучени
из бадовиначког шанца и у великој мери побијени, Турци су ипак и
даље држали Бадовинце у својим рукама. Трећега јуна у 20 часова сами
Турци су попалили турски Баир, а само су четири куће остале јер нису
могле сагорети. Тога дана је осам Турака убијено изван градских
зидина. 135
Наредне недеље бошњачка војска од 12.000 људи почела је прелазити
Дрину. Прве јединице утабориле су се у Црној Бари, али су их ту
дочекали устаници Јакова Ненадовића. Пре преласка реке Турци су
опљачкали српаку рају са босанске стране. 136
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Један аустријски извештај из Панчева даје податке о броју бораца
који су се налазили под командом Јакова Ненадовића. Тих људи било је
око 10.000. од чега је под његовом непосредном заповешћу стајало 1500
и бимбаша (мајор) В. Чарапић командовао је са 2000 пешака и 800
коњаника, Станоје Главаш је заповедао са 1800, буљубаша (капетан)
Милан са 1500, буљубаша Стако са 1700 војника. 7 Ненадовић је са
својим „корпусом" учествовао у другој половини јуна у борбама за
ослобођење Ужица. Град је дуго одолевао и Аустријанцима у Костајници није изгледало да ће дочекати судбину Ваљева. Место за обједињавањем свих бошњачких снага на Дрини био је и надаље Зворник. У
Ужицу је боравила и војска скадарског паше, тако да их је сједињених са
босанским трупама у Зворнику било укупно око 30.000 људи. 138
Крајем јуна (13/25) Јаков се са својом војском поново налазио под
Шапцем. Његови борци продрли су кроз доњу, мишарску капију у град,
дошавши до топовских апласмана, али се нису међусобно добро разумели, иако су имали времена за пуни удар. Ненадовић није био спреман да
прими ризик и да иде на веће губитке; чекао је копмромис и предају
града. Кад су се Турци пренули и бесно пошли према упадачима,
Србима је преостало да се спасавају бекством. Том приликом су двојица
погинула а 12 их је допало рана. На другој капији опсађивачи нису ни
покушали улазити. Сутрадан (14/26. маја) борбу с Турцима водило је
само одељење од сто људи, уз један топ на суву и један на шајки. И
поред сталног пуцања, људи нису напуштали своје борбене положаје, а
Турци нису хтели излазити изван града. Укупни устанички губици
били су: 9 мртвих и 15 рањених. 139 Маса војника држала је обруч јер је
очекивала скори пад града и плен.
Из тога времена посебно је занимљива бујурулдија босанског валије,
Мехмеда Хусреф-паше (18/30 јуна) народу и старешинама Мачве: даје
им се амнестија пошто су изјавили да ће бити послушни султану и
босанском везиру односно суду подложни. 140 Пре тога је паша позвао
Јакова Ненадовића који се налазио код шабачког шанца да дође у
Зворник ради преговора о смиривању. Јаков, не поуздавајући се у
пашине гарантије, послао је (пре 28. јуна) синовца проту Матију. Према
доцнијем извештају, одабрани кнезови и сеоски кметови из Шабачке
нахије свакодневно су одлазили везиру у Јању, који их је даровао
чоханим кафтанима, што је значило да их потврђује у старешинском
достојанству. 141 Такав обрт ситуације пред наступање валијине војске
није се очекивао. У Бечу, на пример, 4. јула су очекивали српски напад
према Зворнику. 142 Преговори Ненадовића и њихових нижих заповед137
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ника створили су пометњу у редовима мачванских устаника, што су
искористили валијини Бошњаци, који су првих дана јула прешли
Дрину и са Турцима код Бадовинаца кренули ка Шапцу. Око 5000
турских војника под командом Сулејман-паше Скопљака, Хасан-паше и
Синан-паше Сирчића без икакве препреке продирало је Мачвом, у
пратњи кнезова из предатих кнежина и дошли су 5. јула под Шабац.
Војници су се утаборили поред Саве, између градских зидина и речице
Думаче. Тако је босанска војска без борбе обавила прву фазу планираних
операција. У исто време спремао се Хаџ-бег са сребреничком војском да
пређе Дрину. Он је прешао реку и (10/22. јула) улогорио се на планини
Рожњу, спремајући се да наступи ка Ваљеву, а одатле низ Колубару и
низ Саву на Београд. То је требало да буде претходница велике
бошњачке војске која је планирала марш под Шабац а затим ка
Београду; претходница је имала само да разбије заседе на друму. 143
О тешкој ситуацији у северозападној Србији, посебно у Шабачкој
нахији постоји извештај пензионисаног капетана К. Јовановића. Прављење мира капетан је тачно оценио као самозаваравање устаничких
старешина и варање народа. Срби су покварили своје шанчеве и
изравнали земљу на редутима. Паша Скопљак и Сирчић боравили су у
пољу под својим шаторима уз 200 војних шатора, док је Сребренчанин
Хасан-паша преузео управу у Шапцу. „Наши поглавари Јаков и Ј1ука",
јављао је капетан, „завукли се к Ваљевској нахији у буџак, пак одунда
гледе гди се вилајет роби. Турци овде на скели казују да се већ 3 тала
Шабачке нахије Турком предало, но само јоштер један тал није се
предао, и тај кажу да је дошао на предају /... / Сада Турци готово жито
жању и коње њиове ране." У успостављеном логору Турци су ималл
четири топа. Поред тога, један паша са 2000 људи у Бадовинцима се
утаборио, док је валија био под Зворником са 3-400 људи. Хаџ-бег
сребренички са 2000 војника тек је требало да од Сокола удари на
Ваљевску нахију. У плану је било да 20.000 људи скадарског Ибрахимпаше из Вишеграда пођу на Србију. Главне устаничке вође Карађорђе и
Јанко Катић располагали су само са 5-6000 бораца који су имали да
похитају у западну Србију. Народ је бежао на још слободну територију.
Турци су опљачкану стоку превозили на продају у Срем, али је локални
аустријски потпуковник забранио даљу продају опљачкане марве.144
У таквим скрбним условима делује невероватно да је Јаков Ненадовић олокирао Шабац да би послао синовца Матију на Зворник, главну
турску базу на Дрини. 145 Још је особеније правдање двају Ненадовића у
писму митрополиту Ст. Стратимировићу (22. јула/3. августа) којим су
побијали гласове да су имали намеру да помоћу Турака преотму власт
Карађорђу. Постојале су и гласине да их је врховни вожд ухапсио и чак
посекао.1 Ипак, чудна жеља Ненадовића да се нагоде са босанским
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валијом имала је за последицу турско заузимање западне Србије.
Турцима је то више одговарало него да се замајавају са тврдокорним
бившим хајдуком Карађорђем. Нема довољно документације да се та
сенка на кући Ненадовића више осветли.
Ваљевци пред босанском везирском војском јула 1806. били су
расути. Карађорђе је прешао Колубару и уверио се да су се Шабачка и
Ваљевска нахија сувише преплашиле пред Турцима, те су многи
војници дезертирали из својих јединица и разишли се својим кућама да
збрину породице у збеговима. Непосредно пре Карађорђа у Лајковац је
из Ваљева стигао прота Матија, који је врховном команданту признао да
је војна ситуација веома тешка. На то је Карађорђе издао строгу
писмену наредбу Милићу Кедићу и војводи ваљевског Подгорја, Миловану Грбовићу, буљубаши Мијајлу Недићу и тамнавском кнезу Пеји
Јанковићу. Заповест је гласила да људи оставе све послове и да пођу у
Осечину, пред Хаџ-бега; ако би оклевао да то учини, требало би му
спалити кућу а њега убити, без обзира ко то био. Рудничком војводи
Милану Обреновићу и другим старешинама наложио је да дођу у
Кличевац и да се сместе у тамошњем шанцу.147 Та изузетна претња
најтежим репресалијама постаје разумљива ако се зна да су се Ваљевци
просто распршили пред Хаџ-беговом операцијом. Тачније, кад су борци
Ваљевске нахије видели да горе села око Рожња, преко ноћи су
напустили шанчеве под командом проте Матије и попа Луке Лазаревића и растурили се својим кућама. Схватили су да заповедници који су
били свештена лица неће ићи на ригорозно кажњавање. Повољна
ситуација на југоисточном фронту омогућила је Карађорђу да привуче
војне резерве на западно ратиште. Јанко Катић и Сима Марковић а
затим и Лука Лазаревић и Ненадовићи утврдили су се ближе реке
Вукодраже, како би спречили Турцима пролаз за Београд.148
Тих дана значајну улогу стекло је земљано утврђење код Братачића
које су подигли Милан и Милош Обреновић. Њима су се прикључили
Живко Дабић, Грбовић и Кедић из Ваљевске нахије те Мутап и Курсула
из Рудничке нахије. Поменути војни команданти су три сата нападали
Турке, а кад су ови прешли у противнапад, устаници су се повукли под
заштиту поменутог утврђења. Турци су заустављени плотунима и
грувањем једног топа. Због знатних људских губитака нападачи су се
повукли са Братачића. Тако се завршио бој 20. јула/1. августа 1806.
Турци су имали 300 а Срби 60 погинулих, али је рањених било доста и
на српској страни. У току ноћи Михаило Недић је запалио муслиманско село Петрц, гонећи Турке при повлачењу и наносећи им нове
губитке. Бој на Братачићу није потро резултате боја на Бељину и
Вукодражи (19/31. јула), где се истакао Стојан Чупић, нити је могао да
натера Бошњаке да изађу из Шапца камо су ушли. Бој на Вукодражи
примили су одреди Јакова Ненадовића, Јанка Катића и Луке Лазаре147 К. Ненадоиић, Карађорђе, I, 135-6.
148 М. Ђорђенић, п.д., 316, 317.

вића. Кад су се Турци споредним путем поново појавили пред Бељином, пред њих су излетела поменута тројица заповедника са својим
одредима, а Турци, збуњени због енергичног налета, побегли су ка
Шапцу. У гоњењу Турака погинуо је устанички вођа Јанко Катић од
руке неког старог Турчина који је већ био заробљен али не и разоружан; код Петковца докопао се пушке, те свалио војводу. После тога
уследила је славна битка на Мишару, у којој је значајну победу
извојевао Карађорђе. 149 Пре него што ће поћи на Мишар, Карађорђе је,
у шанцу на Кличевцу, очекивао исход битке на Братачићу и Бељину. 0
Судар са Турцима око 20. јула/1. августа био је и пред Ваљевом.
После неуспелог покушаја примирја, чиме је Јаков Ненадовић и раније
настојао да завара Бошњаке1 , Ваљевци су се најпре од Шапца повукли
ка реци Доброви, заустављајући се у селу Бучијевцима, како би зауставили прилаз својој нахији. Извештач из Кленка јавио је да су устаници
напустили поменути положај код Шапца на захтев Турака. Према једној
вести, поцерски кнез Илија Марковић, који се предао и кога су Турци
унапредили у обор-кнеза, покушао је, по Јаковљевом налогу, да настави
преговоре са Бошњацима, али у томе није имао успеха.152 Кад је турска
колона Хаџ-бега напала устанике, одреди Грбовића, Кедића и Недића
прикупили су се у Осечини и њима су пришли одреди Милана
Обреновића, Лазар Мутап и Јован Курсула, који су се претходно
сабрали у Ситарицама. Карађорђе је у Осечину послао и проту Матију,
који се појавио са само сто коњаника и са једним топом. По доласку
Протиног одељења потиснути устаници су извршили противнапад.
Турци су се препали српске резерве укључене у борбу, рачунајући да је
стигла већа српска војска. Према 7000 Хаџ-бегових војника Срби су
имали само 1500 пешака и 200 коњаника са два топа. Турци су се
налазили у селу, а устаници по брдским косама унаоколо. Потом је
уследио напад на турски ров са две стране. Један одред се поставио на
брегу изнад турског утврђења, одакле се успешно могло гађати из
пушака. После трочасовне жестоке паљбе, турска колона је кренула
северно, као путем за Лозницу, а у ствари да зађе устаницима за леђа.
Том приликом потиснула је Грбовићев одред до Јадра, а затим је низ
један поток јурнула на позадину положаја Обреновића. У исто време
пешадија се дигла из опкопа и јурнула је фронтално. Током ноћи Срби
су сазнали да се Хаџ-бегова војска ипак спремала за одлазак. Одмах је
послато одељење од 200 бораца да запале муслиманско село Петрц код
Сокола. Видећи дизање пламена, Хаџ-бег се узнемирио да ће га
устаници напасти с леђа, те је напустио шанац у Братичићу и повукао
се на планину Рожањ. Бошњаке при повлачењу пратио је одред
Михаила Недића, убијајући војнике и одузимајући коње и ратну
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опрему. После Хаџ-беговог одступања, Грбовић, Кедић и Недић заузели
су нове положаје према Соколу и Рожњу. 153
Карађорђе није хтео да прихвати битку са Хаџ-бегом, задовољавајући
се његовим повлачењем ка Дрини. За судар са главном бошњачком
војском Сулејман-паше Скопљака, међутим, није имао довољно снаге,
те се повукао. Скопљакова и Синан-пашина војска заузела је положаје
на речиџи Вукодражи, и то управо оног дана кад су устаници потисли
Хаџ-бега. Пребацивши се код Крњића, Срби су извршили ноћни напад,
користећи и топове. Изјутра су се устаници повукли дубље у шуму да ту
дочекају турски напад. Чувши о Хаџ-беговом неуспеху а не знајући
колико бораца крије шума, Сулејман-паша се 21. јула вратио у Шабац.
Стање српског ненаоружаног света било је јадно. Пред налетом
Хаџ-бега до Ваљева српски цивили повукли су се чак до устаничких
бораца који су се налазили у опсади Београда, док је 8000 избеглица
прешло у Срем, где су смештени (1. августа) у логор код Сремске
Митровице. 1 - 4 Аустријски извештај од 6. августа забележио је ново
стање примирја пред мишарску битку. Тих дана кнезови и сеоски
кметови су поново одлазили босанском везиру у селу Јањи на поклоњење. Он је држао 10.000 војника прикупљених у Зворнику. У Босни су се
спремала три нова „корпуса" против Србије, из Ливна, Травника и
Зворника, а скадарски паша са 60.000 аскера налазио се на маршу. Код
Зворника Бошњаци су имали 12 топова, од којих два тако велика да их је
вукло 40 волова. Из Сарајева је травнички „корпус" довукао барута на 40
коња. За Шабац су биле предвиђене снаге од 50.000 бораца, док је
Карађорђева војска у аустријским извештајима десет пута увећана и
требало је да износи 200.000 људи.155
Најосетнија српска победа у време мишарске битке био је дочек
турске војске у теснацу Китогу (13/25. августа 1806). Ту је сутрадан по
окршају сакупљено 174 турске главе са лешева који су остављени на
попришту, док је у време напада сакупљено још 18 глава. О томе боју
јавио је Јаков Ненадовић капетану К. Јовановићу следеће: око 1000
Турака из шабачких логора терало је отету стоку, носећи и свој пртљаг
и новац преко Китога према Дрини; колона је нагазила на заседу; кад су
Турци ушли у теснац, Турци су били опкољени са оба излаза; после
пушкарања извршен је јуриш; пало је наводно, 500 Турака, док су се
остали разбежали по околним шумама, остављајући марву и пртљаг, ту
је сабрано 1000 говеда, 300 јахаћих коња, 26 кеса (13.000 гроша) готовог
новца; од погинулих Турака устаници су поодсецали само 260 глава, док
су остале лешеве понели гоњени Турци. Устаницима у Китогу заповедали су неки поп Никола који јету стално седео у заседи, и Стојан
Чупић. 156
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Одмах затим (15/27. августа) на Журави у Мачви код места Дубља
посечено је 19 глава, а 16/28. августа у селу Орашју Турке је дочекао
одред Стојана Чупића који је донео још осам турских глава. Преко
Дрине прешло је сто кола тежих рањеника. Заповедник шабачког града
Хасан-паша сребренички (кога је шабачки владика Антим унапредио у
везира) кренуо је из места Попова за Тузлу, покренувши и Турке који су
логоровали у Црној Бари. Због поменутих пресретања преостали Турци
у Мачви изван шабачког града јако су се преплашили и постали
унезверени. То је дало прилику једном српском борцу да кришом оде у
турски логор код Шапца, да у њему проведе неко време, да тамо посече
два Турчина и да се са 50 отетих коња срећно врати у свој табор.157
Турци су о сечи у Китогу дали нешто умереније податке: 200 људи
терало је 1200 грла рогате марве за Зворник, од које стоке су Срби
задржали 1000 глава а 200 је ипак претерано преко Дрине; погинуло је
60 а рањено је 40 Турака, дакле половина.158
У логору око Шапца Турци су лежали и првих дана септембра.
Храну и фураж набављали су за готов новац у Срему, а сваког дана је
два-три капетана прелазило преко Раче у Босну. Према српском логору
који се налазио на Мишару Турци су се укопали. Како у Срему нису
могли добити ни стручак сена за коње и рогату марву, готово да стоке за
посек више и нису имали, а гладни коњи су обрстили шуму око логора
као козе или гусенице. Ситуацију су користили одважнији Срби, те су
ноћу испод логора одводили коње.
Борбе током 1806. године јако су деградирале ауторитет Јакова
Ненадовића, јер је војну ситуацију устаника у Ваљевској и Шабачкој
нахији спасио Карађорђе. Док се Јаков на начин трговца довијао,
правећи примирје с Турцима. Ниже војне старешине, посебно Стојан
Чупић истакле су се храброшћу и умешношћу, те су избијали у први
план. Како је Ненадовић од самог почетка устанка потцењивао па и
заобилазио Карађорђа, бившег хајдука, и Карађорђе је њега запостављао
најпре преко Милана Обреновића и Китића, тако да је Јаков од
заповедника на западној страни, у сваком случају Ваљевске и Шабачке
нахије, сведен само на команданта Ваљеваца. Уосталом, и у тој нахији
порастао је углед кнежинских првака Грбовића и Кедића. Неки други
заповедници нису слушали Јакова, па је Цинцар-Јанко опљачкао Јаковљеву супругу кад је исте године (1806) прелазила из Бранковине у
Забрежје. Попа Милована из Грабовца Јаков је посекао у селу Дрену
зато што је шуровао са Карађорђем. Слично је прошао и неки буљубаша
из села Звечке (Ерић?). Стога већ почетком 1807. године није било
дилеме да је Карађорђе врховни вожд и господар као и главни
156 Р. HeponMh, 11.Д., 213 (Клспак, 28. VII1/9. IX 1806).
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управитељ над осталим старешинама. 160 И прота Матија је губио
управне функције. Године 1806. позвао га је стриц Јаков да му помогне
при војевању, па је његово место као представника Ваљевске нахије у
Совјету попунио Веса из Љубинића. 161 О Јакову је јављено у Загреб да је
погинуо у борбама под Шапцем.162 У једном извештају из Букурешта
Русима је достављено да је Карађорђе узео од Турака Ваљево, али и
тврђаву Соко163, мада Карађорђе око Сокола није војевао у позно лето и
рану јесен 1806. године.
О стању код Шапца у првој десетини септембра Јаков је сажето
известио: „У прошли уторак имали смо срећну битку са шабачким
Турцима и доста је Турака погинуло а и некоји од наших су рањени.
Пошто су Турци видели да са нама не могу много профитирати преко
ноћи су напустили логор и отишли сви који су били изван тврђаве. У
тврђави су само паша са његовим људима остали, њих око 1500".164
Митровачки прота Исаковић је видео слично стање под Шапцем. Према
турском табору код Шапца налазио се српски на Мишару пуна два
месеца. Турци су нападали 4/16. и 5/17, пуцајући помало, а 6/18. одржана
је од подне до мрака битка у којој су Турци најстрашније нагрнули, али
су Срби одолели, те првима није остало ништа друго осим бекства, при
чему су били гоњени. У ноћи пред зору 7/19. паша, капетани и други
заповедници нису дочекали свитање, него су побегли у Дреновац
покрај Саве да се пребаце у Босну. У том бежању некима се толико
хитало да су морали бити мољени да успоре ход; дотад су се у шабачком
граду налазиле четири паше, па је било неизвесно ко је као командант
остао.165
Шестога октобра босански везир Мехмед Хусрев-паша јавио је
барону Женејну, заповеднику Славонске генералкоманде да му не
може доћи на састанак него му је послао изасланије; везир се тада
налазио у логору код Бадовинаца и желео је да за десет дана крене у
Зворник. Главни изасланик био је неки Дервиш ефендија, а о резултату
преговора с ефендијом барон је јавио писмом валији. 166 На поменутим
разговорима било је свакако говора о начину за дотурање хране
Шапчанима. Није, међутим, јасно, кад се валија створио код Бадовинаца,
јер га ту није било ни августа ни септембра. Првих дана новембра
Бошњаци су према Рачи упутили две лађе са јестивом а вероватно и са
барутом и оловом.Кад су лађе код Раче кренуле према Шапцу, код
чардака Бела Црква људи Стојана Чупића пресрели су на Сави лађе,
Турке на лађама разбили а лађе усмерили на своју страну. Пошто су
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кретање лађа пратили аустријски стражари на обали, тај поступак
сматран је тешким преступом у односу на Аустријанце, па је потпуковник Лајтнер довукао на место отмице и топове.167 Аустријанци су се
још једном показали као необјективни према устаницима, јер кад је
већи део Турака био снабдевен храном а Срби су замолили да и они
могу довлачити снабдевање из Срема, аустријске власти су наредиле да
се затвори граница према Србији и да се са аустријске територије
отерају збегови српских избеглица. У исто време (12/24. септембра)
Турци су из Петроварадина примили пасош за извоз хлеба, брашна и
јечма. И оред забране, Шапчани су и даље могли прелазити у Митровицу и куповати као и раније. Сам Али-паша Видајић је одговорио
капетану К. Јовановићу да су паше отишле зато да их њихови борци не
би побили а не због мањка војничког следовања.168
Двадесетог септембра Срби су задобили још једну малу победу.
Турке који су 8/20. септембра побегли из логора код Шапца стигао је
бимбаша Стојан Чупић који се налазио на Мишару, те их је поразио код
села Глушца (до Богатића). Бошњаци су само бежали, не хајући да се
бране пуцањем. Доста Турака је погинуло, а пртљаг су бацали односно
волове остављали. У Шапцу је седео још Али-паша Видајић са 500
момака. Српски логор је премештен са Мишара поново на место које су
пре више недеља преузели Турци за свој табор. Двадесет другога
септембра бимбаша Стојан Чупић, који је ту тада заповедао, прешао је у
Срем, вероватно за набавку муниције. 169
Четрнаестога октобра капетан К. Јовановић је поново јавио митрополиту Стратимировићу о турској посади у опкољеном Шапцу. Тада је,
наводно, још шест паша са 600 војника било затворено у граду. Како је
босански валија отишао са Дрине у Травник, остављени у опсади
поручивали су Јакову Ненадовићу и Карађорђу да су спремни да
уговоре мир, но ови су били на Врачару, у опсади Београда.170 Стање се
наредних дана није мењало. Осмога децембра капетан К. Јовановић је
јавио да су шабачки Турци и босански везир Мехмед Хусрев-паша
прихватили услове споразум да им Срби отворе пут за Босну с тим да у
Шапцу остане Али-паша Видајић и с њим један српски кнез са сто
бораца да чувају град, али да паша номинално важи као заповедник не
само града него да буде и управник Шабачке нахије. Тада је у подигнутим колибама на Мишару српски логор бројао 4500 људи, а сви путеви
за Босну били су отворени за трговину.
Устаничке старешине ни у
рату нису заборавиле на трговачку корист! У другој половини децембра
у мишарском логору налазио се Јаков Ненадовић, док је Лука Лазаревић
са делом војске отишао да чува Дрину. Око 20. децембра Јакову су се
Петрони11, н. д., 179 (Г. H c a K n i m h , Митроница 21. Х/2.Х1 180<>).
Исто, 221-2 (Клепак, 13/25. IX 1806).
Исто, 218-9 (шабачко-нал.енски »ладикаДитим, Ср. Карлонци 9/21. IX 1806).
Р. IlepoLinh, н.д., 226 (Клепак, 2/14. X 1806).
Исто, 239-40 (Клепак, 26. XI 1806).
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јавили зворнички владика Јоаникије и шест Турака да уговоре мир
између Срба и шабачких Турака. Никакава креденцијална писма нису
донели од валије, а паше у Шапцу без писмене наредбе нису смеле
напуштати град. Одговорено им је да ће владати примирје док гласник
преговарачке групе не донесе потребна везирова писма. Поменути
Турци и владика становали су код Јакова а свакодневно одлазили су
Шапчанима на договор. Јаков Ненадовић је преговарачкој групи поставио питање што значи купљење турских пешака v Јањи, на што му је
одговорено да се купе, али не за поход на Србију.
После пада Београда (26. децембра 1806) предаја Шапца извршена је
у суботу 26. јануара 1807. године. 173
IV. Елементи државне организације у Ваљевској нахији 1804-1806. године

Драгослав Јанковић у свом последњем виђењу првог српског устанка писао је (1984) о српској држави првог устанка већ крајем 1804.
године. 174 Као правник, свакако је при томе имао у виду да је и у
примитивним, неразвијеним срединама први облик власти било судовање, а тек затим су дошле војна и управна тела власти.
После повратка са остружничке скупштине прота Матија са стрицем
Јаковом Ненадовићем сазвао је 5/17. маја 1804. скупштину Ваљевске
нахије. Из сваког села требало је да се на Рељином пољу код села
Кршна Глава, испод Близоњског Виса (Тамнава) сакупи по четири-пет
угледнијих домаћина. Уз присуство око хиљаду сељана требало је да се
постигне договор о: (а) нападу на Београд и о (б) оснивању суда. Тај суд,
и као управна власт, имао је да се брине о одржавању реда у нахији, како
народ не би остао без јавне заштите, особито у одсуству нахијских
старешина за време борби, као и да се прикупе приходи и добровољни
прилози за устаничку војску. На тој скупштини донесене су одредбе о
кажњавању за најтеже деликте (убиство, крађа, дезертерство из војске,
отмица девојака и сл.) Изабрана су и два кмета за сталне судије - Јован
Рабас из села Рабаса и Петар Читак из Горњег Мушића, којима је као
перовођа додељен свештеник из Бранковине Мата Ђурђевић, родом из
Близоња. Том првом организованом суду у устаничкој Србији одређена
су два пандура. За суд у Кличевцу саграђена је колиба и затвор. Суд је
пресуђивао према „Закону проте Матије", чије су одредбе узете из
„Крмчије" (зборника црквених уредаба и из обичајног права).
Тек 1807-8. године на интервенцију Правитељствујушчег совјета
почела се усавршавати управна власт, ограничене су цене животних
намирница и слично. Ваљевски магистрат основан је тек 1. јануара 1809.
172 Исто, 244 (Клснак, 11/23. XII 1806).
173 Ј. T o i U K o n n t i . О паду Ксограда и Шаица 26. децембра 1806, 26. јан. 1807. год. 1к?оград
1930, 17-19 и 39-44.
174 Д. J a n K o i t n h , Српска држана нриог устамка, Београд 1984, p a s s i m .
175 Ј. Вујић, Ваљенски суд 1804-1827, Гласпик Историјског архина у Ваљеву I, Ваљево 1966,
9-13.

Његов материјал је упропашћен још 1813. те није могуће правити
анализу о његовом раду.
Једно од ургентних питања власти била је постепена национализација земље која је раније припадала спахијама и дахијским читлук-сахибијама. Тиме је начето сложено аграрно питање, тј. прелаз земље у
сељачке руке. 177
Свакако већ 1805. купљен је државни порез по селима потпуно или
делимично ослобођеним. Познат је рачун који је Јаков Ненадовић
поднео Совјету о: (а) прикупљеном порезу за 1805. годину у Соколској и
Ужичкој нахији и о (б) издацима на које је поменута свота утрошена. Да
би трошкови били намирени, у рачун је унесена укупна сума ванредног
пореза за 1806. годину, разрезаног на Ваљевску и Шабачку нахију.
Укупно давање те две нахије у 1806. години износило је 65.779 гроша. У
Соколској нахији 1805. је сакупљено у свему 13.141 грош и 28 пара.
Ужичка нахија је 1805. дала у свему 9.684 гроша и 30 пара. Јаков
Ненадовић је 1805-6 године финансирао Милоша Обреновића преко
људи са 35.318 гроша. 178
У неким ваљевским селима било је покушаја да се установе сталне
школе и да се за учитеља доведу професионалци из Срема. Тако, пароси
и кметови села Орашја и Ушћа молили су проту Матију 1806. године да
се за њихова села закључи уговор са Андријом Поповићем из Вогња и да
се подигне школска зграда.179
Октобра 1804. године у Ваљевској нахији било је 218 села (од 1599 у
тадашњој устаничкој Србији), у којима је било 30 (од укупно 136)
„дејствујућих" цркава и 58 (од укупно 259) запуштених богомоља. Од
свештених лица између десет нахијских првака налазила су се два
протопрезвитера - Матија Ненадовић из Бранковине и Стефан Грбовић
из Мратишића. 180

РЕЗИМЕ
На о с н о в у в е л и к о г броја о б ј а в љ е н и х извора и студија, а у т о р је о б р а д и о
прве т р и г о д и н е I с р п с к о г устанка: б у р н у 1804, м и р н у 1805. и и н т е н з и в н у
1806. г о д и н у , д о б и т к е на М и ш а р у (крајем а в г у с т а 1806). Података за с а м о
В а љ е в о и м а мање, и т о за 1804. и 1806. кад је више п у т а Ваљево п р е л а з и л о и з
р у к у у с т а п и к а у р у к е б о с а н с к и х м у с л и м а н а . Ваљеици се б е л е ж е ш и р о м
з а п а д н е Србије, јер с у п р е д с т а в љ а л и г л а в н у о к о с н и ц у у с т а н и ч к е војске на
т о ј с т р а н и Србије. О н и с у к о о р д и н и р а л и при о с л о б а ђ а њ у Карановца (Краље-

176 Исто, 13-31.
177 Стенографске белешке Народне Скупштине, књ. IV, 1925, 47 редовни састанак, стр.
726 (Сл. Шећеров, 30. VII 1926).
178 Р. Неровић, н.д., 231-33 (Смедерево, 21. X 1806).
179 Исто, 249; М.Ћ. Милићевић, Школе у Србији, Гласник СУД XXIV, Београд 1868,4-5; М.
Вукићевић, Школе и школовање за време Првог устанка, Београд 1893,9-10.
180 Р. Перовић, н.д., 97 (Земун, 12/24. X 1804).

ва), а п о н е к а д с у п р е л а з и л и Д р и н у и з потребе да зауздају Бошњакс, а па ј у г
с у д о п и р а л и д о гурске тврђаис Сокола. Велик д е о б о р б е н и х напора Ваљепаца
б и о је в е з а н за о п с а д у Шапца, који је к о н а ч н о пао у власт у с т а н и к а крајем
ј а н у а р а 1807. О д р ж а в а њ у Турака у т о м граду м н о г о с у д о п р и н е л и А у с т р и ј а н ци, к о ј и с у о м о г у ћ а в а л и и з в о з хране у о п к о љ е и и Шабац и д о з в о љ а в а л и
к р е т а њ е Т у р а к а преко своје територије. Н а р о ч и т о 1806. г о д и н е б и л о је м н о г о
м а њ и х бојева, у којима у с т а н и ч к а војска м и л и ц и ј с к о г гипа, к у д и к а м о
м а л о б р о ј н и ј а и с л а б и ј е н а о р у ж а н а , није м о г л а да сс н о с и са р е г у л а р н о м
б о с а н с к о м војском. Но, у с т а н и ц и с у вешто к о р и с т и л и т е р е н (шуме, брза
и з р а д а з е м љ а н и х утврђења), а Јаков и Матија Ненадовић, главне с т а р е ш и н е
Ваљеваца, д о с т а с у к о р и с т и л и гактику са з а к љ у ч и в а њ е м и р и в р е м е н и х
п р и м и р ј а . Јаков је 1804-1805. г о д и н е з а у з и м а о д р у г о м е с т о међу р у к о в о д и о ц и м а С р б и ј е , о д м а х и з а Карађорђа. Њ е г о в е позиције су пале 1806. з б о г шире
п о л и т и ч к е с т р а т е г и ј е са т у р с к и м примирјем. С и р о м а ш н и брђани су б и л и
м а њ е р е в н о с н и у б о р б и , п е г о б о г а т и ј и ратари уз Саву, који су т р п е л и већа
н а с ш в а и с н а ж н и ј у е к с п л о а г а ц и ј у од стране б е о г р а д с к и х и шабачких
Турака.

SUMMARY
On the basis of a great number of publishcd sources and essays, the author dealt \vith
the first three yearsof the first Scrbian uprising: thc tempcstuous 1804, the peaceful 1805.
and the vigorous 1806. until the battlc at Mišar (at the cnd of August 1806.). There are
less data for Valjevo itself, especially for 1804. and 1806. vvhen Valjevo was burnt dovvn
several times and went from the hands of insurrectionists to thc hands of Bosnian
Moslcms. Citizens of Valjevo were notcd throughout western Scrbia as they reprcsented
the main skelcton of the insurrectionary army in that part of Serbia. They coordinated in
the liberation of Karanovac (Kraljcvo), and sometimes thay crossed Drina in order to
bridle the Bošnjaks. Thay even reachcd the Turkish fortress Sokol at the south. A grcat
part of fighting cfforts of the citizens of Valjevo was connected with the siegc of Šabac,
which finally came under the rule of insurractionists at the cnd of Јапиагу 1807. The
Austrians helped the Turks vcry much to stay in that town. Thay cnabled the export of
food to the blockaded Šabac and allowed the Turks to movc on thcir territory. Especially
in 1806, there were many small battles where the insurrcctionary army of militia typc,
much less numerous and more inadequately armed, could not copc with regular Bosnian
army. Neverthelcss, the insurrectionists used the ground skilfully (forests, quick construction of ground fortifications), and Jakov and Matija Nenadović, the main headmen of
Valjevo insurrcctionists quite used the tactics of making temporary truces. In 1804-5.
Jakov was on the second position among the lcadcrs in Serbia, just aftcr Karadorde. Ilis
position weakcncd in 1806. because of wide political stratcgy with thc Turkish truce. Poor
highlanders were less eagcr in battles than more well-to-do farmers along the Sava who
endured more violence and biggcr cxploitation by thc Turks in Belgrade and Šabac.

Владимир Стојанчевић

УЧЕШЋЕ ВАЉЕВСКЕ ВОЈСКЕ У ОДБРАНИ
ДРИНСКОГ ФРОНТА 1811. ГОДИНЕ
Битке на Буковици и Овчини
У одбрани фронта на Дрини у време првог устанка Ваљевци су
чинили главни борачки и командни састав српске војске за сектор од
Лознице до Љубовије и манастира Раче. То се нарочито запазило у
последњим годинама устанка, и о томе има пуно сведочења у Протином
Деловодном протоколу1, али и у другим оновременим списима2. То је
разумљиво, пошто је десно прибрежје Дрине углавном потпадало под
управну надлежност соколске нахије. Каткада се појављују и Ужичани
- али њих је, у поређењу са Ваљевцима, било знатно мање. То стога што
је соколска нахија - чије је управно седиште за време Турака било у
утврђеном граду Соколу, а у време устанка у Баурићу - била просторно
мања, слабије економске моћи и ређе насељена територија, а уз то још и
са муслиманским становништвом у петнаестак сеоских насеља.3
У 1811. години подручје соколске нахије, која се својом географском
вертикалом ослањала на средњи ток Дрине (на српској територији), и
где је град Соко био једина преостала турска тврђава у Србији коју
устаници нису освојили - било је готово стално поприште српско-турских борби и великог ратног пустошења, посебно у другој половини
ове године. Више мањих и већих окршаја и бојева било је тада вођено на
овом подручју, а међу њима и две праве битке: једна на Буковици више
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2

3

Протокол писама проте Матије Нснадовића о ратовању крај Дрине 1811. 1812. и 1813.
год. Издао JL. I I. Непадовић, Београд 1864.
Вук Стеф. Караџић, Скушнепи историјски и етнографски списи. Београд 1898; Голубица с цвегом Књажеслава Србског..., V, за 1843 и 1844. Београд 1844; - П.
Јоановић, Историја најважнији догађаја у Сербији. Нови Сад 1847; - Петар
Радовановић, Војне Срба с Турцима. Београд 1852; - Исидор Стојановић, Деловодни
протокол од 1812. маја 21. до 1813. августа 5. Карађорђа Петровића, врховног вожда и
господара народа србског, Београд 1848.
Душан Пантелић, Војно-географски описи Србије из 1783. и 1784. године. - Споменик
СКЛ, Београд

Ваљева, а друга, према савременим казивањима, на Овчини 26. октобра
1811. године. О овим биткама, нарочито о другој, мало се знало, а
српска историографија, па чак и она њена грана која се бавила војном
историјом, скоро да их је сасвим изоставила, заборавила. Међутим, оне
су, по свему изгледа, представљале прелом у дотадашњем српско-турском ратовању на десној обали Дрине^ У сваком случају, означавале су
последњи, завршни и узалудни покушај турске походне војске да, са ове
стране, упадне у Србију и да, освајањем Ваљева, изврши стратегијски
пролом српске одбране на Дрини и тиме угрози и саму безбедност
осталог дела западне Србије. 6
Предводник ове турске војне акције, којом би се заобишла и
опколила српска војска код Шапца и пресекле комуникације Београда и
Тополе са читавом Западном Србијом, био је Сулејман-паша Скопљак,
управник некадашњег клишког санцака у западној Херцеговини. Као
једном од најискуснијих и најспособнијих турских команданата, поверен му је, од стране Порте и босанског везира, план о великом нападу
на Србију са босанске стране, и намењена улога главног оперативног
команданта против српске војске на Дрини. 7 Октобар месец 1811.
године био је одређен као термин за најјаче турске ударе на устаничку
војску, а по припремама које су биле учињене за њихово извршење,
требало је да означава најбоље планирану ратну операцију турске
босанске војске до тада.
Ова у историографији мало позната операција турске војске почела
је првих дана октобра. Према писму које је Прота Матија упутио Сими
Марковићу, из места Царине, 2. октобра, српско сазнање било је „да ће
се везир кренути у овај четвртак, и да ће у беглук куле, и онда да ће
бајрамовати и... по бајраму први дан ударити под Лозницу с неколико
војске, да само заварава, и да ми тамо доле сиђемо... а Хаџи-Бег да ће
зацело прећи онде под Баурић... Соколски диздар да удари на наш
логор ноћу... „8 Даље, како је војвода Милош Обреновић извештавао
проту Матију Ненадовића „... и Скопљак-паша силну војску покупио и
Бутун Арнаутлук и једнако тера из касабе и био је у Гацкој и дошао у
Загорје, и сада већ казаше да је дошао на Гласинац...
Сулејман-паша Скопљак и Хаџи-бег сребрнички су 8. октобра почели превозити војску преко Дрине, код места Црнца (Црнче) и
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Видети: Владимир Сгојанчсиић, Прошлост Јадра од 1804. до 1833. - Јадар у
прошлости. Лозница 1985, 191-252; Исти, Мрошлост Рађевине од 1804. до 1833. годиие.
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Узовнице, односно на Косијереву. 10 Два главна српска логора према
Турцима била су на Мрчком и Рожњу, затим у Рађеву пољу где се једно
време налазио прота Матија са Ваљевцима.11 Извештен о турском
гомилању на Дрини, Карађорђе је издао стриктну заповест да се Срби,
за прво време, бране из утврђених шанаца и бусија, док се не добије
права слика о главним турским циљевима напада на Србе, тј. „да се с
малим числом (бројем) у веће число Турака неупуштамо, без добре
бусије..."1" Али, већ 14. октобра један већи одред Срба из главног шанца
на Остружњу, под Гајом Дабићем, Јовицом Милутиновићем и Милованом Николићем, напао је турски шанац у Братачићу и изгнао Турке
(којом приликом „добегну тај исти дан 8. Христијана из турског
шанца") 13 . Међутим, Сулејман-паша је, прешав у Јадар, почео палити
села и кретати се ка Ваљеву. Паша је, 16. октобра, био на конаку у
Горњој Буковици када су га напале удружене снаге српских устаника
користећи и топове. Турски пораз је био велик. Сам Прота Матија „отме
једну сексану на којој је натоварен сав Скопљак-паше такум, чадор и
простирке и проче потребе" Поражени Турци побегли су пут Љубовије. 14 Ваљево је тако било спасено од изненадног турског продора. У
гоњењу Турака Срби су, путем, дошли до многог плена.
У сазнању да су Турци нагомилали још око 5000 нових војника у
околини Сокола, Прота Матија затражи помоћ од војводе Милоша
Обреновића. 15 Ужичани су, 23. октобра, стигли на конак у Овчину где
су се, 26. октобра, сударили Срби и Турци. То је било на Митровдан, и
по запису у деловодном протоколу Протином „тај дан ваздан тукосмо се
и одржасмо победу, и натерасмо Турке к Дрини који ту ноћ падну у
логор прама Вранковини на оцек Дрини." 16 У бици на Овчини учествовали су Ваљевци са Протом Матијом и Ужичани са војводом Милошем
Обреновићем. Прота је ову битку назвао „славном", којом је непријатељ
био разбијен и истеран из вилајета. Тиме је био прекинут турски план
о замашном пљачкању и паљењу српских села - по Протином мишљењу - све до манастира Раче и Ужица!17 После турског пораза на
Овчини, упркос томе да су се обновили турски упади у пределу
Крупња, све до почетка новембра, турска офанзива била је сломљена.
Тачан суд о поразу Сулејман-паше, не без ироније, дао је Ћиро
Трухелка: „И тако се кукавно сврши ова пред годину дана заснована и
10
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12
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15
16
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Нав. д., 93-94, 95
Нав. д., 100
Нав. д„ 103
Нав. д., 104, 105 (Одлука допста па заједничком састапку протс Матије, поп Луке
Лазаревића и кнеза Симе Марковића)
Пав. д., 106. О жсстини битке, и опис битке, на стр. 124-125.
Нав. д„ 116; 120
Нав. д„ 130; 146
Нав.д„ 146

обилним новчаним средствима проведена експедиција без и најмањег
успеха, осим тога, да се Сулејманпаша мало прошетао до Ваљева",
односно да се „Сулејманпаша вратио, не получив никакова успјеха и,
како се вели, тешком муком... пред Ваљевом... се је једва кроз њих (Србе)
пробио... ,,18
О тешким борбама на Дрини највише података налази се управо у
Протином Деловодном протоколу, где је са пуно детаља, скоро из дана
у дан нарочито био регистрован главни ток српско-турског војевања у
1811. години. Али о овим догађајима, исто тако, има значајних података
(посебно о снабдевању и попуни турске војске) и у збирци турских
службених докумената које је, у Сарајеву, објавио Сејфудин Кемура.19
Аустријанци, чија је гранична служба помно пратила догађаје у
Србији, такође је регистровала многа збивања и са дринског ратишта,
тако да је могло са доста тачности да се упозна укупна ситуација у вези
са српско-турским ратовањем у овој години.20 У овом раду ми смо излажући догађаје у 1811. години опширније на другом месту21 - само
приказали неке карактеристичније примере, с обзиром на улогу Ваљевске војске.
Укупно узев, у закључку, битка на Дрини 1811. године трајала је око
два месеца. Карактерисала ју је велика мобилност и јака маневарска моћ
турске војске (више но игде пре тога), са циљем да се главнина српске
војске изнури и разједини, затим да се главним - силовитим и брзим
ударом потуче и уништи. Турска лака коњица је требало да ту одигра
главну улогу: у разбијању, дезорганизацији и прогањању српске,
претежно пешачке војске. После низа углавном неуспелих покушаја да
се, у целини, овлада планинским венцем који је делио развође Дрине и
Колубаре, једном силном диверзијом Сулејман-паша је успео да продре
до пред Ваљево, али је био страховито потучен на Горњој Буковици,
претрпевши велике губитке у људству и провијанту. Српска војска га је
прогонила до близу Дрине. Потоњи, накнадни турски упади, чак до
Крупња и неких јадарских села, ма колико моментално опасни по
животе и имовину сељака, са војничке тачке били су скоро безначајни.
Тим пре што се у српским противнападима - којима је углавном
командовао Прота Матија Ненадовић, успутно, силно трошила турска
војска. Битке на Буковици и Овчини, у размаку од само два-три дана,
18 Ćiro Tmhclka, нав. д., 282
19 Ксмура јс посебно обраћао пажњу на документа о опреми и снабдевању турске војске.
- Са своје стране, аустријска обавештења говорила су о томе да је Портин ферман
наређивао да се, као комора, уз турску босанску војску потсра и „einige Tausend
Christen". - Алскса ИвиИ, нав. д„ 385 (Извештај од 5. септембра 1811.).
20 О продору до Ваљеиа: Пав. д„ 438 (по извештају од 24. септембра); 463. Босанска војска
имала је потписаних 40.000 обвезника, али се могло одазвати тек 12-15.000 муслимана. Пав. д„ 394.
21 Видеги: Пладимир Стојапчсоић, Српско-гурски одпоси у 1811. години. - Историјски
часопис, XXXIII. Београд 1987,83-112 (одпосне партије)

поломиле су главиииу турске ударне моћи, пољуљале њен морал и
покидале турске позадинске везе. Успех Срба у одбрани дринског
фронта тиме је био обезбеђен.

РЕЗИМЕ
А у т о р и с т и ч е значај у ч е ш ћ а српских у с т а н и к а из ваљевске н а х и ј е Ваљеваца - и к о м а н д у ј у ћ у у л о г у проте Матије Н е н а д о в и ћ а у српско-турском
р а т о в а њ у 1811. г о д и н е иа Д р и н и . Задржава се п о с е б н о на две б и т к е - на
Г о р њ о ј Б у к о в и ц и и на О в ч и н и - за које сматра да с у б и л е о д с у д н е у о д б р а н и
Србије. У в е з и са тим, као историчар, и з н о с и и н е к о л и к о својих р е ф л е к с и ј а
које се, д е л о м , о д н о с е и на о п ш т и карактер у с т а н и ч к е б о р б е за с л о б о д у .

SUMMARY
The author emphasizes the importance of the participation of Serbian insurrectionists
from Valjevo administrative district - people from Valjevo - and the commanding role of
Priest Matija Nenadović in Serbian - Turkish vvarfare in 1811 on the Drina. He paid a
special attention to two battles - at Donja Bukovica and Ovčina - which he thought to be
decisive in the defence of Serbia. In connection with that, the historian gives some of his
own meditations which partly concern the general character of the rebel battle for
freedom.

Владимир Кривошејев

ВАЉЕВСКА КОМПАНИЈА СРПСКЕ НАРОДНЕ
МИЛИЦИЈЕ ОД 1720. ДО 1728. ГОДИНЕ
Завршетком рата између Аустрије и Турске, од 1716. до 1718. године,
вишевековни континуитет турске власти над Србијом је за кратко
време прекинут. У периоду од 1718. до 1739, односно од потписивања
пожаревачког мира, до новог рата, окончаног турском победом верификованом београдским миром, Аустрија је управљала српским крајевима
јужно од Саве и Дунава. Ваљево, као важан центар ове новонастале
хабзбуршке покрајине, налазило се у непосредном залеђу границе са
Турском, која се, једним својим делом, протезала преко ваљевских
планина.
Локална ваљевска историографија није до сада настојала да целовито
обради овај период. Малобројни радови који се односе на ваљевски крај
из тог раздобља, углавном представљају кратке компилације дела која
тај период изучавају са циљем историографске презентације целокупне
српске територије под управом Аустрије, или оригиналне радове
којима је доба аустријске окупације само један сегмент широке хронолошке лепезе коју покривају.1 Такав приступ једном занимљивом
периоду завичајне историје условљен је, пре свега, тешком доступ-
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О Ваљеиу у доба аустријске окупације у 18. неку видети: Драгољуб Дивљановић,
Ваљево и доба аустријске окупације - прилог грађи, Гласник бр. 2-3, Међуопштински
историјски архив Вал^ево, Ваљево 1967; Радован Драшковић, Под Турцима и
Аустријапцима, Вал^ево у прошлости, Ваљево 1987; Богумил Храбак, Ваљевци у доба
турске власти, Гласник бр. 23, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево 1988;
Богумил Храбак, Вал,ево и његова трговина у доба аустро-турских ратова 1593-1791,
Ваљево, посганак и успон градског средишта, Ваљево 1994.
Општи радови на ту гематику, коришћени и у овом раду у обради општих места: Рајко
Веселиновић, Војна Крајина у Србији 1718-39, Зборник ИМС, Београд 1984, Исти,
Београд под влашћу Лустрије, Историја Београда књ. I, Београд 1974, Исти, Србија под
аустријском влашћу 1718-39, Историја српског народа, књ. IV-1, Београд 1986, Драган
Павловић, Пожаревачки мир 1718, Летопис матице српске бр. 207, Нови Сад, Исти,
Административна и црквена политика Аустрије у Србији, Београд 1901, Исти,
Финансије и привреда 1718-1739, Глас СКА LXIV, Београд 1901, Д. Поповић, Србија и
Београд од ножаревачког до београдског мира, Београд 1950, Драган Павловић,
Аустријска владавина у севериој Србији, 1718-39, Београд 1901.

ношћу оригиналних истријских извора и релативно малим бројем
оних који су постали приступажни објављивањем у стручним гласилима.
Рад изложен на овим страницама нема за циљ да обради и прикаже
све елементе везане за Ваљево и његово окружење у доба када се оно
налазило под управом Хабзбуршке монархије, већ само да на основу
објављених, али до сада од завичајних истриографа неанализираних
историјских извора, утврди чињенице о постојању, распореду и улози
ваљевске компаније српске народне милиције у периоду аустријске
окупације, за који нам поменути историјски извори то допуштају.
Одлукама пожаревачког мира склопљеног између Хабзбуршке и
Отоманске империје, у јулу 1718, Аустрији је прикључен и део територије Србије освојен у претходним годинама ратовања. Новодобијене
области су се у прво време налазиле под привременом војном управом,
на чијем је челу био генерал-фелдвајхмастер Јосиф Овдијера. Овај
провизоријум је убрзо замењен организовањем Београдске администрације, односно такозване аустријске Краљевине Србије, којој је за првог
управника, 7. септембра 1720. године, постављен фелдмаршал принц
Карл Александар Виртембершки. Граница ове територије се протезала
од Дрине, северно од ушћа Јадра, преко ваљевских планина до Мораве,
а одатле на север ка Дунаву. Нова област Хабзбуршког царстава је била
подељена на дистрикте, а ови су се делили на кнежине, са обор-кнезовима на челу, као органима локалне народне самоуправе. Финансијска
контрола је била поверена Дворском коморском већу, такозваној Комори, преко које је аустријска држава, као колективни феудалац, заменила
некадашње бројне спахије.
Границе Краљевине Србије су представљале најистуренију аустријску територију према Турској. Зато је, ради њеног чувања и контроле,
формирањем српске народне милиције, и овде примењен већ добро
познат систем организовња привилегованих сељака, крајишника. Кад
је, још пре завршетка ратних сукоба, организована народна милиција,
она је представљала активну борбену формацију, да би, по потписивњу
пожаревачког мира, била распоређена дуж граница и главних путева.
Њени припадници су ту, ради свог издржавања, добијали најбоље
парцеле, а места у која су насељавани, била су изузета од контроле
Коморе и поверена Војној управи. Тако су граничари, за разлику од
обичних „коморских" сељака, уживали низ привилегија. У почетку су
били ослобођени плаћања личних пореза, али не и десетка и других
дација, а за своју службу су примали плате чија је висина зависила од
чина. Међутим, после интервенције Александра Виртембершког, крајем 1725. године, плате су задржане само за командни кадар, док су
редови остали без њих, али су, заузврат, ослобођени осталих дажбина.2
2

Видети извештај приица Виитембершког од децембра 1725. г.: Срета Нецињачки,
Распоред домаће милиције аустријске Краљевиие Србије у 1725. годиии, Зборник

Овакве повластице су, сигурио, примамљиво деловале и на обичне
сељаке који су били спремни да напусте своја станишта и пређу у
народну милицију, али због опасности да тиме земља под контролом
Коморе буде запрложена и да се смање приходи државног буџета, такво
прелажење је било строго забрањено, а празнине у редовима крајишника су попуњавали пребези из Турске, или чланови породица самих
крајишникал Заузврат, за повластице које су уживали, припадници
народне милиције су морали да штите границу, контролишу путеве и
прелазе, надгледају тргове, подижу и одржавају стазе, прелазе, и
мостове које су користили при патролирању и да затиру нелегалне
кријумчарске трасе и обављају курирску и ескортну службу.4
Сви припадници народне милиције су били распоређени у посебне
јединице, компаније, и свака од њих је била задужена за контролу
одређене територије, назване капетанијом, по чину који је носио њен
заповедник. Над групом капетана са истог дела границе надзор је
вршио оберкапетан, који је био и командант једне од тих компанија.
Једну такву јединицу је требало да чини 200 припадника народне
милиције, и то, 150 хајдука (пешака) и 50 хусара (коњаника). Касније је
предвиђено да се укупан број крајишника повећа за још 50 помоћника,
који би, по речима Александра Виртембершког, били "помоћни људи
или способни резервисти, који би замењивали хајдуке у земљорадњи и
другим пословима, па би се од њих и њима сличних могли регрутовати
и сами хајдуци ради попуњавања компаније у случају да ова због било
чега остане без довољно људства".5 Овакво идеално предвиђено бројно
стање људства (200, односно 250) никада, међутим, није било доследно
примењивано, те се при свим смотрама, у скоро свим компанијама,
редовно затиче мањак граничара.
Што се тиче опреме припадника народне милиције, неке стриктне
униформисаности није било. Слику општег шаренила које је владало
до 1728. године даје нам наређење принца Виртембершког којим се
наређује капетанима "да настоје у томе да се турске чакшире и ношња
потпуно одбаце", "да се уведе у земљи уобичајена народна ношња", која
би се састојала "од грудњака, чакшира и огртача уобичајених у земљи".
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радоиа Мародмог музеја бр. 8, Чачак 1977, 38-40 (у даљем тексту С.М., Распоред);
упоредити са Извештајем припца Виитембершког из 1728/9: Срста Нецин.ачки,
Модаци о унапређењу српскс милиције у 1728/9. години, Зборпик радова народног
музеја, бр. 7, Чачак 1976,185 (у дал.ем тсксту С.П., Подаци).
Видети извештај принца Виптсмбершког из 1720. r\: Срета Мецињачки, Извештај
Карла Александра Виитсмбершког из 1720. године, Мешовита грађа нсторијског
ипститута, књ. 5, ЈЈеоград 1977, 69 (у дал.ем гсксту С.Н., Извештај); видети и С.П.,
Подаци, 177.
C.I I., Распоред, 57-8 и С.П., Подаци, 153 и 166; 1728. године је донет и посебан акт којим
је регулисана служба народпе милиције, видсти С.П., Подаци, 161-3.
С.П., 1'аспоред, 39; принц Виртембершки и пешаке и кон.анике назива именом
уобичајеним за пешаке - хајдуци, будући да је тај назив, поред тога l u t o јс означавао
засебап род био и сипоним за све припадпике пародне милиције.

Такође је предвиђено да сви хајдуци једне компаније имају наведену
одећу у истој боји, чији се избор оставља вољи и процени капетана.
Исто наређење нам даје и оквирну слику борбене војне опреме:
"Надасве мора оружје да краси војника. Према томе треба да му
[капетану] је главна брига да сваки хајдук има бар добру пушку и сабљу,
а за чување барута и фишеклију. Затим, хусар да гледа да добије доброг
коња, сабљу, пар пиштоља и карабин, као и малу фишеклију, и на тај
начин буде у пристојној позитури за војне службе".
Број компанија народне милиције распоређених по Србији временом се мењао. Од пет, колико их има дуж границе 1720, број се повећава
после неколико година на 19, да би их 1728. било 18, међу којима је од
почетка аустријске управе, и ваљевска, са задатком да контролише
важан потез границе са Турском дуж граничног дела преко ваљевских
планина, затим путне пролазе и само Ваљево које је било значајан
трговачки центар Београдске администрације. Њени припадници су
били настањени у Ваљеву и његовој ужој околини и по селима у залеђу
границе, која су строго одељена од такозваних "коморских села". Према
извештају из 1728, до тада је, поред Ваљева, ваљевска компанија
насељавала села: Станину Реку, Лопатањ, Суводањ, Брезовице, Лесковице, Рамље, Ребељ и Мратишић. 7
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7

С.П., Подаци, 165-6.
Исто, 169, 178-9. По изворној верзији, на основу које је реконструисан горе наведени
низ села, спорни би могли бити ЈТопатањ и Суводањ, будући да у аустријском извору
пише: "lopanda" и "Snodan". За Лопанду се поуздано може утврдити да је у питању
Лопатањ, будући да се то име села помиње у контексту са суседним топонимима
Станина Река, Драгодол и Мрска на Пецкој. Што се Снодана тиче, ово име се налази у
низу после Лопатња и Драгодола, а ripe Лесковица, што одговара положају Суводања,
у чијем је атару, што ћемо касније видети, увек постојао хајдучки чардак. Још један
топоним је споран. Реч је о селу Рамље (Ramlie). Ова транскрипција прави извесне
потешкоће, и зато бисмо изнели само радну претпоставку да је можда реч о селу
Ровни, које иначе 1736. г. срећемо у погшсу хајдучких села.
Извештачи који су нам 1728. године оставили подагке о хајдучким селима ваљевске
компаније, напоменули су, такође, да убудуће села Станина река и Лопатањ (заједно са
суседним чардацима, о чему ће још бити речи) треба да припадну суседној
белоцркванској компанији, а Мратишић осеченичкој, чиме у ваљевском капетанату
уместо 8, остаје 5 хајдучких села. Иначе, по подацима из те 1728. године, на територији
која гравитира Ваљеву, а која је шира од територије ваљевске компаније, будући да
обухвата и делове белоцркванске и осеченичке компаније, налазило се укупно 17 места
насељених хајдуцима. Поред вароши Ваљево и 8 већ набројаних села са тла ваљевске
компаније, ту је још 8 села из суседних компанија. У белоцркванској су била: Бела
Црква, Ставе и Братачић, а убудуће и село Бастав, које треба да се изузме из Коморе и
додели под Војну управу. Осеченачка компанија је у исто време имала: Рапун
("Rapun"?), Осеченицу, Планиницу и Лајковац (?, "Viaigoffzky", вероватно је у питању
Горњи Лајковац, јужно од Струганика.)
Примера ради, 1736. године (видети: ДЛоповић, Србија и Београд од Пожаревачког до
Београдског мира, Београд 1950, 70-2 и Р.Драшковић, наведено дело, 22), у односу на
1728, ситуација је следећа: Станина Река више није хајдучко село, већ је пребачено под
Комору. У Осеченици, што је по селима веома редак случај, живе помешано и хајдуци

У извештајима из 1720, 1725. и 1728. пише да је ваљевском компанијом управљао капетан Јефта Витковић. Он је присуствовао и устоличењу Мојсија Петровића за митрополита српског, у Карловцима
1726, а учествовао је и у раду српских народно-црквених сабора у
Београду и Карловцима 1732. и 1735, после чега је, вероватно, убрзо и
умро, будући да је крајем 1736. место ваљевског капетана било упражњено. Његов гроб се и данас налази у порти цркве у Јовањи крај Ваљева.8
Капетану Витковићу је, иначе, као оберкапетан западне групе компанија, надређени био Вук Исаковић.
Седиште капетана Јефте је у Ваљеву, где је стално боравио и један
део његових хајдука. 9 Од када се у јуну 1718. варош нашла у рукама
аустријских војних јединица, 10 једно време су у њој живели скоро
искључиво припадници националне милиције. Они су искористили
вакум настао протеривањем Турака и запосели празну варош, заузевши
најбоље парцеле обрадиве земље у плодној ваљевској долини. Ратни
сукоби и промена господара над овим просторима, допринели су да се
привремено прекину трговачке активности, чиме Ваљево, до тада важан
трг, губи стари значај, изједначавајући се, накратко, својим економским
животом са селима у којима је пољопривреда била доминантна привредна делатност. Администрацији Хабзбуршке монархије је, међутим,
ишло у корист да на тлу новоосвојених крајева брзо обнови пун
привредни живот. Обилазећи Србију, у јесен 1720. године, њен новопостављени гувернер, принц Виртембершки је забележио да је Ваљево,
некада значајно трговиште, сада насељено углавном хајдуцима, али да
има све услове да опет постане важан привредни центар, са великим
прометом робе ако у њега поново дођу трговци. 11 Ове његове наде су се
убрзо оствариле, тако да је Ваљево заиста представљало значајан
елемент привредног живота аустријске Краљевине Србије. Средином
четврте деценије 18, века Ваљево је трећи град Краљевине, са 170 кућа.
Од њега је био већи само Београд (500-600) и Пожаревац (230). Примера

и коморски живаљ. Рамља (?) нема, али се појављују Ровни. Нема ни Суводања, али се
појављује Дрињак (Дрињак је данас вис у Лесковицама, које су иначе биле и на овом
списку. Да ли је тада било посебно село, тешко је рећи, али не сме се априори
одбацити ни могућност да би могло бити речи о Дренаићу, који се и данас води под
атаром, 1736. године са списка "несталог", Суводања, а у чијој ужој околини је увек
постојао хајдучки чардак). Међу селима (хајдучким, али ни коморским) нема више
Мратишића и Братачића, али се појављују: Крчмар, Бродарци, Мрчић и Клобучине.
Према томе, 1736. хајдуци живе у Ваљеву и још 18 села, 2 више него осам година раније
8

О Јефти Витковићу видети: В.Б.Савић, Витковићи у Ваљеву, Ваљевац, велики народни
календар за просту 1994. годину, Ваљево 1994, 100-114 и ЕХрабак, Ваљево и његова
трговина у доба аустро-угарсих ратова 1593-1791, Ваљево - постанак и успон градског
средишта, Ваљево 1994, 202.
9 По подацима из 1736. године у Ваљеву је живело 90 хајдучких породица (видети
Р.Драшковић, Наведено дело, 70-2).
10 М.Митровић, Подаци о Србији у протоколима Дворског ратног савета у Бечу
(1717-1740), Споменик САНУ 130, Београд 1980,15-23.
11 С.П., Извештај, 64.

ради, у исто време Крагујевац је имао 110, Шабац 34, а Чачак само 17
домова. 12
Ваљево је било седиште управника дистрикта, његових помоћника,
православног епископа који је имао богато опремљен двор, а постојала
је и католичка парохија. Ту су се налазиле и трошарина и контумац. У
град су се насељавали, или у њега послом долазили, трговци из
Београда, али и из Аустрије, Турске, Дубровника... Било је ту Срба,
Немаца, Цинцара, Јевреја. 13 Долазак новог становништва, које је Ваљеву
донело привредни препород, није утицао на то да припадници народне
милиције напусте делове града које су настанили, што је аустријским
властима правило озбиљне проблеме, пошто се није могла спровести
одлука да се парцеле, а тиме и насеља привилеговане народне милиције, стриктно одвоје од насеља под управом Дворског коморског већа. 14
У Ваљеву је било насељено 90 хајдучких породица. 15 Живећи од
обрађивања земље у ужем градском залеђу, али и у самом граду, овде
настањени припадници народне милиције су обезбеђивали трг и
контролисали путеве који воде у варош као и из ње, имајући за главно
упориште, као и у многим сличним местима, фортификациони објекат
типа шанца/шарампова. Та утврда је, заједно са низом сличних, приказана на пратећим елементима познате Отингерове географске карте
Србије и Босне. 16 Ведута, која представља план тог шанца (видети
прилог бр. 1), у више наврата је објављена у различитим публикацијама, али, без покушаја убикације. Изузетак чини претпоставка да би та
утврда могла да се налази на брду Кличевац, где је касније подигнута
кула Ненадовића. 17 Међутим, ово место топографски не одговара терену приказаном на ведути, јер на њој видимо да се утврда налази у
меандру речног тока, ког нема у близини Кличевца. Овакву претпоставку, такође, не потврђује ни један познати историјски извор.

12 ДПоповић, Србија и Београд од пожаревачког до београдског мира, Београд 1950,29-30.
13 ЕХрабак, Наведено дело, 201-204; у Ваљеву се, као и у Шапцу, Руднику и Јагодини,
налазила филијална гарнизона испостава београдског гарнизона аустријских
регуларних трупа, али сем те, често понављане чињенице, литература заснована на
аустријским изворима ништа друго не говори; изузетак је податак да се непосредно по
окупацији Ваљева у време привремене војне управе, када су и друга места имала
испоставе регуларне војске, у Ваљеву налазиле две чете (Исто, 201).
14 С.П., Подаци, 177.
15 Д.Поповић, наведено дело, 70-72.
16 Карта Србије и Босне: "Teatrum beli inter imperat. Carol VI sult. Ahmet IV", израдио J.
Отингер, издали Хоманови наследници; више различитих издања, прво око 1740. (три
примерка се налазе у Народној библиотеци Србије, у Београду: сиг. Кр. II-475, 476 и
557). Д у ж бочних и на доњој маргини карте налазе се низови ведута са представама
појединих градова или утврда у њима. прва ведута на десној маргини носи потпис
"Валиова" и на њој је приказана једна утврда типа шанца (видети прилог бр. 1).
17 Р.Драшковић, Ваљевска кула на Кличевцу, Гласник историјског архива Ваљево бр. 1,
Ваљево 1966, 175. Наведена убикација утврде са ведуте на Кличевац образложена је
само навођењем чињенице да је некад на Кличеву постојао аустријски шанац; извори
нису презентовани.

ПРИЈТОГ бр. 1.

Ваљевски шанац са Стингеровс карге (видети напомену бр. 16)

ПРИЛОГ бр. 2.

Детаљ са Хенингове

карге (видети напомену бр. 22)

Да бисмо тачније одредили локацију на којој се шанац налазио,
морамо консултовати све расположиве историјске изворе.
У свом извештају из 1720. принц Виртембершки није помињао
постојање шанца у Ваљеву, што не мора да значи да га није било те
године. Могуће је да је, наглашавајући присуство хајдука у граду,
сматрао излишним да помиње и шанац као њихово уобичајено упориште, тим пре што је уз извештај приложио и план Ваљева, који је, на
жалост, изгубљен. 18 Пет година касније његов ађутант је индиректно
наговестио постојање једног објекта код Ваљева из ког се контролише
пролаз друмом "како нико не би некажњен прелазио преко границе и из
Турске кријумчарио робу". 19 Истовремено, он је нагласио да је у Ваљеву,
и за време последњег рата са Турцима, био подигнут шанац, али, на
жалост, није јасно назначио да ли су га подигли Турци бранећи се, или
Аустријанци пошто су освојили варош, нити где се та фортификација
налазила и да ли је још била у употреби.
Први директан помен постојања и служења намени шанца у Ваљеву
налазимо у комисијском извештају достављеном Виртембершком крајем 1728. године, у ком се помиње добар и повољан шанац, са неколико
чардака, али се ничим не наговештава где је он могао да се налази. 21
Могући одговор на ово питање даје једна аустријска војна карта из 1737,
(видети прилог бр. 2) која Ваљево приказује релативно детаљно, са
назначеном испарцелисаношћу насеља на левој обали Колубаре и
утврдом, са истакнутом кулом на десној обали, код ушћа Градца. 22
Драгоцене информације пружа и један знатно каснији историјски
извор. У једном свом писму, говорећи о неким старим документима
које поседује, прота Матеја Ненадовић је помињући Јефту Витковића,
написао следеће: "Исти Витковић имао је кулу од два тавана тамо где се
слива Градац у Колубару. Према овој кули, с десне стране Граца, налази
се црквина и око ње шанац где је седео Ђор-Мијат арамбаша, савременик Витковићев". 23
По свему судећи, утврда са ведуте, са потписом "VALIOVA", налазила се на црквинама, на десној обали Градца, пре ушћа у Колубару, где је
18
19
20
21
22

С.П., Извештај, напомена бр.2.
С.Г1., Распоред, 57-58.
С.П., Распоред, 44.
С.П., Подаци, 179.
Карта Србије из 1737, рукописна, оријентисана југ-север, аутор Ф.В.Хенинг, Ратни
архив Беч, сиг. VII а 23. (видети прилог бр. 2)
23 Видети: В.Б.Савић, Прота Матеја Ненадовић - акта и писма, Горњи Милановац 1984,
588; видети такође и Феликс Каниц, Србија - земља и становништво, I, Београд 1985,
435, као и Жељко Јеж, Археолошка истраживања средњевековне цркве у Ваљеву,
Ваљевац, велики народни календар за просту 1993, Ваљево 1992,49-57.
Кула уцртана на карти (напомена 22) вероватно представља главни од неколико
поменутих чардака (напомена 21), а не Витковића кулу, која је према писању Проте
Матеје била изван шанца, вероватно и на другој обали Градца. Сличну ситуацију,
односно капетанову кућу поред шанца, у исто време смо имали и у Крагујевцу (С.П.,
Распоред, 50).

данас фудбалски стадион, око ког Градац меандрира у сличном углу као
око шанца са ведуте.
Док је један део Хајдука ваљевске компаније живео у самом граду,
штитећи путеве који се ту укрштају и контролишу легалност трговачких послова, остали су имали другачије примарне обавезе. Распоређени по хајдучким селима дуж додељеног им дела границе, они су
контролисали граничну линију, на којој су, на местима која обезбеђују
добар преглед терена, или на путним прелазима, биле постављене
стражаре у виду једноставних, углавном дрвених кула, такозваних
чардака. Док су једни, на смену по тројица, стражарили у чардацима,
други су патролирали између њих дуж границе, стазама, пролазима и
мостовима које су, као и чардаке, сами правили и одржавали.
Три различита, али по намени која је иницирана њихов настанак,
сродна историјска извора аустријског порекла, указују нам на драгоцене чињ^нице везане за организацију народне милиције. Настали су
1720, 1725. и 1728/9. године, а у ратном архиву у Бечу их је први од
наших истраживача уочио и у различитим публикацијама објавио
Срета Пецињачки. Њиховим упоредним консултовањем можемо јасно
одредити положаје које је контролисала ваљевска компанија, као и све
промене до којих је на том делу границе долазило.
Места на којима су постојале стражаре, данас су нам позната, пре
свега, из ових историјских извора. Поједина од њих се могу убицирати
директно, на основу исправно уписаног топонима у аустријском извору, али како су многа имена у немачкој трансакцији прилично искривљена, препознавањем је могућа по сличности речи, опису околине и
недвосмислено утврђеном положају суседних чардака. Локације појединих стражара су у изворима означене микротопонимима, тако да се
њихов положај одређује веома прецизно, али за већину су изнета само
имена села која имају простране атаре, тако да убикација мора остати
24

ориЈентирна.
Одређивањем места на којима су се чардаци налазили, уочава се да
су у питомијим крајевима, углавном, били у атару села у којима су
хајдуци и живели, док су на изразито планинским теренима, насеља
била нешто ниже, на повољнијим местима, а чардаци су истурани
испред њих, ближе граници. Занимљиво је да и за таква одредишта
стражара, неретко срећемо називе који одговарају именима данашњих
села, која, међутим, тада не налазимо на пописима ни хајдучких, ни
коморских насеља. То може да сведочи да су ту села касније настала
задржавши за име некадашњи назив ненасељеног места, или су у
питању засеоци који се касније издвајају у села, а можда је и реч о некад
24 Прецизнија убикација би захтевала рад директно на терену везан за испитивања
наративних традиција, али и за проналажење микротопонима који би указали на места
некадашњих стражара (као Караула источно од Пецке).

постојећим селима, привремено испражњеним, због непостојања потребе за њиховим поновним насељавањем, јер је у Србији, проређеној
ратовима и сеобама, имало више него довољно обрадиве земље и у
нижим, плоднијим пределима.
Од три поменута аустријска историјска извора који нам указују на
места чардака ваљевске компаније, први је извештај самога гувернера
Србије принца Карла Александра Виртембершког. Дошавши на чело
Београдске администрације 7. септембра 1720. године, принц је лично
кренуо у обилазак поверене му територије, са циљем да прегледа стање
фортификационих објеката, распоред и снагу народне милиције и
могућности за економску обнову Србије. На терену се задржао од 26.
октобра до 21. новембра и о затеченој ситуацији је написао извештај
који је 11. децембра 1720. упутио Дворском ратном савету.25 Из тог
извештаја видимо да је гувернер Србије кренуо из Београда преко
Смедерева, обилазећи границу од истока ка западу. О Ваљеву је забележио следеће:
"Дана 13. новембра упутио сам се у Ваљево, велики и значајан трг
који се налази у плодној долини. Кажу да је ово место у турско време
било веома насељено, као и да је било чувено по великој пијаци и
обављању трговачких послова. Сада је исто, као што се јасно види из
приложеног плана, највећим делом запоседуто од стране хајдука.
Населило се додуше и неколико немачких породица, и у колико дође
више становништва, онда се исто може довести у раније стање". 26
Поред ових запажања Гувернер Србије је у Беч доставио и свој план
уређења народне милиције према ком свака компанија треба да броји по
150 хајдука и 50 хусара. У тај број од укупно 200 војника спадају и
њихове старешине, и то: 1 капетан, 1 пешадијски и 1 коњички поручник, по један наредник и нижи подофицир за сваки род, као и 9
пешадијских и 4 коњичка каплара. Остало су редови, и то 137 пешадинаца и 43 хусара.
Седиште ваљевске компаније је било у Ваљеву, док су дуж границе
били постављени чардаци, у Лесковицама, Брезовицама, Дренаићу и
Пецкој, и за сваки је било задужено по 10 хајдука и 2 хусара.
25 Извештај се налази у ратном архиву у Бечу (сиг.: HKR Pr. ехр. 1720 XII, No 146, F.
20-26). Срета Пецињачки га је публиковао у оригиналу (С.П., Подаци). За потребе
овога рада превод је обавио филолог Живота Филиповић, на чему му се и овом
приликом најискреније захваљујемо.
26 Исто; план који се помиње у извештају, како смо већ напоменули, није сачуван, бар не
заједно са предметом (Исто, напомена бр. 2): под хајдуцима Виртемберг подразумева
не само пешадију већ чести и све припаднике националне милиције, без обзира на род.
27 "Lashkoviza, Presoviza, Drinaiz, Pezka", Исто, стр. 67. Покушавајући да протумачи овакву
немачку транскрипцију имена наших села, С. Пециначки је правилно закључио да су у
питању Лесковице, Брезовице и Пецка, с тим што је за Брезовицу сматрао да је
Крупањска а не Ваљевска, и понет тиме "Drinaiz" је протумачио као Дрлаче у
Азбуковици. Међутим, будући да је Виртемберг чардаке набрајао оним редом како је
на њих наилазио путујући са истока на запад (или како му је реферисано, али увек у
том смеру), азбуковачки топоними би се налазили после, а не пре Пецке, док се

Други историјски извор је настао пет година касније. У јесен 1725.
ађутант принца Виртембершког, капетана Де Крег, обишао је све
јединице народне милиције и преуредио њихов распоред. За разлику од
свог претпостављеног, Де Крег је Србију обилазио идући од запада ка
истоку. О резултатима свога путовања он је 9. новембра 1725. известио
гувернера Виртембершког, који је тај извештај, заједно са својим
пропратним закључцима и табеларним прегледом официрских плата,
проследио 29. новембра Дворском ратном савету.28 Из извештаја капетана Де Крега издвајамо његова запажања везана за ваљевску компанију:
"Хајдучка чета капетана Јефте Витковића броји 150 људи под оружјем.
Седиште капетана је у граду Ваљеву, око чије мошеје је за време
последњег рата с Турцима био начињен шанац. Иначе, ту, у чети. има
доста ораница, ливада, винограда и шума, тако да се у томе не оскудева.
А како од Ваљева према граници већ на пола часа од града почињу
високе планине, то су се и тамошњи хајдуци због дивљине и неплодности тог планинског терена морали спустити у ниже пределе, где су
затекли бољу земљу, тако да сада настањују више насеља и имају више
чардака. То су:
Мрска. Прва стражарница капетанијата је код Мрске, која се налази у
планини, на граници, и то на оном месту где се раздваја пут који долази
од Сарајева, пошто пређе преко Дрине, чији један крак иде за Шабац, а
други за Београд. Сама, пак, Мрска је удаљена два часа хода од
Братачића, последњег чардака капетана Михатовића. Код Мрске речица
Пецка напушта нашу страну и одлази у Турску.
Драгодол. Ту је други чардак Витковићевог капетанијата. Налази се
сасвим на граници, на високој планини, где, нешто ниже, у једној
долини, извире речица Пецка. Тај чардак је удаљен од Мрске два и по
часа хода, а налази се на путу за Ваљево, који, иначе, долази од Сарајева,
а који Дрину прелази код Љубовије, где се налази један стари хан и
скела, али то је све већ у турској земљи.
Леска. Леска је трећи чардак ове чете, који се налази на истоименом
брду. Од Драгодола је удаљен два часа хода, а од турске границе, опет
само пола часа. Десно од Леске, на једном високом брегу, налази се
стари, напуштени дворац или замак (Schloss) Вележ (Wellesch), испред и
иза којег се простире планина Медведник. Довде долази и један пут од
града Саса (Sass), који се иначе налази с оне стране Дрине, у Босни.
Поћута (Patjuta). То је четврти чардак ове чете, који се налази на
истоименом вису, недалеко од планине Јабланика. Сама Поћута је
удаљена један час хода од Леске, и исто толико од границе која се

Брезовице код Поћуте и подмедмедведнички Дренаић управо налазе на правој
маршути, онако како су и наведени, после Лесковица, а пре Пецке. На овакве закључке
нас наводи и доцнији извештаји у којима увек на тим теренима имамо чардаке.
28 Извештај се налази у ратном архиву у Бечу (сиг. HKR Pr Ехр 1726 IX No 238 F 1-27);
превод објављен: С.П., Распоред.

налази преко планине. Између Леске и Поћуте води један пут, који
долази из Турске.
Лесковица. Пети чардак ваљевске компаније, Лесковица, налази се на
истоименом брду. Удаљен је два и по часа хода од Поћуте, а један од
турске границе. Налази се на путу који иде од Ваљева према Ужицу.
Бачевци (Batjcvzy). То је шеста стражарница капетана Витковића.
Налази се на истоименом брду, поред кога иде пут од Ваљева за Ужице.
Од Лесковице је удаљен један и по час, а од турске границе један час
хода, која се иначе налази иза планине.
Према томе, погранични терен капетана Витковића се пружа од
Братачића до Бачеваца. Има шест пограничних стражарница, од којих је
свака поседнута са по три хајдука. У ствари, гранично подручје
капетанијата је широко 11,5 а дубоко 2 часа хода. Међутим, читав те^ен
је, већ је речено, веома брдовит, јер се налази у високим планинама"." 9
Трећи документ (опет група докумената) је настао три године после
претходног. Његову окосницу чини извештај четворочлане комисије
која је Београдску администрацију обилазила током лета и јесени 1728.
године, идући истим правцем као и капетан Де Крег три године раније.
Комисију су сачињавали Јохан Јаков фон Терлихскорн, потпуковник
Дире, Г. Брахфогел и Фердинанд Ајрих. О резултатима своје мисије
они су 3. октобра известили принца Виртембершког, да би, потом, он и
фон Терлихскорн, 12. јануара 1729, тај извештај и у међувремену
завршени табеларни преглед људства, правилник службе са објашњењима, пројекат за официрске плате и пропратно писмо проследили
Дворском ратном савету. 30 У овим документима Ваљево се помиње већ у
пропратном писму, где пише: "Од ваљевског шанца такође се могу
очекивати не мале користи јер штити земљу од разноврсних прелаза
што саобраћају са Турском". 1 Ваљево се помиње и у табеларном
29 Исто. Како видимо, места чардака су сада: Мрска, Драгодол (односно Драгодолак),
Леска, Поћута (Patjuta), Лесковице и Бачевци (Batjevzu). Са убикацијом топонима
Драгодол, Поћута, Лесковице и Бачевци није било никаквих проблема, али они настају
у случају Мрске и Леске. Према горе наведеном опису Мрску засигурно као
микротопоним треба тражити у околини Пецке, где је и пет година раније био чардак.
He сме се занемарити могућност да је Мрска на неки начин повезана са Мрчаницом,
местом на истоименом потоку, који се улива у реку Пецку, а поред ког се налази
микротопоним Караула (Ову идеју је неопходно изнети, али јој ипак треба прићи са
извесним оградама, будући да је Караула неколико километара удаљена од реке
Пецке, а извештај помиње чардак крај те реке).
Што се Леске тиче, по реду набрајања она се налази између Драгодола и Поћуте,
ближе Поћути, а недалеко од брда Вележ, што све указује на атар села Суводањ, где је
и пет година раније био чардак. Сваки покушај прецизније убикације, за сада није
могућ, због непознавања Леске у тој области (сем ако у питању није Слешник, у атару
Горњих Кожаља, ка Суводању?).
30 Извештај се налази у Ратном архиву у Бечу (сиг. Neoaquista, Fasz. 4, 468, F 1-25 i 485, F
6), a објављен je у оригиналу, ca упоредним преводом: С.П., Подаци.
31 Исто, 157.

прегледу људства народне милиције, из ког се види да је ваљевска
компанија на дан смотре 14. и 15. јула 1728. имала: једног капетана,
једног харамбашу, по једног коњичког и пешадијског поручника,
барјактара и страж-мештера, 5 пешадијских и једног коњичког каплара,
123 хајдука, 46 хусара и десет помоћника, што представља 193 човека, од
250 предвиђених (150 хајдука, 50 коњаника и 50 помоћника). Мањак од
57 људи треба да се попуни од ожењених чланова породица милиционера, којих има 92. Истовремено, чланови ваљевске компаније су имали и
69 неожењених мушких рођака, 61 члана женске родбине, 42 сина, 32
ћерке, 6 слугу и 2 слушкиње. 32
Што се територије поверене на контролу ваљевској компанији тиче,
забележено је следеће:
"Место Ваљево, мада није на самој граници, ипак није далеко од
непроходне планине, која се протеже до границе, а уосталом не само
што је одмах по задобијању покрајине националној милицији наложено да узме у посед место, него је оно још и у ранијим ратним
временима било стално поседнуто од хајдука. Тамо постоји и добар и
повољан шанац са неколико чардака који држе земљу у покорности, па
и непријатељу који би можда упао могу да пруже ваљан отпор". 33
После овога штурог описа Ваљева, у извештају налазимо и попис
чардака ваљевске компаније. Они се сада налазе само у Ребељу, Поћути,
Лесковицама и Бачевцима.
Како из поменутих докумената видимо, у периоду од 1720. до 1728.
године, долазило је до великих промена у организацији комапнија на
тлу Краљевине Србије. Те промене су, наравно, захватале и ваљевску
компанију и стога је потребно указати на њих.
По распореду који је 1720. извршио лично Александар Виртембершки, целу границу је чувало само пет капетана, покривајући широк
гранични појас са релативно мало чардака. Ваљевска компанија је
држала део границе дуж ваљевских планина, настављајући се на
црнобарску компанију, чији је последњи чардак био у Братачићу, док се
на њу настављала територија чачанске компаније. Између последњег
ваљевског чардака у Лесковицама и првог чачанског, на Тометином
пољу, налазио се велики непокривен простор. 35 Овакав распоред је са

32 Исто, табела између ст. 176 и 177.
33 Исто, 179.
34 "Rebell, Poschinta, Leskoviz und Patscheffze", исто, 169 и 179. He познајући топониме
ваљевског краја, С.Пецињачки је погрешну немачку транскрипцију ваљевских села
протумачио као Ребел, Починта, Лесковице и Пачевци. Правилним тумачењем увиђамо
да је реч о три иста чардака која срећемо и пре три године (Поћута, Лесковице и
Бачевци), а једино је Ребељ нови, и налазимо га у низу, на месту чардака који је раније
био на месту Леска. (Два западна чардака, Мрска и Драгодол, више нису под надзором
ваљевске компаније, очему ће још бити речи).
35 По стању патролних рута из 1725. године, тај међупростор је дуг више од осам сати
хода.

собом носио велику разређеност, која је отежавала контролу границе.
Аустријске власти су то морале брзо уочити тако да 1725. срећемо
потпуно другачију слику. Број компанија је са пет повећан на 19, од
којих су 12 смештене уз саму границу, док преостале штите главне
путеве у унутрашњости. Истовремено је повећан и број чардака.
После ових промена западни сусед ваљевским хајдуцима више нису
били хајдуци црнобарске компаније, већ белоцркванске, као једне од
четири компаније распоређене дуж некад јединственог црнобарског
дела границе. Њихов последњи чардак је био у Братачићу, значи на
истом месту где је пет година раније био последњи црнобарски чардак,
док као први ваљевски чардак, који се 1720. налазио у Пецкој, сада
срећемо чардак у Мрској, на реци Пецка. Одатле се ваљевски део
границе пружа до последњег, шестог чардака у Бачевцима. Тако ваљевски хајдуци покривају гранични појас дуг 11,5 сати хода (од 119 сати
колико је дуга цела граница ка Турској). Како смо видели, последњи
ваљевски чардак се више није налазио у Лесковицама, већ је померен
сат и по хода даље на исток, у Бачевце, док је онај у Лесковицама остао
као претпоследњи. То међутим не мора да значи да је граница под
контролом ваљевске компаније продужена. Чак, напротив, сходно општим тежњама, вероватно је и скраћена. На такву претпоставку указује
и чињеница да је између последње ваљевске и некадашње прве чачанске
стражаре, на Тометином пољу, где 1720. године имамо дуг непокривен
простор, сада формирана нова, осеченичка компанија, са првим чардаком у Крчмару, и са још три чарадака до броњарске компаније на чијем
тлу се сад налази Тометино поље. (Видети прилог бр. 3).
Према томе, у односу на 1720. годину, 1725. територија контролисана од стране хајдучке комапније Јефте Витковића је донекле реорганизована. Док на њеном западном крају није било промена, граница је на
истоку скраћена. Таква, нешто краћа граница, сада се контролише не са
четири, као 1720, већ са шест чардака. Први је на месту званом Мрска,
уместо у Пецкој, где је био пет година раније, али је остао у истој
области, уз реку Пецку. 37 Некадашња стражара у Дренаићу дислоцирана је у Леску, оставши и даље у подмедведничком крају, 38 с тим што је
ту сада трећа стражара (не више друга), будући да се између ње и Мрске
налази и стражара у Драгодолу. Некада трећи, а сада четврти чардак је
из Брезовица дислоциран у Поћуту, а чардак у Лесковицама је остао на
свом месту, с тим што је даље од њега постављена и стражара у
Бачевцима. (Видети прилог бр. 3).

36 Потребно је поменути да у попису из 1725. Пожаревачка и Ресавска компанија спадају
у компаније ван границе, док их извештачи из 1728. сврставају у граничне и тада је
граничних компанија, уместо 12 било 14.
37 He треба одбацити ни могућност да на овој гачки до промена није ни дошло, већ се
доцније извештач одлучио да искористи микротопоним, (Мрска), док је његов
прегходник користио за исто место макротопоним (Пецка).
38 Иста могућност.

БЕЛА ЦРКВА

r

X

ј

л

ј

ДРрНАИВ

јp$MHty БРВОВИЦЕ

e

1720.ГОДИНА

(», Л> в А/

ZEI3
_
ЦРНОБАРСКЕ КОМПАНИП

ВААзЕВСКА

аТО
ЧАЧАНСКЕКОМПАНИЈЕ

КОМПАНИЈА

ЈЛИКОДРА
•БЕЛА
ЦРКВА X,

СТАВЕ •

fF

ЧАнИнд
АРАГОДОЛ
ЛЕСКА

еАВ
#
VAEAB^^

^бМИи,

П

2ћУТА

ЛЕСК08ИЦЕ
КРММАР ОСЕЧЕНИЦА
*
БРЕЖђЕ

1725. ГОДИНА
в и в

\HCKA

^К

ВАЛјЕВСКА

Љ £

САВИНЕ

н

ВОАЕ

ХЕЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА

компанија

ГЛИКОДРА
# БЕЛА
| ЦРКВА

СТАВЕ*

^Т.РЕБЕЛ,

ЛЕСКОВИЦЕ

1728. ГОДИНА

!

;

МЛ Л,, •

I
^ Д н ј в Е Л О Ц Р К В А Н С К А КОМПАНШАЈ

ПРИЈЈОГ бр. 3.

БАЧЕВЦИ
КРЧМАР ОСЕЧЕНИЦА
•
БРЕЖђЕ

•

ПЛАНИНИЦА

ВАЛзЕВСКА К О М П А Н И Ј А

| ОСЕЧЕНИЧКА КОМПАНИЈА

Упоредни преглед претпостављених положаја граничних чардака
у ваљевском крају 1720,1725. и 1728. године

Три године касније стање на целокупној граници није драстично
мењано, мада је број компанија са 19 смањен на 18, укидањем мале
коларске капетаније, која је 1725. године са само 30 људи контролисала
део територије у унутрашњости, напуту из Ниша у Београд. Промена
на самој граници није било, изузев извесних прерасподела територија
између компанија, које нису биле условљене квалитетом контроле
границе, већ економским разлозима. Тако видимо да је укупна дужина
дела границе повереног Јефти Витковићу смањена са 11,5 часова хода на
7, јер су некадашња прва два чардака, Мрска и Драгодол, заједно са
хајдучким селима у њиховом залеђу, поверена белоцркванској компанији. По речима самих чланова комисије из 1728. године, који су
наложили ову промену, разлог је био тај што је белоцркванска компанија поседовала у својим селима недовољно земље, са које се "никад не
би могла исхранити". 39 Тако је овој компанији продужена граница, али
је добила и села Лопатањ и Станину Реку, која су се налазила у залеђу
тог дела границе. Сличних промена је било и на источном крају
територије поверене ваљевским хајдуцима, али ту је, без померања
границе, суседној осеченичкој компанији уступљено село Мратишић. 40
Што се осталих промена на самој граници тиче, оне су биле незнатне.
Некада трећи чардак је из Леске дислоциран у Ребељ, оставши и даље
под Медведником, с тим што је сада постао први чардак ваљевске
компаније. Некад четврти, а сада други чардак је остао у Поћути, као
што су остали и чардаци у Лесковицама и Бачевцима. (Видети прилог бр. 3).

Тема досадашњег разматрања, иначе и централна тема овога рада,
била је условљена и ограничена по двема основама: хронолошком и
територијалном, односно утврђивала је територију под контролом
ваљевске компаније у периоду од 1720. до 1728. године. Хронолошка
ограничења су условљена датирањем сачуваних историјских извора
који директно третирају та питања. Друго, територијално ограничење
је резултат намера самог аутора овога рада да прикаже само области под
контролом ваљевске компаније, али сматрамо да је за крај ипак потребно, бар у краћим цртама, обратити пажњу и на области суседних
компанија, које су контролисале територију која гравитира Ваљеву.
Како смо већ видели, 1720. године, западно од ваљевског капетаната
налазила се територија црнобарске компаније, под управом Вука Исаковића, са једним од чардака на тлу ваљевског дистрикта, у Братачићу.
Пет година касније та територија је подељена између четири нове
компаније: црнобарске, прњаворске, цикотске и белоцркванске, од којих
су се прве две налазиле у шабачком, трећа у јадарском, а белоцркванска,
највећим делом у ваљевском, а мањим делом у јадарском дистрикту. 41
39 С.П., Подаци, 178.
40 Исто.
41 С.П., Подаци, 177-8.

Ова компанија је контролисала део границе дуг 4 часа хода, и имала је 4
чардака, и то у: Ликодри, Белој Цркви, Ставама и Братачићу, а њом је
командовао капетан Јован Михатовић. 42 (Видети прилог бр. 3).
Три године касније, кад овом компанијом командује капетан Вуковић, Ликодра више није у њеном саставу, већ при суседној цикотској
компанији, али се зато њој прикључују два ваљевска чардака, тако да
она, са пет стражара (Бела Црква, Ставе, Братачић, Мрска и Драгодол),
покрива део границе дуг 7 сати хода, с тим што је предложено да се
између Мрске и Драгодола, на брду Погаревац, подигне још један
чардак. 43 (Видети прилог бр. 3).
Источно од ваљевске компаније, 1720. године се налазила територија
под контролом чачанских хајдука капетана Алексе Пишчевића. Због
слабе контроле на овом делу границе 1725. године је, уместо једне,
основано три компаније: осеченичка, броњарска и чачанска. Прва је
била на тлу ваљевског дистрикта и њом је командовао капетан Јаћим.
Његови хајдуци су контролисали гранични појас дуг пет сати хода и то
уз помоћ четири чардака, који су се налазили у Крчмару, осеченици,
Брежђу и Савиним Водама. Три године касније стање на овом делу
границе је остало непромењено, стим што је код последњег чардака
нови извештач, уместо микротопонима Савине Воде, употребио име
села Планинице. 4 5 (Видети прилог бр. 3).
Утврђивањем територија поверених на контролу хајдуцима ваљевске компаније разоткрива се само један сегмент прошлости ваљевског
краја скривен иза велова недостатака историјских извора. На жалост,
бројне чињенице које представљају елементе мозаика дела целовитог
историјског процеса, за сада остају иза тих непрозирних завеса. Досадашња сазнања се, истина, могу проширити новим анализама објављених историјских извора, али ипак су више него потребна додатна
опсежна истраживања у бечким архивима који крију тајну многих
непознаница наше прошлости.

РЕЗИМЕ
Од 1718. до 1739. године, вишевековна континуирана власт Турака над
једним делом Србије била је прекинута периодом аустријске превласти
засноване на одлукама мировног уговора потписаног у Пожаревцу. Током те
две деценије аустријске војне власти су на тлу новодобијених области
формирале јединице српске народне милиције састављене од сељака настањених на граници, који су због своје граничарске службе били ослобођени
неких пореских давања.
42
43
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С.П., Распоред, 43-44.
С.П., Подаци, 177-8.
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С.П., Подаци, 177-8; иначе је и сам извештач из 1725. године за Савине Воде нагласио да
се налазе у селу Планиници (С.П., Распоред, 46).

Припадници народне милиције су били подељени у компаније. Свака
комнанија је била задужена за контролу једног дела гериторије, која се
називала и капе ганат, по чину који је носио командант компаније.
Главна тема овога рада је теригорија ваљевског капе ганата у периоду од
1720. до 1728. године, за који поссдујемо дирсктне историјске изворе.
Њиховом анализом утврђена су села у којима су припадници ваљевског
капетаната живели, као и месга на којима су биле постављене њихове
стражаре, назване чардаци. гакођс је указано и на све промене у лоцирању
ових специфичних караула, које су са собом посиле и промсне у дужини
границе поверене на контролу ваљевском капетанату. Поред тога, овај рад јс
донео и прецизну убикацију положаја Шапца, смсштеног у самом Ваљеву,
који је представљао главно седиште комнанијс и за који је у аустријским
историјским изворима записано следеће:
"Тамо постоји и добар и повољан Шанац са неколико чардака, који држи
земљу у покорности, па и непријатељу који би можда упао, могу да пружс
вал>ан отпор".

SUMMARY
From 1718-1739 century-old continuous rule of the Turks over one part of Serbia was
interrupted by the period of the Austrian rule, based on the resolutions of the Peace
Contract signed in Požarevac. During thosc two decades, Austrian army authorities
founded the units of Serbian national police on the territory of newly-gained regions made
up of peasants settled down at the border and who were liberated from some taxes
because of their border guard service.
Members of the national police were divided into companies. Each сотрапу was
charged with the control of one part of the territory which was also called the captaincy,
after the rank of company's commander.
The main subject of this essay is the territory of the captaincy in Valjevo in the period
from 1720-1728. We possess direct historical sources about it. Ву their analysis we
established the villages where members of Valjevo captaincy lived, as well as the places
where their guard-houses, named watch-towers, were situated. We also pointed at all
changes in the locating of all those specific watch- towers, which also brought with
themselves the changes in the border length, entrusted to the control of Valjevo captaincy.
Besides that, this essay also gave a precise location of the trench position, situated in
Valjevo itself, which represented the main headquarters of the сотрапу. The following
was written in Austrian historical sources:
"There is a good and suitable trench with several watch-towers, which keeps the
country obedient, and they тау resist dutifully to an епету which might invade".

Недељко Радосављевић

СЕЧА РЕКА У НАРОДНИМ ПРЕДАЊИМА И
ИСТОРИЈСКИМ ИЗВОРИМА XV-XVIIIВЕКА
Међу топонимима ужичког краја својом необичношћу издваја се име
Сече Реке (изворно у ијекавском облику Сијеча Ријека), села шест
километара западно од Косјерића. Будући да има веома повољне услове
за живот, укључујући обиље шума и вода, ово подручје било је од
давнина добро насељено, а после великих ратних пустошења становништво се релативно брзо обнављало. Кроз село и околину су у време
турске власти пролазили важни каравански путеви Ваљево - Ужице и
Рудник - долина Дрине - источна Босна. У историјским изворима Сеча
Река јавља се у XV веку, као и нека околна села. На српском етничком
простору нису ретка места чија су имена везана за помен неке „реке".
Она се често помињу у историјским изворима XV-XVIII века, пре свега
поменицима, попут Беле Реке, Криве Реке, Мале Ријеке, Лијеве Ријеке,
Коњске Реке и наравно Сече Реке. Други део имена Сече реке сасвим је
јасан, док је оно „Сеча", придевског карактера и словенског порекла,
било узрок настанка неколико предања. Сва она изводе га од глагола
"сећи", "сечем".
По најраширенијем од њих, село је добило име јер се у њему слива,
„сече" мноштво потока и речица. Друга легенда говори да је име
настало као успомена на велику „сечу" Турака, која се ту наводно
одиграла. Породица Обада Тупајића, која се у Сечу Реку населила међу
првим у првој половиниХ^Ш века, везује настанак имена села за своје
досељавање. 1 По породичној традицији коју и данас чувају, приликом
одласка из старог завичаја у Херцеговини у стопу их је пратио један ага,
највероватније њихов читлук-сахибија. Обади су се прво населили у
селу Маковишту, а када их је ага и ту сустигао кренули су даље,
сачекали га у заседи поред једне реке и посекли, дајући по том догађају
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О насељавању овог краја опширније Љ. Павловић, Ужичка Црна Гора, Насеља и
порекло становништва 19, Београд 1925.

селу име. 2 Ова породица је из цркве у старом крају понела царске двери,
са представом Благовести и ликовима четири јеванђелиста у медаљонима, које је 1812. прмложила новоизграђеној цркви брвнари у Сечој Реци.
Међутим, како су породице које насељавају село досељене након Велике
сеобе Срба 1690, а први помен села имамо у 1476. години, очигледно је
да су досељеници на име које су затекли и које им је самима било
необично, надградили своја заједничка и породична предања. И. Мисаиловић, који се бавио изучавањем топонима ужичког краја, сматра „да
је за овај двочлани топоним релевантан хидроним Сјечица, мала
планинска река вазда хладна, чија вода „сјече", те отуда метафорично
сијеча рпјека, односно хладна ријека, односно хладнија него други
планински водотоци." 3 Иначе, највећи ток у селу се и зове Сјечица. По
убедљивом објашњењу академика Павла Ивића, водећег стручњака за
историју с-рпског језика, које с његовим допуштењем овде први пут
објављујемо, придев Сеча је изворно гласио Ђчва и изведен је посесивним суфиксом -ја од именице "сијечац", онај који сече (шуму), те би
Сеча Река значило "река сијечаца", тј. дрвосеча, слично као што је
Трепча (на неколико места) првобитно ТрЂбБча. (рша, BbCb) "река или
село требаца", људи који требе (крче) шуму. Проф. Александар Лома
указао нам је на паралелу у средњевековном хидрониму с подручја
Метохије Poy6b4b
noroKb,
"поток рубаца", тј. оних који рубе, секу
дрвеће, као и на недалеку речицу у присоју Маљена Кладоробу (Кладорубу), названу по кладорубима, што је стари словенски назив у истом
значењу ("онај који руби кладе"). Оваква имена настајала су као ознака
насељеника у још некултивисаном шумском пределу који се бави
горосечом и праве крчевине у речним долинама, ослобађајући обрадиво
земљиште.
Вести о Сечој Реци за време турске владавине црпимо из историјских извора турске, српске и аустријске провенијенције. Најстарији
помен овог места налазимо у турском катастарском попису Смедеревског санџака из 1476. године. Село је поменуто као Сичо Рика, „у руци
Малоге" са 41. кућом 4 , а у административном погледу припадало је
кадилуку Брвеник. 5 Како су пописане куће а не пореске главе, а село је у
поседу влашког кнеза Малоге, вероватно је реч о влашком становништву насељеном након пада српске деспотовине. 6 Приликом пописа
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Забележено по казивању Новака и Милана Тупајића из Сече Реке.
И. Мисаиловић, 0 пореклу топонима ужичког краја - општина Косјерићи, Ужички
зборник 17, Ужице 1988.171-172.
А. С. Аличић. Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије I, Чачак 1984,
31-32.
На истом месту.
Поменути власи су српско становништво које је обављало помоћне службе у турском
војном систему и за то уживало одређене повластице, ripe свега пореске. Седамдесетих
година XV века имали су и свог врховног кнеза Малогу, као резултат турских намера
да централизују влашку организацију. О насељавању влаха из динарских области на

из 1525. године село је уписано као Сича Рика, са 16 домова и 3
баштине. Такође се наводи и да су се становници разбежали због
плаћања харача, али су се вратили уз обећање опроста. 8 Како је влашко
становништво од пореза плаћало филурију, а не знатно тежи харач и
остале обавезе које се овом приликом изричито наводе, можемо закључити да је наставило своје кретање на север, док су они који су
остали постепено претварани у рају са свим обавезама које из тога
проистичу. Ово потврђује и нагло смањење броја кућа у односу на
претходни попис. Број кућа по новом попису вршеном после 1528. још
је мањи: Сича Рика има само 7 домова и једног примићура. 9 Нов попис
Турци су вршили 1559/60. и село записали под именом Сићија Рика.10
Том приликом у селу су затекли само четири баштине, од којих једну у
поседу муслимана.
Попис из 1572. године доноси нову варијанту
имена, Сечо Река, и податак да у селу постоје три баштине и један
чифтлук. 12 Из приложеног се види да је име села у турским катастарским пописима за само 96 година поменуто у неколико варијанти што
зачуђује, с обзиром да се структура становништва, изузимајући насељавање српског влашког елемента шездесетих и седамдесетих година XV
века, није превише мењала. 13 Становништво је извесно користило само
један облик имена, што потврђују и српски извори, а наведене варијанте су последица неприлагођености арапског писма и турског језика
српској фонетици. Како се у арапском писму вокал "е" по правилу не
бележи, иза Аличићевих читања са -и- "Сича Рика" и слично, може
подједанко стајати и икавски и, што је овде вероватније, ијекавски
облик: Сјеча Ријека, што одговара и записима са "јатом" у српским
поменицима, приближно из истог времена. Читање из 1572. "Сечо
Река" заснива се свакако на арапском запису без вокала. Везивно -о- је из
придева "сечоречки".
И у српским изворима овог времена налазимо податке о Сечој Реци.
Реч је о два црквена поменика, Рачанском (Беочинском) и Крушевском,
који датирају из XVI-XVIII века. Рачански поменик пренет је у Беочин
где су се после Велике сеобе Срба населили рачански монаси, а данас се
налази у Патријаршијској библиотеци у Београду. Сеча река је у овом
поменику уписана поред имена монаха, а не мирског свештенства, па је
највероватније реч о малом манастиру у селу који је могао да има улогу
ове просторе видети опширније О. Зиројевић, Турско војно уређење у Србији
1459-1683, Београд 1974.
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парохијске цркве. Поред имена села наводе се четири монаха, Арсеније,
Теодор, Киријак и Симеон, али се не види да ли су живели у исто
време, као ни то када су њихова имена уписана. 14 С обзиром да је
последња уписана година 1682, извесно је да је овај манастир подигнут
раније, можда чак и пре 1616. када је, како сматра В. Петковић, поменик
преписан са неког старијег. 15 Крушевски поменик два пута помиње
Сечу Реку, као и низ других места у ужичком крају и источној Босни. 16
Сеча Река поменута је највероватније у истом својству као и у Рачанском, али то не можемо са сигурношћу тврдити јер је овај поменик
изгорео у Народној библиотеци приликом бомбардовања Београда 1941,
а нигде у целини није описан и објављен. У оба поменика село је
записано са "јатом", као Ћча Рша. Из поређења турских записа са
облицима имена у српским поменицима, произилази да је оно у
XVI-XVII веку живело у два или три облика. Поред усамљеног екавског
Сеча Река, преовлађивао је облик са ијекавским рефлексом "јата", који
би се могао приписати досељеницима у овај крај из динарских предела,
или облик у коме се "јат" још чувало као посебан глас, што је одлика
утврђена за староседелачке говоре северозападне Босне. 17
Након Великог бечког рата између Светог савеза предвођеног Аустријом и Турске 1683-1699. за време кога је дошло до Велике сеобе
Срба, овај крај је опустео и требало је неколико деценија да се опет
значајније насели. У првој половини XVIII века немамо вести о Сечој
Реци. После Пожаревачког мира 1718, када је северна Србија дошла под
аустријску управу, подручје Сече Реке нашло се у непосредној близини
аустријске границе. Занимљиви су подаци које о тој пограничној
области дају аустријски војни картографи. „Carte von dem Konigreich
Servien" коју je 1718. израдио фон Епшелвиц 18 , тачно лоцира низ села у
ужичком крају која су и даље остала у Турској. Тако се помињу Таор
(Tauer), Маковиште (Makovvischte), Доња Добриња (Dolnia Dobrina),
Горња Добриња (Gornia Dobrina), Татинац (Tatinatz), Добродо (Dobrodo), али не и Сеча Река. Како су ту поменута места која до Велике сеобе
нису била већа ни значајнија од Сече Реке, а поједина су (Татинац,
Добродо) доста удаљенија од границе, произилази да је село у време
настанка ове карте било или ненасељено или још увек слабо насељено,
па за картографа није имало значаја. Сече еке нема ни на Брифоовој
карти из 1738, као ни карти Георга Оливија де Валиса из 1788. године. 19
14 Рачански поменик чува се у Патријаршијској библиотеци у Београду, Записи ПБ54.
15 B. Петковић, Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд
1950, 280.
16 Крушевски поменик је делимично описао и издао имена и записе Ст. Новаковић,
Српски поменици XV-XVIII века, Гласник СУД XLII, Београд 1875.
17 Уп. Д. Реметић, О незамењеном "јату" и икавизмима у говорима северозападне Србије,
Српски дијалектолошки зборпик, књига27, Београд 1981.
18 Карту фон Епшелвица објавио је Д. Пантелић у „Попису пограничних нахија Србије
након Пожаревачког мира", Споменик САН XCVI, Београд 1948.
19 Поменутим картама располаже Историјски институт САНУ.

Нов писани помен Сече Реке имамо 1768. Синђелијом издатом 14.
августа наведене године (по старом календару), тадашњи митрополит
ужичко-ваљевски Јоаким додељује попу Луки сечоречку парохију (енорик) сечоречку) у ужичкој нахији. 20 У синђелији су наведена сва села
која припадају сечоречкој цркви и то: Цикоте, Косјерићи (КосЂриће),
Галовићи (ГаловКћи), Шеврљуге (Шеврлк>ге), Стојићи (Стоићи), Мрчићи (Мерчићи), Ражана (Фржана), Росићи, Мионица (Миотница),
Брајковићи (Браиковићи), Тубићи (Тибиће), Бјелоперица (Белоперица),
Субјел (СубЂЛБ) и Скакавци (СкакавацБ).21 Овом приликом први пут се
помиње село, касније среско место Косјерићи, под својим данашњим
именом. Из приложеног се види да је у селу већ била обновљена црква,
чијој је парохији припадало скоро цело подручје каснијег среза црногорског. Митрополит Јоаким који је издао синђелију, први је постављен на тај положај од Цариградског патријарха након што је 1766.
године укинута Пећака патријаршија. Последњи епископ српске патријаршије на том положају био је Митрофан, који је непосредно претходио Јоакиму. 22
Вести о Сечој Реци налазимо и у аустријским војним изворима друге
половине XVIII века. Године 1784. аустријски обавештајни официр
заставник Перетић пропутовао је западну Србију под лажним именом
Максим Крстоношић. 2 3 Мисија је, као и остале сличне у то време,
предузета ради бољег упознавања терена за евентуални продор аустријске војске, чиме би Русија била спречена да сама реши Источно питање.
на свом путовању Перетић је од града Сокола ишао преко Бачеваца и
Заглавка ка Јежици и манастиру Никоље. Из Заглавка је стигао у село
Sicha Rieka, о коме даје занимљиве податке. У селу је запазио 12 лоше
грађених хришћанских кућа, као и „турску кућу", чврсто грађену са
спратом од дрвене грађе. Ова кућа имала је шталу за 24 коња, пећи за
грејање соба и могла је да прими 50 људи. 24 Од „турске куће" водио је
пут ка граду Ужицу (Ussitza).25 Данас не постоје остаци те „Турске
куће" па са сигурношћу не можемо тврдити ни где се тачно налазила.
По Перетићевом опису, очигледо је да се ради о Хану. У народу се
сачувала успомена на „Зарића анове" у засеоку Зарићи и сличан објекат
у близини цикотског гробља. Постојао је и трећи локалитет „турска
башча" у азсеоку Бишићима поред потока Вучинца, где је по предању
20 Синђелију је приредио за објављивање Радомир М. Илић, Споменик СКА XLIX,
Београд 1910, 72-73. Данас немамо трагова о оригиналу документа.
21 Исто.
22 Исто.
23 О Перетићевој мисији опширније Д. Пантелић, Ухођење Србије пред Кочину крајину,
Глас СКА CLIII, Београд 1933.
24 Д. Пантелић, Војно-географски описи Србије пред Кочину крајину 1783. и 1784.
године, Споменик СКА LXXXII, Београд 1936,117-119. Извештај је у целини објављен
на немачком језику. За превод овог текста захваљујем се госпођи Магдалени
Стевановић, професору немачког језика из Београда.
25 На истом месту.

боравио турски кадија. С обзиром на Перетићев опис места на коме се
„турска кућа" налазила (добар видик, 1/2 сата до Skrapesh потока, пут ка
Ужицу), вероватно се ради о локалитету поред Цикотског гробља, куда
је пролазила траса караванског пута Ваљево - Ужице (Ваљево - Букови Дреновци - Савићи - Мрачићи - Цикоте - Рибашевина - Ужице) што је
било добро место за хан. Овај пут се на подручју Сече Реке укрштао са
путем који је од Рудника водио ка долини Дрине. Перетић не помиње
цркву у Сечој Реци, али он није ни морао да прође кроз средишњи део
села. Идући од Заглавка преко Кондера ка Сечој Реци могао је из
подножја Јелове Горе да се упути косом преко брда Град и тако изађе
пред „турску кућу". Само село налази се у долини и одатле није могао
да има „добар видик". Сечу реку могао је само делимично да види или
да се о њој обавести од сапутника, а када је наставио пут ка Субјелу и
Јежевици опет је заобишао средиште села. Перетићев извештај има и
неких непрецизности. Он помиње потоке Skrapesh и Rogachica, којих у
селу нема. Skrapesh поток је у ствари река Сечица која протиче кроз
село. Ово је највероватније последица тога што је услед подозрења
Турака био спречен да сваки дан води белешке па је писао по сећању
онда када би му се указала прилика, тако да је „помешао" нека имена.
Име села у то време изговара се у ијекавској варијанти као Сијеча
Ријека, и тко ће остати све до средине XX века, када почиње да
преовладава екавски облик.
РЕЗИМЕ
За настанак имена Сече Реке везано је неколико народних и породичних
предаља, али су она настала знатно касније од првог писаног помена села.
Село се помиње у изворима турског, српског и аустријског порекла. Први
пут је споменуто у турском катастарском попису године 1476, као и у
наредним 1525, после 1528, 1559/60. и 1572. Име је за само 96 година поменуто
у иеколико варјанти (Сичо Рика, Сича Рика, Сићија Рика, Сечо Река) али је
то највероватније последица неприлагођености арапског језика и турског
писма српској фоиетици. Од српских извора Сечу Реку помињу Рачански
(Беочински) и Крушевски поменик, оба из XVI-XVIII века, као и синђелија
којом је мигрополит ужичко-ваљевски Јоаким доделио попу Луки сечоречку
парохију. У овој синђелији помињу се и друга места, а први пут село
Косјерић, касније среско место. Аустријски обавештајни официр заставник
Перетић, који је 1784. пропу говао западну Србију, прошао је и кроз Сечу
Реку, у којој је затекао 12 лоше грађених хришћанских кућа, као и турску
кућу. „Турска кућа" била је у ствари хан који се највероватније налазио
поред данашњег Цикотског гробља, куда је пролазио и каравански пут
Ваљево - Ужице.
SUMMARY
А nevv folk and family traditions are connected vvith the origin of the name Seča reka,
but they mainly appeared quite later than the first vvritten mention of the village. The
village was mentioned in the sources of the Turkish, Serbian and Austrian origin. It was
mentioned for the first time in the Turkish cadastre inventory in 1476, as well as in 1525,

1528, 1559/60 and 1572. The name has been mentioned in a fevv variannts in only 96 ycars
(SiČo Reka, Siča Rika, Sićija Rika, Sečo Reka), but it was, probably, the consequence of
the impracticability of Arabian language and Turkish letters in Serbian phonetics. Serbian
sources that mentioned Seča reka vvere the mention-book of Rača (Beočin) and Kruševo,
both from XVI-XVIII centry, as well as the syncellus that vvas used by the metropolitan of
Užice - Valjevo region Joakim to allot the Seča Reka parish to priest Luka. Other places
were also mentioned in this syncellus and the village Kosjerič for the first time, later an
administrative district. Austrian intelligence officer sergeant-major Peretić, who came to
vvestern Serbia in 1784. went also through Seča Reka where he found 12 badly built
Christian houses, as well as a Turkish house. "The Turkish house" was, in fact, a tavern
which was probably situated near the up-to-date cemetery of Cikot, where the caravan
road Valjevo - Užice went by.

Милна Мадић

AJIEKCA А. СТОЈШИЋ - УСГАНИК И УЧИТЕЉ1785-1850
Стојша, деда Алексе Стојшића, доселио се у Славонију из Старе
Србије у време велике сеобе Срба под Арсенијем IV Јовановићем
Шакабендом. Према сећању потомака, забележеним Алексиним казивањима, његов деда са фамилијом и групом пребеглих Срба, у повлачењу
са Косова из Пећке патријаршије, зауставио се и привремено настанио
у месту званом Стојшић, на левој обали Колубаре, крај којег се на брду
налазе развалине старог града истог имена. Према опису терена, то би
могао бити данашњи Словац, којем су избегли Срби, највероватније по
Стојши, дали наведени назив. Због турских надирања и у ове крајеве,
сеоба се наставља преко Саве и Драве у Славонију, где се избегли Срби
настане близу Вуковара.1
Стојша, отресит старешина, вредан и предузимљив, стекао је брзо
солидан иметак и велики углед међу досељеним Србима. Од његових
потомака помиње се само син Арсеније. Да ли је имао друге деце, не
зна се. Арсеније је у Вуковару изучио абаџијски занат, оженио се
девојком из имућне породице и са њом изродио пет синова: Саву,
Алексу, Јову, Пају и Андрију. Женске деце да ли је имао, не помиње се.
Десетак година по досељавању у Славонији Стојша окончава свој
изгнанички живот у новој средини, далеко од свог завичаја.
Арсеније, као разборит родитељ, упутио је све синове на стицање
знања и вештина, које ће их отправити на самосталан пут кроз живот.
Сава је завршио свештеничке школе и запопио се у Винковцима, Јова је
учитељевао у Срему, Паја изучио клозерски (стакларски) занат и остао у
мајчиној кући. Најмлађи син Андрија наследио је од оца абаџијски
занат, који су сва деца научила, што ће и Алекси касније у животу
много помоћи. Сви синови, изузев Јове, имали су порода, о којем се зна
толико да су у Славонији и Срему, у ондашњој Хабзбуршкој монархији,
живели и у својим занимањима високо се котирали. 2
1

2

Алекса Стојшић 1763-1850, Јавор, лист за забаву и науку, Нови Сад, 1888, бр. 31, стр. 491
(аутобиографска казивања, забележена највероватније од Касијана, млађег Алексиног
сина, предата редакцији „Јавора" у рукопису од потомака)
Исто, стр. 492.

Алекса, Арсенијев други син по старости, рођен је највероватније
1785. године, како промзилази мз кондуит листе учитеља Ваљевског
округа за школску 1841/42 годину. 3 Према другим изворима, Алекса је
рођен 1780,4 или чак 1763,5 UJTO је најмање вероватно.
Алекса је показивао највише интереса и склоности ка „науци", те је
отац у његово школовање највише полагао. Пошто је завршио четири
разреда граматикалне класе у Вуковару, буде упућен у Пешту, где је
завршио гимназију на немачком и мађарском језику. Намеравао је да
упише „правничку" школу, али га очева смрт и изгубљена материјална
потпора у томе спречавају.
У будимској епархији, пред крај лета 1803, добије учитељско место.
Убрзо затим избије рат између Аустрије и Француске и он буде
мобилисан. Учествује у биткама код Нови-а и Хохенлинда, после којих
бива одликован и нуђено му је да се потпуно посвети војном позиву. У
аустријској војсци Алекса остане до 1805. Сазнавши за устанак који је
подигао Карађорђе у београдском пашалуку, илегално пређе Саву код
Шапца и прикључи се устаницима. 6
РАТНИК, ПИСАР И УЧИТЕЉ
Почетком 1805. Алекса у униформи цесарског солдата прешавши
крадом преко Саве, пријави се проти Матеји Ненадовићу, који га радо
прими за писара у војсци, да се стара о војним заповестима у снабдевању, броју потребних ратника, плановима војних операција, потребном
ратном материјалу и др. Због његове оданости и уредности Прота га је
заволео и чувао од ратних опасности, на шта је Алекса реаговао: „Кад
сам могао да гинем за Аустрију, ваљда могу и за своју браћу Србе!..."7
Алекса је, као већ искусни ратник, узимао видног учешћа у бојевима
против Турака. У боју на Баурића шанцу близу Сокограда, својом
необичном храброшћу и довитљивошћу успео се супротставиви бројнијим и оружјем опремљенијим Турцима. У одлучујућим тренуцима,
када су устанички редови почели да се повијају, иза којих је био
склоњен и збег српске нејачи, Алекса, испаливши неколико ђулади из
једног од два расположива топа, на турске башибозуке, поколеба их и
нагна на повлачење, а устаничке редове охрабри, одбранивши већ
уздрмане положаје. 8
И поред својих обимних писарских послова и ужешћа у бојевима,
користи сваки предах да српске младиће, који су били у устаничким
3
4
5
6

7
8

Др Марија Исаиловић, Школс у ваљевском крају, 1804-1918, Ваљево, 1986, стр. 97
Ј. Јанковић, Алекса Стојшић учител. од 1817-1842. г.
Јединство. Београд. 1871; стр. 210 и 218.
Јавор, навед. рад. стр. 490.
Власотије Д. Алексијсвић,, Саврсмсници и посленици Доситеја Обрадовића и Вука
Карацића, биографско-библиографска грађа, слово С, Народна библ. Србије, Одељење
rioc. фондова Р425/12 стр. 294.
Исто, стр. 295.
Јавор, бр. 32, навед. рад. стр. 505.

редовима, писмености подучава. Поред читања старословенских црквених књига, псалтира и чаславца, писања старословенске азбуке, учио је
младиће и црквеном појању. Многи од њих су одмах у свештенике
рукоположени, у писаре произведени, па и сами друге писмености
подучавали.
Посредни извори упућују на могућност да је Алекса у време првог
српског устанка учитељевао у приватној школи у Осечини, за коју се
претпоставља да је радила у периоду 1808 - 1813. године. 10
Према другом извору, Алекса је у Ваљево дошао први пут око 1809.
непосредно из Срема, у време Карађорђевог устанка. У „Гласу Ваљева"
из 1929. године Љуба Павловић пише: „Ово је био човек путник, жељан
авантуре и ради тога дошао је нежењен и сам. У Ваљеву се лепо
наместио, нашао посла код Арона терзије, деде свима нама познатог у
своје време најугледнијег Ваљевца Живка Тадића. Арон је изгледа био
први учитељ, пошто је имао своју школу, па ју је превео на Стојшића,
млађег човека од себе". 11
Иако изнете тврдње нису документоване, са одређеном резервом
могу се прихватити као вероватне, имајући у виду да се устаничка
војска, којој је Алекса приступио, кретала и деловала на овим просторима, у том периоду.
БЕКСТВО ПОСЛЕ СЛОМА УСТАНКА 1813. г.
После неуспеха првог српског устанка, Алекса са многим устаницима, њиховим вођама и застрашеном рајом, напушта београдски пашалук
и чамцем преко Саве, враћа се у Хабзбуршку монархију. Бежанију раје,
нејачи, мајки са децом и свега што може да се креће Алекса описује у
својим казивањима, забележеним од његових потомака: „Пошто су
Турци већ близу дошли, онда се превоз прекине, а народ се за руке и
женско и мушко пак скоче у Саву. Колико је хиљада душа овако Сава
прождрла. Ко није видео не може се описати ондашња погибија Срба, а
неки опет утекоше у шуме". 12
Повратком у Хабзбуршку монархију Алекса поново буде мобилисан
у царску војску у другом рату против Наполеона I. Тако се његова
ратничка авантура наставља, Алекса маршира са цесарским региментама у походу на Париз. У овом ратовању од обичног војника, Алекса за
показану вештину и храброст, у стражместра буде произведен. И поред
поновљених понуда да се војном позиву посвети, Алекса се демобилише, зазокупљен мислима о судбини свога народа у Србији. 13

9 Драшковић М. Радован; Из прошлости Ваљева, 1973. г., стр. 75
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ПОНОВО У СРБИЈИ УЧИТЕЉ У ВАЉЕВУ, БЕОГРАДУ, КАМЕНИЦИ
Иако вести из Србије нису биле повољне, Алекса Стојшић не
одустаје од намере да се врати постојбини предака. Најпре је сувом
границом из Хрватске у Босну дошао, где у Посавини код једног
свештеника, око две године, као домаћи учитељ проведе. Када је
свештеник умро а из Србије стигну вести да је књаз Милош завладао, те
да су за Србе ствари кренуле набоље, Алекса пешице крене ка Србији.
Прешавши Дрину у Мачви, у једном је селу и покојника опојао, те је
тако ручак и преноћиште добио. Алекса казује о свом доласку у Ваљево:
„... И одатле дођем у варош Ваљево, које још у развалинама и изгорело
виђаше се. Само да рекнем имађаше кровни кућерака и дућана на
четири коца дигнутих једно 50. Но положај овог места и љубав грађана
допадне ми се и ту се станим. Отишав господару Јеврему Обреновићу,
ондашњем губернатору од три нахије; ваљевске, шабачке и подринске
(који је имао своју столицу кад у Ваљеву кад у Шапцу) на подворје, да му
се као странац пријавим". 14
У Ваљеву 1817. Алекса буде намештен за учитеља приватне школе, за
30 талира годишње плате. Идуће године прешао је у Београд за учитеља
мале школе, одакле се после две године поново враћа у Ваљево. Од тога
времена посветио се просвети и после скоро четири деценије бурног
ратничког и луталачког живота, савио је своје породично гнездо. Уз
посредовање кнеза Јовице Милутиновића, 1820. године ожени се Јулијаном, ћерком дивачког попа Јакова Поповића, који је своју кћер већ био
спремио за манастир. 15
У браку са супругом Јулијаном Алекса је добио два сина: Косту 1826.
и Касијана 1832. чија делатност ће у Ваљеву бити видно забележена у
другој половини XIX века. Њихово учешће у политичком животу
Ваљева и ондашње Кнежевине Србије, кроз тзв. „Клуб даванаесторице",
шесдесетих и седамдесетих година, оставило је неизбрисив траг у
граду.
После повратка из Београда и заснивања породице Алекса је био
учитељ у приватној школи у Миличиници, што се види из сачуваних
рачуна прихода и расхода Суда окружнија ваљевског, где стоји да је од
учитеља Алексе Стојшића из Миличинице на дан 1. августа 1824.
године за два тепета хартије наплаћена сума од 2 гроша и 20 пара. 16
После учитељевања у Миличиници прелази у каменичку школу за 60
талира годишње плате. У овој школи Алекса учи читању и писању децу
виђенијих и имућнијих подгорских породица, за годишњу плату од 60
талира, коју му је по погодби са губернатором Јевремом Обреновићем
требало да исплаћује капетан каменички Анто Јовановић.

14 Исто, бр. 32, стр. 507
15 Исто, бр. 33, стр. 524
16 Исаиловић, нав. дело, стр. 55.

У вези да са исплатом договорене зараде долази до спора између
Алексе и поменутог капетана. Алекса покреће тужбу пред Судом
окруженија ваљевског, у којем наводи да му капетан Анто сваке године
од зараде по 16 талира откида. 17 Овај спор око дела неисплаћене зараде
води се више од две године. Из сачуваних докумената види се да се
Алекса обраћа за надокнаду закинуте зараде и самом Књазу, 22. маја
1835. Већ 30. маја из Књажеве канцеларије стиже препорука суду у
Ваљеву да извиди наводе жалбе и „уделотворите му ако буде захтеваније
његово правилно". 18
Преписке и тужбе између Алексе Стојшића, учитеља каменичког,
Суда окружија и Књажеве канцеларије и капетана каменичког Анте
Јовановића, настављају се током 1835. Тако, 26. августа капетан Анто
шаље рапорт Исправничеству Окружија ваљевског да се Алекса упути
на суочење и поравнање дуга, јер му родитељи ђака који дугују, не
признају да их је толико месеци учио, колико новца потражује. Спор се
протеже и на 1836, када је Алекса већ био са учитељском службом
прешао у Ваљево. Из сачуване судске преписке се види да је Алекса
успео да наплати део дугова, за ђаке из Буковачке и Рачанске капетаније, 1 9 из којих су ђаци каменичку школу похађали.
ПОНОВО УЧИТЕЉ У ВАЉЕВУ
После периода 1829-1835. године, проведеног у приватној школи у
Каменици, Алекса коначно прелази у Ваљево, где бива постављен за
учитеља млађе класе у новоустановљеној општественој нормалној
школи.
У тим годинама, државне и просветне власти почињу се организованије односити према школовању и просвећивању младежи у Кнежевини. Доносе се први законски акти: Одлука о мрежи школа 1835. године
и Одлука о плану за школе 1836, чиме се прописују услови за оснивање
школа, утврђује мрежа по варошима и сеским центрима, наставни
планови и надзор над радом учитеља, наставника и школа. 20
Из кондуит листе учитеља школе ваљевског округа, сачињене 11.
октобра 1841, види се да Алекса Стојшић учи млађу класу општествене
школе, што значи да га је погодила и плаћала општина. Ожењен је, има
двоје деце, кућу са плацем у Ваљеву, плату 60 талира годишње.
Приљежно и врло ревносно деци предаје, у певању због старости слаб,
порока нема, укорован због супростављања властима, способан за
звање. 21
Период живота од 1836. до 1850, који Алекса проводи у Ваљеву, где се
стално настанио, породицу створио и имовину стекао, најплодније је
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раздобље у његовом животу. Поред учитељског позива, којем се скоро
три деценије посветио, претежно у ваљевском крају, а последњу
деценију у самом Ваљеву, Алекса се упоредо бавио и абаџијским и
трговачким послом, што му је омогућавало да уз скромну и несигурну
учитељску плату издржава породицу. У каснијим годинама развија
трговачки посао у који уводи и своје синове. Четрдесетих и педесетих
година у центру вароши, преко пута старе ћуприје, поседују добро
снабдевену радњу мешовитом робом.22 Према неким изворима, у познијим годинама Алекса објављује неколико чланака о просветном
позиву, оставио је необјављен рукопис „Моје успомене из два српска
устанка", који се налазио у Народној библиотеци, 23 али није сачуван.
Највероватније је изгорео у ратном пожару априла 1941. Учитељевање у
Ваљеву и околини оставило је видљиве трагове, посебно на генерације
младих које је Алекса учио писмености и преносио им прва знања.
Многи од њих, каснијим школовањем, постали су свештеници, писари,
учитељи, чиновници или људи других занимања, преко потребни новој
српској држави и Ваљеву, тек ослобођеном вековне турске власти.
О обављању учитељског посла постоје и до данас сачувана сведочанства у архивској грађи и литератури. Из анализа писмених адатака
ученика ваљевске општествене школе млађе класе, на крају школске
1839/40. године, чији је учитељ био Алекса, и поред разноликог
старосног састава ученика, изведена је оцена надзорника, да је учитељ
био вешт, бар када се ради о писмености ђака.24
На основу извршеног испита у свим школама Округа ваљевског 4.
априла 1839. године, Суд окружија подноси извештај Попечитељству
просвештенија у коме је изнета нешто другачија оцена о раду учитеља:
„... да су учитељи слабог и малог знања", а за Алексу „да се бави и
другим радом, трговином, држи дућан, стар је, нема довољно искуства
за једног наставника а не може то себи под старост набавити". 25
Начелство ваљевског округа 3. децембра 1846. прослеђује захтев
Алексе Стојшића да због слабог вида буде пензионисан. Пошто Општина нема средства за пензију, Попечитељство је 26. септембра писало о
том захтеву Књазу, на шта је он 30. октобра одговорио да Школски фонд
нема новца, те није од Совјета добио дозволу за пензију. Тако је Алекса
•

/п

остављен да под старост ЈОШ ради, не зна се тачно до када.
Тома Бабић и Алекса Стојшић, учитељи ваљевске школе, у октобру
1839. године упућују заједно потписану жалбу Попечитељству просвештенија, у којој се туже на поступке Петра Сајића, протојереја
ваљевске цркве. У наводу жалбе, наводи се како је именовани свештеник
од учитеља тражио да им ученике из наставе пусти, да би радили на
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имању његовог брата или да њему у служби помажу. Протојереј је
после подношења ове жалбе постао непријатељски расположен према
обојици учитеља. 27
Следеће, 1840. године, на дан 11. фебруар, протојереј Сајић подноси
тужбу Суду окружија ваљевског против учитеља Томе Бабића и Алексе
Стојшића, због непристојног понашања за певницом ваљевске цркве у
време обављања свечане литургије, посвећене повратку књаза Михаила
из аудијенције султану у Цариграду. Протојереј оптужује учитеље
Тому и Алексу да су приликом хорског извођења херувике намерно
дисонирали својим галсовима, прекидали и извргавали подсмеху свечани чин, у присуству ученика и свих виђенијих грађана који су истом
присуствовали. 28
По спроведеној судској расправи, уз учешће сведока, Суд окружија
ваљевског упућује рапорт Попечитељству просвештенија у којем тражи
да се поменути учитељи смене и уместо њих поставе други. Попечитељство прослеђује Начелништву и Суду окружија, 21. и 22.
фебруара исте године, препоруку да се оптужени учитељи отпусте из
службе, одређујући им истовремено учитеља Влајића, као привремену
замену.
Окривљени упућују жалбу на изречену казну, захтевајући да се она
преиспита. На изјављену жалбу Попечитељство, 22. априла, упућује
налог да је учитељ Тома Бабић због својих грешака довољно кажњен
лишавањем учитељске службе; учитељу млађе класе Алекси Стојшићу
да се казна скине, јер његова кривица није доказана, а на његов скоро
тридесетогодишњи учитељски рад, до тада није било озбиљних примедби. 29
Пошто је ослобођен оптужбе, Алекси је враћена млађа класа нормалне општествене школе, у којој је било 50 ђака.
Попечитељство препоручује општини да ранију погодбу о висиниплате од 60 талира, ако може нешто повећа. Алекса остаје учитељ млађе
класе и после 1846. године, пошто му захтев за пензију није услишен.
Алекса Стојшић је био присталица династије Обреновића, иако се
политиком непосредно није бавио. Био је политички прогањан, нарочито после доласка на власт Александра Карађорђевића 1842. У време
разбукталих политичких страсти и он, према налогу Вучићевом, на
Врачару у „рупу" буде бачен, одакле га Прота Матеја, случајно сазнавши, успео извући. 30 Старији син Коста, због наводне агитације
против Александра Карађорђевића, 1844. године, као седамнаестогодишњак, бива оптужен. 1
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Алекса се помиње као један од иницијатора мера за превазилажење
кризе у коју је запало Ваљево, пред крај прве половине 19. века и један
од претеча настанка тзв. „Клуба дванаесторице", у којем су били
активни његови синови. 32
Свој бурни живот, проткан ратовањем против Турака и борбом на
просвећивању свога народа, посебно младежи, у значајном раздобљу
његове историје, Алекса Арсенија Стојшића окончао је 1. марта 1850.
године у Ваљеву. 33
Иза Алексе, поред записа и избледелих сећања, остала су два сина и
бројно потомство, чија делатност у Ваљеву и шире заслужује посебну
пажњу истраживача. У другој половини 19. века, синови Коста и
Касијан заузимају највише место у привредном и политичком животу
Ваљева, па и Србије.
Власници су више дућана, кућа, плацева, о чему сведочи и чињеница
да су државне власти откупиле земљиште од Касијана (1873. године) за
зидање болнице, пошто је кућа Алексе Андоновића, у којој се иста
налазила, за ту сврху неподесна. 34 Коста и Касијан, као богати и
угледни грађани Ваљева, политички су припадали либералима. Костино учешће у раду Светоандрејске скупштине и улога Председника
Примирителног суда у Ваљеву, почетком седамдесетих година оставили су видног трага у политичком животу Србије.
Касијан, млађи Алексин син, учествује у раду Велике уставотворне
скупштине у Крагујевцу, 10. јуна 1869. године, као изабрани представник либерала из Ваљева. У време конзервативне владе напредњака 1873.
активно је иступио на Скупштини против предлога о „пет дана орања
које се са кућом не могу сељаку продати за дуг", чиме се солидарисао са
владиним предлогом, а противно предлогу своје странке 35 О мотивима
оваквог Касијановог залагања сведочи сачуван документ из породичне
архиве Јакова Поповића, који није могао на време вратити позајмљени
новац свом унуку Касијану, те је морао изгубити заложену њиву коју
мештани и данас зову „Касијановачом", иако је касније променила
више власника. Првобитна акумулација капитала, зеленашење и друге
пропратне појаве овог периода, говоре да ни најближе родбинске везе
нису више биле светиња. 6
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1849-1858.
34 Р. Драшковић, Ваљево у прошлости, стр. 236
35 Р. Драшковић, Ваљево у прошлости, стр. 122
36 Решење суда окружија ваљевског од 10. марта 1860. године, документ из породичне
архиве Јакова Поповића.

РЕЗИМЕ
Личност чија судбина и живогни пут одсликавају у једном преломном
историјском раздобљу друштвена збивања, историјске догађаје и пут једног
народа од вековног ропства ка слободној грађанској држави.
Крваве борбе за ослобођење од Отоманске империје, кроз два величанствена устанка, напори да се превазиђе вековна друштвена и културна
заосталост у односу на Европу, обележили су живот Алексе Стојшића,
устаника и просветара, као и народа којем је он у потпуности припадао.
Алекса Стојшић је један из плејаде несебичних патриотских ликова, који
је дошао из развијеније и цивилизованије средине, Хабзбуршке монархије, у
матицу свога народа који је вековима чамио у ропству под влашћу Отоманске империје. Народ који је пет векова стагнирао у свом друштвеном и
културном развоју, чинио је надчовечанске напоре да из мрака средњег века
закорачи у ново доба европске цивилизације. Својом физичком и духовном
моћи Алекса Стојшић је дао значајан допринос у том искораку српског
народа, посебно ваљевског краја.

SUMMARY
This is а character vvhose fate and life story depicted, in one crucial historical period,
social occurrences, historical events and the way of one people from the century-old
slavery to a free civil state.
Bloody battles for the liberation from the Ottoman empire, through two marvellous
uprisings, efforts to overcome century-old social and cultural backwardness in comparisom
to Europe, marked life of Aleksa Stojšić, a resurrctionist and educator, as well as the
people he completely belonged to.
Aleksa Stojišić was a person from the pleiad of unusual patriotic characters, who came
from a more developed and more civilized milieu, the Habsburg monarchy, to the home of
his people who languished for centuries, made superhuman efforts to step into a new
period of European civilization from the darkness of the Middle Ages. Ву his physical and
spiritual power Aleksa Stojišić gave his strong contribution in that step forward of Serbian
people, especially in the region of Valjevo.
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Велибор Берко Савић

НАПОЛЕОН И ВЕЛИКА СРБИЈА
Година 1812. по много чему је одредила судбину српског народа.
Била је то година велике прилике, али и злослутна година, у којој су се
исподешавали многи историјски догађаји. Неки од њих мало познати а
неки неправедно изостављени и недовољно истражени. После скоро
два столећа од тих драматичних збивања, када се судбина још једном
поиграла са српским народом, синтагма да се историја понавља налази своју пуну потврду.
Девета година Првог српског устанка уводила је Србију у стање
безизлаза. Преговори са царем Францом I и Наполеоном Бонапартом о
покровитељству над Србијом, крајем 1809, током 1810. и 1811. године,
нису задовољили Карађорђа и његову стечену сумњу у добронамерност
великих сила. Судбина Срба зависила је од ћуди европских владара,
који су, зависно од односа снага, територијалних апетита и намера о
подели европске Турске, у историографији добро познатог источног
питања, стварали интересне коалиције.
БУКУРЕШКИ МИР
Долазак генерала Михаила Иларионовича Кутузова (1745-1813) на
чело Молдавске (Дунавске) армије (15/27. марта 1811), довео је до
прекретнице у односима Русије са Турском и Србијом. Према ратном
плану, који је применио одмах по доласку у Букурешт, Кутузов је
посебну пажњу обратио храбром српском народу и њиховом вожду
Карађорђу. Почео је редовније да шаље устаницима знатне количине
оружја и муниције 1 , а почетком маја и један одред војника под
командом генерала Орурка. 2 Победа његове војске над војском великог
1

У писму о д 4/16. априла Кутузов је обавестио Карађорђа да му шаље, поред раније
испоручених сто хиљада, још двеста хиљада патрона за потребе устаника
(М.И.Кутузов, Сборник документов, том III док. бр. 382, стр. 300-303; Велибор Берко
Савић, Карађорђе-Документи,
том II, стр. 939-941).

2

Снабдевање храном руске војске преузео је Карађорђе, а трошкове исте сносила је
Молдавска армија (В.Богишић, Исписи, XI, 261; В.Б.Савић, Исто, 948,949). Помоћ је
слата и у новцу, топовима, баруту и олову.

везира Ахмед-паше код Рушчука (2/14. октобра 1811)3, означила је нову
фазу у међусобним односима ове две велике силе. Нашавши се у
окружењу са 36.000 војника, на левој обали Дунава, велики везир је био
принуђен на преговоре са Кутузовом, који су, званично, почели 19/31.
октобра у Ђурђеву. У том тренутку Турска је била спремна да преда
Русиј и Бесарабију и Молдавију, а на захтев Кутузова постављено је и
српско питање4 Преговори између руских и турских депутата навели
су Карађорђа да пошаље у Русију своју делегацију. У поруци руском
цару Карађорђе се захвалио на дотадашњој помоћи, с молбом да их цар
не заборави у својим будућим плановима. 5
Преговори са Турцима праћени су истовременим преговорима Наполеона са Аустријом и Пруском. Тако је 2/14. марта 1812. дошло до
закључења уговора о савезу између Наполеона и Франца I, по којем је
Аустрија добила Галицију у замену за Илирске провинције. Овим
уговором (члан 6.) гарантована је неповредивост Турске, која је позвана
да приступи савезу против Русије. После само десет дана (12/24. марта)
закључен је уговор о савезу између Француске и Пруске, о заједничкој
акцији против Русије.
Неизбежност рата са Наполеоном и одуговлачење преговора са
Турцима, уносили су све веће неспокојство у руски двор. То је дало
повода руском цару да припише генералу Кутузову кривицу због
спорости преговора, и намеру да га опозове са положаја главнокомандујућег Дунавске армије. Руски цар је за сваки случај спремио две
наредбе: једну од 5/17. априла, која би била уручена Кутузову ако мир
не буде потписан, и другу, од 9/21. априла, ако се мир потпише. Обе
наредбе цар је предао адмиралу Павелу Васиљевичу Чичагову, приликом његовог одласка на положај главнокомандујућег Дунавском армијом. У грозничавој атмосфери Кутузов је журио да закључи толико
очекивани уговор о миру са Турцима, не слутећи шта му се спрема у
Санкт Петербургу. А било је и крајње време. Од почетка преговора у
Ђурђеву (19/31. октобра 1811) прошло је шест и по месеци.
Када је стигао у Букурешт, главни стан Молдавске армије (6/18. маја
1812), адмирал Чичагов је дознао да је претходног дана генерал Кутузов
потписао прелиминарне одредбе уговора о миру са Турцима. Испуњавајући наредбу свог цара адмирал Чичагов је предао генералу Кутузову

3

4

5

О сукобу код Рушчука, Туртука и Силистрије и великим победама руске војске вид.
М.И.Кутузов, том III стр. 641, 666, 667 - рапорт Кутузова цару Александру I. Велики
везир Ахмед-паша затражио је примирје. У исто време руско-српске снаге разбиле су
турску војску Хуршид-паше недалеко од Ниша (В.Б.Савић, Карађорђе..., том II стр.
1042,1043).
Генерал Кутузов се залагао за привилегије које би обезбедиле Србији сопствену
управу и прикупљање динара, без учешћа турских чиновника. тврђаве би остале у
српским рукама. Предмет овог „конгреса", како га је Кутузов назвао, био је питање
руско-турских граница (М.И.Кутузов, Сборник..., III, 672-673).
„Налазаћи се сада на крају нада, мени и мојем народу стоји пред очима спасење или
пропаст"... стајало је у писму (В.ЕСавић, Карађорђе..., том II, стр. 1076-1079).

царски рескрипт од 9/21. априла, у којем се позива у Петроград ради
пријема „награде за све познате заслуге", са налогом да дужност преда
адмиралу Чичагову. Очекујући ратификацију уговора о миру од стране
великог везира Ахмед-паше, генерал Кутузов је остао у Букурешту још
неколико дана. До потписивања ј е дошло 16/28. маја 1812. у Букурешту
(Букурешш
мировни уговор).() Судбина Србије била је одређена
одредбом члана VIII Букурешког уговора, без учешћа српских депутата.
Овај Божји мир, како га је називао руски цар приликом ратификације,
био је спасоносан по интересе Русије, а у исто време и почетак краја
Првог српског устанка. Русија је, пред претећим налетом велике
Наполеонове удружене армије, жртвовала једноверну словенску браћу,
предајући је у руке вековних непријатеља. Да би избегли фронт према
Турској, Русија је овим миром омогућила својим трупама да се ангажују
према Наполеону и његовој тројној војној коалицији (Француска,
Аустрија, Пруска). Овим документом Србима је обећан потпун опроштај за подизање устанка, Турској враћени сви градови и друга
утврђена места у Србији, одобрено јој је да их снабдева артиљеријом и
бојном муницијом и да у њих смести своје гарнизоне. Одлучено је да се
утврђења, која нису постојала пре устанка поруше, а за накнаду за све
уступке турска влада је обећала Србима да ће им, на њихову молбу, дати
исте повластице које су уживали турски поданици на Архипелашким
острвима, да ће им оставити унутрашњу управу и право на скупљање
пореза.
ЈАДРАНСКА ЕКСПЕДИЦИЈА
Карађорђу и његовим најближим сарадницима биле су потпуно
напознате чињенице о догађањима које ће потрести Европу. У тајне
Наполеонових планова мало ко је био упућен. Све се одвијало у
потпуној неизвесности, сходно природи великог императора, који
ништа није препуштао случају. Једино су припреме армија трију
држава наговештавале нешто велико и значајно. Преговори у Ђурђеву
су у Србији само наслућивани, као у затишју пред буру. Да би
предупредио евентуалне непогодности текућих догађаја по интересе
Србије, Карађорђе је још крајем новембра (27. по старом) 1811. године,
послао у Русију специјалну депутацију, у којој су били војвода Јаков
Ненадовић, кнез Сима Марковић и Михаило Филиповић Грујовић. Ова
депутација је имала задатак да руском цару преда молбу о пријему
српског народа под покровитељство „његовог царског величанства". „У
случају закључења мира са Турцима" - писало је у упуству депутатима „српски народ се ставља под непоколебиво покровитељство руског цара,
у свему независан од отоманске Порте 7 ..." Депутација је после дугог
пута била срдачно примљена у Петрограду, удостојена аудицијенцијом
код цара, и том приликом добила уверавања да ће Русија и даље
6
7

М.И.Кутузов, Сборник документов, III, 906-913.
В.ЕСавић, Карађорђе... том II, стр. 1073,1074.

пружити ратну и економску помоћ српском народу, и да ће се бринути
о њеним интересима. 8 У повратку из Русије српска депутација је
свратила у Букурешт, где се задржала толико да посети новог комаданта
Дунавске армије адмирала Чичагова. Том приликом примила је 16/28.
маја 1812 године писмо за Карађорђа, у којем Чичагов обеђава да ће
појачати руски корпус у Србији, и да ће послати војне стручњаке за
обуку српске војске, у складу са „његовим намерама". Било је то истог
дана када је потписан Букурешки уговор о миру. Иако је тим значајним
билатералним међународним актом решавано и питање статуса Србије,
адмирал Чичагов га не помиње у свом писму Карађорђу, држећи га у
заблуди примамљиве Јадранске експедиције.
Из Чичаговљевих „намера" крио се амбициозни ратни план, за који
је Карађорђе убрзо дознао. У одговору на писмо адмирала Чичагова
Карађорђе 2/14. јуна јавља да је примио поруке његове преузвишености,

које се тичу планова које су му депутати пренели, и који се тичу
планова о „будућим дејствима", са којим је, као и у свим другим
предлозима, са свим срцем сагласан..." 9 Не чекајући на Карађорђев
одговор, адмирал Чичагов је игром случаја, упутио друго писмо
Карађорђу од истог датума (2/14. јуна), препоручујући његовој пажњи
потпуковника Александра Полева, са жељом да му поверује све што у

његово име буде говорио... и о свему што се односи на заједничку
корист...10
Из инструкција адмирала Чичагова датих потпуковнику Полеву, од
3/15. јуна, види се да је свом емисару наложио да испита расположење
Срба према Русима, њихову приврженост ранијим плановима и да ли
би уговор о миру са Турцима, као и спремање тројне коалиције против
Русије поколебало српски народ. Карађорђу је требало предочити да би,
у рату са Наполеоном, руска војска ушла у Србију, и заједно са српском
војском учествовала у ослобођењу словенских народа. Задатак потпуковника Полева био је и да испита стање морала међу Србима и да ли има
противника руским намерама. Ако би их било више, Карађорђу је
препоручено да их увери да ти људи, радећи против Руса, раде и против
самог Вожда. Посебну пажњу треба обратити на стање у Босни и
другим странама, затим мерама које предузимају Французи и Аустријанци, и колики је њихов утицај на Бошњаке и словенске народе.
Посебно је наглашено да је руски цар чврст у одлуци да испуни
обећање српском народу чак и кад би мир са Турцима био закључен. У
том циљу потпуковник Полев је требало да утврди стање комуникација,
расположење и потребе народне у предстојећим операцијама. 11

8

Вид. писмо председника државног савета Русије Николаја Петровича Румјанцова

М.И.Кутузову од 2/14. априла 1812 (Первое сербское восстание и Россил, II, 246-247).
9 Исто, II, стр. 255; В.ЕСавић, Карађорђе..., II, стр. 1153-1154.
10 В.Б.Савић, Карађорђе..., II, стр. 1157-1158.
11 Внешнлл
политика России XIX и начала XX века, Документи
министерства иностраннмх дел, Москва-1970. том шести, стр. 431-432.

РоссиИского

Потпуковник Полев је пошао из Букурешта 4/16. јуна, и са још 25
козака прешао Дунав 8/20. истог месеца. У даљој маршрути стигао је у
Смедерево четири дана касније, да би 13/25. јуна допутовао у Тополу.
После два дана, 16/28. јуна, у главном стану српског Вожда, одржано је
саветовање најугледнијих српских старешина, на којем су, осим Карађорђа, учествовали: архимандрит Мелентије Никшић, попечитељ
внутрених дела Јаков Ненадовић, попечитељ војених дела Младен
Миловановић, попечитељ хазне (касе) народне Сима Марковић и
попечитељ иностраних дела Иван Југовић.
Снабдевен инструкцијама свог претпостављеног команданта потпуковник Полев је ове разговоре водио у светлу закљученог мира у
Букурешту и војних припрема Наполеонове велике војске за рат са
Русима. Члан 8 букурешког мира није помињан, нити је ико у српском
табору знао за њега. Потпуковник Полев га је прећутао, будући да је
имао сасвим другачије инструкције. Детаљи ових разговора нису
познати. Дан касније Карађорђе је известио руског емисара, писмом од
17/29. јуна, колико војске може дати у новим подухватима, чврсто
обећавши да можеда ангажује 42.000 војника, и то:
1. Коњице и пешадије против Босне до 15 хиљада;
2. Под сопственом командом, између Албаније и Босне, до 15
хиљада;
3. Између Видина и Ниша до 15 хиљада коњице и пешадије..}
са напоменом да овом силом и југоисточни крај Србије буде заштићен.
Карађорђе није пропустио да о исходу тих разговора обавести
адмирала Чичагова. У писму од 19. јуна (по старом) јавио му је да је
прочитао његова два писма, чије поруке је примио са радошћу, као и
намере, које сматра савршеним начином за опште добро..., због којих
је, не губећи време да на ово одговори, без оклевања код себе позвао,
ради саветовања, старешине достојне ове тајне (подвукао В.Б.Савић).
Одлуку, која ће допринети општем циљу, Срби прихватају, са надом да
ће бити успешна ако се благовремено спроведе у живот..., чије детаље
ће потпуковник Полев ближе изнети у свом извештају. 13
Потпуковник Полев је задовољан отишао из Тополе у Београду,
одакле је 24. јуна (6. јула) послао извештај адмиралу Чичагову. Расположење српских старешина описао је као пламену жељу ка испуњењу
овогплана, која је непатворена и није се изразила речима, већје била
написана на лицима њиховим. Изложени план био је близак Карађорђевом плану из 1809. године, о сједињену српске, црногорске,
херцеговачке и руске војске, у заједничком деловању против Турака на
свим фронтовима, а који се, као што је познато, неславно завршио,
коштајући Србију око 30.000 жртава. Тај подухват је пропао захваљујући
12 Первое сербское восстание и Россил, том II, стр. 256; В.Б.Савић, Карађорђе..., том II,
стр. 1162-1163.

13 Первое сербское восстание и Россил, том II, стр.256-257; В.Б.Савић, Карађорђе..., том II,
стр. 1163-1164.

опструкцији тадашњег главнокомандујућег Дунавском армијом генерала Прозоровског, чије трупе нису прешле Дунав, наводно, због високог
водостаја, што је довело до турске контраофанзиве, пада Делигарда и
других српских утврђења. Одушевљен пријемом у Тополи и Карађорђевој спремности, као и његових најближих сарадника, да прихвате Чичаговљеву Јадранску експедицију, Полев није пропустио прилики да свом комаданту каже неку реч о Карађорђу као великом човеку,
који води умерен живот, не по грубости свог карактера, већ по
трезвености. Он је својим војводама говорио: нама је непристојно да се
понашамо по велико-кнежевским церемонијама и да носимо богате
одежде, кад нас сва Европа сматра бунтовницима, а не слободним и
независним
народом.14
План адмирала Чичагова, страственог поморца, предвиђао је поход
здружене српске, црногорске, херцеговачке и руске војске на Босну
иХерцеговину, одакле су турске војске загорчавале српским устаницима
живот од почетка револуције (дрински фронт). Освајањем ових простора удружене снеге словенских народа би елиминисале један од два
фронта према Турцима, изишле на Јадранско море и тамо се сукобиле
са армијом Наполеона. Тиме би био смањен притисак на границе
Русије, а можда чак и потпуно одстрањен. Бонапарти је Далмација била
једна од важнијих интересних сфера па би овај стратешки обрт у
знатној мери пореметио његове освајачке планове. Сан о Великој
Србији и обнови Душановог царства Карађорђу је био ближи јави него
сви дотадашњи планови. Српски народ у Босни и Херцеговини са
одушевљењем би прихватио овај подухват, налазећи у њему јединствену прилику да се ослободи османлијске страховладе.
14 Внешналл
политика России XIX и иачала XX века, Документи РоссиИского
министерства иностранних дел, Москва-1970. том шести, стр. 456-459.
15 Ватрени поборник Јадранске експедиције
био је потпуковник Александар Полев.
После првог извештаја од 24. јуна, послао је и другиод 30. јуна 1812. године из
Београда. придобивши српске старешине он је исту подршку добио и од руског
комесара у Србији Федора Ивановича Недобе и војних старешина. У другом рапорту
потпуковник Полев пише адмиралу Чичагову о плановима Наполеона да на своју
страну придобије Султана, и да је у том циљу послао једну делегацију на Порту, са
многим поклонима, као и да се Наполеонова војска већ налази у Босни. Из разговора са
„многим људима у Београду и из Босне", да се закључиги да житељи Црне Горе, Босне
и Херцеговине са одушевљењем очекују почетак обрачуна са Турцима. План би
обухватио и одбрану Србије од стране Ниша, чиме би се предупредило сједињење са
снагама босанских Турака и француском војском. Напад на Босну ишао би у два
правца: први од ушћа Дрине преко Бања Луке ка Травнику, где је било седиште
Босанског паше, и други од Вишеграда. овај други правац је предвиђен из више
разлога:
- ради пресецања пута из Румелије ка Босни,
- ради сједињења са Црном Гором,
- ради напада на Херцеговину, где има много хришћана а мало Турака, завађених
међусобно. овај напад би имао подршку снага из правца Зворника.
Из правца Вишеграда дејствовао би Карађорђе са два пешадијска пука уз садејство
житеља Црне Горе и Херцеговине. Овај успешно окончани поход пресекао би
француску војску у Далмацији од Немачке и Италије. Напад са сува и с мора принудио

Јадранска експедиција је била амбициозно замишљена. У редовима
руских генерала, међутим, примљена је са подсмехом и омаловажавањем, насупрот мишљењу цара Александра I, који је благонаклоно
гледао на „проницљиви" план једног од својих најближих високих
официра. Ништа и није указивало на неуспех. Напротив, овај смели и
мудри план граничио се са реалним авантуризмом. Рачунало се и на
садејство руске црноморске флоте, којој не би било тешко да се појави у
водама Јадрана, што је адмирал Чичагов и очекивао.
Следећи корак у остварењу Јадранске експедиције убрзо је уследио.
Непосредни повод за слање руских трупа у Србију, што је адмирал
Чичагов обећао, био је упад Турака у једно село у Неготинској крајини,
и вест да велика турска војска спрема напад на Гургусовац (Књажевац).
О томе је командант Неготина Хајдук Вељко писао генерал-мајору у
Дунавској армији Григорију Григоријевичу Енгелгерту, а потом је и
Совјет затражио помоћ у војсци. По пријему рапорта од Енгелгерта
адмирал Чичагов је дао упутства генерал-мајору и грофу Орурку да са
одредом руске војске пређе у Србију, и својим присуством окуражи
српски народ и његовог Вожда. Упутство је имало 12 тачака, међу
којима и налог да се војска размести по разним местима Србије и
формира српски одред у саставу руске војске. Генерал Орурк је, осим
тога, имао задатак да у што већој тајности предузме снабдевање војске
храном и другим потребама, да прикупља податке о војној снази
устаника и са коликим бројем војника може рачунати у борби са
Наполеоном. Посебно му је наложено да се израде карте путева кроз
Србију, да се распита о бројном стању и војној снази турске војске у
Нишкој тврђави и, најзад, провере вести о упаду Француза у Босну. 16
Одред руске војске под командом Орурка прешао је преко Дунава у
Србију крајем јуна и наишао на одушевљени пријем у српском народу.
По доласку у Београд Орурк је распоредио војску у Шабац, Варварин и
Пољанице и предузео све наложене мере адмирала Чичагова.
Привидно спокојство у српском табору било је убрзо поремећено.
Држећи Карађорђа у заблуди Руси су сметнули са ума да глас о
Букурешком миру може доћи са друге стране. Крајем јуна стигла су из
нишке тврђаве у Карађорђев главни стан два писма великог везира
Хуршид Ахмед-паше, у којима се тријумфално говори о закључењу
руско-турског мира и нуде добре услуге у предстојећим преговорима са
Портом. Посебно је наглашено да Порта великодушно опрашта (Карађорђу) све кривице и злочине које је извршио у прошлости,
би Турке на молбу за мир, а прелазак свих снага преко Саве, у земљу словенских
племена, принудио би Аустријанце да одступе од савеза са Француском и прелазак на
руску страну. Тај поход би, са друге стране, запалио пламен рата у народу Италије,
Тирола, Швајцарске и саме Германије. Овај судбински обрт одвратио би Наполеонове
снаге од напада на Русију, и усмерио их на другу страну (Внешналд политика России,

томшести, стр. 461-463.
16 Инстру*ције главнокомандујућег Дунавском армијом П.В.Чичагова генерал-мајору

О.К.Орурку, Внешнлл политика России, том шести, стр. 454-455.

обећавајући да са турске стране убудуће неће бити војних акција, под
условом да се Срби обрате молбом високој Порти и повинују условима
из тачке 8. Букурешког мира.11
Карађорђе је одбио диктиране услове капитулације, позивајући се на
то да му оне нису познате. После консултација са руским агентом у
Србији Федором Ивановичем Недобом, коме је уручио оригинале
писама Хуршид-паше, Карађорђе је сазвао у Тополи скупштину виђенијих старешина, на којој је одлучено да се не може удовољити
турским захтевима, и да се војвода Јаков Ненадовић пошаље у дипломатску мисију адмиралу Чичагову у Букурешт. Дознавши од Недобе да
тајну о условима Букурешког уговора нема смисла више крити, адмирал Чучагов је 3/15. јула овластио Недобу да Карађорђу и члановима
Совјета саопшти одредбе тач. 8, шаљући и њен му текст, са поруком да
Србе увери у сложеност ситуације у Европи, у којој се рачуна на
добијање у времену и бољем решењу српског питања. 18 Пре него што је
Недоба успео да разговара са Карађорђем и упозна га са поруком
адмирала Чичагова, Карађорђе је у писму главнокомандујућем Дунавске армије од 8/20. јула навео да не може да верује у одредбе из уговора
о миру, по којој би рат са Турском могао бити окончан противно
интересима српског народа... Подсетио је да је Цар обећао српским
депутатима спасење народа, у које он и даље верује. Одбијајући да
преда оружје које је проливеном народном крви купљено, а чија би
предаја у руке вечном непријатељу нанело трајну срамоту народу
пред светом, Карађорђе радије пристаје на будући кратак мир, који
сматра општенародном жртвом, и којем је часније приклонити се
него општем разоружању.19 Адмирал Чичагов и даље истрајава у
остварењу својих амбициозних планова. Из Карађорђевог писма Чичагову од 10/22. јула види се да је српског Вожда посетио генерал-мајор
Орурк, и да му је том приликом уручио нове поруке. Карађорђе, не само
да је сагласан да, при проласку кроз Србију, предводи војску од 15.000
људи, заједно са руском војском, већ и са радошћу прима све што је у
заједничком интересу. Он и даље подржава план о Јадранској експедицији, изражавајући спремност да српске устанике наоружа и организује
у борби против непријатеља. 20
МИСИЈА МАРКА ИВЕЛИЧА
Почетком јула било је јасно да је учешће Молдавске (Дунавске
армије) на главном ратишту против Наполеонове војске неопходно.

17 Первое сербское восстание и Россил, том II, стр. 261; В.Б.Савић, Карађорђе..., том II,
стр. 1165.

18 Внешнлл политика России, томшести, стр. 469-471.
19 Первое сербское восстание и Россил, II, стр. 262-263; В.Б.Савић, Карађорђе..., том II,
стр. 1169.

20 Первое сербское восстание и России, том II, стр. 262 (аднотација); В.Б.Савић,
Карађорђе..., том II, стр. 1172-1173.

Ипак, цар Александар I је своју одлуку саопштио адмиралу Чичагову у
опрезној форми. У писму од 6/18. јула цар је препустио свом адмиралу
да сам одлучи да ли је могуће почињати експедицију против Француза
у Далмацији, у условима мира са Турском, или своју армију ставити у
одбрану западног фронта. Поход преко Босне и Херцеговине довео би
до раскида односа са Портом а тиме и до обнове непријатељстава,
будући да је тамошње подручје имало стратешки значај за Турску. 21
Адмиралу Чичагову није остало ништа друго него да се повинују
наредби свог цара. Амбициозни план освајања Босне и Херцеговине и
излазак на море у широком фронту, са снажном руско-српском војском,
подржаван од Црногораца и Херцеговаца, пао је у воду. Била је то
велика прилика српског Вожда да оствари сан о обнови Душановог
царства. Може се замислити колико је било разочарење Ђорђа Петровића Карађорђа када је примио писмо адмирала Чичагова од 14/26. јула.
Жалећи што су га Турци својим преурањеним захтевима довели у
непокојство, Чичагов не пропушта прилику да српског вођу увери у
одлучност цара Александра да изгради срећу храбрим Србима. То би
значило да покровитељство над српским народом није престало. За
сваки случај, Чичагов саветује Карађорђу да пошаље своје депутате у
Цариград или Челеби-ефендији у Софију, где би се преговарало у
светлу нових околности. Свесрдно му препоручује руског изасланика у
Цариграду Андреја Јаковлевича Италинског, који ће српској депутациј и бити при руци у преговорима. Истовремено, адмирал Чичагов даје
инструкције генералу Орурку, у којима се говори о новонасталој
ситуацији и потреби да се Карађорђу предоче околности због којих је
потребно ступити у контакт са Турцима, у кладу са Букурешким
уговором о миру, и нужност повлачења руских трупа из Србије.
Рачунајући на чврстину духа српског народа, генерал Орурк је овлашћен да помогне Карађорђу саветима у вези са слањем српске
депутације у Софију, односно Цариград, како би се добило у времену.
Чичагов налаже Орурку да предузме и све мере у оквиру повлачења
повереног му одреда из Србије. 22 Тако су планови у вези са Јадранском
експедицијом морали да се одгоде у неизвесности. Спремање Наполеона и његових савезника за напад на Русију принудило је руски двор да
све снаге усмери на заштиту царевине, која би, у исто време, била

корисна и за све који се налазе подњеним покровитељствомЋ
Нове стратешке потезе руског цара адмирал Чичагов је објаснио
Карађорђу у писму од 15/27. јула. Одговарајући на Карађорђево писмо
од 10/22. јула главнокомандујући Дунавском армијом истиче да није ни
сумњао у спремност Срба да се удруже у рату против заједничког

21 Писмо цара Александра I Чичагову од 6/18. јула (С.Горлнов, 1812. год.
Докуменш
Государственного и С Петербургского Главного архивов, О П И С Б документам 1812.
года, СП, 1912, стр. 84-86

22 Внешнлл политика России, том шести, стр. 508-509; В.Б.Савић, Карађорђе..., том II, стр.
1174-1175.

непријатеља. Али сада. Турци иису непријатељи наши - истиче
Чичагов. Политичке прилике су се измениле. Безгранично Наполеоново частољубље и слабост већег дела европских народа утицали су на
ову промену. Сви су се наоружали против Русије, а Наполеон је
наумио да је разори, због чега је убрзано закључење мира са Портом и
обједињавање свих својих снага23... Ново царско писмо Чичагову од
18/30. јула, у којем се без ограде налаже повлачење руске војске из
Србије и њен хитан одлазак на север и отклањају све сумње у искреност
Русије при закључењу Букурешког уговора, а тиме и могућност Турске
да уђе у евентуални савез са Наполеоном.
У међувремену Наполеонова велика армија неометено је прешла
реку Њемен и кренула у унутрашњост руске империје. Потпомогнута
савезницима бројала је 170.000 војника. Сваки руски борац морао је
стати на браник Родини... Снаге српских устаника, одласком руских
војника, изгубиле су у ударној снази, али и у моралном погледу. Но, и
поред тога, Карађорђе и даље остаје у вези са адмиралом Чичаговом,
уздајући се у трачак наде за спас српског народа, који је остао усамљен.
И даље се узајамно размењују дипломатске мисије. Чичагов шаље у
Тополу 16/28. јула Марка Константиновића Ивелића (1740-1825), досељеника из Херцеговине, иначе генерала у руској војсци од 1790. године,
рачунајући на његово српско порекло и поверење које Срби у њега
имају. У инструкцијама, формулисаним у шест тачака, Ивелич је имао
задатак да Карађорђу објасни политичко и војно стање у Европи и
положај Русије поводом сукоба са Наполеоновом коалицијом. Повлачење руске војске из Србије објашњава се мером предострожности, у
складу са уговором о миру са Турском и, у исто време, потребом
одбране земље. Србе треба убедити у нужност поштовања одредбе тач.
8 Букурешког уговора, и живот у миру са Турцима, али и чување свог
оружја за будућу повољну прилику, која би обезбедила српску самосталност. Преговори са Турцима требало би да се воде у Цариграду, између
српске депутације и Порте, на којима би се говорило о условима предаје
српских тврђава Турцима. Србима би у овим преговорима дипломатску
помоћ пружио руски посланик Италински. Утехе ради, генерал Ивелич
је понео царска одликовања за српске старешине: Карађорђу орден
Свете Ане I реда, а другим старешинама ордене Свете Ане II реда и
једну златну медаљу.
Стицајем околности, дан касније (17/29. јула), одржана је у Тополи
скупштина српских старешина, на којој је, поред осталог, одлучено да

23 Первое сербское восстание и Россил, том II, стр. 264; В.Б.Савић, Карађорђе..., том II,
стр. 1176-1177.
24 К а о п о д 2 1 , стр. 89-90.

25 Внешнлл политика России, том шести, док. 217, стр. 518-520; Споменик СКА књ.
XXXVII, Београд, 1900, стр. 141-143. М.К.Ивелич је понео и наредбу О.К.Орурку да

одмах повуче војску из Србије (Первое сербское восстание и Россил, том II док. 269,
стр. 265.)

се у главни стан Дунавске армије пошаље попечитељ унутрашњих дела
војвода Јаков Ненадовић. У наложенијама Карађорђе је дао инструкције
војводи Јакову, у којима се износи да је Букурешки уговор за српски
народ веома опасан, да се Турцима у руке не могу предати градови и
топови, нити Срби са Турцима више могу заједно живети. Од Чичагова
се тражи барут и олово, као и останак одреда генерала Орурка на
граници према Нишкој тврђави, док се стање не измени. 26 Четири дана
касније, 21. јула, Карађорђе је издао проглас српском народу, у којем га
извештава о руско-турском миру и слању српског депутата у Русију.
Карађорђе напомиње да је једна депутација отишла у Цариград, са
надом да ће Султан потврдити своју милост српском народу и пуну
амнестију обећану Букурешким уговором?1
У даљој преписци Карађорђа и Чичагова потврђује се оно што је већ
речено, са изливима оданости и разумевања за интересе обе стране.
Своје велико разочарење у судбину заједничких напора за ослобођење и
уједињење српског народа Карађорђе је саопштио црногорском владици Петру Петровићу Његошу I, у писму од 30. јула, које је послао по
анхимандриту манастира Пиве Арсенију Јовановићу Гаговићу, који је
тих дана био у дипломатској мисији код Карађорђа. 28 У свом писму
Чичагову од 31. јула Карађорђе изражава жаљење што не може са
Србима да учествује у рату против Наполеона, као и спремност да.
поштује одредбе мира са Турцима 2 9 Жилави дух српског Вожда био је
сломљен. Са своје стране адмирал Чичагов је, у свом извештају од 31.
јула, обавестио цара о предузетим мерама у Србији око извршења плана
Јадранске експедиције и спремности устаника да у њој учествују са
војском од 42.000 људи. Посебно је нагласио да је Карађорђе све
промене разумно прихватио и да је послао у Цариград своју депутацију
на преговоре са Портом. 30 Његова упорност да са Србима отвори други
фронт у рату са Наполеоном најзад је била скршена. Виши интереси
превагнули су над, наводно, авантуристичким.
Крај ове амбициозне експедиције и велике прилике српског народа
добио је свој расплет у августу исте године. После сусрета са генералом
Марком Ивелићем, 28. јула у Тополи, Карађорђе је 1/13. августа позвао
најзнатније српске старешине на скупштину у манастир Враћевшницу. 31 На велику госпојину, 15/27. августа, под пуном тајношћу, одржана
је скупштина у присуству 90 највиших српских старешина. У свечаној
26 Лазар Арсенијевић Багалака, Историја српског

устанка, II стр. 971-972; В.КСавић,

Карађорђе..., том II, стр. 1182-1183.
27 М.Светић (Јован Хаџић), Голубица, V стр. 283; В.КСавић, Карађорђе..., том II, стр.
1184-1185.
28 Препис Ј.Шафарика, Архив САНУ, Бгд, бр. 487; Д.Вуксан, Записи, 1927, стр. 117-118;
В.ЕСавић, Карађорђе..., том II, стр. 1196-1197.
29 В.Б.Савић, Карађорђе..., том II, стр. 1197-1198.

30 Внешнлл политика России, том шести, стр. 538-540.
31 М.Светић, Голубица, V стр. 210-211; В.Б.Савић, Прота Матеја Пенадовић, Акта и Писма,
Г. Милановац, 1984, стр. 202; В.Б.Савић, Карађорђе..., том II, стр. 1199-1200.

прилици, уз грмљавину топова, прихваћена је и потврђена тач. 8
Букурешког уговора, коју је прочитао Карађорђев први секретар Јанићије Димитријевић Ђурић. Сутрадан, 16/28. августа, архимандрит
Милентије Никшић читао је, а старешине и народ, који се ту затекао,
понављали су заклетву верности Карађорђу, депешу адмиралу Чучагову
иадресу верности цару Александру I, као и Прокламацију српском
народу о одбрани отаџбине и народној светој војни?2 У адреси
верности и привржености српског народа према Русији, поред осталог,
речено је да...Србија и српски народ памте безбројна доброчинства
Русије, да обећавају и обавезују се истоверној и истоплеменској
Русији, и убудуће време и све векове, да ће остати верни и одани, и
никада и ни у чему неће их мењати, као што је то до данас било
доказивано и речју и делом и вером (срца и духа) заувек и у свакој
прилици33... На ову искрену, али и безнадежну, оданост српског народа,
пет месеци касније, у јануару 1813. године, одговорио је својеручно
руски цар српском Вожду. У писму је, поред осталог, писало: Љубезни
брате, Георгије Петровићу! Веома жалим Што је Русија данас принуђена да остави Србију, ида свим силама окрене против Бонапарте и
спасе себе. Дај, Боже, да се Русија одбрани и остане читава, она Србију
неће оставити. Ако би Србија, изнад очекивања, и настрадала, Русија
ће је избавити и обновити је још бољом него што је била.34
Пропаст Наполеоновог похода на Русију није битно утицала на
статус Србије, чија је судбина била запечаћена одредбом тач. 8 Букурешког уговора. Карађорђе и његове војводе, па и восцели српски
народ, нису дуго гајили илузије у добронамерност Русије и обећану
помоћ. Дипломатски кораци младе српске државе код Порте само су
одлагале Демоклов мач над главом српске нације. Окренут коначном
обрачуну са Наполеоновом Европом, цар Александар је заборавио на
своја обећања, не помишљајући да Наполеонов пораз и новонасталу
ситуацију искористи и повољно реши српско питање. Дипломатски
кораци руског посланика Италинског у Цариграду, предузимани у
правцу одвраћања Порте од ратних операција на Србију, такође нису
дали никакве резултате. Заузет стварањем шесте коалиције, руски цар је
већ 16/28. фебруара 1813. године ступио у савез са Пруском, 35 којем ће,
пет месеци касније, 28. августа, приступити и Аустрија, доскорашње
Наполеонове савезнице... 36
Европа постаје поприште дипломатских али и војних окршаја на два
фронта: један између великих сила Европе, а други између Турске и

32 В.Б.Савић, Карађорђе..., том II, стр. 1203-1206. (Прокламација се може наћи у неколико
извора, овде наведених).

33 А.Н.Петров, ВоМна России cb ТурцисК 1806-1812.r, том III стр. 406; В.Б.Савић,
Карађорђе..., том II, стр. 1202.
34 А.Н.Петров, Bottrn России cb ТурциеИ..., том III стр. 407.
35 Внешнлл политика России, том седми, стр. 63-68.
36 Исто, том седми, стр. 369-377.

њене бивше провинције Србије. Овај, други, фронт се делимично
приближавао свом крају. Турска се током зиме 1812/13. и целог пролећа
убрзано спремала да нападне Србију са великом војском, добро опремљеном и по својој снази сигурно већој него у многим бојевима са
Русима. У спровођењу овог пакленог плана за потпуно покорење
устаника, Турској ништа није стајало на путу. После пеузимања
Молдавије и Влашке из руских руку, и уклањања Мула-паше из Видина,
за Порту је остало да се реши једино још српско питање. Користећи се
жестоким обрачуном највећих европских сила, Француске и Русије,
Турска се као шакал бацила на немоћну жртву, која је остала без
заштитника. преговори између српских изасланика у Софији са Челеби-ефендијом и Али-пашом, вођени су ради реда, и са намером
одлагања коначне одлуке. Српски предлози нису могли да задовоље
турску страну ни на који начин, поготово што су били у супротности са
Букурешким уговором о миру. Ни Срби, с друге стране, нису могли да
се помире са повратком вековних тлачитеља, којима су одолевали
непуних десет година. Тешко стечена слобода, за коју су гинули и
храбро је бранили, није могла да се приклони турском јарму без већих
жртава. Старе ране још нису зацељене да би могле нове да се приме без
роптања. Прокламација о народној светој војни био је најбољи одговор
векомном непријатељу на његове тежње да поврати изгубљену провинцију и умири побуњене невернике. Био је то велики психолошки
притисак моћне отоманске империје на малу Србију, срчану и храбру,
али и потпуно исцрпену вишегодошњим опстајањем на мртвој стражи,
а одлука да се брани слобода по сваку цену јача од разума.
Пропаст првог српског устнка је катастрофа великих размера. Пред
разбеснелим Османлијама, жељним одмазде, пребегло је преко Саве и
Дунава око 100.000 људи. Много их је страдало од огња и мача турских
силника. Уместо да са руском армијом изађе на Јадранско мореи
припоји Босну и Херцеговину, Србија је из овог периоду изашла са
ранама које се неће моћи излечити током целог деветнаестог столећа.
Тако је Наполеонов поход на Русију осујетио амбициозне планове
српског Вожда Карађорђа и руског адмирала Чичагова, остајући у
историји забележен као зла коб српског народа. Део одговорности пада
на души руском народу.
Мали народи су одувек служили као живи штит великим, као
жртвено јагње, чија је крв уткана у темеље империја и њихових
освајачких планова. Србија је касније, у неколико прилика, имала
изгледа да уједини свој народ у једну државу. Ни једна није искоришћена. Догађаји који су уследили после пропасти друге Југославије,
то најбоље потврђују. Понајвише нашом неслогом. И после више од 180
година не можемо да се отмемо утиску да се историја понавља.
У трагичном смислу, свакако.

РЕЗИМЕ
Први српски устанак (1804-1813) подигнут против моћне Отоманске
империје ближио се крају. Храбри српски устаници одолевали су сталним
упадима турских хорди на територију омалене Србије уз често симболичну
помоћ Русије у људству и ратном материјалу. Доласком генерала Михаила
Иларионовича Кутузова на чело Молдавске (Дунавске) армије (13. марта
1811) дошло је до ирекрегнице у односима Русије са Турском и Србијом.
Срби добијају знатне количине оружја и муниције а почетком маја послао је
у Србију и један одред руских војника. Победа руске војске над армијом
Ахмед-паше код Рушчуда (12/24. октобра 1811) означила је нову фазу у
односима ове две велике силе. Турска је била принуђена на преговоре и
предају руској царевини Басарабије и Молдавије. Постављено је и српско
питање. Преговори су праћени истовременом припремом Наполеонове инвазије на Русију, у којој би учествовале војске Аустрије и Пруске. Од почетка
преговора (19/31. октобра 1811) до Букурешког мира (16/28. маја 1812) прошло
је пуних седам месеци. Тачком 8 уговора о миру одлучена је и судбина
српског народа, без учешћа њених представника! Вековни српски непријатељ би се вратио у Србију као окупатор, уз неке повластице дате турским
поданицима Архипелашких острва. Доласком на чело Молдавске армије
адмирала Павела Васиљевича Чичагова јавља се и трачак наде у опстанак
младе српске државе. У сарадњи са српским вождом Карађорђем адмирал
Чичагов припрема тзв. Јадранску екпедицију, по којој би удружене рускосрпске снаге напале турску војску у Босни и Херцеговини, избиле на
Јадранско море, и на тај начин одвратиле Наполеона од напада на Русију.
Рачунало се и на упад српске војске на територију Аустрије (данашња
Војводина) где је српски народ имао већину становништва, чиме би се
утицало на Аустрију да изађе из коалиције са Наполеоном. Овај амбициозан
план био је подржан од руског цара Александра I, али је Наполеонов упад у
Русију осујетио амбициозан план двојице команданата - Чичагова и Карађорђа. Руси су све снаге усмерили ка одбрани земље, па је и руски одред из
Србије морао да се повинује одлуци више команде. Србија је била остављена
сама себи. Жртвована је интересима велике Русије, која ју је оставила на
ивици понора. Велика прилика српског народа је пропала у неповрат. Да је
Јадранска експедиција озбиљније схваћена, полигичка карта Европе изгледала би сасвим другачије. Србија би стекла славу Душановог царства, а њене
границе обухватале би и Босну и Херцеговину. Сан свих Срба о Великој
Србији никада се више неће остварити. Пропашћу Првог српског устанка
покопане су све наде. Зато је и Наполеонов поход на Русију зла коб српског
народа.
SUMMARY
Тће first Serbian uprising (1804-1813) vvhich vvas set up agains the powerful Ottoman
empire was coming to its end. Brave Serbian insurrectionists resisted the constant raids of
Turkish hordes to the territory of smallish Serbia. Russia often helped symbollically in
man-power and war material. The arrival of general Mihail Ilarionovič Kutuzov as head of
Moldavia (Danube) army (March 13th 1811.) marked the turningpoint in relations of
Russia to Тигкеу and Serbia. The Serbs received large quantities of weapons and
ammunition and at the beginning of Мау one unit of Russian soldiers was sent to Serbia.
The victory of the Russian army over the army of Ahmed-pasha at Ruščud (12/24
October 1811) marked a new stage in relations of these two big forces. Тигкеу was forced

to negotiate and to surrender Barabaria and Moldavia to the Russian empire. Serbian
question was also raised. The negotiations were followed by the simultaneous preparation
of Napoleon's invasion on Russia, where Austrian and Russian army would take part.
Since the beginning of negotiations (19-31 October 1811) until the Peace for Bucharest
(16/28 Мау 1812) seven complete months had passed. Clause 8. of the Peace Contract
stipulated the fate of Serbian people, without the participation of its representatives.
Century - old Serbian епету would come back to Serbia to оссиру it with some privileges
given to Turkish subjects at Archipelago islands. When admiral Pavel Vasiljevič Čičagov
took the lead of the Moldavian агту, a гау of hope appeared concerning the survival of
young Serbian state. In cooperation with the Serbian leader Karadorde, admiral Čičagov
prepared the so-called Adriatic expedition, which implied that associated Russian-Serbian
forces attack the Turkish агту in Bosnia and Herrcegovina, to reach the Adriatic thus
discouraging Napoleon to attack Russia. The Serbian агту should have also invaded the
Austrian territory (nowadays' Vojvodina) where the population was overwhelmingly
Serbian, which could cause Austria to get out of coalition with Napoleon. The ambitious
plan was supported by the Russian emperor Alexander I, but Napoleon's invasion on
Russia was prevented by the ambitious plan of two commanders - Čičagov and
Karadorde. The Russians aimcd all their forces towards the defense of the country, so that
the Russian unit from Serbia, had to submit to the decision of the higher command. Serbia
was left to itself. It was sacrificed to the interests of great Russia, which left it at the brink
of the abyss. The big opportunity of Serbian people was irretrievable. If the Adriatic
expedition had bean conceived much more seriously, political map of Europe would have
looked quite different. Serbia would have become glorious like Dušan's empire, and its
frontiers would also encircle Bosnia and Herzegovina. The dream of all Serbs about Great
Serbia will come true never again. All hopes were buried with the failure of the First
Serbian uprising. That is the reason why Napoleon's raid to Russia was the fate of the
Serbian people.

Даница МИЈ1ИЋ

ТРГОВИНА ШИШАРКОМ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ
Неколико ваљевских трговаца, међу којима Илија Илић, Коча Марковић, Танасије Даноиловић, Мијат Петровић и "сви прочи трговци
ваљевски" обратили су се по завршеном Другом устанку Проти Матији
Ненадовићу, са молбом да им помогне да обнове свој рад у ваљевској
чаршији, наводећи "као што смо и пређе бивали" - и тако надокнаде
своје губитке и пропаст доживљену у претходним годинама. Изразили
су своју спремност да буду успешни и да са своје стране учине све чиме
ће исказати своју благодарност за ову потпору. 1 И тако су они успешно
отпочели да послују, али су их убрзо стигле бројне невоље, најпре
пожар у ваљевској вароши 1818. године, а поред тога и друге. 2
На стварању трговачке традиције у ваљевском крају значајно је
утицао и ваљевски панађур, познат као један од највећих на Балкану у
XVIII веку, задржавајући то место све до половине XIX века.3 Овде су се
стицали трговци из свих крајева земље, али и околних области,
наступајући и као продавци и као купци. Вашар је одржаван сваке
године на Цвети, промет је био веома жив а предмет трговине најчешће
стока, али и занатлијски и мануфактурни производи. За његов успешан
ток били су заитересовани житељи и неких других места, међу првима
из Београда. 4 Међутим, ваљевски трговци нису били задовољни радом
овог вашара, јер постигнути ефекти нису ишли само њима у корист, и
сматрали су се стога и погођеним и оштећеним. Њихова је трговина
била угрожена конкуренцијом других трговаца како из разних крајева
Србије а посебно из Босне. Излаз су видели само у укидању панађура,
тражећи од кнеза Милоша да удовољи њиховој жељи. 5 Да би захтев био
убедљивији, износили су и друге разлоге од општег интереса, наиме да
1
2
3
4

Архив Србије, Кнежева канцеларија, IX /Ваљевска нахија/, 36 од 24. IX. 1815.
АС, КК, IX, 1818, 65-7, 74.
Вл. Миленковић, Градска привреда у Шумадији, Београд 1932.
АС, Збирка Миге Петровића /ЗМП/, Београд 26.111.1818, Општина вароши Београда
кнезуМилошу.
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АС, КК, IX, Обшчество вароши Ваљева кнезу Милошу, 12.VIII, 23.VIII. и 13.IX.1818.

су дошљаци наносили велику штету летини, да су учестале крађе стоке
и томе слично. Мишљење кнеза Милоша о вашару било је управо
супротно јер је он са своје стране процењујући значај вашара закључио
да вашар треба да остане у интересу привредног развоја и користи по
државу. Ни после тога ваљевски трговци нису престали са акцијом за
укидање или бар измештање овог панађура, у чему су у једном тренутку
и успели утичући на његов премештај у Шабац и Крагујевац. То је било
кратког века, убрзо је кнез Милош донео коначну одлуку тражећи
континуитет вашара у Ваљеву.7 И после тога било је још оних који су
покушавали да спрече одржавање вашара, као и оних који су га
подржавали. Панађур је наставио са радом са увећаним успехом током
наредних година, нарочито 1826. и 1831. када је проширен на три пута
годишње: о Цветима, Светом Илији и Михољдану, у трајању од по
недељу дана сваки. 8 О овоме вашару било је извештаја и у штампи, који
су подсећали на извештај о пештанском вашару, са информацијама о
кретању понуде и потражње, о броју и учешћу трговаца, као и о ценама.
Он је постао узор како треба организовати и одржавати пословање на
панађуру, зашто су од 1834. године уведени и посебни надзорници. 9
Показало се да су процене кнеза Милоша у вези са општом коришћу,
коју једна привредна манифестација као што је сајам пружа, биле
далековиде и корисне не само за варош Ваљево, већ и целу нахију. Овај
све већи број трговаца, који је долазио сваке године у Ваљево поводом
вашара, поред непосредне користи имао је и улогу пропаганде, као и
место за стицање искуства у трговању, за упознавање тржишта у датом
тренутку и припрему за будуће послове. Сусрети великог броја људи из
свих крајева земље и са стране - из Босне, Македоније, Турске, Грчке,
Румелије, Јужне Србије, Санџака и др. - стварали су одређене навике и
јачали поверење и перспективе за даље проширивање послова а сразмерно томе и сигурнији профит. Према извештају варошких кметова од
17. маја 1819. године у Ваљеву је било само 109 кућа,10 а према попису
1834. године затечено је у Ваљеву 140 кућа. У вароши је у то време
набројано 136 пореских глава, затим за војску способних 279. Пописано
је такође 530 мушких становника свих година старости као и 363
женских, укупно 893 становника. У време овог пописа Округ ваљевски
обухватао је четири капетаније: посавску са 13.580 становника, тамнав6

АС, КК, Преписка Јеврема Обреновића - према сачуваној старој картотеци, Ваљево, 10.
и 18.111.1822.
7 АС, КК, Преписка Јеврема Обреновића - према сачуваној старој картотеци, Ваљево,
16.VII.1825. и АС, КК, ИК), Ваљево, 11.IX.1825.
8 АС, КК, Јеврем Обреновић, Ваљево, 20.VII.1826. и 23.VII.1831;
ИАВ /Историјски архив Ваљево/, Крагујевац, 25.VIII.1832. и 20.111.1833.
9 ИАВ, Крагујевац, 17.VII.1833: Надзор над вашаром о Илиндану поверен је члану
народног суда Ранку Мајсторовићу; Исто, 25.XI.1833. Надзор над Михољданским
вашаром поверен је такође члану народног суда Милосану Перуничићу и ИАВ,
Љешница, 14.VII.1834, водио је надзор над вашаром који се одржавао наЦвети.
10 АС, КК, IX, 146.

ску са 13.016 становника, колубарску са 13.906 становника, подгорску са
13.627 становника, што је чинило 54.129 житеља оба пола и свих
11
старосних доба. и О структури становништва по занимању нема поузданих и потпуних података за ту годину, али је неоспорно да су највећи
број чинили земљорадници а мали број занатлије и трговци. У групи
трговаца карактеристична је била група градских и друга група сеоских
трговаца. Прва група трговала је увозном робом, сољу и мануфактуром,
нешто мало колонијалним производима у мери која је подмиривала
тадашње потребе становништва. Трговци са села трговали су највише
пољопривредним производима, као и неким другим сировинама и
плодовима. И за једну и другу врсту трговаца, прописиване су дозволе
за трговање мада су оне биле различите. Трговци у граду истовремено
често и занатлије, били су већ тада а касније поготову организовани у
своје сталешке организације, еснафе, који су водили бригу о њиховим
интересима у погледу стицања стручности, права на рад, друштвени
статус и заштиту од конкуренције. Сточарски трговци нису имали своје
професионалне организације мада су пословали организовани у мање
групе, познате као трговачке компаније на челу са најимућнијим
трговцем и његовим ортацима, помоћницима и калаузима, односно
момцима. Сагласност за рад ових компанија давао је сам кнез Милош,
заинтересован да упозна ове трговце и сазна какве су могућности од
значаја како за националну привреду, тако и његов лични посао
велетрговца. У молби за тражење дозволе за трговање било је обавезно
навести имена ортака и свих чланова компаније и њихових помагача. 12
Двадесетих година у Србији је издато само двадесетак дозвола за рад
компанија, али је то временом стално се увећавало, па је и сам кнез
Милош увидео немогућност да и даље личном провером одобрава
издавање дозвола за трговање, због чега је ово право пренето на
нахијске судове. 13 У 1815. години у Ваљевској нахији јављају се четири
трговца на велико стоком и другим пољопривредним производима, који
тргују уз посебне дозволе, 1821. било их је већ шест, године 1822. 38, док
је 1823. регистровано кроз разна акта 97 трговаца. Рекордна је 1829.
година где се јавља 374 трговца, затим 1831. јавља се 258 трговаца итд.
Током година од 1815. до 1852. јавља се у Ваљевској нахији 198 трговаца,
међу којима је 130 имена више пута узастопце понавља. Њиховом
трговачком мрежом обухваћено је 184 места, од којих се 96 места чешће
помињу. 1 4

11 Л. Цвијетић, Попис становништва и имовине у Србији 1834. године. Посебан отисак из
Мешовиге грађе Историјског института, књ. XIII, 1984, с. 103 и 114.
12 АС, КК, XV, 315. 1824: Трговачку дозволу тражила су од кнеза Милоша три ортака,
пореклом из Ваљевске нахије по имену Лазар Остојић, Ђока Младеновић и Драгић
Петровић, наводећи у молби и имена својих новопримљених чланова у компанији.
13 ИАВ, Крагујевац, 12.1.1833, Н 118, кнез Милош Ваљевском суду.
14 Д. Милић, Трговина Србије (1815-1839), Београд 1959, с. 336-73.

Највећи број података који се односе на трговце стоком и другим
сировинама, односи се истовремено и на трговце другим производима.
У трговини шишарком најчешће се срећу компаније које тргују стоком.
Њихова је предност добро организована мрежа, у којој учествује велики
број лица, нарочито оних који се баве сакупљањем производа директно
на терену. Како је већ наиоменуто, поред трговине стоком и другим
производима пољопривреде и шумски продукти су имали свој
одређени значај, већ и самим тим што су шуме у време док је сточарење
било полуномадско коришћене као погодне за исхрану стоке жиром,
лишћем, дивљим воћем и сл. Друге могућности коришћења шума
односиле су се на употребу неких плодова за прераду и бојење, као што
су шишарке и коре дрвета храста и смрече и јоше. Тада је у преради
коже за ђон храстова шишарка због богатог садржаја танина, коришћена као средство за штављење нарочито у алпијским земљама. То
објашњава и понуду шишарке за извоз јер се у пределима Србије из
пространих храстови шума шишарка добијала у великим количинама.
Добра прођа на тржишту годинама је повећавала понуду за извоз. 15
Највеће количине шишарке сакупљане су баш у селима Ваљевске и
Шабачке нахије. Овај посао се брзо проширио на велики број села где су
и иначе залазили трговци и њихови добављачи за откуп стоке. Тако се
ова мрежа трговине шишарком прилагодила новим приликама са
брзим и скоро неочекиваним успехом. Сматрало се да се из Србије
годишње извози до 1,2 милиона ока храстове шишарке. Међутим, када
се сагледају подаци само за поједине нахије коначна цифра је знатно
већа, пошто се у појединим годинама само из Ваљевске и Шабачке
нахије, могло извести до милион ока шишарке. 16
У трговини шишарком важили су исти узуси као и у трговини
стоком. Кнез Милош Обреновић као највећи и најмоћнији међу
трговцима, користио је и овде ванекономске методе принуде, да путем
власти упозна остале трговце са њиховим ограниченим могућностима.
О томе су расписом од 4. септембра 1822. године обавештени сви судови
у нахијама, са следећим упозорењем: „...да се никоме не допусти
шишарке ни између народа ни јошт мање у Ћесарији продавати док се
сви моји тамношњи чардаци са шишарком не напуне, за коју ћу им
потпуно платити, као што цена у вилајету буде." Уз овај распис додат је
још један, у коме се судовима ставља у дужност да "...свакоме опет
куповање и продавање реченога производа допустите, ако моји чардаци
буду напуњени..." 17 У укупном извозу из Србије зависно од вредносног
показатеља, шишарка је заузимала седмо место после свиња, кожа,
говеда, вуне, воска и лоја али и пре многих других производа. Осим

15 Ј. Колар, Технологија
Карловац 1976, с. 81-3.

органских штавних материја и биљно-синтетска

штаве,

16 М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије, Београд, II, 1898, с. 900. У 1832.
сакупљено је у Шабачкој нахији 848.943 оке шишарке.
17 АШ, Шабачки суд, Крагујевац, 4.1Х.1832.

користи коју су од трговине шишарком имали многобројни чесници у
прикупљању и припреми за тржиште и држава је имала одређену
корист. Корист је остваривана наплатом одређених дажбина, званих
ђумрук или царина у висини од 2 цванцика по једном товару (100 ока).
Осим тога, повремено је установљавана аренда на шишарку то јест
даване су у закуп простране шуме у којима је она сакупљана. И овде је
контрола кнеза Милоша била присутна, одређујући када ће се платити
која такса, пошто је дошло до колизије између наредбе о обустави
продаје шишарке и потребе да се овај производ што пре прода.
Складиштење није било повољно, шишарка се лако кварила и буђала у
лошим условима. Било је случајева да српским трговцима шишарком
трговци из Аустрије капаришу па чак и уплате наручену робу, коју ови
српски трговци водећи рачуна о предности продаје шишарке из чардака
кнеза Милоша, нису могли одмах да остваре. То их је натерало да своју
робу стављају у влажне штале на обали или натруле амбаре, после чега
би долазила у питање испорука купцима који су одбијали да приме
такву лошу робу. Трговци су оклевали да уплаћују царину, јер се
дешавало да после тога купци не приме робу а губитак остаје трговцима. 18 На ово је уследило ново решење под сугестијом кнеза МилоШа, да
се царина на шишарку плаћа одмах а трговци који наводно чекају цену
треба да сносе и ризик, уколико су дуже оклевали са продајом. 19
Трговци су тражили нов излаз како би избегли ризик и штету,
продајући своју шишарку домаћим трговцима који живе близу границе
са Аустријом, рачунајући на њихову сналажљивост и брзину да се роба
одмах прода и штета избегне, тако да су смањивали штету због унапред
плаћене царине. 20
Убрзо је избио спор око тумачења о каквом је ђумруку реч, да ли о
обичном у висини 2 цванцика од 100 ока или пак царини коју су на
граници наплаћивали по 6 гроша за 1.000 ока. И друго, да ли је плаћање
једног ђумрука довољно, који се плаћа у земљи још пре извоза и продаје
или плаћање на самој граници. Свака од страна била је одлучна у
заштити својих интереса, трговци су настојали да плате само једном
ову таксу - ђумрук, а царински органи су инсистирали и на наплати
царине на граници. Трговци су имали у виду и кретање новчаног курса
при чему се однос између цванцика и гроша мењао на штету оних који
плаћају у грошевима а не цванцицима како би за њих било повољније.
Тумачење о плаћању таксе само једанпут бранили су и органи судских
власти који су то контролисали и имали од тога непосредне користи. У
неким из документације познатим случајевима на таквом су решењу
инсистирали и тадашњи председник шабачког суда Тома Вучић-Перишић и председник ваљевског суда Јефрем Ненадовић. 21 Пошто је
18
19
20
21

АС, КК, XXXVII, Шабац 7.1Х.1832,283.
АС, КК, XXXVII, 281,283.
ИАВ, Ваљевски суд, 560: Бабина Лука, 8.Х1.1832, Паја Симеоновић Ваљевском суду.
АС, КК, VII, 933 од 8.1.1833 и Совјет, 1835,261-500, H 1 0 / А 10, од 29.XII.1835.

свака страна сматрала да је у праву дешавало се да током ових спорова
сви наплаћују царину на шишарку било српским или аустријским
трговцима којима је српска царина наплаћивала ђумрук на извоз
шишарке из Србије. Схватајући куда такви поступци воде, и да у
крајњем случају одмажу држави да оствари неки спољнотрговински
успех већ обратно, кнез Милош је упознат са притужбама аустријских
трговаца, одлучивао да им се дупло наплаћени ђумрук има повратити. 22
Спор је трајао и идућих година када се у спор умешао и Совјет
тумачењем, да ђумрук треба платити само једанпут, и то обични, али
под условом да продају обаве онда када се за то да сагласност. 23
Ваљевски трговци највише заступљени у промету шишарком, остали су
упорни и даље тражећи да се ово питање дажбина разјасни али и саме
дажбине смање јер је то погодовало конкуренцији на српском тржишту
са страним купцима. Имали су свакако у виду и то, да су и други
продавци шишарке из суседних области где се тај продукт могао
прибавити из славонских храстових шума, конкурисали својом понудом код аустријских купаца, који су робу за потребе својих мануфактура
кожа овде набављали. Ови су захтеви трговаца остали без одјека, нова
власт у Србији представљена у лицу Совјета и попечитељства финансија и подржавање од Намесништва нису уважили те захтеве. Они су у
потпуности прихватили објашњење Министарства финансија да је
шишарка продукат до кога се долази без великога труда, па „зато за сада
не треба смањити за мање од 6 цванцика за товар" како је гласио њихов
предлог. 24 Тек више година касније, законски је регулисана ђумручка
тарифа снижавањем са 6 на 2 цванцика за 100 ока.25
Трговина шишарком била је притиснута монополом кнеза Милоша
и других велетрговаца, а за разлику од трговине стоком овде је био
присутан и монопол државе. Непосредно по донетом Хатишерифу из
1833. године, када се Србија почела развијати у кнежевину - иако још
увек турским сизеренством - са могућношћу да развија и све облике
живота, власти и уређења једне државе, отпочело је и уређивање војске.
Са тим у вези било је и снабдевање војске потребама, поред осталог и
одећом и обућом, у настојању да се то заврши из домаћих извора. Ту
отпочиње и веће интересовање државних власти за развој домаће
индустије, иницирањем рада табакане (кожаре) у Топчидеру од 1834.
године са задатком да ради за војне потребе. Надзор над овом мануфактуром пао је у део Томи Вучићу-Перишићу. Како су мајстори у овој
кожари довођени из суседних аустријских крајева, где је прерада коже
односно ђонска штава вршена на бази храстове шишарке, ову је
производњу било могуће одржавати средствима из домаћих извора.
22 АС, КК, XXXVII, 707 б, 13.IV.1834.
23 АС, Совјет, 1836, IIАФ, 4. H 93, Рапорт Исправничества шабачкогСовјету, 14.Х.1836, №
1665.
24 АС, Совјет, 226 од 13.111. и 5.VI.1839.
25 Зборник Закона и уредаба у Књажевству Србији, X, 81 од 2.Х.1851.

Иако је кожара била доста малог капацитета, Правитељство је донело
на
Редбу о обавезној продаји шишарке држави, која ће то откупити. Шишарка је откупљивана по цени коју је држава прописала од 8
пара за једну оку, док су се тржишне цене кретале од 20-30 пара по
једној оки. Тај принудни откуп био је предимензиониран за потребе
ове кожаре, али је тако добијен један основ за планирани закуп
шишарке, односно лицитацију за продају велике сакупљене количине.
На тржишту се одједном појавила велика количина државне шишарке,
сакупљене и смештене у кошевима крај Саве код Палежа (Обреновац),
на три главне тачке: код Ушћа, Забрежја и Скеле. Иначе, Палеж је већ
одраније био чувен по извозу шишарке као највећа извозна лука; док је
један мањи део шишарке пореклом из Шабачке нахије извожен и преко
Шапца, а мањи део из Смедеревске нахије код Смедерева на Дунаву. У
Палежу је и од раније било кошева у које су сасипали шишарке
чекајући купце а потом и претовар у лађе. Крајем октобра 1834. када је
Јефтимије Угричић, писар кнеза Милоша, дошао овамо да извиди
ситуацију и о томе поднесе тачан извештај кнезу, на Забрежју је затекао
пет кошева, три стара и два нова, на Скели један стари и два нова а на
Ушћу само два нова. Стари су кошеви били у рђавом стању, са
пропалим таванима и покривачима, и управо су оправљани како би
могли да послуже следећој испоруци шишарке. Нови кошеви су били
солидно грађени, покривени храстовим даскама а само у два случаја
шашом. Пошто је овде требало сместити 600.000 ока шишарке, морали
су у споразуму са властима ваљевског округа да саграде барем још три
коша и то убрзо како би чим буду напуњени постојећи ови кошеви
могли да преузму остатак робе. Капацитети појединих затечених
чардака били су по 30.000 ока по једном, док су нови кошеви као
пространији обухватали око 40.000 ока шишарке.
Поступајући по савету кнежевом, срески капетани су се постарали да
се шишарка смести што пре у кошеве, пре зиме и снега „док јошт су
жуте и лепе", и да буду смештене у суве кошеве обезбеђене од влаге
ради очувања квалитета и постизања боље цене у продаји. 28 Пошто је
шишарка била смештена дошли су и остали представници власти да
присуствују премеру и уписивању у тефтере.
Пошто је све сређено, видело се да су највећи део шишарке
испоручили капетаније Ваљевске нахије, и то тамнавска 53.660 ока,
колубарска капетанија 120.000 ока, док је капетанија посавска допремила
335.000 ока шишарке. Дакле, Ваљевска нахија је у целини испоручила
508.660 ока шишарке, тако да је још око 100.000 ока остало у Палежу што
би одговарало претпоставкама о договореној количини која ће у овом

26 АС, Министарство финансија, 1839, 304 и 305. и H. Вучо, Правитељствена ледерница у
Топчидеру, Годишњак града Београда, XXVII, 1980,113-122.
27 АС, IX, 450: Палеж, 28.Х.1834, Јефтимије Угричић кнезу Милошу.
28 АС, IX, 450: 22.Х.1834, Кнез МИлош Павлу Даниловићу, капетану Убском.

крају бити сакупљена и откупљена. 29 На лицитацији су осим Ваљевског
округа учествовали и други, као Београдски са количином од 104.328
ока, Смедеревски са 73.550 ока, Пожаревачки са 22.890 ока, Шабачки са
27.800 ока и још 12.000 ока шишарке у Митровици и 30.000 ока шишарке
у Шапцу. Само ове последње две количине нису биле укључене у
правитељствену шишарку. Сви су припремили у посебним кесама
узорке од понуђене шишарке, која се онда могла преузимати из
одговарајућих сместишта по окрузима уколико дође до погодбе.
Лицитација ове од Правитељства преузете шишарке објављена је и
одржана у Београду 18. октобра 1835. године у згради нове ђумрукане, у
присуству и домаћих и страних трговаца. Услови лицитације су јавно
прочитани, поднети су на разгледање и узорци шишарки, а потом је
редом по окрузима посебно лицитиран сваки кош шишарке после
разгледаног узорка. За шишарке из Ваљевског округа за два чардака на
Ушћу са 99.416 ока, прихваћена је понуда Димитрија Петровића из
Земуна, који је понудио цену од 21 цванцика за сто ока. За три чардака
шишарке смештених на Скели са 139.304 оке, прихваћена је понуда
Братије Германа из Београда, по цени од 20,5 цванцика за сто ока, а за
шишарку из четири чардака на Забрежју, који су садржавали 269.948
ока, лицитација је остала на Авраму Леону из Земуна, за цену од по 19
цванцика за сто ока.
Понуђене цене за шишарку кретале су се од 18-22 цванцика. Највећу
цену је добила шишарка из чардака у Топчидеру где је било смештено
104.328 ока из Београдског округа, лицитант Аврам Леон из Земуна.
Најнижу цену добила је шишарка из чардака на Забрежју, понуђач
такође Аврам Леон. За највећу количину је лицитирао представник
Братије Герман из Београда за 263.602 оке по цени од 10,5-20,5 цванцика
за сто ока. Ова је шишарка потицала из разних округа. Највећу
количину хтео је да откупи Аврам Леон из Земуна, укупно 394.276 ока.
Правитељство је рачунало да ће расписивањем лицитације добити
веома повољну цену за ову шишарку, и убррати добар приход што је и
било у основи ове аукције о принудном откупу, али су резултати
постигнути на лицитацији, разочарали. Стога је лицитација поновљена
независно од претходно излицитираних понуда. Сада је цео квантум
изнет на дражбу, као једини учесници јавили су се Паин Хаим и његов
ортак Гринвалд, трговци из Пожуна у Мађарској, са понудом од 23 и 3/4
сванцика за сто ока. Уједно је то била и најповољнија понуда, нико од
претходних лицитаната није ускочио у надметање, и лицитација је
остала на фирми Хаим-Гринвалд. Они су одмах понудили аконтацију
од 10.000 форинти сребрних, на коју им је Исправничество београдско
(суд) које је водило лицитацију дало потврду, с тим да када све буде
окончано, доплате и разлику. Ту се појавило и једно питање око начина
29 АС, КК, IX, 451: Палеж, 8.Х1.1834, Јефтимије Угричић кнезу МИлошу.
30 АС, Совјет 1835, 501-776, 881/А 611. Београд, 18.Х.1835, Исправничество округа
београдског Совјету.

плаћања, да ли у сребрним талирима или у златним докатима чији је
курс био подложан промени. Поставило се и питање ко ће са стране
продавца бити потписник уговора о продаји, да ли Совјет или београдски суд коме је цео посао око лицитације био поверен. 31
Са приближавањем наступајуће сезоне сакупљања шишарке, учестала су већ крајем лета 1835. године питања, која су трговци шишарком
постављали властима односно Исправничеству, како би се осигурали од
могућности непријатних изненађења као што се то десило годину дана
раније. Трговци су онај посао сматрали ризичним, јер је требало
уложити новац у капару а послове радити као да ће све бити без
проблема. Међутим, ни Исправничества која су у том случају била само
задужена да спроводе одлуке Правитељства и кнеза Милоша нису
смели без сагласности Совјета ништа да кажу. Совјет је са своје стране
сматрао да не треба ометати трговце у томе послу, јер је дозвољено
шишарке „по народу закупљивати и да им се у томе никаква препрека
чинити неће". 32 Па ипак, 1837. Совјет је објавио наредбу о лицитацији
„овогодишње шишарке" али до тога није дошло, Совјет је на време
обавестио све магистрате у земљи „да сваки слободно шишарку овогодишњу куповати може и с њом трговину водити", о чему магистрати
треба да обавесте становништво у својим окрузима. 33 Није тешко
открити зашто је дошло до ове промене, ако се има у виду да су Указом
о слободи личности трговине од 16. октобра 1837. године, потврђена већ
раније наговештена права о слободи трговине у Уставу из 1835.
године 3 4 Ова давно очекивана одлука о промени у трговинској сфери,
изазвала је право одушевљење и код власти, а поготову код народа, који
је свој бољитак видео у проширивању привредних делатности, међу
којима свакако и трговину. Помоћу трговине једно су се могле потврдити сврсисходност производног рада пре свега у сточарству, односно
целој пољопривреди и другим привредним гранама и тако стварати
основа за напредак друштва у обновљеној Србији. Поздравно писмо
кнезу Милошу, које су упутили представници свих срезова у Ваљевском
округу најбоље указује на расположење што је „личност и сопственост
свакога житеља Србије неприкосновена; да је добра, за која се довољно
докаже, да су његова, издати, ослобађава нас са најдубљим страхопочитовањем у ово неколико речи ставити и као залог наше подајническе верности и привржености осведочити, о чему смо даноноћно
Бога молили и просили да ову пресвету слободу дочекамо, на који смо
конац и по неколико одабраних кметова прозвали, да се и они у име
њиховог окружја подпишу". Осим среских власти за Срез посавски
потписан је и кмет Убски Јанко Николић, за Срез тамнавски кмет из
Гвозденове Илија Ђелмашевић и кмет туларски Петар Мијаиловић,
31
32
33
34

Исто.
АС, Совјет, 1835, 521/А 369, Крагујевац, 30.VII.1835, Распис свим исправничествима.
АС, Совјет, 1837,594, № 4485 од 23.Х.1837, Крагујевац.
АС, КК, IX, 615. Ваљево, 6.Х1.1837.

Срез колубарски Јовица Теодоровић кмет цветановачки и Радован
Степановић кмет из Предворице, а за Срез подгорски Никола Пирчић,
кмет ребељски, и Миливој Марковић, кмет из Ромне 35
Следеће године је у Уставу тзв. Турском из 1838, потврђено право за
слободну трговину, чиме је била амнестирана и ранија политика
власти према трговини шишарком. То се види из одговора Совјета
заинтересованим трговцима, где се у распису магистратима јасно каже
да је слободно свим трговцима шишарку у 1838. години куповати, јер
„Правитељство више на то не рефлектира". У даљем тексту препоручује
се да се саграђени чардаци за смештај шишарке уступе на чување
трговцима али под закуп. 36
Када су се овако средила горућа питања која су тиштала многе
становнике земље и потискивала њихове способности да корисно и
успешно раде и живе, дошле су на ред и неке старе неправде које је
требало расправити и оштећенима дати задовољење. То је за многе
трговце било питање обештећења, за губитке, које су претрпели
приликом насилног откупа шишарке 1834. године. Сви који су тада
били погођени овим принудним мерама власти, поред појединачних
молби и протеста писали су властима и заједничке петиције, крцате
примерима о сопственом страдању због губитка који су ове мере њима
донеле. Многи од тих људи нису били богати капиталом, него су
узимали позајмице, да би тај новац окренули у трговини, из чега ће
путем зараде вратити дуг и са остатком преживети до неке боље
прилике. Њихови су вапаји остали без одјека све док је кнез Милош
Обреновић био на власти а непосредно по његовом одласку дошло је до
разрешења. У новонасталој клими либерализације трговине Совјет
показује добру вољу да позитивном одлуком у корист оштећених стекне
њихово поверење за будућу сарадњу, а пре свега избегне могућне
сукобе, који су се назирали због незадовољства једног дела народа.
Намесништво Књажевског Достојанства сагласило се са одлуком Совјета „да свима трговцима, од којих је Правитељство у години 1834.
шишарку по 8 пара за оку одузело, шишарка ова исплати, пошто је њи
стала". По овој одлуци Министарство финансија је покренуло поступак
да се решења припреме за сваку исплату и све спроведе до краја. 37
На тражење Министарства финансија, сва су окружна начелства
имала да доставе спискове о предаји шишарке из 1834. године. Али
пошто оригиналне спискове од децембра те године нису пронашли,
морали су да сачине исте. 38 Према изводу из протокола о продаји
Правитељству трговачке шишарке, из Среза колубарског премерено је
13.888 ока, наведена четири трговца (три из Ваљева а један из Мушића);
35 Исто.
36 АС, Совјет, 1838. године, Крагујевац 22.VIII.1838, - 744,748.
37 АС, Совјет, 1839,226- в № 220,3.V1I.1839, Београд, Намесници - Совјету.
38 АС, МФ 1839, РН184. Ваљево, 25.VII.1834, Начелство округа ваљевског Попечитељству
финансија; АС, Поклони и откупи, 8/4.

за Срез тамнавски сума предате шишарке изнела је 55.148 ока а
наведена имена 22 трговца који потичу из следећих места: ГТалеж,
Ваљево, Уб, Дивци, Памбуковица, Врело, Трлић, Бањани, Новак, Баталаге, Тулари, Совљак; за Срез посавски 61 лице продало је Правитељству
225.360 ока шишарке, из следећих места: Шабац, Грабовац, Ушће,
Стублине, Палеж, Ваљево, Бољина, Ратари, Браовић, Скела, Орашац, Уб,
Пироман, Звечка, Бргула, Шарбана, Баљевац, Црвена Јабука и Радљева. 39
Из овог се списка може видети да се имена појединаца јављају по више
пута али у разним местима, што указује да се ради о богатијем трговцу,
или пак као што се види код исплатних листа, да се њему исплаћује
новац по овлашћењу неког од учесника као што је то случај Бошка
Тадића из Ваљева и других. Вероватно је да су они овај новац примали
на име повраћаја зајма који су давали људима, својевремено, да би
могли да учествују у послу. Године 1834. исплаћено је по цени од 8 пара
за једну оку оно што је Правитељство узимало, а 1839. године постигнута је цена од 22 паре за једну оку, што је уосталом и била тада цена на
тржишту. Приликом исплате надокнаде за раније исувише јевтину
цену од садашње исплате одузимана је раније плаћена сума тако да су
продавци добијали исплату само разлике. Према томе, државу је ова
операција са шишарком по први пут стајала 57.751,04 гроша чаршијских 40 , а по други пут исплаћена разлика изнела је 100.800 гроша
чаршијских односно горњих или другим речима 50.400 пореских
односно доњих гроша. За толико је у ствари смањена зарада на овом
државном послу, иако је речено приликом принудног откупа за рачун
државе да се то чини „за ползу народа сербског". Разлози за преузимање
трговине шишарком у државне руке били су несумњиво ослоњени на
корист која ће се добити ако се уведе лицитација на којој ће се издавати
у закуп - аренду области где има шишарке за прикупљање. А други је
разлог, као што је већ речено, био потреба да држава узме шишарку за
своје потребе у вези са привредним развојем односно индустрије коже,
уз одређену накнаду сељаку или трговцу. Како је развој догађаја показао
ниједан од ових разлога није био добро проучен да би се постигла
циљана корист, већ се то завршило могло би се рећи као један промашај
у економској политици државе.
За трговину шишарком може се рећи да је била корисна пре свега
као извор прихода у који се скоро ништа није инвестирало, њени
трошкови припреме за изношење на тржиште били су сведени само на
накнаду који су трговци давали сељацима, од чега су обе стране имале
користи. Ова је фаза трајала до преношења на место истовара и смештај

39 АС, МФ, "К", Рн 333/2 из 1840, в. Прилог I и II. уз тексг.
40 Исто, „Списак трговаца који су примили кусур новаца за шишарку одузети од
1834 години. Која им је тада по 8 пара за сваку оку плаћана, а сада јоште додало
по 14 пара, по њином согласју рачунајући талир у 20 гроша, и тако намирени су
паре за сваку оку, по списку Суда окружија ваљевског од 17 јулија 1839, H°
септембра 1 г о 1839 у Београду.
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у кошеве. По обављеној продаји опет су искрсли послови на којима се
ангажује преостала радна снага, док се не изврши претовар купљене
шишарке у лађе, што је опет било извор зараде за сељаке поготову што
су ти трошкови падали најчешће на терет купца. Што се трговаца тиче,
њихов уложени новац у тај посао, уколико се радило брзо водећи рачуна
о времену и смештају, новац би се могао брзо повратити уз одговарајуће
увећање односно зараду, која није морала бити нарочито висока али је
била сигурна. За све ове операције држава није имала исте услове, и
зато се то није могло ни исплатити у једној државној организацији, где
је требало уложити новац из државне касе, платити чиновнике, да
прате ток посла, платити сељаку, најмити превоз до реке Саве, а
понекад и Дунава, градити и одржавати кошеве и ризиковати у продаји.
Мало је ту могло да остане на име зараде. Либерализација трговине
довела је у ствари, до легализације трговаца, чији је сразмерно мали
број током година нарастао у читав друштвени слој, супростављајући се
и рушећи монополе појединаца јер су се времена све више мењала.
Одласком кнеза Милоша Обреновића са власти, лакше су уклањане и
препреке и тако је у многим областима трговине решавана њена
будућност што се показало и у трговини шишарком. Оно што је важило
за целу земљу, односило се и на Ваљевски округ, само са том разиком
што је по обиму трговине он заузимао водеће место.

Напомена 39, прилог I.

извод*
Из Протокола трговачке шишарке
продаге Правитељству у години 1834.
Число

1.
о
3.
4.

Име и презиме трговца
и из ког је места

1 в о Срез Колубарски
Радован Чигаковић
изМушића
Бошко Тадић из Ваљева
Коча Марковић из Ваљева
Стеван Пешић из Ваљева
Сума

Главна
сума

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Петар Јовановић из Палежа
Бошко Тадић из Ваљева
Митар Латинин из Палежа
Коча Марковић из Ваљева
Јован Секулић из Уба
Г. Луњевица
Миливој Давидовић
из Диваца
Илија Балиновац
из Памбуковице
Живко Драгићевић из Врела
Станимир Јокић из Врела
Пантелија Гавриловић
из Врела
Никола Павловић из Врела
Милутин Степановић
из Трлића - примио Тадић
Живко Вилотић из Трлића
- примио Тадић
Бранко Милосављевић
из Бањана
Јован Матић из Новака
Никола Ћириловић
из Новака
Стевван Томић из Баталаге
Лазо Терзија из Тулара
Пантелија Јовановић
из Тулара
Мијаило Петровић
из Совљака
Мијаило Манојловић
из Совљака
Сума

Име и презиме трговца
и из ког је места

Главна
сума

З ће Срез Посавски
8.141
3.904
1.220
623
13.888

2 г о Срез Тамнавски
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Число

804
4.501
2.303
2.255
3.241
9.546
2.646
2.952
2.255
2.408
901
1.742
5.407
691
1.032
1.626
2.932
1.340
1.965
1.847
1.474
1.281
55.1448

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Луњевица из Шабца
19.930
Матија Воискић из Грабоска
810
Стеван Аничић из Ушћа
1.014
Ђурађ Пеић из Стублина
1.643
Митар Латинин из Палежа
1.601
Бошко Тадић из Ваљева
10.709
Стева Токалић из Бољина
4.593
Митија Николић из Ратара
623
Радојица Радовановић из Ратара 3.494
Стеван Пешић из Ваљева
2.377
Ђока Теовиловић из Палежа
4.677
Петар Митровић из Палежа
13.769
Јанко Костић из Палежа
- примио Тадић
6.119
Марко Радуловић из Палежа
205
Радован Степановић из Палежа
4.838
Јанко Николић из Палежа
6.387
Никола Докић из Палежа
295
Аксентије Миленовић из Палежа
185
Јевта Јовановић из Палежа
1.322
нејасно
нејасно
Коста Марковић из Ваљева
3.372
Добровој Муњић из Браовића
1.291
Милош Богићевић из Шабца
2.152
Симо Зазић из Скеле
2.272
Илија Римпапа из Уба
3.792
Паун Насић из У ба
5.704
Младен Поповић из Орашца
925
Танасије Ненадовић из Пиромана 2.457
Петар Вилотић из Браовића
922
Ранко Леонтијевић из Такова
1.833
Јован Милетић из Палежа
4.397
Вид Мијатовић из Палежа
815
Наго Костић из Палежа
10.479
Илија Петровић из Палежа
6.024
Милован Јеремић из Палежа
5.785
Радован Ивковић из У ба
4.757
Тошо Гавриловић из Ушћа
4.314
Ђоко Спасоевић из Уба
6.950
Мијаило Насић из Уба
4.094
Анђелко Костић из Уба
9.932

Число

Име и презиме трговца
и из ког је места

42. Јанко Николић из Уба
43. Стеван Милосављевић
из Ваљева - примио Тадић
44. Ђоко Миаиловић из Уба
45. Радован Ђорђевић из Уба
- примио Тадић
46. нејасно
47. нејасно
48. Миливој Милошевић из Звечке
49. Ђурађ Кедић из Бргула
50. Дамјан Томић из Палежа
51. Стојан Трндић из Палежа
52. Јован Сарић из Палежа

Главна
сума
675
2.034
803

Число
53.
54.
55.
56.
57.

465

588
9.035
1.465
35
5.173

58.
59.
60.
61.

Име и презиме трговца
и из ког је места

Главна
сума

Живан Маринковић из Палежа
4.460
Лука Голић из Шербана
2.050
Живко Мијаиловић из Забрежја
906
Антоније Васиљевић из Баевца
962
Милија Вуковић из Уба
205
У поправцима налази се
3.060
Маринко Лазић из Црвене Јабуке 1.006
Ристивоје Цвејић из Јадра
800
Живан Милићевић из Рађева
484
Ристо Живковић из Палежа
100
Цела Сума
225.360

Из целе суме шишарке Бошка Тадића вади
се Јоце Араповића 2.563 оке.

ГЛАВНИ ИЗВОД
Шишарке свакога среза понаособ
Ока шишарке

1.

У срезу Колубарском

13.888

2.

У срезу Тамнавском

55.148

3.

У срезу Посавском

225.360
Цела сума

Кн. 1151
17. Јулиа 839.
у Ваљеву

294.396
Председатељ Суда
Окружиа Ваљевског
Бошко Тадић
Секретар,
Јован Димитријевић

* Оригинал је писан старим правописом.

АС, МФ, "К", Рн 333/2,1840.

Напомена 39/ Прилог II

СПИСАК*
Они људи који су за одузету шишарку новце
наплатили рачунајући талир по 20 гроша
Окружие Ваљевско
Число Имена и презимена Горњи
људи
гроша

Пара

Горњи
гроша

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

14
16

Примио

Радован Читаковић
Бошко Тадић
Коча Марковић
Стефан Пешић
Петар Јовановић
Бошко Тадић
Митар Латинин
Коча Марковић
Јован Секућ
Луњевица
Миливоје Давидовић
Илија Балиновац
Живко Драгићевић
Станимир Јокић
Пантелија Гавриловић
Никола Павловић
Милутин Степановић
Живко Вилотић
Бранко Милосављевић
ЈованМагић
Никола Ћириловић
СтефанТомић
ЛазоТерзија
Пантелија Јовановић
Мијаило Петровић
Мијаило Манојловић
Луњевица

28. Ђурађ Перић
29. МитарЛатинин
30. Бошко Тадић
31.
32.
33.
34.

Стефан Токалић
Матија Николић
Радојица Радовановић
СтефанТешић

35. Ђоко Теофиловић

2.849
1.366
427
218
281
1.575
806
789
1.134
3.341
926
1.033
789
842
315
609
1.892
241
361
468
1.026
469
687
554
515
448
6.975
575
560
3.748
1.607
218
1.222
831
1.636

Пара

-

-

Пара

Квитирао

99

99

99

ч

99

99

99

99

99

99

99

99

-

2
16
14
2

Доњи
гроша

8.312
Примио

14
»
14
4 Више примљено
8
Примио
10
32
14
28
8.992
18
Примио
34
8
30
8

34
-

-

4.156
Квитирао

Квитирао

99

99

99

99

99

99

4
-

4.496
Квитирао

99

99

99

99

99

99

99

«9

99

99

99

99

99

99

-

17
-

-

2
-

-

30
3
36
14
20
2
14
6
22

6.317
Примио

8
-

3.158
Квитирао

99

»>

99

99

99

99

99

99

99

9*

2Треба да се одбије
36
Примио
38
16.187
38
Примио

-

34
-

Квитирао
8.093
Квитирао

24
-

-

34
-

Число Имена и презимена Горњи
људи
гроша

Пара

36.
37.
38.
39.
40.
41.

6
26
12
18
10
30
28
32
36
8
8
8
8
16
30
38
22
38
10
26
16
30
38
36
20
36
8
10
36
2
30
8
28
10
30
22

Петар Митровић
ЈанкоКостић
Радивоје Стефановић
ЈанкоНиколић
НиколаДокић
Аксентије Миленковић

4.819
2.141
1.693
2.235
103
64
42. Јефта Јовановић
462
43. МићаМарковић
135
44. ЈованТопал
5.324
45. КочаМарковић
1.880
46. Милош Богићевић
1.803
47. Тимо Зазић
795
48. Илија Римпапа
1.327
49. ПаунНасић
1.996
50. Младен Поповић
323
51. Танасије Ненадовић
859
52. Ранко ЈТеонтијевић
641
53. ЈованМилетић
1.538
54. ВидМијатовић
285
55. НачоКостић
3.647
56. Илија Петровић
2.108
57. Милован Јеремић
2.024
58. Радован Ивковић
1.664
59. Т о ш о Гавриловић
1.509
60. Ђоко Спасоевић
2.432
61. Мијаило Настић
1.632
62. Анђелко Костић
3.476
236
63. Јанко Николић
711
64. Стефан Милосављевић
281
65. Ђоко Мијаиловић
162
66. Радован Ђорђевић
529
67. ЈованИлић
728
68. НегованТомић
3.162
69. ЂурађКадић
512
70. ДамјанТомић
1.810
71. ЈованСарић
1.561
72. Живан Маринковић
717
73. Лука Гајић
317
74. Живко Мијаиловић
336
75. Антоније Васиљевић
71
76. Милија Вучковић
352
77. МаринкоЛазић
28
78. Ристивој Цветић
35
79. Ристо Живковић
80. УрошРанковић
81. ИлијаМарковић

200
105

-

20
4
28
30
4

Горњи
гроша

»

20
-

6.347
Квитирао

»

99

»

99

10
-

99

м
»

99

»

99

13.725
Примио

24
-

6.862
Квитирао

32
-

99

»

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

12.845
Примио

8
-

6.422
Квитирао

99

99

99

99

»

99

99

99

99

99

10.080
Примио

28
-

5.040
Квитирао

24
-

14
-

99

»»

99

м

99

99

99

»

99

99

99

»

99

9.501
Примио

32
-

4.750
Квитирао

»

99

»

99

»

99

»

9»

»

99

99

»

-

30

9»
9)
99
99

»

12.694
Примио

Пара

Доњи
гроша
»

»

-

36

Пара

36
-

Число Имена и презимена Горњи
људи
гроша

Пара

82. Петар Марковић
83. ЈовицаПегровић
84. ЈованЈеремић

10

85.
86.
87.
88.

Јован Рајковић
Милош и Милан
ЈанкоЂурић
Ристо Митровић
У число 51 фаљено је,
требало је да се стави 859
гроша 38 пара а не 589,38
зато дакле додајемо
овде јошт
У число 32 Матија
Николић није
исплаћен и зато се
из ове суме обманује
Цела Сума

144
70
215
25
117
104
31

-

24
-

20
10
30

Горњи
гроша

Пара

Доњи
гроша

»

99

»>

99

н

99

»»

99

»»

99

2.058
Примио

32

30
7

1
6

270
101.018

14

301
50.509

218
100.800

2
12

109
50.400

-

Пара

-

1.029
Квитирао

16
-

* Оригинал је написан старим правописом.
АС, МФ, "К", Рн 333/2,1840

РЕЗИМЕ
У извозу из Србије у првој половини XIX века, поред стоке и сточних
производа, и простране шуме са ових простора давале су свој прилог у
дрвету и шумским плодовима, а нарочито је запажен извоз храстове шишарке. У ранијој преради коже за ђон, храстова шишарка је захваљујући богатом
садржају танина била коришћена и то нарочито у алписким земљама.
Аустријски трговци су њихове кожаре снабдевали откупљујући и на српском тржишту велику количину шишарке. Годишњи извоз шишарке из
Србије ценио се на више од 1 мил. ока, а највећи удео у томе имале су
ваљевска и шабачка област. У сакупљању шишарке и допреми на тржиште
крај скела - Палежа, Ушћа, учествовао је велики број сељака и трговаца, који
су иначе мрежом своје сточне трговине обухватали целу земљу. У трговини
шишарком учествовао је и кнез Милош Обреновић, који је тражио да се и
овде, као и у трговини стоком, поштује његово право првенства продаје, а
утицао је и на доношење наредаба о начину продаје исте.
Године 1834. када је за рад државне радионице за прераду коже за војне
потребе била потребна шишарка, државне власти су донеле одлуку о
обавезном откупу шишарке од свих трговаца уз прописану цену од 8 пара за
1 оку, што је било само 1/3 тржишне цене. За потребе кожаре била је довољна
мања количина, тако да су власти расписале лицитацију за велики преостали део по цени 3 пута већој од куповне. Овај поступак изазвао је револт код
оштећених продаваца, али се штета могла надокнадити тек после одласка
кнеза Милоша са власти 1839. године. Те године ујесен одлуком највиших
власти исплаћена је разлика у цени оштећеним лицима, и за убудуће у
складу са законом о слободној трговини, и трговина шишарком препуштена
је трговцима, очекујући да ће они боље се сналазити на тржишту и радити
како у своју личну корист, тако помоћи унапређењу целе привреде и
друштва у Србији.

SUMMARY
In the export from Serbia in the first half of the XIX century, besides the cattle and
cattle products, vast forests on those territories also gave their own contribution in wood
and forest yields, and the export of acorn galls was especially noticeable. In the previous
processing of skin for the sole, acorn galls had been used especially in the Alpinc countries,
thanks to the big ammount of tannin. Austrian dealers also supplied their tanners by the
purchase of large quantities of the acorn galls on Serbian market. Annual export of acorn
galls from Serbia was estimated to more than one million okes, and the largest share in
that had districts of Valjevo and Šabac. In the collection of acorn galls and delivery to the
market near ferries - Palež, Ušće, Skela, a great number of peasants and dealers took part.
They encircled the whole country with the network of their cattle trade. Prince Miloš
Obrenović also took part in acorn galls trade and he demanded everybody, like in thc cattle
trade, to respect his right of seniority in sale, and he also influenced the making of orders
about the sale methods and the Iike.
In 1834. when acorn galls were necessary for the work of state skin processing
work-shops for military needs, state authorities made a decision about the compulsory
purchase of acorn galls from all dealers with the stipulated price of eight paras for one oke,
what was only 1/3 of the market price. A small quantity was enough for tannery-yard
needs, so that the authorities proclaimed the auction sale for a big remaining part at the
price three times bigger than the purchasing price. That action caused the revolt among
the damaged salesmen, but the damage could be repaired only after the withdrawal of
prince Miloš from the rule in 1839. In the autumn of that уеаг, by the decision of the
supreme authorities, the damaged persons were paid the balance in prices. For the future,
acorn galls trade was given up to dealers, in accordancc with the Law of free trade. It was
expected that they would manage more successfully at the market, both work for thcir own
benefit and help the improvement of the whole есопоту and society in Serbia.

Мирослав Перишић

ВАЉЕВО НА САОБРАЋАЈНОЈ МАПИ СРБИЈЕ
У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Највећа препрека привредном, културном и уопште друштвеном
отварању Србије, њеном комуникацијском повезивању, и унутрашњем
и са суседним земљама, био је недостатак путева, посебно квалитетнијих, којима би био обављан путнички саобраћај и трговачки промет.
Путна мрежа наслеђена из времена турске владавине била је, не само
неразвијена, већ увелико запуштена и нарушена скоро до неупотребљивости. Због тога су обнављање постојећих и изградња нових путева
били један од најпречих задатака српске државе после ослобођења.
Континуитет напора чињених у тој области могуће је пратити од
тридесетих година прошлог века, када је за време владавине кнеза
Милоша Обреновића започето просецање путева у унутрашњости Србије. Ово питање било је актуелно током друге половине 19. и почетком
20. века, али су резултати и поред извесног напретка били скромни.
Иако је свест о значају и готово пресудној улози саобраћаја за
подизање народне привреде, економски развој и укупну промену
начина живота, сазревала, држава дуго није успевала да изнађе одговарајуће решење овог проблема. Недостајале су делотворније мере којима
би за дуже време била уређена ова важна грана привредног живота, па
је процес изградње путева имао карактер сталног кашњења у односу на
потребе. Текао је у знаку несклада између захтева производње и
трговине са могућностима стварања основних претпоставки за чвршћу
везу производње и потрошње, живљи промет роба, бржи транспорт у
удаљеније крајеве, пласман и освајање нових тржишта и већу укупну
покретљивост становништва. Јефтинији, безбеднији, бржи и лакши
превоз и боља доступност природним потенцијалима, већим градовима
и пијацама били су трајан економски императив пословних људи и у
интересу целокупног становништва. Међународна размена добара,
извоз сировина и роба на страна тржишта, уз истовремено отварање
свог за производе из иностранства, такође пресудно су зависили од
могућности и начина превоза. Како је копнени саобраћај разграњаван а

квалитет путева постепено побољшаван, то је и потреба за саобраћајницама расла, па се и њихов недостатак више осећао.
Развој саобраћаја хватао је замах осамдесетих година, али је Србија
крај деветнаестог века дочекала као неразвијена земља, са путевима који
су квалитетом и распрострањеношћу далеко заостајали за европским.
Њихова дужина, која је на државној територији од близу 50.000 км 2
1880. године износила 400 километара 1 , била је премала за успостављање добрих веза унутрашњости земље са Београдом и трасама које су
Србију водиле ка суседним државама. Увођењем железничког и убрзанијим оживљавањем речног, крајем 19. века, делимично је надокнађен
недостатак друмског саобраћаја, али само у појединим деловима земље,
чиме је рђава слика саобраћаја у Србији донекле ублажена.
Узроци лошег стања друмског саобраћаја били су вишеструки. Један
од основних лежао је у недовољној ангажованости државе на том пољу.
Она дуго није успевала да образује и осмисли успешну политику
грађења путева, па су они прављени зависно од воље појединих владара,
тренутних потреба унутрашње политике или интереса промењених
спољнополитичких оријентација. Није било дугорочних визија којима
би ово питање било постављено као стратешко, засновано на проценама
и сагледавању објективних потреба државе, целокупног становништва
и појединих делова земље. Такав однос продубљивао је, иначе, постојеће регионалне неуједначености, економске, културне, друштвене и,
тиме, стварао велике разлике међу појединим градовима или окрузима,
при чему су једни напредовали, а други дубоко заостајали чамећи у
локалној затворености и комуникацијској изолацији. Из делова земље
који су били у повољнијем положају многи производи су лакше
допирали до значајнијих трговачких центара и били продавани уз
повољнију цену, за разлику од оних из забаченијих крајева који, због
скупог транспорта, нису могли да издрже конкуренцију.
Недовољна државна интервенција била је условљена скромним
издвајањем средстава у буџету, за намене пројектовања, изградње и
одржавања путне мреже. Држава је била носилац крупних привредних
подстицаја, улагањем у индустријске објекте и руднике, успостављала
је спољнотрговинску размену и имала редовне текуће финансијске
обавезе према војсци, судству, здравству, просвети, култури и науци,
тако да су расходи махом премашивали приходе. Буџетски мањак био је
честа појава. Економски неразвијена и финансијски немоћна, Србија је
дочекала и територијално проширење. Признање независности на
Берлинском конгресу (1878.) наметнуло је другачији међународни
положај из кога су проистицале и одређене обавезе. Једна од њих,
економске а подједнако и политичке природе, била је тежишна -
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изградња железнице. Уз развој речног, то је у многоме допринело
запостављање друмског саобраћаја, односно недовољном улагању у
његова коренитија побољшања. Мањак школованих кадрова - инжењера, који би израђивали пројекте и стручно водили послове на терену,
додатно је отежавао прилике. Средином века трећина округа у Србији
није имала инжењера.
Да би се стекла реалнија слика о стању, могућностима и стварном
доприносу појединих владара укључивању Србије у процесе модернизације, током друге половине деветнаестог века, неопходно је имати у
виду још један дубок узрок постојећих прилика - затечено стање после
стицања аутономије, односно наслеђени сиромашан путни потенцијал
из времена туђинске власти. „Излокани и блатњави путеви непроходни
за колски саобраћај" пружали су тешку слику разорене привреде Србије
после одласка Турака и укидања османске феудалне власти. 3 Стари
римски, стари српски и путеви грађени за време аустријске окупације
били су одавно уништени 4 , па су почетком прошлог века били „више
налик на стазе него на друмове" 5 .
У време владавине Милоша Обреновића постојало је шест путева
који су се издвајали по нешто већим могућностима употребљивости.
Сви су били повезани са Београдом и усмерени ка правцима који се
могу окарактерисати као стратешки. То је, пре осталих, био Цариградски друм. Он је повезивао Београд, Гроцку, Јагодину, Ћуприју и Ниш.
Осим тог, највише коришћеног и најпрометнијег, постојао је пут који
је повезивао престоницу кнежевине Крагујевац са Београдом, седиштем
београдског везира. Од Крагујевца он се рачвао ка Чачку и Ужицу,
односно Карановцу и Крушевцу. Трећи пут је повезивао Београд са
Видином и Влашком, везујући истовремено Смедерево, Милановац и
Кладово. Њему је, 1836/37. године, прикључен пут од Свилајнца, преко
Нереснице и Мајданпека, до Милановца. Ка Босни водила су два пута:
од Београда, један је ишао преко Палежа, Шапца и Лознице, а други
преко Уба, Ваљева, Ужица и Вишеграда.
Кнез Милош Обреновић, и сам највећи трговац међу Србима, био је
лично заинтересован за крчење путева како би била успостављена
живља трговина. Познато је више његових наредаба о изградњи,
одржавању и поправци путева и мостова. Држава је преузимала на себе
обавезу набавке гвожђа за мостове, а материјал и рад падали су на терет
срезова и округа 6 . Због огромних и густих шума, којима је велики део
Србије био покривен, градња нових путева у то време сводила се на
њихово просецање. Били су то земљани путеви, без насипа, тзв.
крченици, који нису могли да поднесу већи терет. Пренос робе обављан
2
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је углавном коњима, док се употреба запрежних воловских кола, осим у
ретким случајевима, јавила знатно касније. 7 Насипање путева почело је
средином века, када је и држава предузела више административних
мера за унапређивање путне мреже. Путеви грађени тада имали су
назив художествени. 8 Иако је тим путевима могло да се превози колима,
они н и својом дужином ни квалитетом нису битније допринели
побољшању саобраћаја.
Док је у европским земљама техника градње и већ тридесетих
година уведен савршенији начин заштите подлоге од подземних вода,
односно градња путне површине од набијеног ломљеног камена по
Макадамовом систему, зашта је најпре коришћен коњски, а шездесетих
година парни ваљак и дробилица као замена за ручно ломљење камена 9 ,
прве законске мере о начину грађења друмова у Србији донете су 1848.
године. Оне су предвиђале ширину и начин обезбеђивања постојећих
путева и оних који ће тек бити грађени. За поштанске и трговачке
друмове, као што су Београд - Лозница и Београд - Неготин, прописана
ширина износила је 5 фати, а свих осталих 4 фата. Поштански друмови
морали су, по наведеним прописима, да буду опкопани малим јендецима, а главни трговачки друмови требало је да буду ширине 10 фати са
обе стране и са дубље опкопаним јендецима. За мање трговачке друмове
предвиђена ширина износила је 4-5 фати. По овим нормама ширина
главних друмова била је 25 фати, а ширина путева 14-15 фати. 10
Замишљене као основа за будућу градњу друмова, наведене мере остале
су само на нивоу планова. Стога је, 1864. године, донет Закон о
сувоземним јавним друмовима, који је извршио поделу на: државне,
окружне, среске и општинске путеве. Државни су повезивали Србију са
суседним земљама, окружни су спајали веће делове државних територија међу собом и са државним друмовима, а срески и општински
повезивали су територије у оквиру мањих административних јединица.
По категоризацији од 1864. године Србија је имала 4 државна друма.
Били су то следећи друмови:
1) Београд - Ниш, за саобраћај са источно-јужним делом Турске код
Алексинца;
2) Београд - Нови Пазар, преко Крагујевца уз Ибар, за главну везу са
јужним делом Турске код Рашке;
3) Од Београда ка ушћу Дрине на Рачу, преко Шапца уз Саву, за
главни саобраћај са западним делом Турке и Аустрију;
4) Београд - Видин, преко Смедерева и Пожаревца, низ Дунав до
Неготина, за саобраћај са источним делом Турске;
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За окружне друмове били су проглашени следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пожаревац - Зајечар - Жагубица - Брестовачка Бања;
Доњи Милановац - Зајечар, поречком реком;
Неготин - Ниш, преко Зајечара и Књажевца;
Нересница - Кучајна - Петровац - Свилајнац - Крагујевац;
Књажевац - Алексинац, преко Алексиначке Бање;
Делиград - Крушевац - Карановац - Чачак - Пожега - Ужице Мокра Гора;
7. Ужице - Ваљево - Крупањ - Лозница - Љешница;
8. Обреновац - Уб - Ваљево - Љубовија;
9. Крупањ - Љубовија;
10. Шабац - Ваљево;
11. Ваљево - Топлица - Горњи Милановац;
12. Крагујевац - Милановац - Чачак;
13. Крагујевац - Крушевац - Јанкова Клисура;
14. Крагујевац - Јагодина;
15. Ћуприја - Свилајнац - Пожаревац;
16. Параћин - Криви Вир - Зајечар;
17. Зајечар - Вршка Чука - Видин;
18. Пожега - Ивањица - Сјеница; 11
Пораст броја инжењера у Србији, шездесетих година, допринео је
да, 1866. године, буду уведена Правила министра грађевина о преуређењу постојећих и начину грађења нових путева. Предвиђено је
постављање камене подлоге и насипање шљунком за државне друмове
на три фата у ширину, а за окружне и среске 2 фата и 4 стопе. Шљунак
дебљине највише 9, а најмање 6 палаца требало је насипати на средини
пута, како би се она издигла, чиме би била обезбеђена већа трајност,
услед отицања воде. Тамо где није било средстава за постављање камене
подлоге, шљунак је требало насипати до висине 18 палаца. 12
Закон о уређењу Министарства грађевина од 1878. године уређивао
је статус инжењерског одељења, као и обавезе и положај стручног кадра
при том одељењу. У њихову надлежност спадало је обављање свих
припремних радова при градњи друмова и мостова. Будући стручњаци
морали су да заврше Технички факултет и полажу државни испит. Сва
стручна питања била су уређена Правилима министра грађевина од
1883. године. Пројекат за градњу друма морао је да има топографску
карту, ситуациони план са уцртаном осовином трасе за сваки десети
километар, уздужни и попречни профил са утврђеним размерама
дужине и висине. Инжењери су, при предаји планова министру
грађевина, морали детаљно да образложе разлоге због којих је усвојена
одређена траса, дају опис земљишта, преглед конструкције друма и
мостова. Саставни део таквог извештаја био је и предрачун коштања са

11 Грађевински зборник, 4-6; Зборник закона и уредаба Србије, књ. 18,125-139.
12 Грађевински зборник, 579-580.

трошковима земљишних радова, путне подлоге, материјала... Такође,
прописани су и услови давања у израду предузимачима. Овим правилима утврђени су максимални нагиби државних, окружних и среских
путева у равницама, брдовитим и планинским пределима. Полупречник државних друмова није смео да буде мањи од 24, а окружних и
среских од 20 метара. 13
Ни ова, као ни претходна правила нису остварена у пракси, јер
државна управа није имала економске снаге да преузме на себе реконструкцију путева, па је те обавезе преносила на округе и срезове, који су
читав посао покушавали да организују помоћу народног кулука. Обавеза
кулука, за сва лица обухваћена порезом, трајала је петнаест дана
годишње. 1 4 Била је то веома непопуларна мера која је најчешће
избегавана. Пооштравање надзора над радом кулучара није донело
значајније резултате, а из Расписа министра унутрашњих дела од 1892.
године види се да у народу није била довољно схваћена сва улога и
значај добрих путева и саобраћајних веза.15
У погледу путне мреже, Ваљево се у потпуности уклапало у општу
слику. На саобраћајној мапи Србије делило је судбину већине места
која се нису посебно истицала добрим путевима, али нису била ни
забачена у беспућу. Из Ваљева, значајног средњовековног трговачког
центра, на караванском путу који је повезивао Дубровник и Котор,
преко Босне, са Србијом, „друге штације на путу од Београда ка
Сарајеву" 16 у 17, и 18. веку, одакле је све до средине 19. века главни
трговински саобраћај ишао на запад, у другој половини 19. века могло
се отићи у више праваца. Путеви који су се укрштали на његовој
територији водили су ка Ужицу, Шапцу, Горњем Милановцу, Лозници
и Београду.
Историјат просецања и грађења ових путева, њихов квалитет и
оптерећеност нису нам довољно познати. На основу сачуване скромне
архивске документације и фрагментарних записа бројних европских
радозналаца који су походили Србију, ипак, делимично је могуће
реконструисати њихове поједине трасе и дужине. Са нешто више
поузданости, чак и најуопштенијим увидом у саобраћајну мрежу,
могуће је сагледати статус града у одређеним временским периодима
који му је, сагласно политичким и економским приликама или међународном положају Србије, давао мањи или већи значај.
У историјским изворима најчешће помињан пут који је пролазио
кроз Ваљево у времену турске власти био је, заправо, онај који је
повезивао Београд са Босном. То је био и један од шест најзначајнијих
путева у време Милоша Обреновића. Из Ваљева водио је ка Босни, преко
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Грађевински зборник, Из Расписа министра грађевина од 26.01.1869.
Грађевински зборник, 579-580.
Зборник закона и уредаба Србије, књ. 48,127-129.
Овим речима турски географ и путописац Хаџи Халифа (Ћатић - Челебија) описује
Ваљево. Наведено према: Љ. Андрић, Ваљево од постања, 38.

Ужица и Вишеграда, а ка Београду, левом обалом Колубаре, три
километра далеко од њеног корита пео се на словачку косу испод
карауле, па силазио у долине река Уба и Тамнаве, затим је у Совљаку
прелазио Тамнаву, па преко Врела, Такова, Љубинића, Јошеве, JIOHчаника, Трстенице и Стублина прелазио у истом селу Колубару и преко
Палежа ишао даље ка Београду. 1 ' Дуго неодржаван, наведени пут био је
средином века у толико лошем стању да је „један Ваљевац почетком
октобра путујући у Београд колима и коњима својим према Топчидеру
тако на незгодном путу запао да је газећи до грла и курталисавајући се
свога мала једва са животом изишао". 18 Посвећивање веће пажње
путевима у ваљевском округу уследило је по доласку првог окружног
инжењера Стевана Ђуришића. Између 1851. и 1864. године изграђени
су путеви који су Законом о сувоземним јавним друмовима категорисани као окружни; шездесетих година просечене су нове трасе за
Лозницу, Шабац и Ужице. Ужички пут водио је преко Бачеваца и
Букова. Такође, просечена је нова траса пута ка Београду, која је водила
низ Колубару, кроз Сутеску у Словцу, па преко Непричаве на Уб. Тако је
избегнута турска траса преко карауле, која је пролазила кроз густу
шуму и била опасна због честих хајдучких препада. Осим радова на
путу Ваљево - Београд, 1868. године, због великих стрмина, просечена је
и нова траса пута Ваљево - Ужице са ужичке стране. 19 Под стручним
надзором инжењера Стевана Ђуришића, у току 1887. године, извршене
су и делимичне реконструкције на путевима Ваљево - Лозница и Ваљево
- Милановац. 20
Упркос релативно солидним друмским везама са околним окружним местима, у зависности од квалитета путне подлоге, годишњег доба,
удаљености и начина путовања, растојања су мање-више прелажена уз
подоста напора. У путу је провођено више часова, па чак и дана.
Путујући месец и по дана кроз Србију, у јесен 1829. године, пруски
официр, генералштабни капетан, Ото Фердинанд Дубислав Пирх забележио је да је Ваљево удаљено од Крагујевца 22 сата, да се од Шапца до
Палежа путује 12 сати, од Палежа до Уба 6 и од Уба до Ваљева такође 6
сати. 21 У јесен 1835. године, Сигмунд Аугуст Волфганг Хердер, виши
рударски комесар Саксоније, дошао је у Ваљево из Крупња. Његово
путовање са успутним ноћењем у Осечини трајало је два д а н а 2 2
Француски геолог Ами Буе долазио је у Ваљево 1838. године. Са својим
сапутником Викенелом, писцем књиге „Путовање у европску Турску",
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Р. Даршковић, Ваљево у прошлости, Ваљево 1987,196.
Милан 3. Влајинац, Згон или кулучење ван места становања, Београд 1932,402.
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О.Д. Пирх, Путовање по Србији у години 1829, Београд 1899. Наведено према: Љ.
Андрић, Ваљево од постања, 52.
22 А.В. Хердер, Рударскиј пут по Сербији 1835, Београд 1845, 41-42. Наведено према: Љ.
Андрић, н.д, 52.

Буе је из Београда кренуо на Дрину, преко Шапца, а од Крупња, уместо
ка Босни, своје путовање усмерио ка Крагујевцу, преко Ваљева. Забележио је да се Ваљево налази 8 сати од Сокола, 6 сати од Београда и 17
сати од Крагујевца. 23 Његова процена о дужини трајања путовања од
Београда до Ваљева није била тачна, јер за 6 сати наведена раздаљина
није могла бити пређена. Милан Ђ. Милићевић, идући из Београда у
Ваљево, где је био распоређен на дужност практиканта у Окружном
суду, 1852. године 24 , и Живојин Мишић, полазећи на службу у Дрински
корпус 1876. године 25 , ноћивали су на Убу, јер је време путовања до
одредишта било дуже од једног дана. Доброслав Ружић путовао је, 1864.
године, од Чачка до Ваљева два и по дана „воловским колима са
окованим точковима". 26
Због окретања трговине од запада ка северу, средином 19. века, и
снажења економских, политичких, административних и културних веза
са Београдом, пут који је повезивао Ваљево са престоницом добијао је
већи значај и постајао најпрометнији од свих путева који су водили од
Ваљева. Осим што је спајао Ваљево са главним градом, он је повезивао
посавски, тамнавски и ваљевски срез, односно среске центре Обреновац
(Палеж) и Уб са окружним седиштем. Везујуђи већи део ваљевског
округа, његову периферију и централни део, он је, истовремено, за
северозападни део Србије био стратешки најзначајнији. Дужина пута
од Ваљева до Обреновца износила је 64 километара и коњским колима
прелазила се за око 12 сати. Пут је водио кроз колубарску долину,
тамнавску и посавску равницу, али је био доста кривудав; око пута, на
појединим местима, било је доста шумовитих предела, трњака, а
највише голих вододерина и јаруга које су га пресецале и квариле. Када
се приликом путовања код Обреновца избијало непосредно на десну
обалу Саве преко реке се видела сремска равница, а у сутон понека кућа
лево од Саве. Од Обреновца до Београда путовање је трајало још око 6
сати. Код Дубоког се залазило у део пута који је био изложен ризицима,
због велике узбрдице и препада хајдучких група. Од Обреновца до
Београда, осим зими, постојала је и речна саобраћајна веза паробродом.
Пароброд је пловио када није било магле и када је ниво воде у Сави био
довољан. Био је то безбеднији и мање напоран начин превоза. Први
путописац који помиње да се возио паробродом, од Београда до
Забрежја, био је Јосиф Недок 1883. године. Две најопасније тачке на
путу Ваљево - Београд, због великих узвишења, густих шума и претећих

23 Ami Boue, Recueil d'itineraires dans la Turquie d'Evrope, Wienne 1854, 280-281. Наведено
према: Љ. Андрић, н.д, 54.
24 Милан Ђ. Милићевић, Успомене 1831-1855, Београд 1952,167.
25 Живојин Мишић, Моје успомене, Београд 1978,34.
26 Д. Ружић, Ђердани, Београд 1965,160. Наведено према: Љ. Андрић, н.д, 112.
27 М. Глишић, Друмска механа, Изабрана дела, Београд 1961,224.
28 Ј.С. Недок, Ваљево у краљевини Србији, Голуб (Сомбор), 5/1883, бр. 1 од 1. јануара, 12.
Наведено према: Љ. Андрић, н.д, 127

хајдучких напада, биле су испред Уба и код Дубоког, између Обреновца
и Умке. Високу стару храстову шуму између Уба и Ваљева помиње и
војни изасланик Главног генералштабног француског Министарства
рата, капетан Емануел Д'Ормесон, којом је прошао током путовања из
Шапца, преко Уба, у Ваљево, 1877. године. 29 Због временског трајања и
недовољне сигурности, путовања су била планирана тако да се део пута
код Дубоког и растојање између Уба и Ваљева прелазило дању. Када се
ишло из Београда обично се спавало на Убу, а када се путовало из
Ваљева место конака био је најчешће Обреновац. На пут је кретано рано
изјутра. Путовало се фијакером или обичним колима терницама које су
имале постављену клупу или једну до две, већ према броју путника,
попречне даске за седење. У току путовања заустављало се на више
штација, места за одмор, где су се путници освежавали кафом и
ужином, а коњи одмарали, напајали водом и хранили. Зими су кочијаши, којих је у Ваљеву 1890. године било десет, припремали топлу
ћебад под коју је стављана угрејана цигла, поново загревана више пута у
току путовања. Дуж пута на појединим местима постојале су друмске
механе. Оне су путницима служиле за одмор или преноћиште. Друмских механа било је дуж путева ваљевског округа у свим правцима.
Шездесетих година у ваљевском округу радила је 151 механа, рачунајући и оне које су се налазиле у оквиру варошких насеља. Ваљево је
имало 55 механа, од којих су се четири налазиле на београдском друму,
десет на путу према Каменици, три на путу који је водио у подрињски
округ и шест на ужичком путу. У тамнавском срезу било је 35 механа;
по једна у Лукавцу, Тврдојевцу, Врелу, Лозници и Бајевцу, две су се
налазиле изван насеља на београдском друму, а остале су биле на Убу и
то седам „на лицу чаршије на друму пошав из Обреновца у Ваљево" и
дванаест „на лицу чаршије водећи из Ваљева у Београд." У посавском
срезу било је 38 механа, од којих једна у селу Ушћу на шабачком друму,
две у Забрежју, једна у Пироману на главном друму и две у Стублинама
на главном друму. Остале су биле у Обреновцу. У подгорском срезу
постојале су следеће механе: једна у селу Осечини, на друму Лозница Ваљево, једна у Поћути, на друму „водећем из Раче, округа ужичког
према Ваљеву", две у селу Каменици „на лицу друма водећег из
Лознице у Ваљево", један у селу Гола Глава „на лицу друма водећег из
Шапца у Ваљево", а једна „на лицу друма од Раче до Ваљева". У
колубарском срезу било је 16 механа: једна у Мионици, на споредним
друмовима ваљевско-милановачком и ужичко-београдском, једна у Паштрићу, на друму из Ваљева према Горњем Милановцу, једна у Каменици, на друму из Ваљева према Горњем Милановцу, једна у Горњем
Латковићу, на друму из Ужица према Београду, две у Горњој Топлици,
на споредном друму из Ваљева према Горњем Милановцу, једна у

29 Драга Вуксановић-Анић, Дневник француског војног изасланика из 1877, Политика,
76/1977, бр. 22894, 2. јул, 23.
30 А. Давинић, Како се живело пре 70 година, Напред, 31/1975, бр. 1379 од 27. јуна, 14.

Бабаићу, на ваљевско-милановачком друму, једна у Цветановцу, која је
служила за село и није се налазила на друму, једна у Боговађи, једна у
Стојшићу, на поштанском ваљевско-београдском друму, једна у Табановићу, на ваљевско-милановачком друму, једна у Ђурђевцу, на друму од
Ваљева за Милановац, две у Мрчићу, на ваљевско-милановачком друму,
једна у Бачевцима, на поштанском ваљевско-ужичком друму и једна у
Доњој Топлици, на ваљевско-крагујевачком друму. 31
Број механа временом се смањивао. Неке су затворене због лоших
зграда, а неке нису могле бити преуређене по плану о механама. Већ
1869. године било их је 74 у округу од чега 51 варошка и 23 сеоске. Од
тог броја, 28 је било у Ваљеву, 4 у подгорском срезу, 18 у тамнавском
срезу, 14 у посавском и 11 у колубарском срезу. У подацима за 1877.
годину помињу се 74 варошке и 37 сеоских, од чега у ваљевској
општини 38, у тамнавском срезу 17, у колубарском 11, посавском 33,
подгорском 6 и ваљевском 6. Друмске механе обично су имале једну
до две собе, оне у варошким насељима Уб и Обеновац две до четири, а
ваљевске четири до шест. Варошке механе углавном су биле на спрат.
Поједине, поред кафане, имале су дућан, подрум и хлебну фуруну.
Враћајући се из Београда после обиласка крајева поред Дрине и Саве,
где је, са својим пријатељем, новинаром, Сретеном Дивнићем, проучавао народни живот и обичаје, Милован Глишић је заноћио у једној
од механа између Обреновца и Београда. Његови описи садржајно
одсликавају атмосферу друмске механе:
„Стигосмо пред механу. Колико се могло видети у мраку, то беше
нека стара механчина, склепана од јаке грађе још пре наших друмских
механа по плану, па је после, или неком протекцијом или због те своје
јаке грађе, добила право да се сматра да је као по плану.
Уђосмо унутра. Мрачно, прљаво, чађаво. Два-три здепаста храстова
стола и неколико зелених столица, свуд поред зида јаке клупе, углачане
од седења. Насред механе виси једна проста, прљава лампа која тако
ужасно шкиљи да се једва могу распознати ствари по механи. У једном
углу оџак с ватром и пред њим нешто налик на тезгу врши службу
келнераја, јер на том нечем беху чокањи, полићи, литрењаче, чаше,
шоље, два бокала - један земљани, бардагџијски, а други од нечег белог,
налик на порцелан (овај бели бокал беше крњав и утегнут дротарском
жицом) - и две-три дугуљасте, зарђале цименте разне величине, које
служе за одмеравање пића. До оџака извешано неколико ђезвица, свака с
подугачким дрвцетом у свом лименом дршку и неизбежна црна мушема на којој се кредом бележи вересија.
У механи не затекосмо никога. Смотрисмо само кроз онај полумрак
како се за келнерајем црни нека људска силуета...
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...Истрча пред нас она људска силуета и ми избиза видесмо да је то
један чупав, гарав и крупан, снажан младић у већ изношеном јелечићу
од ћитајке, у панталонама од сегелтуха, с папучама на босим ногама и с
прљавом кецељом од поркета, који је ваљда био плав док је био нов...
...Седосмо за један сто близу неких врата која воде или у двориште или
у какву споредну просторију. Момак донесе на лименом послужавнику
тражено пиће и запаљену лојану свећу у свећњаку од лима и метну пред
нас на сто." 34
Искуство Емануела Д'Ормесона са механама било је боље. Он се,
између Шапца и Уба, зауставио у Врелу, где га је затекла ноћ.
Врељански механџија примио га је „као у родитељској кући". „Механџија ми је уступио своју собу и, према источњачком обичају, донео ми
чашу воде и слатко и шољу кафе; затим је присуствовао нашој вечери,
седећи на клупици и бескрајно пушећи цигарете. Он не би уступио
своју собу ни генералу своје земље, рече ми мој сапутник, али он држи
до повољног суда једног странца о Србији", забележио је француски
изасланик у свом дневнику. Механа у Ваљеву, по опису истог путописца, имала је унутрашње двориште са коњушницом у дну, а са стране
веранде на којима је низ соба, свака са три до пет кревета, прављених по
немачком узору.
Пут Ваљево - Београд водио је, у односу на све путеве који су
везивали Ваљево са осталим местима у Србији кроз највише насељених
места. Варошица Уб је 1890. године имала око 280 кућа и преко 1200
становника, варошица Обреновац - 337 кућа и преко 1200 становника.
Осим кроз наведена варошка насеља пут је пролазио и кроз сеоска, међу
којима су били: Стублине са 180 кућа, Врело са око 150 кућа, Словац са
42 куће, Дивци са 67... Ваљево је, исте године имало 997 кућа и 5642
становника. Наведеним путем успостављана је важна трговачка веза
северозападне Србије са Београдом и међународним рекама Савом и
Дунавом. У време годишњих вашара у Обреновцу, Убу и Ваљеву на овом
путу стицао се велики број трговаца са непрегледним стадима стоке.
Због велике оптерећености и рђавог квалитета, после њиховог проласка
пут је остајао знатно оштећен. Сем тога, пут Ваљево - Београд, као и
остали окружни и срески путеви у ваљевском округу, често су оштећивани и због непажње житеља села непосредно насељених поред
друмова. Они су изводили стоку, најчешће чопоре свиња ради испаше
поред пута, па је долазило до кварења шанчева и обарања плоча са
пропуста. На препоруку Грађевинског одељења окружно начелство
упозоравало је на ову ружну и штетну појаву. 36
Путни потенцијал ваљевског округа, који је, његовим становницима,
крајем прошлог и почетком овог века, стајао на располагању, био је
бољи него претходних деценија, али још увек недовољан да Ваљево
34 М. Глишић, н.д, 224-226.
35 Д. Вуксановић-Анић, н.д, бр. 22896 од 4. јула, 21 и бр. 22897 од 5. јула, 17.
36 ИАВ, Окружно начелство.

чвршће прикључи привредним токовима Србије. Ваљево се дуго није
налазило ни на једном државном друму. Сви путеви који су из њега
или ка њему водили били су у категорији окружних и среских, па и
њихов значај за државу није био прворазредан. Недовољно добре
комуникације биле су једним делом узрок али и последица положаја
Ваљева, које у другој половини 19. века није имало неку нарочито важну
улогу. Од средине века трговина Београда са Босном ишла је другим
смером, преко Шапца и Лознице, тако да је Ваљево изгубило значај
споне, који је имало у првој половини века. Иако град на више река,
Ваљево се није налазило у непосредној близини ни Саве ни Дунава,
којима је текао главни речни саобраћај. Било је и ван главних трговачких токова север-југ, за разлику од Шапца, Београда, Смедерева,
Пожаревца, Неготина. Ваљево није било ни гранични град да би
обављало одређену посредничку мисију. Повезивање западне и средње
Европе са Турском, преко Србије, ишло је пругом грађеном у смеру
Београд - Ниш - Врање, што је западну Србију, такође, остављало ван
овог значајног комуникацијског правца. Великим делом и због тога,
Ваљево се, иако већ дуго и дубоко интегрисано у српски државно-територијални оквир, до почетка 20. века спорије економски развијало и
било у сенци већине окружних центара. Очито заостајање у комуникацијском погледу имало је за последицу да оно дуго остане економска и
културна провинција.
Последњих деценију и по прошлог века у више наврата појавиле су
се извесне наде и очекивања да би Ваљево могло добити пругу и бити
прикључено железничкој мрежи Србије. Одлуком Народне скупштине
у Нишу, 1886. године, на предлог групе од двадесет посланика одређене
су две комисије за трасирање железничке пруге Београд - Ваљево Дрина. Једну су чинили странци, а другу Крагујевачка компанија која
је градила пругу Лапово - Крагујевац. 7 У току 1887. године одређен је
правац пруге Београд - Ваљево, преко Жаркова, Железника, Сремчице,
Мељака, Шиљаковца, Степојевца, Црљена, Вреоца, Лазаревца, Петке,
Лајковца, Непричаве и Диваца. 38 При одређивању трасе преовлађивао је
економски интерес. Само у Ваљеву су, на пример, годишња производња
и промет износили десет милиона килограма пшенице, три милиона
килограма кукуруза, два милиона килограма јечма, десет милиона
килограма овса, десет хиљада килограма ражи, хиљадупетстотина коња,
двадесет хиљада говеда, сто хиљада свиња, пет стотина хиљада оваца,
десет хиљада коза, сто педесет милиона килограма шљива за пекмез, две
стотине хиљада сувих кожа. Осим тога у Врагочаници је постојао
бакарни и оловни мајдан, у Брезовицама антимонски, у Планинци
бакарни, у Струганику мермерни. У изобиљу је било и разних врста

37 П. Миленковић, Историја грађења железница и железничка политика код нас,
1850-1835, Београд 1936,59.
38 А С М Н П - 7 - 1 1 8 - 1 8 9 7 .

шума: брестове, јаворове, јасенове, орахове, дренове, брезове, лескове,
јелове, борове, граничеве, букове, грабове, церове, дудове и липове. 39
При трасирању пруге вођено је рачуна да она пролази кроз густо
насељене и богате пределе, да се приближава Аранђеловцу и љишком
крају, да просеца места богатих рудишта и густих шума, која су била
далеко од добрих путева. Повољне теренске прилике биле су, такође,
један од чинилаца за одређивање наведене трасе, јер је то знатно
утицало на цену грађења. Предност наведеној траси у односу на правац
преко Обреновца и Уба дат је и због тога што би грађење пруге уз Саву
знатно повећало трошкове, а није имало преимућства као прва траса.
Постојале су велике теренске тешкоће око Уба и клизање земљишта код
Дубоког, што би могло уз велике радове да буде свладано. Од Обреновца
до Београда иначе је већ био у употреби речни саобраћај, па би
успостављање железничког обалом Саве, уз постојећи водени, било од
мањег интереса него грађење железнице кроз места која нису имала
готово никакву или врло слабу саобраћајну везу. 40 За план пруге
плаћено је 45.000 динара, предрачун коштања израде пруге био је
двадесет милиона, а ширина колосека требало је да буде 0,76 метара. 41
До грађења пруге, ипак, није дошло.
Следећи покушај уследио је за време владе Владана Ђорђевића, која
је имала великих амбиција на плану развијања железничке мреже. Да
би добио потпунију представу о могућностима изградње железничких
пруга и већој експлоатацији природних богатстава, Владан Ђорђевић се
обратио свим тадашњим железничким, рударским и осталим привредним стручњацима да му припреме исцрпан извештај, на основу кога би
био сачињен програм за грађење железница. За најважнију будућу
железничку линију сматрана је траса Кладово - Неготин - Зајечар Књажевац - Н и ш - Прокупље - Куршумлија. Она би пресецала рудне
жице у подножју Дели Јована, примицала се базену Поречке реке,
богатом гвозденом, бакарном, оловном и златном рудом, додиривала би
Сикољско угљено рудиште (мрки угаљ), пролазила би кроз базен Беле
река, где је било каменог угља, захватала рудне регионе Злота Црног
Врха и улазила у Тимочку долину. Силазећи ка Зајечару, пруга би
обухватала мајдан каменог угља Вршка Чука, ишла би уз Тимок,
повезујући лево и десно рудиште разних метала у околини вароши
Књажевац, одакле би продужавала кроз регионе између Сврљига и
Паланке, а од Дервена приближавала би се пределима богатим слојевима парафинских шкриљаца, преко вододелнице Тимока и Мораве пруга
би се спуштала у нишку равницу, војнички важну, а одатле, прихватајући товаре са разних страна, ишла би према Прокупљу, кроз богато и
питомо подручје Јастрепца и улазила у Куршумлију 4 2
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Друга по важности, према истој замисли, била би пруга Младеновац
- Аранђеловац. Она би касније била продужена преко Лазаревца до
Ваљева, с једне стране, а преко Островице, Горњег Милановца, Чачка,
Краљева и Рашке, с друге стране, чиме би била добијена веза преко
Митровице за Јадранско море. Линијом Младеновац - Аранђеловац
постали би доступни за коришћење дебели слојеви мрког угља и велике
количине мрамора. Продужењем линије ка Ваљеву била би обухваћена
рудишта оловне руде и лигнита око Лазаревца. Уколико би пруга била
продужена преко Рашке и изашла на Јадранско море производи из
Албаније и великог дела Италије, процењивано је, ишли би до Пеште и
руске границе и обратно. 43
Трећа по економској важности требало је да буде пруга Лесковац Прокупље - Крушевац - Горњи Милановац - Љ и г - Лазаревац - Уб Шабац, дужине 349 километара. Од спорених линија нормалног колосека, биле би саграђене пруге Београд - Колари - Пожаревац и Ваљево Обница - Јадар - Завлака - Лозница, дужине 64 километра. Међу
споредним пругама узаног колосека била је предвиђена линија Ваљево Пецка - Прослоп - Љубовија. 44
Да би спровела свој програм изградње нових железница, не само
Тимочке којој је и претходна Новаковићева влада давала предност, већ и
изградњу осталих пруга у Западној Србији, Ђорђевићева влада морала
је у Народној скупштини да предложи Закон о грађењу и експлоатацији
нових железница. После проучавања у скупштинском грађевинском
одбору, закон је 6. децембра 1898. године изгласан, али је притом
претрпео одређене измене. Поред Тимочке пруге у измењеном програму железничке мреже било је још једанаест пруга: Ниш - Прокупље турска граница; Београд - Обреновац - Лајковац - Ваљево - Косјерић Пожега; Сталаћ - Крушевац - Трстеник - Краљево - Чачак - Пожега Ужице; Ужице - Кремна - Мокра Гора - босанска граница; Младеновац Аранђеловац - Лазаревац - Лајковац; Крагујевац - Краљево; Параћин Зајечар; Дубравица - Пожаревац - Зајечар; Петровац - Велика Плана;
Шабац - Лозница. Једино су пруге Ниш - Кладово и Ниш - турска
граница требало да буду нормалног, а све остале узаног колосека. Да би
грађење наведених железница у укупној дужини од 1.100 километара
било олакшано, трошкови експлоатације земљишта пребачени су са
државе на округе. У жељи да убрза посао и лакше нађе компанију која
би водила радове Ђорђевићева влада је одвојила западне од источних
железница. За грађење и експлоатацију железница у западној Србији, у
дужини од 540 километара, понуду влади поднео је 3. фебруара 1898.
године, енглески конзорцијум „Калтроп-Маркус". Указом од 27. априла
1899. године, министар грађевина овлашћен је да потпише уговор о
концесији за грађење и експлоатацију у западној Србији, а која је без
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државних гаранција дата Е. Калтропу и Д. Маркусу из Лондона. По овој
концесији уступљено је грађење и експлоатација следећих железница:
Београд - Обреновац - Лајковац - Ваљево - Косјерић - Пожега; Сталаћ Крушевац - Трстеник - Краљево - Чачак - Пожега - Ужице; Ужице Кремна - Мокра Гора - босанска граница; Ваљево - Осечина - Завлака Лозница - босанска граница; Шабац - Лешница - Лозница и Крагујевац Губеревац - Краљево. Септембра исте године енглеска компанија
известила је српску владу да због Бурског рата, који је потресао
енглеско новчацо тржиште, као и због Ивандањског атентата, који је
шкодио кредиту Србије, није могао бити састављен капитал за изградњу железница, па је почетак радова одложен до маја 1900. године.
Владин утисак је био да овај посао није пропао због Бурског рата и
Ивандањског атентата, већ због концесије која је дата без државне
гаранције, услед чега страни капиталисти нису хтели да улажу новац у
локалне балканске железнице. 45 Трошећи доста новца на војску влада
Владана Ђорђевића није имала сопствених средстава па је морала да
напусти свој амбициозни железнички програм.
Питање разграњавања железница поново је постало актуелно 1902.
године, када је донет Закон о изменама и допунама у закону о грађењу и
експлоатацији железница, који је предвиђао стварање фонда нових
железница путем повећања приреза са 2% на 5% 4 6 Међу пругама које су
грађене из железничког фонда била је и пруга Ваљево - Лајковац Обреновац - Забрежје. Њено трасирање почело је 1903. године, а
грађење је било финансирано из средстава одобреног зајма од Управе
фондова од петнаест милиона динара а настављено после закључења
зајма у износу од 35.000.000 динара. Ради обележавања и израде
дефинитивног плана будућа пруга била је подељена у две секције: прва,
Ваљево - Јабучје са седиштем у Ваљеву и, друга Јабучје - Забрежје са
седиштем у Обреновцу. Обележавање је обављено током 1904/5. године,
а изградња је почела 1906. године. Пруга је била дуга 67,4 километара,
колосек био ширине 0,76 метара, а у саобраћај је пуштена септембра
1908. године. 47
Пругом Ваљево - Забрежје плодна и богата долина Колубаре и
трговачка извозничка места Ваљево, Уб, Лазаревац, Обреновац, из којих
је извожено жито, шљива, свиње, ситна и крупна стока у Аустро-Угарску Савом и Дунавом, нашла су се у повољнијем положају.

45 С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, књига друга (1897-1903), 44-45.
46 С. Јовановић, н.д, 241
47 П. Миленковић, н.д, 121

РЕЗИМЕ
У другој половини 19. века Ваљево се није налазило у повољном
положају у погледу саобраћајних комуникација. Путеви који су од њега
водили ка Београду, Шапцу, Ужицу, Горњем Милановцу и Лозници нису
имали значај државних пугева тако да је њихов квалигет био мали.
Удаљеност од међународних река Саве и Дунава и желез!шце грађене у
смеру север - југ остављали су Ваљево ван важнијих привредних токова.
Крајем 19. века појавиле су се извесне наде да Ваљево добије пругу међутим
до остварења таквих планова дошло је тек 1908. године, чиме је положај
Ваљева на саобраћајној мапи био побољшан, али са знатним закашњењем у
односу на многа друга места.

SUMMARY
In the second half of the 19th century Valjevo did not have a good position concerning
the traffic communications. The road vvhich led from it to Belgrade, Šabac, Užice, Gornji
Milanovac and Loznica did not have the importance of state roads, so that their quality
was very poor. The distance from the international rivers the Sava and the Danube and
the railway built in the direction north-south, put Valjevo aside of important economic
courses. At the end of the 19th century certain hopes appeared that Valjevo could get its
railway, but the plans were not realized until 1908. The position of Valjevo on the traffic
map was improved, but with a certain delay in comparison to many other places.

Видосава Николић-Стојанчевић

ВАЉЕВСКЕ ВОЈНЕ БОЛНИЦЕ
И ЊИХОВ САНИТЕТ1915. ГОДИНЕ
У КЊИЖЕВНИМ ЗАПИСИМА ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА
Као ратни дописник из Војводине, Вељко Петровић је непосредно
пратио судбоносне догађаје на ратиштима Србије 1912. и 1913. Радио је,
потом, у ратној 1914. години, као „ордонанс Моравске дивизије другог
позива", а после пораза аустријске војске на Дрини 1914. године, он је
као „својевољац-Пречанин" (добровољац), био премештен у штаб Дунавске дивизије другог позива, на положајима око Колубаре и Цера. 1
Од тих ратних дана, па до краја његовог уметничког стварања, као и
код других српских књижевника, његових ратних другова, савременика,
остали су да живе упечатљиви догађаји српске историје, кроз ликове
војника, нарочито сељака, људи из народа, ратника и њихових војсковођа. У том мозаику су Ваљево и ваљевски крај који је заволео и уткао у
своја највреднија прозна уметничка остварења. 2
I
Први сусрет са Ваљевом доживео је Вељко Петровић пре слома 1915.
године. Тада је са својом војном јединицом прошао, „готово трчећи",
кроз окужену варош, у мраку, „да би побегли од (окужених) зидова и
кровова, за којима су дотле чезнули војници." Запамтио је како су пре
тога, док „зараза" није опустошила варош, са радошћу пристизали
српски војници „у питома ваљевска села, да би негде пресрећни...
поболи шаторе и ископали земунице на благој коси изнад села Пецке,"
где су „биваковали међу воћкама и жбуњем, на трави и маховини... под
кишама и ветровима, у сенкама облака... изнад планина..." После тога;
„када су српски војници сломили Поћорека и протерали аустријанце
преко Дрине", у првом маршу кроз Ваљево, варош је опустела и замрла,
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већ је „ударала на прљавштину, на болештине... на хиљаде напуштених
људских телеса". 3
Други сусрет биће пред слом 1915. и при повлачењу српске војске у
избеглиштво, када је Ваљево „било већ прездравило", он се баш тада
изненада разболео. Одвели су га у Ваљево, у војну болницу, смештену у
„Великој Гимназији". Ту и започињу сусрети Вељка Петровића са
српским војним лекарима, болничарима, заробљеничким аустријским
лекарима и лекарским особљем, и уопште са српским војним санитетом
у ваљевским болницама.
У записима из тих дана Вељко Петровић је оставио низ аутентичних
и занимљивих података о првим српским војним лекарима и српском
војном санитетском особљу, о великим жртвама које су поднели у
данима наглог избијања епидемије „тифусне грознице", коју су пренели, са ратишта, међу српске војнике и становништво, аустријски
заробљеници. 4
У првој болници у којој је био смештен (Великој Гимназији) у
Ваљеву, „изненадио га је његов добри и весели друг из пештанских
времена", др Пешић, који се „предао одмах у битци на Церу, код Беле
Цркве." 5 Др Пешић је Вељка неговао и излечио, уз труд својих колега
лекара, апотекара и болничара, а потом га упутио даље на боловање и
опоравак.
У другој војној болници у Ваљеву, „у Касарни 5. и 17. пешадијског
пука", према записима Вељка Петровића, др Николић и његова екипа
болничара и лекарских помоћника лечили су Вељкове саборце, војнике
и официре. Др Николић је неуморно прихватао рањенике са ратишта и
становништво вароши и околине, оболеле „од пегавца".
Тек у избеглиштву на Крфу Вељко Петровић је дао детаљне записе о
српској војној болници „Окружни суд" у Ваљеву, стању тадашњег
санитета у ваљевским војним болницама и општој ситуацији у вароши
после повлачења аустријских заробљеника из Ваљева. Према казивањима самог др Андре Ђуровића, он је био преузео ту ваљевску болницу од
четворице аустријских заробљеника: једног пуковника доктора, др
Бигмајера, поручника др Чаки-а и једног помоћног лекара, „пештанских ђака". Остало болничко особље чинили су и неки болничари,
аустријски заробљеници, двојица медицинара „Бечлија", пореклом из
бечког „Штата", по имену Ханс Бергер фон Хулден, син саветника
бечког „Хофрата", и Леополд фон Курмајер, син чувеног бечког лекара
Курмајера, управника бечке клинике за унутрашње болести. Ова четворица су обавестила доктора Ђуровића о војном аустијском „распису" на
основу кога су по наредби своје претпостављене команде остали да, као
лекари, у смислу Женевске конвенције, предају њему дужност и да

3
4
5

Исто, 94, 220,233.
Д р Д. Дивљановић: Пегави тифус у Србији. Зборник радова Историјског института
САНУ бр.4, Београд 1986, стр. 95.
Вељко Петровић, књ.З, Пред слом 1915, стр. 8.

задрже своје сабље, а да по „свршеном задатку", када и последњи њихов
болесник и рањеник прездрави, или умре, треба да буду враћени у
њихову отаџбину. 6 Доктор Ђуровић им је, како је рекао Вељко, „сабље
оставио, а на последње је одговорио да о томе нема никакво наређење",
на шта су се они „држали круто и званично. Бечлије, медицинари, били
су „усплахирени, готово уплашени", и кад их је доктор Ђуровић
запитао бечким дијалектом (швапским, немачким), да ли су они можда
бечки ђаци, „они су у један глас" то, готово фамилијарно, пријатељски
и колегијално, потврдили, док су двојица лекара и даље остала „непомична", службено хладна, незаинтересована.
Одмах по преузимању војне болнице (Окружни суд) доктор Ђуровић
је наредио „велико чишћење", саставио „дневни ред" болнице, поделио
дужности и завео строгу дисциплину. „Пештански" лекари-заробљеници радили су „савесно и неуморно". Њихових, аустријских рањеника и
болесника-заробљеника било је затечено око пет стотина, а придолазили су и „наши" српски воници. Доктор Ђуровић је имао само двојицу из
српског санитета: доктора Каленића и „старог медицинара Рају", који
су много радили. Ни трећег дана рада болесници нису могли да буду
издељени и одвојени на „српске и швапске собе". Неколико српских
болесника морало је да буде смештено „у њихове (швапске) собе", због
чега је међу болесницима-војницима долазило до свађе.
Општу атмосферу, опрему и хигијенско стање у овој ваљевској
болници, усред новог таласа кужне епидемије, Вељко Петровић је
записао према казивањима доктора Ђуровића: „И крај највеће амбиције
пештанских лекара да што већу пажњу и труд уложе у лечење и негу
српских болесника-војника...нису наши никако хтели да их Швабе
лече." Доктор Чаки и доктор Бигмајер тужили су се доктору Ђуровићу
„са индигнацијом...на псовке...посуђе...којима их гађају" наши војници
из постеље, кад им приђу да их прегледају. Уз примедбу да они „псовке
и позиве на обеде" на српском разумеју, доктор Ђуровић им је
одговорио да српски војници, истина „грубо псују", али не убијају, као
њихови, бајонетом жене и децу. И поред ових мањих неспоразума,
доктор Ђуровић је одао поштовање њиховом раду и труду који су
улагали у свакодневним „визитама" болничким одељењима.
Као службеник аустријске болничке администрације, поред наведеног аустријског санитетског особља, у истој болници, налазио се
санитетски „цукфирер Карло", описан као „педантан швапски војник са
вилхемовским брцима". Од лекара, уз напред наведене аустријске
заробљенике, затечен је на болничким одељењима и један Чех, „доктор
Јан, који у говору пева и навија на неки међусловенски језик", и који је
увек „дежуран у чешкој сали", а уз њега још и доктор Збишка, Пољак. Са
овима се доктор Ђуровић тешко споразумевао, јер није имао тумача, а са
6
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њима, као Словенима, није хтео „у принципу" да разговара на немачком, туђинском, непријатељском језику.
Доктор Ђуровић је навео и неке податке на који су начин пештански
лекари постављали дијагнозу „пегавог тифуса": осим контроле пулса и
температуре, за њих је битно било „окретање дланова и преглед груди
болесника", где су се најпре „појављивале румене пеге", као сигуран
знак оболења. О томе како је епидемија нагло избијала, десеткујући не
само војнике и цивиле у вароши и болницама, нагло је угрожавала и
односила животе војног санитетског особља, Вељко Петровић је записао, по казивању доктора Ђуровића, трагичне ситуације у војној болници у Окружном суду: ...„Уочи нове 1915. године...те ноћи...свом силином
је избила пошаст...неколико болничара ми падоше, и са положаја
довлачили су болеснике. Ја се нисам бојао", казивао је доктор Ђуровић
Вељку, „прележао сам био болест у Турском рату (1912.), јурнуо сам од
собе до собе", а са њим су исто чинили и остали лекари и болничари,...
и доктор Чаки...Бигмајер...али је сваким часом све више било болесника
а све мање оних који извршавају моје наредбе...Сутрадан...на Нову
Годину (1915.) стање у граду и у болници било је још ужасније.
Ваљевчани се затворише у домове. Сви прозори застрти, капије закључане..., по тротоару, по улици мували су се, тетурали и лежали
болесни војници, неки улазили, црвених образа и излуђених погледа у
дворишта и скакали у бунаре; неки су, побегавши из болнице, у
кошуљама или голи, наги, испружених руку, ишли, ишли - некуда,
тражећи ваљда воде, бежећи од огња који је буктао у њима и разгарао
бедна њихова тела. Поједини храбри војници хватали су болесне за
руке и водили у болницу, али - ко ће их тамо примити, ко задржати, ко
лечити?"... За то време код др Ђуровића је већ пао и др Чаки, помоћник
Раја изнурен, а др Ђуровић, са двојицом преосталих бечких медицинара
и три болничара, стално извлачи „мртваце испод кревета, из нужника,
из кладенца, из ћошкова у дворишту, иза бачви",... да би сутрадан др
Ђуровић „остао сам са неколико војника..." У болници и око ње „све се
ускомешало и испретурало. Стражари нису могли да издрже на местима, болесници су лутали по собама и ходницима, сударали се и падали,
и ваљали. Прозоре су проваљивали и скакали у двориште, у снег.
Војници су скупљали лешине, хватали избезумљене грозничаве, а ја и
добри Војтехка, апотекар, сами, обилазимо лекаре и болничаре, колико
је снаге и нама достајало. Једино што сам могао - везивали смо их за
постеље да не ђипну. Али ни у томе нисам успео. Шести дан ујутру
медицинара Бергера и Курмајера није било у постељи. У соби је било
све испретурано...прозор...разбијен и проваљен,...соба...пуна снега...видео сам доле хрпу...у несвесном загрљају...у безумљу страшне огњице" све што је било од њих остало.
Ову тешку драму носио је др Ђуровић у себи кроз сва беспућа и
страхоте повлачења са војском преко Албаније, све до Крфа, када је из
себе у казивањима Вељку Петровићу, излио сву тежину и драму у којој
је оставио Ваљево и народ ваљевског краја у 1915. години. Тако је

сачуван овај аутентични запис о војној болници „Окружни суд" у
Ваљеву 1915.
Вељко Петровић је дао и неколико краћих записа о др Сими
Марковићу у „Војној болници" у Ваљеву. За њега каже да је „издржао
све ратове, прележао све могуће тифусе, радио по превијалиштима и
болницама и вратио се у Србију с војском, здрав, чио и поносан." 7
Из записа разговора са доктором Симом Марковићем, Вељко Петровић је пружио и нешто података о доктору Јоци Стричевићу из Ваљева,
пореклом из „пречанске породице". Био је један од оних који није хтео
да буде заробљен као аустријски официр, него се „заиста хотимице
предао српској војсци...када су Аустријанци на Церу почели наврат-нанос да се повлаче". Он се „пред евакуацију свога превијалишта сакрио у
једну јаругу код Беле Цркве, и ту је дочекао српску војску, одмах се
пријавио на дужност. Примио је после команду над Другом војном
болницом у Ваљеву, где га је затекао и доктор Сима Марковић.
О доктору Јоци Стричевићу саопштио је доктор Сима Марковић да
је „био човек тих, краткоречив, скроман, вредан..." Умро је трагично и
достојанственом смрћу од пегавца у Ваљеву, у првом налету заразе,
„крајем 1914. године", „у зиму", издахнувши на Марковићевим рукама.
Када је умро, доктор Марковић му је „обележио гроб каменим крстом,
јер је знао да ће породици бити драго", и да из његових уста треба да
чују појединости „о последњим славним данима и његовом стојичком
држању до последњег часа." 8
У записима Вељка Петровића налазимо, осим података о ваљевским
војним болницама и њиховим лекарима, и нешто о активностима
лекара војних амбулантних, „пољских болница" на ратиштима. Такав је
и запис о доктору Милутину Перишићу, санитетском мајору Моравске
дивизије првог позива на положајима на Церу. За њега Вељко наводи да
је „по три дана на ногама... просто обезнањен... од тог свог страшног
касапског посла", без одмора, без престанка „оперисо и превијао ране
рањеницима доношеним непрестано њему под шатор, ношених са
простране ливаде испод Липолиста", и српских и аустријских, наизменично. Његов тадашњи колега био је доктор Каленић.
II
Осим о болесницима, војницима-рањеницима, лекарима и санитетском особљу, у записима Вељка Петровића налазимо доста и литерарних радова о томе како се и на који начин преносила епидемија пегавца
међу војницима обе војске (и српске и аустријске, која је и пренела у
Србију ову заразу), и по селима ваљевске околине. Нарочито су
драматични описи призора у „окуженој вароши" Ваљеву. О својој
болести, „зарази", Вељко је записао начин на који је, вероватно, био
инфициран, и каже: „...Ишао сам послом до Причевића оним малим
7
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вагонетима чије је шине повлачио наш инжењеријски полубатаљон
ради довоза хране на фронт... И ваљда се заразих ту у друмској механи
(испод Медведника)...где и кава мирише на шљивовицу, и куда силазе
војници из две дивизије и сви сељаци из Каменице и Става...
О збрињавању српских рањеника и болесника са бојишта, о односу
санитетског војног особља према њима и њиховим породицама, које су
им доносиле понуде, поклоне, па чак и „крофне,...торте и све што је
војнику драго и важно", Вељко је посветио доста пажње у својим
записима. Такође је запажао и све што је преживљавала војска, заједно
са њом и он, у повлачењу кроз окужено Ваљево, у стрепњи од
непријатеља и болештине, „у нездравој зими" која се припремала „да
прихвати пегавац из пуних аустријских болница, и сву студен и
блато...и црне слутње ратног стања..." Прошао је са својим саборцима
кроз сву прљавштину, „смрад и гад...који су се још с краја Пауна...осећали... као непојмљиви кужни задах".
ЗАКЉУЧАК
Овим се завршава ово кратко излагање о записима Вељка Петровића
из времена у коме су ваљевске војне болнице и санитет одиграли
хуману и велику улогу у спасавању војске и народа од велике и страшне
пошасти и њених последица, које су овде имале највеће размере, у
односу на суседне европске државе.
Премда су подаци које налазимо у ратним причама и белешкама
Вељка Петровића из 1914/15. године, релативно оскудна и узгредна
литерарна сведочења о стању и улози војних болница и војног санитета
у Ваљеву тих ратних година и дана, када се историјска драма Србије
одигравала пред очима српског народа и Европе, ови записи се могу
сматрати уједно и аутентичним ратним извештајима једног од наших
првих ратних извештача у првом светском рату, у наведеним примерима са подручја Колубаре и Цера. О свему је Вељко Петровић говорио и
као учесник борац, епидемијом захваћен, међу бројним војницима и
болесницима ваљевских војних болница.
Оцењујући своје књижевне доприносе у кратким причама, па и у
овим ратним причама из 1915. године, Вељко Петровић је на једном
месту дао најпотпунију оцену њихове вредности: „Текстови у овој
књизи (из збирке приповедака) само су један део мојих списа у прози,
чије би теме биле тек изузетно у тешњој вези са књижевношћу и
уметношћу. Осим извесних литерарних, могло би се рећи поетских
састава у прози, овамо спада и моја дугогодишња новинарска и публицистичка делатност. То је све исувише озбиљно, а добрим делом и
сувише пригодно... везано за прелазне догађаје... Можда ће тај део...
помоћи да данашњи читалац присније схвати атмосферу, дух времена,
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начин живота оних наших људи и оних дана о којима се у овим
књигама прича." 10
Не би требало пропустити прилику да у овом осврту не поменемо и
то да је Вељко Петровић, још као млад и надарен ратни извештач са
бојишта у Србији у балканским ратовима 1912-1913. године, посебно
обраћао пажњу на стање српског војног санитета, његову организованост и ефикасност, нарочито у збрињавању српских рањеника са
тешких бојишта. Тада је почео и да уочава однос српског народа према
својој војсци, и односе српске интелигенције у војсци, и сељака-војника.

РЕЗИМЕ
Кад је реч о ратним догађајима 1915, чије је поприште било Ваљево и
ваљевски крај, не би требало заборавити на нашег великана савремене
прозне књижевности, Вељка Петровића. Он је Ваљеву и ваљевском крају дао
свој допринос, као „својевољац-Пречанин", ратни војни репортер, војник-борац Дринске дивизије другог позива. И као војник, оболео у ваљевској
„пошасти", од тифусне грознице, лечен је у ваљевским војним болницама и
као излечен, са српском војском прешао „албанску голготу", носећи у себи
сећања на „Пецку, Ставе, Бастав и Церову", на одступања са српском војском
крупањским друмом. До краја живота у својим делима оживљавао је сећања
на ваљевски крај, његова питома села и становништво у време рата и велике
„заразе", у којој је ваљевски војни санитет пожртвовано прихватао и лечио
рањенике са ратишта, водећи у тим данима и борбу против кужне епидемије
у војсци и међу цивилним ваљевским становницима.
Овим прилогом подсетили смо само на онај део књижевног стваралаштва
Вељка Петровића, који је остао његова доживотна уметничка преокупација.
SUMMARY
When we mention the events in 1915, whose scene of action was Valjevo and its
region, we should not forget a master of modern prosaic literature Veljko Petrović. He
gave his contribution to Valjevo and its region as a "volunteer - from the other side of the
border"; he was also a war army reporter, soldier - fighter in the Drina division, of the
second summons. As a soldier, he was affected by an epidemic in Valjevo - typhoid fever
and he was cured in Valjevo military hospitals. When he was cured he took part in the
"Albanian golgotha" together with the Serbian army, carrying in himself the memories of
"Pecka, Stave, Bastav and Cerova", of the retreat with Serbian army along the road to
Krupanj. Until the end of his life he refreshened the memories of Valjevo region, its lovely
villages and people during the war and big "epidemic" when medical corps in Valjevo
accepted devotedly and cured the wounded from the battle - field, in those days also
fighting against the infectious epidemic in the army and among the civilians in Valjevo.
This supplement reminded us only of that part of the literary opus of Veljko Petrović,
which remained his life-long artistic preoccupation.
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Милорад Радојчић

РАДНИЧКА ДЕЧЈА ГРУПА „БУДУЋНОСТ" ВАЉЕВО
Претходних година у локалној штампи и другим публикацијама
више пута писано је о настанку и раду Радничке дечје групе „Будућност" из Ваљева, која је у дужем периоду имала сопствену колонију
на Дивчибарама и развијала живу и богату активност. У већини тих
текстова понављају се добро познате чињенице и нема потпунијег
сагледавања гледишта разноврсних деловања ове занимљиве институције. Из појединих написа може се стећи и погрешан утисак да је она
била прва а, можда, и једина ове врсте не само на овим просторима већ
и шире. Такође, има се утисак да је до њеног оснивања дошло спонтано,
и л и иницијативом појединаца, односно ужих група житеља овог града.
Пошто настанак, постојање и рад Радничке дечје групе „Будућност"
из Ваљева завређује већу пажњу из више разлога, обављена су одређена
истраживања по архивима у Београду и Ваљеву и Народном музеју у
Ваљеву, консултована литература, остварен увид у поједине текстове
објављене по разним листовима и часописима, а обављени су и разговори са више учесника дечијих колонија на Дивчибарама, било да су тамо
боравили као васпитачи или васпитаници. Такође, консултовани су и
поједини савременици тих збивања. Захваљујући предузетим мерама и
радњама дошло се и до нових сазнања па се надамо да ће и она
допринети да се употпуни слика о овој организацији. Међутим, остало
је још неких неразјашњених питања па овај рад треба прихватити само
као прилог изучавању Радничке дечје групе „Будућност" из Ваљева.
Први кораци
Зна се да се напредни раднички покрет у земљама бивше Југославије
почео развијати још од Прве интернационале и Париске комуне, да би
до 1914. године у свим крајевима, сем Црне Горе, биле створене
социјалдемократске странке и удружења. Убрзо се увидела и нужност
постојања посебних форми окупљања и васпитања радничког подмлатка који треба да настави борбу за остварење својих циљева. По узору на
дечје организације које су почетком XX века деловале при немачкој,
француској и неким другим социјалистичким партијама западне Евро-

пе, „Радничке новине", орган Социјалдемократске партије Србије, у
броју од 2. фебруара 1910, истичу неопходност организованог рада са
радничком децом. Полазећи од тога, током 1910, прво при партијској
организацији у Београду, а затим у још неким местима Србије, долази
до оснивања женских секција „Будућност", са циљем да се упуте мајке
раднице „у правилно неговање и подизање деце, која ће се још у
породици од малих ногу васпитавати у социјалистичком духу". 1
Убрзо, потом, на иницијативу Српске социјалдемократске партије и
Секретаријата жена социјадемократа у Социјалистичком народном
дому на Славији у Београду, 20. октобра 1913, основана је прва Дечја
група „Будућност". 2 У њу су примана деца од 6 до 12 година старости,
коју је требало збринути док су им родитељи на послу и који би учили
да поштују рад и да воле „сву децу у свету чији родитељи живе од
зараде за свој тежак рад".
У листу „Једнакост" 3 постојала је стална рубрика под називом
„Будућност", која је била намењена деци. За њу су писали многи
учитељи, песници и уметници, желећи да својим текстовима допринесу
забави и васпитању најмлађих. Већ у јулу 1914. Дечја група „Будућност"
из Београда објавила је и своју прву књигу намењену радничкој деци.
Од ње је остварена двострука корист: а) постала је приручник за
социјалистичко васпитање најмлађих и б) остварен је значајан приход
од продатих књига, који је уложен у „Борбину касицу" за помоћ
сиромашним члановима. 4 За време ослободилачких ратова од 1912. до
1918. просторије Дечје групе „Будућност" у Београду биле су затворене,
а њен рад замро.
И КПЈ значајну пажњу поклања деци
После завршетка I светског рата долази до убрзаног обнављања
радничког покрета и код нас. На конгресу уједињења социјалистичких
партија и група, одржаном од 20. до 23. априла 1919. у Београду,
створена је Социјалистичка радничка партија Југославије (комуниста),
која је, потом, одлучила да се рад на организовању и васпитању
радничког подмлатка повери њеној Женској секцији, која је то радила
организовањем дечјих група „Будућност" и издавањем истоименог
дечјег листа, од фебруара 1920.5 Већ у мају 1919. обнавља се рад Дечје
групе „Будућност" у Београду, која развија богату активност и има више
запажених јавних наступа.
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Дечји забавно-поучни лист „Будућност", под уредништвом др Драгутина Владисављавића, на почетку излази два пута месечно у тиражу
од пет хиљада примерака. У њему су објављивани оригинални и
преведени текстови многих напредних људи на разноврсне теме, па и
познатих пролетерских песника: Косте Абрашевића, Љубице Ивошевић-Димитров, Марка Шарчевића, Видосава Трепчанина, Милана
Несторовића, Немира Осмог итд. Није сувишно подсетити да је постојала и Библиотека „Будућност", која је објављивала „све ново, прогресивно до чега се тада у Европи дошло". Уредник је Милош Б. Јанковић.
По угледу на београдску долази до оснивања више нових група у
земљи. Познато је да су у марту 1920. ове групе постојале у Сарајеву,
Мостару, Пироту, Нишу, Неготину, Прокупљу и Битољу. У неколико
наредних месеци основане су и у Чачку, Смедереву, Славонској
Пожеги, Вуковару, Осијеку, Дервенти, Горњем Милановцу, Приједору,
Смедеревској Паланци и Винковцима. 6
На Другом конгресу Социјалистичке радничке партије Југославије
(комуниста), одржаном од 20. до 25. јула 1920. у Вуковару, поред осталих
докумената усвојена је и посебна Резолуција о организовању рада у
дечјој групи „Будућност". Сматрало се да је дошао тренутак да се
обрати већа пажња на васпитање предшколске и школске деце, код које
треба да се развија разум за схватање околности које их окружују. 7
У усвојеној резолуцији, поред осталог, стоји: „Ради тога Конгреса
ставља у дужност свим организацијама, где би најмање 20 деце, који би
могле да створе групе, да се тој деци стави на расположење локал
потребан за рад и са свим средствима за осигурање овог рада". 8
Убрзо после тога долази до значајнијег ширења и интензивнијег
ангажовања дечијих група „Будућност". Међутим, „Обзнаном", објављеној у ноћи између 29. и 30. децембра 1920, поред Комунистичке партије
Југославије, забрањена је и сва комунистичка штампа и пропаганда.
Њ о м је угушен и рад дечијих група „Будућност" и истоименог листа.
Али, већ после трогодишње паузе поново се појављују организације и
лист „Будућност". Немамо података да ли је у том периоду у Ваљеву и
околини постојала Дечја група „Будућност", али имамо сазнања да је
било покушаја њеног оснивања.
Оснивање ваљевске групе
Поводом познате светске економске кризе долази и до поновног
оживљавања рада напредног радничког покрета у ваљевском крају. У
мноштву активности на плану окупљања радника и побољшања њиховог лсивотног стандарда размишља се и о раду са њиховом децом. Како
огромна већина њих није могла своју децу слати ни на летовање, ни на
6
7

Драгослав Огњановић: Дечје групе „Будућност" - почетак организованог васпитања
најмлађих- „Просветни преглед", Београд, бр. 21, од 4.06.1969, стр. 5.
Извори за историју СКЈ: Други (Вуковарски) конгрес КПЈ, Београд, 1983, стр. 143.

8

Историјски архив КГ1Ј, том II, Београд, 1950, стр. 52.

Прва група Дечје колоније „Дивчибаре", 1934. године

зимовање, она су и у време ферија остајала у својим приземним
кућицама, на прашњавим и загушљивим улицама и оптерећена разним
бригама.
Преко међуструковног синдикалног одбора, у пролеће 1934, при
Уједињеној радничкој уметничкој групи „Абрашевић" у Ваљеву, почело је окупљање радничке деце с циљем да им се омогући летовање.
Одмах потом образована је Дечја колонија „Дивчибаре", која је следеће
године променила име у Дечју групу „Будућност". 9 Према другом
извору, Дечја група „Будућност" формирана је у лето 1936.10
Да би се прокламовани циљ остварио, на Дивчибарама су закупљене
две приватне куће и неке оближње колибе. 11 У њих су редовно
упућивана деца из сиромашних радничких породица. Обично је то
рађено за време летњих ферија, у две групе по тридесетак дечака и
девојчица. У овој познатој ваздушној бањи они су проводили на
летовању и опоравку и до месец дана. Одабирање је, углавном обављао
др Милош Миша Пантић, који је вршио и детаљан преглед заинтересоване деце и утврђивао приоритете за упућивање на опоравак.
Да би се организовао одлазак прве групе на Дивчибаре, др Миодраг
Драган Јовановић, зубни лекар и члан КПЈ из Ваљева, понудио је двема

9

Зоран Јоксимовић: Шездесет црвених година - Хроника КУД „Абрашевић" 1905-1965,
Гласник Историјског архива у Ваљеву, бр. 4/5, стр. 99.

10 Зоран Јоксимовић: Револуционарни раднички покрет у ваљевском крају 1919-1941,
Ваљево, 1981, стр. 235.
11 Милан Трипковић: Ваљево 1900-1941, Ваљево, 1980, стр. 179.

женама да им бесплатно прави зубе, а да оне прикупљају новчане
прилоге за летовање радничке деце. Врло брзо оне су успеле да прикупе
18.000 динара, а индустријалац Пера Петковић дао је свој камион да се
та деца превезу без икакве накнаде. Већ у првој групи била су 22 детета,
а смештена су у ужичке колибе. Пошто су за недељу дана остали без
динара, одлучено је да деца припреме и одрже приредбу и тако обезбеде
додатна финансијска средства. Петнаест дана касније примљена је нова
група од 23 детета. 12
За кратко време ова институција је остварила солидне резултате и
скренула пажњу шире јавности на себе, те је одлучено да се настави са
упућивањем деце на Дивчибаре.
Прво организовано летовање радничке деце из Ваљева и у финансијском погледу било је успешно, јер је преостало 3600 динара. Тим
поводом др Миодраг Драган Јовановић успоставио је директну везу са
Милованом Ђиласом и Ђоком Павловићем, секретаром партијске ћелије ПТТ радника из Београда, и настојао да за овај начин летовања
радничке деце на Дивчибарама заинтересује и Централни хигијенски
завод у Београду. Пошто им се идеја допала, тај завод је оформио своје
летовалиште у околини Косјерића, а за његове инструкторе ангажовани су познати комунисти Јожа Барух и Дара Павловић.
Дечји дом на Дивчибарама
Већ следеће, а поготову наредних година, значајно је порасло
интересовање радничке па и друге деце за летовање на Дивчибарама.
Пошто закупљени простор није имао основних хигијенских услова, а
постао је и претесан, Месни међуструковни одбор УРС-ових синдиката
покренуо је акцију за подизање Дечјег дома на овој планини. Под
организованим и упорним притиском радничког покрета Ваљева, Радничка комора је из својих средстава купила 1,80 ха земље на Дивчибарама, на коме треба подићи тај дом. Поред тога, обећала је да ће на сваки
динар који дају ваљевски радници, дати два. Отуда је у Ваљеву и
околини организована широка акција прикупљања добровољних прилога у новцу, грађевинским материјалима, храни и слично. Поред
појединачних дародаваца својим прилозима учествовали су и Ваљевска
општина, Удружење Ваљеваца у Београду, Занатска задруга, Ваљевска
штедионица, Ваљевска задруга, чиновници Хипотекарне банке и др. 1 3
Према неким подацима, Централни хигијенски завод из Београда
наменски је дао 500.000 динара за изградњу тог дома и подизање пумпе
за воду испред њега. 14 Међутим, има и оних који тврде да су та средства
дата само као кредит.
Захваљујући прикупљеним финансијским и другим средствима, а уз
изузетно ангажовање чланова синдикалне подружнице грађевинских
12 Народни музеј Ваљево, Збирка докумената о КУД „Абрашевић - СП 374/А
13 Архив ЦК СКЈ, Фонд МГ1733, Казивање савременика
14 Народни мизеј Ваљево, Збирка докумената о КУД „Абрашевић" - СП 374/А

радника из Ваљева, до јула 1938. на Дивчибарама је подигнута зграда
дечјег дома. Тиме су створени много повољнији услови не само за
летовање на овој планинској лепотици, већ и за свестранији и организованији рад са децом која овде буду летовала. А шта је то значило за
радничку децу, доста говори ова изјава познатог ваљевског историчара
Милорада Митрашиновића, 15 који је и сам повремено учествовао у раду
те групе: „Познато је да, су у то време Дивчибаре биле доступне само
једној групи имућних људи, који су тамо имали своје виле и викендице.
Да није било ове групе, радничка деца не би имали прилике ни да виде
Дивчибаре, а камоли да се на њима одмарају и уживају. Поред уживања
у чарима природе тамо смо имали могућности да доста тога чујемо,
видимо и научимо. Ја сам тамо доживео и свој први јавни наступ играо сам лекара у једном скечу. Мада сви нисмо имали ни посебне
лежаје (ја сам на пример спавао са Марком Марковићем, касније
берберином у Градцу), било нам је лепо."

Дечјидом

на

Дивчибарама

Према сачуваној фотографији, а пре свега једној репортажи објављеној у часопису „Жена данас", 16 у могућности смо да вам опишемо како
је тај дом изгледао. Најпре, ево шта је непознати репортер забележио у
поменутом часопису:

15 Казивање аутору, 9. фебруара 1996. године.
16 "Жена данас", Београд, 1938, бр. 16.

„Али нас овај пут највише интересује Дечји дом „Будућност" о коме
смо већ чули у Ваљеву. Распитујемо се где је то, сви знају за Дечји дом,
јер је то најпознатија установа на Дивчибарама и показују нам пут. На
један километар од центра, преко брежуљака указује нам се прво црвени
кров Дома, а одмах затим чујемо грају деце. Ту смо. Пред нама је повећа
приземна зграда, са сутереном и још недовршеном мансардом. Зграда
је лепа, опкољена боровима издвојена потпуно од осталог насеља и
живи својим сопсхвеним животом. У приземљу је кухиња, ту се спрема
ручак, све је чисто, три жене у белим кецељама запослене су и немају
времена за разговор.
Улазимо уз високе степенице у главни део зграде, који се састоји из
три пространа одељења. Прво је трпезарија, са дугим столовима и
клупама. У једном углу полица са апотеком и дечјом књижницом. Из
трпезарије воде двоја врата у спаваће собе, једну мушку, другу женску.
У собама велики прозори, са стране два реда нових дечјих постеља, са
чистим покривачима и сламњачама. Свака соба има свог редара, то су
деца која се свакодневно смењују. Она се старају о чистоћи, уредности и
здрављу. На вратима су излепљени картони, где су исписана имена
становника. Види се постоји добра организација. Са стране су на једној
црвеној табли имена редара и датум када они врше дужност.
На видном месту у трпезарији обешен је велики картон сав излепљен мањим натписима. На врху у заглављу стоји „Будућност - зидне
новине". То привлачи нашу пажњу. Има ту интересантних чланчића.
Деца износе своја запажања, критике, предлоге. Заступљен је стрип,
ребуси, спортска рубрика. Здравко Игњатовић, једини Београђанин у
групи, пише о недостатку дисциплине и реда у Дому. „Сви нас
посетиоци хвале али ми не треба тиме да се заваравамо. Има много
грешака у нашем раду." Била је то отворена и преоштра самокритика,
која је требала да мотивише и мобилише на нове радне и све друге
успехе".
Најзаслужнији су Миљко Кораћ и др Пантић
За кратко време дечја колонија на Дивчибарама показала је изузетно
добре резултате, пре свега за здравље деце па се доста прочула и
афирмисала као значајна дечја установа. То је и разумљиво ако се зна да
су та слабуњава деца проводила доста времена на свежем планинском
сунцу, у игри и шетњи, уз солидну храну и брижне васпитаче. Не само
да су 'ce опорављала у физичком и здравственом смислу, већ су и у
васпитном погледу много тога видела, чула и научила. Нарочито је
доста урађено на ставању хигијенских и културних навика. Лекарским
прегледима који су вршени пре одласка и после повратка са летовања,
установљавано је да је свако дете добијало просечно у тежини по два
килограма, да се малокрвност смањује те тако опорављена деца постају
отпорнија према разним болестима.
17 "Глас Ваљева", Ваљево, бр. 6, од 1. јула 1940. године.

Према писању др Жарка Јоваиовића, 18 на иницијативу КПЈ, дечја
колонија на Дивчибарама прерасла је у Дечју групу „Будућност", као
подмладак Секције уједињене Радничке уметничке групе „Абрашевић".
У њој су, поред деце радника, почела да се окупљају и деца сиромашнијих занатлија. Тако се и она сврставају у армију дечјих група „Будућност", које су основане на овим просторима пре шездесетак година.
Радом Дечје групе „Будућност" у Ваљеву годинама успешно руководи управа сачињена од 12 грађана. У њој је било доста чланова КПЈ,
УРС-ових синдиката и управе КУД „Абрашевић", 19 који су давали
значајан допринос васпитању, здравственом и културном одгоју деце,
стварајући од њих будуће напредне омладинце - револуционаре. Управу Дечје групе „Будућност" у дужем периоду сачињавали су: Миљко
Кораћ, Милош Милановић, Живорад Стефановић, др Милош Пантић,
Божа Божић, Веселин Антонијевић, Споменка Ристивојевић, Алекса
Нешковић, Вида Миливојевић, Илија С. Илић, Димитрије Параментић
и Мирко Дуковић. 20
Познато је да је од оснивања ове групе па све до своје смрти њен
председник био Миљко Кораћ (1885, Расна Пожега - Ваљево, 1938),
познати ваљевски трговац, истакнути активиста напредног радничког
покрета, делегат Вуковарског конгреса КПЈ, потом лидер Социјалистичке партије у ваљевском крају, сарадник више листова и часописа,
који је убијен на дан парламентарних избора, 11. децембра 1938. Доста
је материјално и на други начин помагао рад ове групе, а њему
припадају и велике заслуге за подизање Дечјег дома на Дивчибарама.
Због свега тога био је изузетно цењен и поштован, о чему сведочи и
масовно учешће припадника ове групе у његовој погребној поворци и
на сахрани.
Ништа мање заслуга за успешан рад ове групе има и њен вишегод и ш њ и секретар - др Милош Миша Пантић (Кличевац, Ваљево, 1904 1942, Лим), познати лекар и хуманиста, неуморни активиста у напредном омладинском, студентском, синдикалном и партијском окружном
комитету КПЈ за Ваљево и један од организатора устанка у ваљевском
крају. Поред обављања организационо-административних послова он је
у групи деловао и као здравствени и политички радник. По некима био
је „катица за све".
Дужност благајника најдуже је обављао Живорад Стефановић, кројачки радник, члан КУД „Абрашевић" у Ваљеву и Социјалистичке
партије Југославије. Пошто је крајем 1938. у Ваљеву образован и
режимски синдикат - Југорас он му прилази, па је пред II светски рат и
водио његову пословницу у Ваљеву.

18 Др Жарко Јовановић: Црвена позорница „Абрашевића", Београд, 1988, стр. 272.
19 Народни мизеј Ваљево, Фонд МГ - Сава Радовановић: Рад Дечје групе „Будућност".
20 Група аутора: Заиатство у ваљевском крају и друге привредне делатности, Ваљево,
1986, стр. 183,184.

Демја самоуправа
Наравно, не сме се занемарити ни допринос осталих чланова управе
ове групе. Међутим, посебно је значајно подсетити да се у овој групи
јављају и први знаци дечје самоуправе. Зна се да је у оквиру ње деловао
координациони одбор састављен од деце, а који су, углавном, сачињавали: Станица Цака Миливојевић, Бошко Ђерић, Јованка Илић и Jlena
Радмиловић. 21 Појединци сматрају да то није био посебан орган, већ
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дечји део управе ове групе. Други опет тврде да је он био најмеродавниј и за све. Многи проблеми из свакодневног живота овог дечјег колектива решавани су заједно са децом која не само да су бринула о реду,
чиштоћи и забави већ су учествовала и у многим другим пословима.
Постојали су разни одбори, секције и други облици деловања. Познато
је да су постојали и успешно радили: Одбор за улепшавање Дома и
околине, Здравствени одбор, Културни одбор, Спортска секција, Редакциони одбор за зидне новине... Скоро да није било ни једног детета које
није било укључено у рад неког одбора или секције. Свако је имао своју
улогу-дужност и одговорност. Свако се лично изјашњавао и слободно
опредељивао у којем ће одбору или секцији радити, сходно своме
знању, интересовању и способности.
Повремено су одржаване и скупштине Дечје групе „Будућност",
тачно према правилнику. Председник је руководио седницом, секретар

21 Милорад Радојчић: Комунистичко гнездо у планини, ревија „Нарцис", Ваљево, бр. 19,
о д 30. децембра 1986. године, стр. 13.

водио записник, знао се и дневни ред. Васпитачи су били присутни, али
су се ретко мешали у њихове послове. Интервенисали су само у случају
бурније дискусије, или ако је требало исправити неку грешку. Према
писању репортера часописа „Жена данас", који је присуствовао једној
таквој седници Скупштине: говорници су се ређали, износили предлоге, дискутовали и гласали.
Издаване су редовно зидне новине које су деца сама припремала и
уређивала, уз минималну помоћ васпитача. Постојао је и дечји суд који
је разматрао грешке које су починили чланови групе и одлучивао о
њима. Од спортских игара најомиљеније су биле: фудбал, одбојка,
„између две ватре". Фудбал су повремено играле и девојчице. Међутим,
посебно су била занимљива надметања у фудбалу између „бањске деце"
и „деце из колоније". Обично то није била само борба на спортском
пољу, већ се радило и о престижу па су те утакмице каткад попримале и
класно-политички карактер.
Сећајући се тих дана, др Миладин Кораћ, декан и редовни професор
Економског факултета у Београду, сада у пензији, 23 поред осталог
записао је: „Сва организација живота и рада у одмаралишту била је у
рукама саме деце, која су на заједничком скупу бирала своју управу; која
је састављала план активности. Старали смо се о његовом извршењу, уз
помоћ васпитача, и то не само ми старији (Јока, Цака, Зравко и ја), него
и млађи од нас; дечаци и девојчице бирани у управу упорно су се
старали о утврђивању и извршавању усвојеног плана рада. А тај план је
обухватао готово све активности, почев од времена спавања и устајања,
оброка, преко уређивања кревета, спаваоница, дежурстава и помоћи у
кухињи и трпезарији, припремања и издавања новина, присуства
читалачким часовима, организовања спортских активности, хорских
рецитација, скечева за нове програме и наступе, који би се при крају
летовања одржавали у центру Дивчибара и по повратку са Дивчибара".
Бројне и разноврсне активности
Сваки боравак ове деце на Дивчибарама био је испуњен бројним и
разноврсним активностима. Нису то бивали унапред припремљени и
организовани програми. Много тога је зависило од интересовања, жеља
и могућности деце, али и инвентивности и активности њихових
васпитача. Са малишанима редовно су организовани излети у околину,
припремани одговарајући културно-забавни програми, организовани
спортски сусрети, одржавани читалачки часови итд. Због свега тога,
деца су радо одлазила на Дивчибаре и тамо се осећала веома лепо и
пријатно.
Међутим, сваки културно-забавни програм који су припремали и
намеравали јавно изводити, морали су претходно пријавити Комесару
Ваздушне бање Дивчибаре. Једна пријава тог програма сачувана је до
22 "Жена данас", Београд, 1938. год, бр.16.
23 Преписано из рукописа проф. др. Кораћ 6. априла 1995. године.

данас. 24 Мада су ти програми, углавиом, састављени од скечева, рецитација и хорских композиција, неки су били забрањивани од надлежних
власти. Зато је требало припремити и по двадесетак нумера да би после
цензорског „касапљења" нешто остало и за јавно извођење 2 5
- Сећам се, прича један од чланова групе „Будућност" - дошли су
жандарми. Од целог нашег програма могли смо после прегледа извести
само две тачке... Шта смо учинили? Почели смо с оним што је одобрено,
а наставили с оним што су избацили. Понекад се наша приредба
завршавала напољу. Оно што нисмо могли приказати публици у сали,
извели смо под ведрим небом 2 6
На репертоару ове групе бивале су и песме: „Јутутунска химна" Јове
Јовановића Змаја, „О класје моје" Алексе Шантића, „Интернационала"
и поједини комади из свакодневног живота. Такав је, на пример, био
комад „Радница". Међутим, нарочито су били оштри „врапци", јер су
увек ударали по најактуелнијим дивчибарским догађајима.
Деца су посебно волела химну своје групе, коју је још 1919. године
спевао Марко Шарчевић, а компоновао Светислав Анђелић, дугогод и ш њ и хоровођа београдског „Абрашевића". Њ е н текст гласи;
„Нек одјекну речи ове
Што нам кличу срца млада,
Ми певамо песме нове,
Ми будући људи рада.
Нас издати никад неће
Жарке жеље што нас прате,
Ми волимо игру, цвеће,
И све оне који пате.
Са Истока зора свиће
Благим смехом из даљине
Идан сваки нама биће
Пун љубави и милине.
Нек нас носе плави снови
Док нас живот светом кити
- Приђите намдрузи
нови
Ми ћемо вас загрлити. "21
И Драгољуб Илић, уочи II светског рата учитељ у Драчићу код
Ваљева, написао је више песама за ову групу. Те стихове деца су посебно
волела и радо их рецитовала у скоро свакој прилици, јер су у њима
налазила себе. Посебно су им били драги ови стихови:

24 Историјски архив Ваљево, Збирка поклона, кутија II, документ 22.
25 Милорад Радојчић: Дечја група „Будућност" - подмладак Револуције, лист „25. мај",
Шабац, 31.10.1981.године.
26 Зоран Јоксимовић: Деца из колоније, „Напред", Ваљево, од 30.4.1959.
27 Ззоран Јоксимовић: Шездесет црвених година... стр. 100 и 101.

„ Ручица малена упрла пут неба
И плашљиво дрхће:
- Хлеба, нано, хлеба." или
„ Тата без обе ноге
вратио се из рата
па проси јадни добри тата."
Под њиховим утицајем и поједина деца из групе почела су се бавити
писањем. Многа од њих и по повратку са Дивчибара настављају да се
састају, па и припремају и изводе приредбе. О томе сведочи и ова вест: 28
„Радничка дечја група „Будућност" из Ваљева приредила је велики
концерт рецитација и хорских песама домаћих композитора. Приход са
овог концерта иде у корист летовалишта радничке деце у вазушној
бањи Дивчибаре код Ваљева".
Реч је о програму који је крајем јуна 1940. приказан у Официрском
дому у Ваљеву. Посетиоци су имали прилику да виде и чују дечју глуму,
песме, рецитације и шале, од којих су неке тако лепо изведене да су
морале на аплауз публике да се понове. О континуитету рада ове групе
говори и тврдња Владимира Владе Андрића, наставника у пензији, и
Олге Јевтић, дев. Ускоковић, службенице у пензији, да су они још пре
одласка на Дивчибаре увежбавали неке песме и да су њима привлачили
интересовање мештана насеља кроз која су пролазили.
Васпитачи
Велике заслуге за плодотворан рад Радничке дечје групе „Будућност" има особље ангажовано у њеном раду, а нарочито васпитачи.
На почетку улогу васпитача обављају истакнути синдикални и партијски радници, који нису имали педагошке наобразбе. Прве две године
као вваспитач ради и Милан Китановић (1911, Ваљево - Балиновић,
Ваљево, 1943), обућарски радник, истакнути синдикални и партијски
активиста, један од организатора оружаног устанка у овом крају; члан и
радни секретар Окружног комитета КПЈ за Ваљево, који је погинуо у
обрачуну са четницима.
Њему је помагао и Обрен Николић (1907. Бачевци, Ваљево - Чучуге,
Уб, 1942), такође обућарски радник и истакнути скојевски, синдикални
и партијски функционер, који је погинуо као политички комесар чете.
Касније су, углавном, васпитачи бивали учитељи комунистичке
оријентације. По свом раду доста су били запажени Вера и Ђорђе
Мандић. Они су службовали у више места, а за време ангажовања на
Дивчибаррама, у Хртковцима код Руме. Ђорђе Мандић (1910. Јазовик,
Ириг), за време окупације био је у немачком заробљеништву. Брат му
Бора погинуо је код Борског рудника, августа 1942, а сестру Мару
окупаторски војници обесили су јула 1942; обоје су били учитељи. 29
28 „Политика", Београд, од 7. јула 1940. године, стр.21.
29 Архив Србије, Министарство просвете, персонални досије.

Вера Мандић, дев. Живковић (1913. Београд - Аушвиц, 1943), била је
члан Издавачке културно-просветне задруге „Вук Караџић"; за време II
светског рата сарађивала је са НОП-ом због чега је ухапшена и уморена
17. децембра 1943.30
Њ и х је на тој дужноси заменио Живко Жиле Пауновић (1915.
Санковић, Мионица), учитељ у Ораховици код Радовиша, који је
припадао групи напредних учитеља окупљених око часописа „Учитељска стража" и ИКПЗ „Вук Караџић". За време другог светског рата
најпре је био у бугарском заробљеништву, а потом илегалац у Београду
и партизански руководилац. После ослобођења обављао је многе одговорне дужности.
Једну смену на Дивчибарама водила је и Аница Спливало, дев.
Перусити (1911. Јелса на Хвару), учитељица у Бабиној Луци код Ваљева,
удата за Стипета Спливала, геометра у Ваљеву, који је био члан КПЈ и
активни учесник НОБ-а и носилац „Споменице 1941". Познато је да је
она 18. јула 1941. отпуштена из службе. 31

Дечја група „Будућност" на Дивчибарама

1940. године

Пред други светски рат васпитач у овој групи био је и Драгољуб
Илић (1919, Ваљево - Брајићи, Горњи Милановац, 1941), учитељ кога је
окупација затекла у Драчићу код Ваљева. Био је борац Колубарског
батаљона Ваљевског НОП одреда и политички комесар Команде места у
Мионици, заробљен и спроведен на Равну Гору. Веома млад пришао је
револуционарном покрету, а бавио се и писањем поезије. 32

30 Група аутора: Основне школе у ваљевском крају 1918-1985, Ваљево, 1986, стр. 311.
31 Архив Србије, Министарство просвете, персонални досије С-32.
32 "Ha ратиштима и стратиштима 1941-1945", I књига, стр. 355-357.

О начину избора ових васпитача нема писаних трагова, али доста
говори и ова изјава Живка Пауновића: „За време службовања у Македонији био сам повезан са комунистима, па сам и летње ферије у родном
крају проводио у сличном друштву. Једног дана Милан Станишић,
кројачки радник из Брежђа а неко време и секретар Месног комитета
КПЈ у Мионици, предложи ми да одемо до Дивчибара. Тамо смо
обишли дечју групу „Будућност" и упознали се са њеном организацијом и начином рада. Наравно био сам задовољан оним што сам чуо и
видео. После неколико дана Станишић ми рече да немају васпитача за
следећу смену и предложио да ја то будем. После краћег размишљања
прихватио сам понуду и отишао на Дивчибаре." 33
Васпитачима су драгоцену помоћ пружали и други сарадници
ангажовани у раду ове групе. Пре свих Милан Китановић, који, кад није
био васпитач, ради као економ. Потом куварице Вида Миливојевић и
Споменка Ристивојевић. О здрављу деце бесплатно су се старали др
Миша Пантић, др Јулка Мештеровић-Пантић и др Миодраг Драган
Јовановић. У годинама пред други светски рат ову децу повремено су
обилазили партијски и синдикални функционери, а пре свих Саватије
Сава Станишић, Милица Павловић Дара и Миливоје Радосављевић.
Кажу да их је обишао и Петар Стамболић, тада члан Покрајинског
комитета КПЈ, а касније истакнути партијски и државни функционер.
Неретко посећивале су их и разне групе омладине и студената, али и
представнице Кола српских сестара из Ваљева и доносиле деци добровољне поклоне.
Политички рад
Нарочито је значајан васпитни утицај који је вршен на децу.
Појединци су већ били изложени негативном утицају улице, лоших
породичних прилика па и погрешног васпитавања. Јављала се неуредност и вашљивост деце, али су се и она у колективу привикла на ред,
чистоћу и заједнички живот. Њихов духовни хоризонт се све више
ширио боравком у новој средини и у додиру са новим друштвом. Шта је
то за њих значило, много казује следећа изјава једне мајке: „Мој Миша
кад дође кући, ретко је хтео коју реч да проговори, а сада брбља, постао
је живљи и паметнији."
У Дечјој групи „Будућност", јула 1938, радили су учитељи Вера и
Ђорђе Мандић, који су децу разврставали у три групе: за игру и спорт;
за чистоћу и исхрану, односно за забаву и разоноду.
„Спортисти су одлазили у групу за игру и спорт, девојчице су се
опредељивале за чистоћу и исхрану - сећа се Ђорђе Мандић 3 4 - Свако је
улазио у групу у којој може бити од користи. Неки су се опредељивали
и у две групе. А најмлађи као ћурићи, прелетали су из јата у јато.
33 Казивање Живка Пауновића аутору, 18. маја 1995. године.

34 Ђорђе Мандић: Колонија радничке деце „Будућност" на Дивчибарама, у књизи
„Учесници и сведоци", I књига, Београд, 1974. год.

Углавном, свако је био ангажован и свако је нашао место у колективу.
Групу за чистоћу и исхрану сачињавале су редуше и редари. Они су
састављали јеловник и помагали у кухињи и трпезарији. Руководили су
приручном апотеком, контролисали телесну тежину, пазили на личну
и колективну хигијену. Групи су припадали и лекар и куварице. Група
за спорт и игру планирала је организовање игре, излете и такмичења.
Руководила је игралиштем и фискултурним реквизитима. Групе су
„носили" капитени тимова. Групи за забаву и разоноду припадали су
цртачи, рецитатори, комичари, љубитељи књига и писци разних текстова. Група је руководила читаоницом и књижницом, издавала зидне
новине, припремала посела и приредбе..."
Повремено, док су се млађа деца у поподневним или вечерњим
часовима одмарала, васпитачи су старијима читали напредне књиге
(„Мати" Максима Горког, „Како се калио челик" Николаја Островског
итд.). Малтене, после сваке прочитане странице вођена је дискусија о
главним јунацима и њиховим поступцима; вршена је анализа прочитаног текста и извлачене одређене поруке и поуке. Наравно, на тај начин
вршено је и идејно-политичко усмеравање. Самим тим, дечја колонија
на Дивчибарама није била само одмаралиште и опоравилиште, већ и
васпитна установа политичког и класног карактера. У њој су се деца
упознавала са борбом радничке класе и њеним тешким положајем. Ту
су деца први пут могла да чују имена великана револуционарног
радничког покрета: Карла Маркса, Фридриха Енгелса, Владимира Иљича Лењина; затим, зашто се радничка класа мора борити против
капиталистичког друштвеног уређења. 35
Добрим делом, захваљујући и том раду, поједини чланови ове групе
рано су пришли напредном омладинском и синдикалном покрету, а
неку су постали чланови СКОЈ-а и КПЈ па и њихови функционери.
Неколицина је 1941. ступила у Ваљевски НОП одред, а било је и оних
који су по налогу КПЈ и СКОЈ-а остали на терену и радили у
илегалности. Они млађи октобра 1944. ступају у народноослободилачку
војску и учествују у завршним борбама за ослобођење домовине. Неки
од њих, попут Станице Миливојевић - Цаке, Миодрага Дуковића,
Владимира Марковића и још неких, нису дочекали завршетак другог
светског рата. Они који су имали срећу да преживе све ратне страхоте, у
послератном периоду доста су радили на обнови и изградњи ратом
опустошене земље, а појединци су обављали и веома одговорне функције.
Годишње је на Дивчибарама летовало од 30 до 100 дечака и
девојчица, углавном из Ваљева, али је било појединаца и из Уба,
Мионице, Обреновца па и Београда. Само мали број њих плаћао је
боравак, а сви остали летовали су бесплатно. Колико се водило рачуна
да на летовање иду они којима је најпотребније, показује и ова изјава
Ружице Обрадовић, дев. Средојевић, економисте у пензији: 36 „Мој отац

35 Д р Жарко Јовановић: Црвене позорнице „Абрашевића, Београд, 1988, стр. 273.
36 Казивање аутору 10. фебруара 1996. године.

неко време радио је за Миљка Кораћа, па нас је он доста помагао. Пошто
нас је било метворо деце моја мајка једног дана замоли његову супругу
Наду да видим са њим да бар неко од нас уврсти за летовање. Она
љубазно рече да би то радо учинила, али има оних којима је то
потребније и додаде - Хвала богу сви твоји су добро развијени и
здрави."
Храна је, углавном, набаљана у Ваљеву, а била је врло обилна,
разноврсна и квалитетна. Деца су имала и по пет оброка дневно.
Захваљући и томе многа, раније малокрвна, бледуњава и слабо исхрањена, неретко са повећаним лимфним жлездама око врата, после Дивчибара добијала су здраву и загаситу боју, нешто јаче мишиће и чвршће
поткожно ткиво. Образи су им били руменији, очи знатно светлије, а
она живља и отпорнија. Пакети лимфних жлезда су ишчезавали, или се
значајно смањивали. Бронхитис је нестајао, а поготово последице
грипа, маларије итд.
Раскол
Радничка дечја група „Будућност" брзо је постала атракција не само
за ваљевску већ и за београдску буржоазију, која је на Дивчибарама
проводила летњи одмор. Појединци су скоро свакодневно долазили пре
и поподне, у дечју колонију, заваривали у сваки кутак „комунистичког
гнезда" - како се све чешће могло чти. Меркали шта се и како ради,
оцењивали како то изгледа „када се деца одузму од родитеља и ставе на
заједнички казан." Нису могли констатовати ништа лоше. „Напротив" пише Мандић 3 7 - „били су изненађени редом и чистоћом, добром и
разноврсном исхраном. Нарочито их је чудило понашање деце, „као да
нису радничка", говорили су и најчешће „збуњено" излазили из
летовалишта. Одмах би планирали кад и како да се што пре врате, да све
то што су видели још бар једном провере. „Можда је по среди и
превара." Долазили су и високи полицијски чиновници дринске бановине, разгледали, слегали раменима и збуњени одлазили.
Неке од активности које је организовала Радничка дечја група
„Будућност" нису имали подршку актуелних власти, па и неких
структура које су учествовале у њеној организацији. Годинама је тињао
сукоб између представника Радничке коморе, Социјалистичке и Комунистичке партије, јер је постајало све очигледније да КПЈ има доминантну улогу у њеним раду.
Група Топаловић и Павићевић није хтела да се помири са тим, па
преко ваљевских социјалиста тражи да њихова деца више не летују
заједно са комунистичком. На Дивчибаре долази и Милица Ђурић-Топаловић, супруга лидера социјалиста Живка Топаловића, да изврши
преглед летовалишта; да види на шта се „арче" њихове паре. Погледала
је кухињу, трпезарију, спаваонице, санитарне просторије. Све је било,
37 Ђорђе Мандић: Колонија радничке деце „Будућност" на Дивчибарама, у књизи
„Учесници и сведоци", I књига, Београд, 1974. год.

према њеној оцени, у најбољем реду. Међутим, она није могла да се
сложи са дечјом самоуправом. Васпитачима Вери и Ђорђу Мандићу
рекла је: „Вашом самоуправом ви можете да опсените лаике и људе који
не знају шта је педагогија... Али све је то блеф! Иза сваког дечјег
самоодлучивања и дечје самоуправе - вире ноге васпитача. Како незрело, недорасло и недоучено дете може да одлучује, да само собом
управља?! Дететом управљају одрасли људи - родитељи и учитељи.
Шегрт има да учи и слуша, све док не постане мајстор". 38
Наравно, нису помогла било каква објашњења и убеђивања, јер је она
успела преко Радничке коморе и социјалиста у Ваљеву да од 1938. у
Дечјем дому на Дивчибарама летују само деца социјалиста и њихових
присталица. После тог избацивања радничке или комунистичке деце како се тада говорило, из њиховог стана, они су закупили једну сељачку
кућу у којој се сместило око 60-торо деце, док је Дом неко време зврјао
празан. Упркос скученом и неусловном простору на Дивчибаре је и
даље упућиван велики број слабуњаве и сиромашне деце, да ужива
благодети планинског сунца и ваздуха. Да би им то омогућила, управа
Радничке дечје групе „Будућност" повремено је апеловала на грађане
Ваљева и друге посетиоце Дивчибара да својим прилозима у новцу и
намирницама омогуће извођење ове корисне акције. 39
За само месец дана прикупљени су значајни прилози. Тако је Нада,
супруга пок. Миљка Кораћа, дала камион за превоз деце; Малиша Тадић
25 кг брашна; браћа Игњатовић 25 кг сапуна; Аца Ристивојевић 30 кг
хлеба; Ваљевска општина 1500 динара; Удружење Ваљеваца из Београда
500 динара; индустријалац Света Гођевац 500 динара; Пера Тадић 220
динара; Занатлијска задруга 200 динара; др Раца Стефановић 120
динара. По 100 динара дали су: Ваљевска штедионица, Ваљевска задруга,
Милан Гођевац, Будимир Стојковић, Вишња Савчић, Мирко Васиљевић,
Исак Вајнбергер. Чиновници Хипотекарне банке дали су 87, а Милош
Кораћ 60 динара. Потом следи подужи списак дародаваца који су
приложили по 50, 20, 15 и 10 динара. Захваљујући тим прилозима
Радничка дечја група „Будућност" успела ie да и у лето 1940. године
организује летовање деце на Дивчибарама.
И овај подугачки списак дародаваца показује да је група уживала леп
углед у народу. Захваљујући и томе број деце стално је растао па су и
оне две закупљене колибе на Дивчибарама постале тесне да приме све
заинтересоване. 41 У међувремену и у Дечји дом на Дивчибарама почела
су стизати, углавном занатлијска деца, па су образоване две засебне
групе. Деца, па ни недовољно обавештени посетиоци Дивчибара, не
праве битнију разлику међу њима. Ипак, временом је између ове две
групе дошло до извесног ривалитета и то не само на спортском пољу,
38 Исто.
39 "Глас Ваљева", Ваљево, од 1.јула 1940. године.
40 "Глас Ваљево", Ваљево, 1. и 10. августа 1940. године.
41 Архив ЦК СКЈ, МГ-1733, Казивање савременика, бр. 27.

већ и у другим активностима. Но, ипак, немамо довољно података о раду
обе групе, па сматрамо да их треба детаљније истражити и неке спорне
ствари разјаснити.
Регистровани су и случајеви да су деца неких богаташа из викендица
тражила да живе са радничком децом у колибама. То је био случај и са
децом једне апотекарице из Београда, чији је муж био познати индустријалац, и која је због изненадне посете мужа могла имати великих
непријатности. Уз то, кад је својим кћеркицама хтела да купи неку
посластицу, морала је да то чини и за све остале чланове групе. 42
Интензивна активност секција КУД „Абрашевић", а са њима и Дечје
групе „Будућност" из Ваљева прекинута је крајем децембра 1940.
године, забраном рада УРС-ових синдиката. Према казивању савременика, за ту забрану сазнали су преко радија у току претходне вечери.
Одмах потом у просторије синдикалног дома и „Абрашевића" у Ваљеву,
Бирчанинова улица бр. 20, дошла је група њихових чланова и изнела
сав намештај и архиву, коју су посакривали по приватним кућама.
Ујутро полиција је могла само да запечати празне просторије. 43

РЕЗИМЕ
Прве радничке дечје групе „Будућност" основане су на иницијативу
Српске социјалдемократске партије и Секретаријата жена социјалдемократа
1913. Мада је прва таква група у Ваљеву основана тек после две деценије, она
је за само шест година постојања развила врло динамичну и разноврсну
активност и остварила запажене резултате. Иако је један од основних
циљева њеног организовања било стварање радничког подмлатка који ће
наставити борбу за остваривање елементарних права обесправљене радничке класе, она је имала веома значајне социјално-хуманитарне, васпитнорекреативне и здравствене функције и задатке. У циљу њиховог остваривања коришћени су разноврсни облици организовања и форме рада, што је и те
како доприносило њеној активности и ефикасности.

SUMMARY

1

The first vvorkers' children group "Budućnost" was established after the initiative of
Serbian Social Democratic Party and the Secretariat of women social, democrats in 1913.
Although first such group was established in Valjevo only two decades later, it developed a
very dynamic and various acitivities and achieved noticeable results in only six years of its
existence. Even though one of the basic aims of its organizing was the establishing of

42 Народни музеј Ваљево, Збирка докумената о КУД „Абрашевић", СП 374/А
43 Д р Жарко Јовановић: Ваљевски „Абрашевић" у првим борбеним редовима радничке
класе у периоду између два светска рата (1919-1941) - „Гласник" Међуопштинског
историјског архива Ваљево, број 18, стр. 82.

workers' junior organization that would continue the battle for the realization of basic
rights of the working class which was deprived of its rights, it had very important
socialhumanitarian, educational-recreational and health functions and tasks. With the aim
of their realization, various forms of organization and labour forms were used, that
considerably contributed to its attractiveness and effectiveness.

ПРИЛОЗИ

Милорад Митрашиновић

ПРЕНУМЕРАНТИ НА НОВИНЕ СРБСКЕ
ИЗ ОКРУГА ВАЉЕВСКОГ ЗА 1835. ГОДИНУ
У Србији XIX века многе књиге, часописи и новине штампане су
захваљујући колективној пренумерацији која је у то време била једина
институција. Пренумеранте-претплатнике проналазили су „скупитељи" (скупљачи) међу којима је било и познатих личности. Тако је прота
Матеја Ненадовић скупљао претплате на Рјечник Вука Караџића.
Велики одзив претплатника у Србији, посебно у ваљевском округу,
омогућио је да се преведе са француског и штампа у Државној
штампарији (1863) у Београду књига кнеза Михаила М. Обреновића:
„Милош Обреновић или поглед на историју Србије од 1813-1839
године". Већина писаца на крају својих књига штампа и спискове
претплатника по окрузима и срезовима. Научна библиотека Историјског архива у Ваљеву располаже са 26 наслова разних књига из прошлог
столећа штампаних у Србији и ван ње, са списковима претплатника и
местом издања. 1
Помоћу пренумерације излазиле су Новине србске (1834), али и
локални листови у Ваљеву, страначки и нестраначки: „Гласоноша",
„Ваљевске новине", „Глас истине" и друге. Партијски лист Народне
либералне странке у Ваљеву „Глас истине" (1893) имао је за оно време
импозантан број од преко 450 сталних претплатника. Разграната мрежа
претплатника и повереника овог листа простирала се у свим окрузима
тадашње Србије.
"Српске новине" (под управленијем Димитрија Давидовића) су
званични орган Кнежевине и Краљевине Србије. Почеле су да излазе 5.
јануара (односно 17. јануара по новом календару) 1834. у Крагујевцу.
Пробни број изашао је још 1832. Заједно са штампаријом пренете су у
Београд 1835. У првом светском рату са владом ишле су у Ниш
(1914-1915) и на Крф (1916-1918). Неколико пута су мењале наслов. Од
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Мадић, каталог уредио Велибор Видић, Ваљево, 1933., стр.46.

1843-1869. излазе као „Србске новиие", а од 1870-1919. су „Српске
новине". Од 1919. прерасле су у „Службене новине Краљевства Срба,
Хрвата и Словенаца". До 1840. године имале су „Додатак у Србским
новинама", а од 1843-1848. књижевни додатак „Забавник" са белетристичким прилозима. Првобитни тираж био је 300 примерака, а претплата 2 талира годишње. Поред вести о раду државне управе и догађајима у
земљи и свету, увек су имале огласни део, доносиле су и берзанске
извештаје, каткада и књижевне прилоге.
Списак претплатника на Новине српске из округа ваљевског и име
скупљача претплате налазимо у књизи која носи назив: "Протокол
издатих писама Суда окружија ваљевског" (октобар 1834 - октобар
1835)2. Књига садржи 742 писма, а свако има свој деловодни број и
датум када је и коме послато. Писма са краћом или дужом садржином
из канцеларије Суда ваљевског експедована су: Високославном Народно-Српском суду, Ефрему Обреновићу у Београду, капетанима окружија
ваљевског, судовима београдском, шабачком и ужичком; Вучићу Перишићу у Београд, Државном савету у Крагујевац, Рустен-бегу у
Сребрницу, Суду нахије соколске у Рогачицу, Николи Луњевици,
сеоским кметовима и другима.
Под деловодним бројем 575 ове књиге, од 19. децембра 1834. године,
Суд окружија ваљевског упутио је писмо - Књажеско-Србској Књигопечатни.
По обавленију високославне Књажеско-Србске књигопечатне од 1.
дана Т.М. (текућег месеца) да ће и будуће то јест: 1835. године Србске
Новине излазити, на које се сваки који жели примати може у Суду
Окружном записати положивши 2 талира за такове. Желећи нека лица
која вам се у Списку овде приложеном представљају преко целе 1835-те
године примати, дошла су Суду овом и подписавши се по 2 талира
положили. И тако дакле на 33 подписника шаљемо 66 талира, кои да
изволи високославна Књажеска Србска књигопечатна од писмодатеља
овог Илије Јањића Суруџије ваљевског, примити, и будуће 1835. године
на име свију ових подписника новине слати.
Занимљиво да ово писмо са списком претплатника из Ваљевског
округа и оглас да ће „Новине Србске" и будуће 1835. године излазити,
не помињу "Објављенија" Голуба Добрашиновића 3 , ни Станиша Војиновић у чланку „Претплатници из Ваљева и околине на књиге, новине
и часописе" 4 (од 1809. до 1840. године). Један од разлога био је, свакако,
и тај што је целокупне послове пренумерације водила канцеларија,
односно администраца Суда ваљевског, која је податке о претплатницима из ваљевског округа бележила у "Протокол издатих писама", а потом
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ИАВ, I A/l, Окружни суд у Ваљеву.
Голуб Добрашиновић, Објављенија.
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обавештења и податке достављала „Књажеско-Србској Књигопечатни".
С обзиром да овим истраживачима и другим ауторима основни извор
није био доступан или познат, они су се у истраживањима „углавном
ограничили на коришћење комплета "Новина Српских" у којима нису
промашли податке о претплатницима.
Радован Драшковић, историчар и публициста, био је нешто ближи
правом извору, али у трагању није ишао до краја. У чланку "Претпалта
на новине"^ он описује атмосферу која је поводом овог догађаја владала
међу грађанима у Београду и Ваљеву.
Радован Драшковић наводи „како је први број (пробни) "Србских
новина" изазвао велико одушевљење код грађана, па се до два часа
потписало 120 Београђана на новине".
"Нешто слично десило се и у Ваљеву. Грађани и чиновници из
Ваљева примили су ову вест са великим задовољством. Истина, није
познат број ваљевских претплатника, али је забележено велико интересовање".
Као што се види, имена и број претплатника на „Новине Србске" и
даље су остали непознати. У списку претплатника које саопштавамо у
прилогу, обухваћени су, поред оних из вароши Ваљева, и претплатници
из свих капетанија (колубарске, тамнавске, посавске и подгорске) у
окружију ваљевском. Према занимањима, међу претплатницима предњаче државни чиновници (капетани и судије), свештена лица, трговци
и неколико сеоских кметова.
Од значајних личности налазе се међу претплатницима: Матеј .
Ненадовић, Ефрем Ненадовић, председател Суда окружија ваљевског,
членови суда: Јовица Милутиновић, Гаја Дабић и Јосиф Обрадовић,
секретар Суда; капетани: Павле Даниловић, Анта Јовановић, Паја
Симеуновић, Никола Ракић, Лука Грбовић и други.
СПИСАК
пренумераната на Новине србске
из окружија ваљевског за 1835. годину
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5

Г. Ефрем Ненадовић, председател Суда окружија ваљевског
Јовица Милутиновић, член Суда окружија ваљевског
Гаја Дабић, член Суда окружија ваљевског
Јосиф Обрадовић, секретар Суда окружија ваљевског
Павле Даниловић, капетан Посавски
Анта Јовановић, капетан Подгорски
Паја Симеуновић, капетан Тамнавски
Никола Ракић, капетан Колубарски
Сима Зазић, поручник капетаније Тамнавске
Лука Грбовић, поручник капетаније Колубарске
Матеј Ненадовић из Бранковине

Радован Драшковић, Ваљево кроз векове, „Напред" Ваљево, 1971., стр.57.

12. Прота, Степан Протић из Совљака
13. Неофит Марковић, архимандрит манастира Боговађа
14. Прота Петар Саић, из Ваљева
15. Михаило Поповић, парох Вртиглаве
16. Стефан Гератовић, парох из Драчића
17. Сретен Радосављевић, парох Врачевића
18. Марко Михаиловић, протопрезвитер Палешки
19. Рајко Антонијевић, парох из Вукона
20. Владимир Поповић, парох Туларски
21. Косан Ашковић, трговац из Бањана
22. Димитрије Брдаровић, трговац из Бањана
23. Лазар Остојић, трговац из Буковице
24. Радивој Стефановић, кмет Палежки
25. Јанко Николић, кмет Убски
26. Ранко Мишић, трговац из Пиромана
27. Дамјан Радљевац, трговац из Ваљева
28. Митар Михаиловић (Латинин) трговац Палежки
29. Прока Саић, парох из Кадине Луке
30. Нинко Жуевић из Врачевића
31. Илија Ђелмаш, кмет из Гвозденовића
32. Јоца Араповић, трговац из Ваљева
33. Бошко Тадић, трговац из Ваљева
1834.19. децембар; Дел. бр. 575-

Селимир С. Тимотић

УЧИТЕЉИ КАМЕНИЧКЕ ШКОЛЕ ДО 1918. ГОДИНЕ
- Шематизам У најстарија села ваљевског краја спада и село Каменица. У познатом крушевском Поменику с почетка XVII века у ваљевској Колубари и
Подгорини налазимо имена само неких села: Бранковина, Дупљај,
Осладић, Каменица, Петњица и Толић. 1 Каменица заузима средишњи
део ваљевске Подгорине. Овако старо село има и једну од најстаријих
школа, не само у ваљевском округу, већ и у целој Србији.
„Према подацима у 1833. години већ постоје школе у Ваљеву, Убу,
Палелсу, Каменици, манастиру Рибници, а у 1836. години школа
постоји и у Вукони. 2
Има индиција да је у Каменици постојала школа још пре Првог
српског устанка. Др Марија Исаиловић помиње године 1821. и 1824, као
године када је настала каменичка школа. 3 И публициста Љубисав
Андрић помиње 1824. годину као годину оснивања ове школе. Можда је
у Каменици постојала школа и пре Првог српског устанка, можда је,
постојала и 1821. и 1824. године, али су те школе биле приватне,
основане ад хок, које су радиле док су учитељи плаћани или док нису
отишли даље. Јер, нема изворних података који би потврдили постојање каменичке школе ни 1821. ни 1824. године. Постоји изворни
докуменат из 1835. године из којег се види да је каменичка школа
основана 1829. године. То је писмо каменичког учитеља Алексе Стојшића Књазу Милошу од 22. маја 1835. године. У том писму учитељ
Алекса, између осталог, каже: „Узнатој новозаведеној од 1829. године
школи каменичкој, Нахије ваљевске устројеној вашим отеческим милостивим благоволенијем, ради просвешћенија и оног подгорског народа
дечице. Јесте мене милошћу поклонили које и испољавам од оног
времена." 4 У тако старој школи, која за три године бележи 170 година
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свога постојања, радио је велики број учитеља, чији је рад, сигурно,
оставио велике и препознатљиве трагове у прошлости овог села и шире
околине. Имена ових просветних прегалаца пала су и падају у забрав. У
„Гласнику" Историјског архива Ваљево, бр. 7/1972, Љубодраг А. Поповић објавио је шематизам учитеља ваљевског краја од 1872. године.
Обухваћена су имена свих ваљевских учитеља од настанка ваљевске
школе и имена учитеља осталих школа од 1838. године. Нема имена
учитеља од пре 1838. године. Што се тиче каменичке школе, уписана су
имена само пет њених учитеља иако их је једанаесторица радило у овом
периоду.
Да би имена свих каменичких учитеља била сачувана од заборава,
урађен је шематизам каменичке школе од њеног постанка до краја
Првог светског рата. У истраживању је период од краја Првог светског
рата (1918. године) до данас. На тешкоће се наилази за период између
два рата, првог и другог, јер је школа у Доњој Каменици запаљена 1941.
од стране немачке казнене експедиције. Са школом је изгорела и
школска документација. Надамо се да ће и овај посао ускоро бити
окончан.
Треба нагласити да се прва каменичка школа налазила у Доњој
Каменици. Направљена је 1829. године у Жарковића потоку, код цркве
коју је 1818. године подигао Јован Симић Бобовац. Налазила се на око
сто метара источно од места где се данас налази школа у Доњој
Каменици. Зграда је била на два боја, дужине 8 фати и 5 шуха, ширине 4
фата и 3 шуха. Подигнута је на страни брда, тако да је доњи спрат са
горње стране потпуно укопан у земљу а са доње стране изгледа као кућа
на два спрата. Доњи спрат је подељен на подрум и собу за боравак деце.
Соба има прозоре, али је тамна и влажна, па не одговара за боравак деце.
Школска соба (учионица) је 4 фата дужине и 2 фата ширине, свега 8
фати површине. 5 Ова школска зграда је око 1870. године срушена, и на
месту где се сада налази школска зграда у Доњој Каменици, мало ближе
путу, направљена је нова школска зграда. Та школска зграда је имала
три учионице и учитељски стан који је имао кухињу, собу, предсобље и
оставу. 6 У овој згради школа је радила све до 1939. године када је
порушена а на њеном месту подигнута школска зграда која и данас
постоји. Њ у су, у октобру 1941. године, запалили Немци. За време
окупације школа је радила на два места. Једно одељење је радило у
путари а једно одељење у кафани Арсена Јовановића. Школа је
обновљена после Другог светског рата.
Из ове каменичке школе је 1933. године издвојено једно одељење
које је премештено у село Врагочаницу. 8 Одељење је радило у кући
4
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Сретена Гаврића а у саставу каменичке школе остало је све до 1945.
године када је одељење претворено у самосталну Основну школу
Врагочаница. Школске 1934/35. издвојено је још једно одељење и
премештено у Горњу Каменицу. Пошто није било школског простора,
одељење је радило у кући Миће Василића, која се налази на југозападној страни Василића Брда, које је данас пошумљено густом боровом
шумом. Овде је одељење премештено у „варошицу" Каменицу и радило
је у кући Марјана Плећића. 1936. године ово одељење је смештено у тек
довршену зграду среског начелства. Ова зграда се и данас користи за
школске потребе.
Решењем Господина бана дринске бановине број IV - 1087 од 27.
априла 1936. године образована је нова школска општина у Ваљевској
Каменици а од издвојеног одељења у Горњој Каменици отворена је
засебна државна народна школа са два одељења у среском месту,
„варошици" Каменици са називом „Државна народна школа Ваљевска
Каменица - срез". Стара школа у Доњој Каменици понела је име:
„Државна народна школа Ваљевска Каменица - село" 9 Ови називи за
каменичке школе били су у употреби све до 1947. године. Премештањем седишта Среза подгорског из Каменице у Осечину и школа која се
звала по срезу морала је променити своје име, а то повлачи промену
имена и друге школе. Одлуком Министарства просвете НР Србије бр.
11-1068 од 18.1V 1947. године школа у Горњој Каменици добила је име
„Основна школа Ваљевска Каменица I" а школа у Доњој Каменици
„Основна школа Ваљевска Каменица 1Г'.10 Касније су ове школе назване
засеочким називима: Основна школа Ваљевска Каменица - Горња и
Основна школа Ваљевска Каменица - Доња.
Школске 1946/47 године у Горњој Каменици је отворена прогимназија, која је школске 1948/49 имала три разреда а тада је названа
непотпуном гимназијом. Као таква радила је све до 1954. године када је,
променама у школском систему дошло до укидања непотпуних гимназија чији су разреди постали виши разреди осмољетке а касније и
потпуних основних, осмогодишњих школа. 1963. године извршена је
интеграција основних школа на каменичком школском подручју. Потпуна осморазредна школа у Каменици је постала централна - матична
школа а дотадашње четвороразредне у Доњој Каменици, Осладићу,
Миличиници, Оглађеновцу, Горњој Буковици, Убићу и Кацапи постале
су истурена одељења или подручне школе. 1964. године каменичка
школа је добила име: Основна школа „Милован Глишић" Ваљевска
Каменица. Са овим именом и у наведеној организационој поставци ова
школа и данас послује.
У различитим временским периодима каменичка школа је имала и
различит број ученика. Тако је 1834. године каменичку школу похађало
8 „Просветни глсник" бр. 10/1933
9 „Просветни гласник" бр. 10/1936
10 Акт Мин. просвете из арх. школе Д. Каменица, у поседу аутора.

60 ученика, да би их већ следеће, 1835. године било петнаесторо, а 1836.
године 14. 1842. године у школи је свега 8 ученика а 1859. године 14.
Следеће године је 24 ученика а 1874. године је 50 ученика. Од тада број
ученика се стално повећава.
Од оснивања каменичке школе 1829. године од краја Првог светског
рата у овој школи су као учитељи радили:
Алекса Стојшић
Ђорђе Кстић
Матија Живковић
Алимпије Симеуновић
Саво Давидовић
Јеремија Степановић
Јанко Протић
Петар Протић
Јаков Дивљановић
Јеремија Марковић
Радован Пантелић
Сава Николић
Панта Војиновић
Коста Костић
Михаило Миловановић
Петар Анђелковић
Милош Милошевић
Милорад Протић свешт.
Стеван Поповић
Велимир Трифуновић
Димитрије Пауновић
Јелена Перкић
Паун Лазаревић
Милан Митровић
Милица Митровић
Сима Продановић
Цвета Грујичић
Никола Милисављевић
Наталија Маџаревић
Милева Костић
Милица Владимировић
Паун Протић, свешт.
Иван Ратковић
Живорад Вујић
Јован Јовановић
Иван Ратковић
Михаило Дрињаковић
Зафир Јовановић
Даница Јовановић

1829 -1835
1836 - 1839
1830 -1840
1840 - 1841
1841 -1841
1842 -1843
1843 -1845
1845 -1846
1846 - 1851
1852 - 1859
1860 -1874
1874 -1875
1875 - 1876
1876 - 1877
1878 -1886
1886 -1886
1886 -1888
1888 -1889
1890 -1891
1891 -1892
1892 -1894
1893 -1903
1894 -1895
1895 -1896
1895 - 1896
1896 -1896
1896 - 1897
1897 -1906
1904 -1905
1905 -1909
1906 - 1907
1906 -1907
1907 -1909
1907 -1908
1908 - 1909
1909 - 1909
1909 -1909
1910 -1914
1910 -1915

Иван Протић
Александар Јеремић, свешт.

1915 -1915
1918 -1918

У састављању Шематизма коришћени су следећи извори:
1. Др Бранко Перуничић „Град Ваљево и његово управно подручје
1815-1915. године", Историјски архив Ваљево, Ваљево 1973.
2. Др Марија Исаиловић „Основне школе у ваљевском крају од 1804-1918"
3. Просве гни гласници
4. Државни шематизам - календари издавани на крају сваке године
5. Архивска трађа Историјског архива Србије (у носеду Народног музеја у
Ваљеву)
6. Архивска грађа Историјског архива Ваљево

Илија Николић

ГРАЋАНИ ВАЉЕВА У 1903. ГОДИНИ 1
- Покушај евидентирања званинних личности
из свеукупног живота града у једној години I. Народно представништво
Сенат - Народом изабрани сенатор за округ ваљевски - Светозар И.
Поповић, трговац из Ваљева.
Народна скупштина - народни посланици за скупштински период
1901-1906. годину: народни посланик за град Ваљево - Јеврем Томић,
трговац из Ваљева
Ваљевски округ - народни посланици за ваљевски округ: Милисав
Ж . Чолић, земљорадник из Грабовца Павле Јанковић, из Ваљева Драгомир М. Поповић, земљорадник из Голе Главе Љубомир Пауновић,
земљорадник из Санковића Миливоје Савић, адвокат из Ваљева.
II. Државне власти и установе
Месна контрола - Округ ваљевски - шеф месне контроле за округ
ваљевски - Лазар Давинић, вршилац дужности рач. писар - Жарко
Радановић
Министарство правде - Ваљевски првостепени суд — председник суда
- Коста Љ. Тодоровић, судије: Јован Д. Спасић, Глигорије Регнеровић,
1

Ваљево је у административном погледу било седиште Вал>евског округа, среза и
општине. У састав Округа улазили су срезови: ваљевски (Ваљево), колубарски
(Мионица), подгорски (Каменица), посавски (Обреновац) и тамнавски (Уб), са укупно
40 општина.
Срез ваљевски (Ваљево) чиниле су осам општина: бранковачка, грабовичка, драчевска,
лесковачка, луковичка, петњичка и ребељска.
Град Ваљево са залеђем бројао је тада 6300 становника, који су живели на 92 км2
пространства. Бавили су се земљорадњом, особито производњом пшенице; сточарством,
гајењем рогате и ситне стоке те млечним производима; воћарством, нарочито
производњом шљива и печењем ракије; затим бројним занатима; индустријом у повоју
и врло развијеном трговином, поглавито на чувеном и још у XVIII веку познатом
ваљевском вашару, који се одржавао августа месеца сваке године и дуго био један о д
највећих на Балканском полуострву.

Милић Милићевић, Михаило М. Томић, Димитрије Војииовић, судија за
неспорна дела - Михаило Р. Радивојевић, секретар II класе - Љубомир
Поповић, архивар III класе - Милутин Т. Андрејић, интабулациони
протоколиста IV класе - Петар А. Пејић, рачуновођа I класе - Ненад В.
Перић, писар I класе - Крста Радовановић, писари II класе - Милисав
Ник. Вуковић, Драгутин Влајковић, Љубомир X. Стевић, Михаило Р.
Јевтић, Радмило Поповић, Доменико Д Андреја.
Правозаступници у Ваљеву - Алекса Анђелковић, Драгутин Вукосављевић, Јован Б. Божовић, Јован Ж. Јовановић, Милан Чобановић, Миливоје
Савић, Миливоје Нинковић, Радосав Ф. Радосављевић, Стеван Т. Јанковић, Триша Милошевић.
III. Министарство просвете и црквених послова
Ваљевска гимназија - четвороразредна
Директор и професор - Петар Ј. Живковић, математика; професори:
Милан Зарић (IV) - јестаственице, математике и земљописа, Драгутин
Јанковић, латинског, историје и земљописа; суплент - Живко Јоксимовић, земљописа, физике и хемије, учитељи: Лазар Крџалић, I кл. слободног цртања и краснописа, Стеван Колар, I кл. немачког језика и
нотног певања, хонорарни учитељ - Милош Јеротић, ђакон, науке
хришћанске, Панта Сарић, професор математике и физике, Ћира Милић,
професор српског језика и историје, Милан Грујић, суплент земљописа
и историје.
Школски лекар Др Мијајло Цвијетић
Школски надзорник народних школа за округ ваљевски - надзорник
III класе Милан Дукић
Управитељи основних школа
Ваљевски округ: град Ваљево — Марко Антоновић; ваљевски срез:
Бранковина - Михаило Максимовић: Поћута - Риста Јањушевић; Рабровица - Љубомир Шљивић
Ваљевска девојачка школа
Заступница учитељице, привремена виша учитељица Стана С. Нешићева - науке хришћанске, земљописа са историјом, природних наука,
писања и гимнастике. Привремена виша учитељица - Лепосава Ћ.
Николићева, српског језика, рачуна с геометријом, домаћег газдинства,
цртања и гимнастике. Хонорарни наставник - Стеван Колар - немачког
језика и нотног певања. Учитељица женског ручног рада - Анка
Јовановићева.
Основне школе управитељ
Ваљевски округ: Ваљево - Марко Антоновић
Наставници мушке основне школе: Ваљево - IV разред - Марко
Антоновић (V); III разред - Живојин Токовић (III); II разред 1. одељење и
I раз. 2. одељење - Милија Петровић (I); II разред 2. одељење - Манојло
Поповић (IV); I разред 1. одељење - Срећко Јевтић (VI)

Град Ваљево. Женске основне школе
IV и I разред 2. одељење - Јулијана Милосављевићева (I); III разред Георгина Поповићева(1); II разред - Мирјана Јосиповићева (I); I разред Сеферинка Мишковићка (II)
Ваљевски срез - Учитељи основних школа
Школа у Бранковини, III и IV разред - Недељко Савић (I); II и I
разред - Михаило Максимовић (II)
Школа у Драчићу - Никола Велимировић (заст.)
Школа у Лелићу - Панта Лазаревић (IV)
Школа у Лесковицама - Марта Петровићева
Школа у Петњици - Милан К. Хаџић (II)
Школа у Попучкама- Милан Ранисављевић (I)
Школа у Поћути: II и IV раз. (с продужном школом) - Риста
Јањушевић (III), I разред - Персида Ковачевићева
Школа у Рабровици, III и IV разред - Љубомир Шљивић (I), I и II
разред - Лепосава Шљивићка (I)
Школа у Ћелијама - (заст.) - место празно.
Српска митрополија
Шабачка епархија: архијереј Димитрије, Ваљево
Мирско свештенство
Протопрезвитерат ваљевски
Протопрезвитер - Радомир Јовановић, парох ваљевски
Свештеници ваљевски - Михаило Вићентијевић
Капелан протски - Милош Терзић
Ђакон ваљевски - Милош Јеротић
Срез ваљевски - Свештеници:
Ваљевски - Михаило Вићентијевић
Бибалучки - Светозар Петровић, прота
Ћелијски - Јевта Поповић
Јовањски -Светозар Филиповић
Петњички - Јанићије Славковић
Рабровачки - Радомир Поповић
Буковачки - Спасоје Протић
Лопатањски - Захарија Протић
Грачанички - Василије Поповић
Пустињски - Марко Бирчанин
Драчићски - Стеван Поповић
Причевачки - Сретен Тодоровић
Миличански - Лазар Јанковић
Каменички - Милорад Протић
Осечински - Иван Протић
Капелан осечински - Владимир Протић

IV. Министарство народне привреде
Ваљево: државни окружни марвени лекар - Живко Радојевић, III.
класе са седиштем у Ваљеву.
Државни ветеринари
Округ ваљевски (седиште у Ваљеву) - Живко Радојевић, окр. ветеринар III кл., Димитрије Ћ. Дука Пешика, окр. ветеринар III класе са
седиштем у Обреновцу.
Државна шумска управа
Ваљево - окружни подшумар II класе при Окружној шумској управи
у Ваљеву Д-р Ћорђе Ст. Јовановић
Трговина, радиност, саобраћај
Ваљево - Филијала Управе фондова
Вршилац дужности шефа - Петар Арсеновић, пензионер.
V. Министарство финансија
Округ ваљевски: окружни поднадзорник III класе - Петар Тимић
Благајници Ваљевског округа
Благајник V класе (по старом) - Драгутин Голубовић
Помоћник благ. III класе - Милорад Д. Ивковић
Ваљево - Пореско одељење
Порезник I класе- Алекса Ненадовић, порезник VI класе - Сава
Лепчиновић, порезник VI кл. - Никола Караџић
VI. Министарство унутрашњих дела
Полицијска струка
Ваљевско окружно начелство
Начелник I класе - Михаило Ковачевић, секретар I класе - Марко
Ђурашковић, писари II класе - Јован Љ. Богдановић - Стеван Петровић
Полицијска струка за Ваљевски срез (Среска кућауВаљеву)
Начелник II класе - Михаило Тодоровић
Писар I класе - Милорад Томић, писар II класе - Ђорђе Банићевић
Санитетска струка у округу ваљевском
Окружни физикус - д-р Михајло Цвијетић
Лекар среза ваљевског - д-р Д. Шрага
Лекар среза колубарског - д-р Милан Димитријевић
Лекар среза подгорског - место празно
Лекар среза посавског - д-р Миша Михајловић
Лекар среза тамнавског - Сима Говедарића
Ваљевска болница
Управник-физикус - д-р Михајло Вијетић

Лекарски помоћник - Иван Плесничар
Ординаријус - д-р Јордан Т. Стајић
Општински лекар за град Ваљево - место празно
VII. Министарство војно
Дринска полицијска област - Полицијска жандармери ја, Ваљево
Командир - жандармериски капетан I класе Недељко Бошковић
Војни саветник - прота 1 класе Здравко Пауновић
II команда Дринске дивизијске области (штаб у Ваљеву)
Командант - почасни ађутант Њ.В. Краља, ђенералштабни пуковник
Живојин Р. Мишић
В.д. помоћника - пешадијски потпуковник Јовица Милетић Ађутант
- пешадиски I класе - Крста Крстић
Ађутант - пешадиски капетан I класе - Светозар Јевремовић
1. Ђенералштаб
Начелник: ђенералштабни мајор - место празно
Помоћник: ђенералштабни капетан I класе Живко Павловић - на
служби
2 Коњичко одељење
В.д. референта - коњички капетан I класе Петар Петровић
3. Артиљериско одељење
В.д.' референта - артиљериски капетан I класе Михаило Симић
4. Инжињерско
одељење
В.д. референта - инжињериски капетан I класе Живојин Дамјановић
5. Санитетско одељење
Референт: санитетски потпуковник Д-р Јосиф Хрњичек
6. Судско одељење
В.д. референта - судски капетан I класе Лука Момировић
Војни иследник - судски капетан I класе Лука Момировић
Војни иследник - судски капетан I класе - место празно
Судски иследник - судски поручник Милан Николић
7. Интендантура
В.д. начелника - нижи административни чиновник IV класе Недељко Трифуновић
Интендант - нижи административни чиновник IV класе Божидар
Михаиловић
В.д. интенданта - чиновник IV класе Светозар Живковић
В.д. рачуноиспитача - артилериски капетан I класе Недељко Тошић
Благајник - нижи административни чиновник V класе Андрија
Живановић

Књиговођа - иижи админстративни чиновник V класе Петар Анђелковић
8. За сва одељења
Чиновник IV класе - Тадија Жунић
Ваљевска месна команда
Командант - почасни ађутант Њ. В. Краља ђенералштабни потпуковник Живојин Р. Мишић
Ваљевска гарнизонска управа
Гарнизонар - пешадијски мајор Радомир Вуковић
Деловођа - пешадијски капетан I класе Петар Богићевић
В.Д. трупног лекара (на служби) - војни прота I класе Здравко
Пауновић
Дринска пешадиска бригада
В.д. команданта - почасни ађутант Њ.В. Краља, пешадиски потпуковник Никола М. Лукић
Ађутант - пешадиски капетан II класе Стаменко Младеновић
V. пешадиски пук Краља Милана (Ваљево)
Слави 10. августа - дан рођења свога главара
Њ.В. Краља Милана
Застава одликована 12. декембра 1898. год.
медаљом за успомену 40. год. поновног доласка Обреновића на престо.
Командант - пешадиски потпуковник Јерослав Јанкура
Ађутант - поручник Чедомир Васић
Заставник - Милисав Пенезић
Руковалац пуковског слагалишта - пешадијски капетан I класе
Стеван Михаиловић
В.д. благајника - чиновник VI класе Радисав Ј. Мартић
Трупни лекар - место празно
Капелник IV класе - Јан Урбан
На служби: пешадијски капетан I класе - Драгутин Ћуричић
1. Батаљон
В.д. команданта - пешадиски капетан I класе Михаило Рерих
Ађутант - место празно
Командири:
1. чете, капетан II класе - Светислав Игњатовић
2. чете, капетан I класе - Драгомир Бркић
3. чете, капетан I класе - Јован Ивковић
4. чете, капетан I класе - Јован Васић
2. Батаљон
В.д. команданта - пешадиски капетан I класе Димитрије Тодоровић
Ађутант - место празно
Командири:

1. чете,
2. чете,
3. чете,
4. чете,

в.д.
в.д.
в.д.
в.д.

поручник поручник поручник поручник -

Тихомир Ненадовић
Никола Бабић
Миодраг Обрадовић
Љубомир Павловић

3. Батаљои
В.д. команданта - пешадиски капетан I класе Ђорђе Манојловић
Ађутант - место празно
Командири:
1. чете, капетан I класе - Живојин Бацић
2. чете, в.д. поручник - Никола Огњановић
3. чете, в.д. поручник - Боривоје Тошић
4. чете, в.д. поручник - Сретен Тодоровић
Водници:
Поручник - Драгутин Вијеровић
Потпоручници: Петар Косић, Драгиша Радуловић, Милош Банићевић, Живорад Пушић, Никола Јелић, Михаило Ј. Ковачевић, Чедомир
Протић, Радомир Живковић, Радомир Петровић, Димитрије Христић,
Радослав Живковић, Антоније Славуј, Милорад Н. Бојић, Живко Станисављевић, Василије Иванковић, Видосав Марјановић
XVII пешадиски пук (Ваљево)
В.д. команданта - пешадиски мајор Петар Бајаловић
Ађутант - потпоручник Петар Церовић
Заставник - место празно
Руковалац пуковског слагалишта - пешадиски капетан I класе Љубомир Мирић
В.д. благајника - чиновник IV класе Богдан Белушевић
Трупни лекар - место празно
Капелник - место празно
1. Батаљон
В.д. команданта - пешадиски капетан I класе Сима Симић
Ађутант - место празно
Командири:
1. чета, капетан I класе - Аврам Драгојловић
2. чете, в.д. поручник - Петар Андријевић
3. чете, капетан I класе - Стеван Перовић
4. чете, в.д. поручник - Коста Марковић
2. Батаљон
Командант - пешадијски мајор Милан Зисић
Ађутант - место празно
Командири:
1. чете, в.д. поручник - Рајко Вукосављевић
2. чете, в.д. поручник - Драгомир Протић
3. чете, капетан I класе - Ђура Докић
4. чете, в.д. поручник - Радослав Петковић

3. Батаљон
В.д. комаданта - пешадиски мајор Петар Милошевић
Ађутант - место празно
Командири:
1. чете, капетан I класе - Станоје Лазаревић
2. чете, капетан I класе - Никола Михаиловић
3. чете, в.д. поручник - Петар Ј. Ћорђевић
4. чете, в.д. поручник - Јеврем Михиловић
Водници:
Потпоручници: Светомир Ћукић, Љубомир Марковић, Петар Станковић, Војин Перишић, Драгољуб Марковић, Мина Минић, Светолик
Радовановић, Чедомир Андријевиш, Радисав Живковић, Милош Павловић, Петар Радивојевић, Добросав Ћорђевић, Бранимир Сретеновић,
Миљко Дабић, Средоје Пиперчић
Дрински возарски ескадрон (Ваљево)
Слави 26. октобра - св. Димитрија
Командир - артилериски капетан I класе Андија Маринковић
Водник - артилериски поручник ветеринарски помоћник I класе
Миливоје Јанковић
Дринска стална војна болница (Ваљево)
В.д. управника - санитетски потпуковник Д-р Јосиф Хрњичек
Лекар - капетан II класе Д-р Јордан Т. Стајић
Апотекар IV класе Мориц Петерсил
Комесар болнице - пешадиски капетан I кл. Милош Марковић
Дринска болничарска чета (Ваљево)
Слави 1. јула - св. Врачи
Командир - пешадиски капетан I класе Милош Марковић
Водник - пешадиски потпоручник Драгомир Матић
Дринска стална марвена болница (Ваљево)
Управник - место празно
Марвени лекар: место празно
Дринско стално профијантско слагалиште (Ваљево)
Привремено в.д. управника - пешадиски мајор Радомир Вуковић
Благајник - место празно
Магационар - чиновник VI класе Митар Несторовић
Инжињериско слагалиште (Ваљево)
Управник - дивизиски референт инжињерије
Санитетско слагалиште (Ваљево)
Управник - дивизиски референт санитета

VIII. Министарство грађевина
Грађевински одељак при начелству округа ваљевског. виши инжињер II класе - Љубомир Денић
Инжињер II класе - Чедомир Гагић
Инжињер III класе - Леонид Зисић
Поштанско-телеграфско одел>ење при станици Ваљево
Управник III класе - Тимотије Станимировић
Писар IV класе - Живорад Ајхингер
Привремени поштари I класе - Живко Поповнћ, Милош Матић
Привремени поштари II класе - Цвета Миловановићева, Марија
Петровићева
Први кондуктер I класе - Јеврем Жунић
Први кондуктер II класе - Милан Мицић
*

*

*

Метеоролошка стација у Ваљеву
Ваљево (II) - Милош Терзић,ђакон.
*

*

*

Стални панађур у Ваљеву
Од 20. до 22. јула и 29,30. септембра до 1. октобра.
* * *

Ваљево
Председник Општине: Владимир Тадић

Ваљево
Адвокати
Алекса Анђелковић
Драгутин Вукосављевић
Јован Б. Розовић
Јован Јовановић
Михаило Гребенчанин
Миливоје Савић
Милан Чобановић
Стеван Т. Јанковић
Стерија Воденлић
Петар А. Конић

IX. Грађани Ваљева и њихова
Апотекари:
Клаудије Приклмајер
Милорад Ж Тадић
Бабица
Даница Тодоровић
Бакали
„Бабић и Јеремић"
Здравко В. Јелић
Јован Владимировић
Јосиф Вилотијевић
Јоца Владимировић
Кристивоје Ћ и р и ћ
Крста С. Милићевић
Лука Андрић
Љубомир Првуловић
Мијајло Д. Гроздановић
Недељко Ковачевић
Остоја Белић
Светислав Динуловић
Светислав Крунић
Спасоје Баћановић
Сима Митровић
Стеван Петковић
Ђ. Тадић
Баштовани
Андрија Милисављевић
Владимир Мандић
Јовица Марковић
Никола Ножица
Никола Марковић
Сава Лазаревић
Светозар Новаковић
Бербери
Велимир Танацковић
Каранфил Јовановић
Милутин Ранковић
Недљко Дуловић
Цветко Дачић
Бојаџије
Алекса Милисављевић
Владимир Јовановић
Јевта Обрадиновић

Паун Јовановић
Радомир Стевановић
Сава Аћимовић
Бравари
Радован Марковић
Ђура Смиљанић
Ваљево - Рударско окно
Рудни бакра и антимона
Дан повластине 12-24. XII1888. г.
Велики закупац дувана
за Округ ваљевски:
Живан С. Гашић
Винарско-ракиџиски трговац
„Иван Секулин и Син"
Воскари
Драго Ј. Милић
Љубомир Ј. Ерић
Милош Пешић
Гвожђари
Јеврем Б. Томић
Јован Вилотијевић
Манојло Пањевић
Маринко Матић
Милорад Гудурић
Милош Љ. Кораћ
„Николић и Вујић"
Сретен Ђурић
Гостионице
„Гранд Хотел" П.О. Милошевић
„Касино" Миљана П. Ђурић
„Русија" Милутин Дојчиновић
„Србија" Милутин Крунић
Грнчар
Живко Тодоровић
Електрично осветљење
„Мата Ненадовић и Фине"
Казанџија
Гаја Томановић

Каменоресци
Сима М. Васић
Стојан Јелић
Кафеџије
Андрија Васић
Антоније Пурић
Васа Бабић
Васа Пурић
Владимир Митровић
Данило Спасојевић
Димитрије Ђорђевић
Иван Васић
Илија Петровић
Јелесије Симић
Крста Верговић
Лука Шибалић
Максим Митровић
Максим Секулић
Милан Мунић
Милан Павловић
Милован Марковић
Младен Ђокић
Никола Симић
Радисав Аксентијевић
Радисав Радисављевић
Риста Топаловић
Сима Загић
Спасоје Марковић
Сретен Митровић
Стеван Теодосић
Тодосије Калајџић
Качари
Димитрије Јовановић
Милорад Николић
Кобасичар
Радисав Станисављевић
Ковачи
Бранко Илић
Илија Ћивови
Ранисав Петровић
Светозар Матић
Сретен Максимовић

Кожари
Аврам Талви
Лазар Н. Лазаревић
Сима М. Васић
Колари
Мијајло Милошевић
Ђорђе Милошевић
Књиговезац
Јован Жилетић
Књижари
Владимир М. Матић
Војислав Андрић
Јован Молнар
Кројачи
Драгутин Симић
Јевта Јакшић
Јован Игњатовић
Милоје Николић
Никола Јанковић
Кујунџије
Матије Романовић
Митар Благојењвић
Лимари
Адолф Војитек
Милош Јовановић
Магазаџије
Браћа Антонијевић
Браћа Атанацковић
Васа Рачић
Вукосав Лазић
Гаја Вучетић
Димитрије Миладиновић
Добривоје Ђурђевић
Јован Ђурић
Љубомир Дамњановић
Љубомир Н. Костић
Миладин Младеновић
Милинко Драшковић
Милорад С. Петровић
Милутин Параментић
НиколаА. Јовановић
Раденко Јовановић

Рајко Вукосављевић
Ранко Гођевац
Светозар К. Поповић
Светолик Савић
Спасоје Вујић
Тимотије Обрадиновић
Чедомир Суботић
Мануфактурно-галантериске
трговине
Љубомир М. Кузмановић
Марјан Бирчанин
„Марковић и Остојић"
Милован С. Поповић
Милан Милутиновић
Недељко Ж. Павловић
Себастиан Конфино
Светолик К. Васић
Стеван Глишић
Мешовите трговине
Бошко Цветојевић
Васа С. Јовановић
Василије Аврамовић
Велислав Ковачевић
Владимир Петровић
Владимир Петронић
Груја Јелић
Добросав Стојић
„Ерчевић и Станојевић"
Живко Настић
„ Јовановић и Шевић"
Илија Ц. Тодоровић
Јаков Јаковљевић
Јанко Јовановић
„ Јанковић и Васиљевић"
„ Јеротије Крунић и Син"
Јован Ђукановић
Јосиф Драгојловић
Коста Вуић
Лазар Данковић
Лазар Н. Лазаревић
Лука Миловановић
Максим Обрадовић
Марјан Н. Костић
Марко Јовановић
Милан Ковачевић
Милан Филиповић

Милинко Грујичић
Ненад Караматић
Ненад Николић
Павле М. Видић
Павле Јанковић
Радивоје Јањић
Радован Вучић
Радомир Николић
Сава Бошњаковић
Саватије Радивојевић
Сретен Марковић
Стеван Остојић
Стојан Радовановић
Тодор Милосављевић
„Тодоровић и Петровић"
Филип Николић
Месари
Дионисије Драгојловић
Драгомир Видић
Јевта Јелић
Лазар Јовановић
Марко Петровић
Милош Станимировић
Милан Нешовић
Радомир Богдановић
Сава Секулић
Светозар Поповић
Механџије
Алекса Богдановић
Драгутин Секулић
Ђорђе Ђерић
Ђорђе Томашевић
Ђукан Ђукановић
Јован Мијатовић
Лазар Ристић
Љубомир Перишић
Манојло Пајевић
Милан Живковић
Милан Н. Ковачевић
Милош Нешковић
Обрад Страхинић
Петар Савковић
Петар Тодоровић
Радојица Велимировић
Светозар Билић
Стеван Ђорђевић

Урош Крстић
Цветко Стевановић

Сретен Станишић
Стеван Ђорђевић

Молери и фарбари
Владимир Куху
Ђорђе Фаркаш

Оштрач
Мата Миливојевић

Новнани заводи
Ваљевска задруга Управник Љуба
С. Ђукић. Основана 1888. године.
Ваљевска штедионица. Управник
Т.П. Јовановић. Основана 1871.
године.

Парни и вештачки млинови
Мата Ненадовић
„С. Поповић и В. Тадић"
Парно купатило
Јозеф Ајхингер
Акционарско друштво „Брауерај"

Обућари
Василије Богдановић
Едуард Војитех
Коста Мариновић
Младен Полић
„Обућарска задруга"
Петар Томић
Станимир Миливојевић
Тодор Николајевић

Поткивачи
Андрија Благојевић
Велимир Бељић
Маринко Матић
Михајло Марковић
Омер Селкић
Петар Михајловић
Радован Михајловић
Спасоје Милићевић

Опанчари
Веселин Николић
Вилотије Вуић
Владислав Марковић
Владислав Стојнић
Војислав Лукић
Драгомир Јеличић
Иван Нешковић
Јоко Дамјановић
Јован Јокић
Крста Крстић
Миладин Илић
Милан Николић
Милинко Ристивојевић
Милован Стефановић
Милован Филиповић
Милорад Ђокић
Милош Даничић
Мирко Тешић
Мића Станковић
Павле Груичић
Ранисав Лукић
Светозар Атанацковић
Сретен Виторовић

Предузимачи
Васа Илић
Крста Станковић
Мијајло Милошевић
Пушкар
Сава Г. Петровић
Радионица плугова
Маринко Матић
Сретен Максимовић
Сапунџија
Павле Милосављевић
Столари
Благоје Миливојевић
Гавра Срећковић
Јован Мартиновић
Петар Петровић
Ранко Томић
Стругара парна и механичка
Мата Ненадовић

Терзије
Живан Ђокић
Миливоје Тодоровић
Ткачи
Алекса Ћ и р и ћ
Милорад Нинковић
Ћурчије
Димитрије Ковачевић
Ђура Живановић
Јанко Цветковић
Милан Думић
Никола Живановић
Тодор Марић
Фотограф
Стеван Јовановић
Хлебари
Антоније Алексић
Вељко Симеуновић
Даница Јовановић
Живко Јовановић
Љуба Јовановић
Марко Антонијевић

Марко Марковић
Мирослав Чупић
милош Богић
Митар Богдановић
Михајло Гавриловић
Настас Јосиповић
Никола Рољевић
Сима Васић
Тиосав Костић
Циглаие и црепане - сопственици
Јосиф Вилотијевић
Мита Стојановић
„Стаменковић и Гроздановић"
Стеван Петковић
Станоје Игњатовић
Часовничари
Богосав Живковић
Љубомир П. Петровић
Милорад П. Петровић
Штампари и штампарије
Јован Ј. Молнар
Н. Петровић
Милица (пок.) Андрије Славуј

Извори и литература
Државни календар Краљевине Србије за годину 1903. која је проста. У
Београду, 1903; стр. XXVIII + 329 + карте; 8°.
Христић Св. Р.: Трговинско-занатлиски шематизам Краљ. Србше.
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Здравко Ранковић

ОКРУЖНО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У ВАЉЕВУ
1947. ГОДИНЕ
Окружно народно позориште, које је у Ваљеву постојало у пролеће
1947, прво је стално професионално позориште у овом граду. Могло би
се, чак, можда и са више права рећи да је то био први покушај оснивања
професионалног театра међу Ваљевцима, јер је његов век био одвећ
кратак. Оно је, уз то, извело мало представа и пребрзо утонуло у заборав
оставивши о свом постојању тек понеки траг у архивској грађи,
новинским чланцима и сећањима његових припадника.
Решењем Извршног одбора Окружног народног одбора од 1. марта
1947,1 ово позориште је настало из Окружног аматерског позоришта,
образованог још у јесен 1944, које је пред саму професионализацију
премијерно извело „Хајдук Станка". Тој одлуци претходили су захтев
Просветног одељења ОНО и његова процена да су за професионални
позоришни рад овде створени предуслови преласком из Београда у
Ваљево глумачког пара Јовановић, Драгољуба и Милице. За извођење
представа одабран је биоскоп „Централ" са око 400 седишта. Дванаестог
марта 1947. начелник Просветног одељења Зора Д. Дудић обратила се
Министарству просвете Србије са захтевом да се новоствореном позоришту одобри рад и додели стална финансијска помоћ „из које би се
набављале потребне позоришне реквизите" у којима позориште оскудева, док ће „од суме коју је одобрио Окружни одбор за 1947. г. „бити
исплаћиване плате". Притом се истиче да ће репертоар за ту сезону
бити достављен по одобрењу рада позоришта. 2
Неизвесно је да ли је тог одобрења уопште и било, јер је убрзо
дошло до промена у административно-територијалном организовању
државе и укидања окружних народних одбора. На основу тога је 14.
априла 1947. укинуто Просветно одељење ОНО у чијем делокругу је

1

ИАВ, Председништво OHO Ваљево 1944-1947, Записник VIII седнице Извршног одбора
OHO, кутија VII (1947).
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било и Позориште. Тог дана је Зора Д. Дудић обавестила Просветни
одсек Градског народног одбора Ваљево да у његову надлежност
прелази, поред Средњошколског интерната, и Аматерско позориште
чија је целокупна имовина инвентарисана. „Обзиром да је позориште
прешло", - каже се у том документу - „у руке Градског просветног
одсека то је потребно да одговорно лице тога одсека уђе у управу
позоришта. Обратите се Бранку Ружичићу, чиновнику Оделења рада за
имена осталих чланова управе". У време кад је пред надлежне у
Министарству просвете стигао захтев да одобри оснивање позоришта у
Ваљеву, могло је већ бити наговештено укидање окружних одбора, што
је учинило беспредметним и одобрење о новом ваљевском позоришту.
Основаност те претпоставке оснажује се у писму Зоре Д. Дудић од 14.
априла 1947. у коме се спомиње „аматерско" а не „народно" позориште.
Нешто светлости на оснивање Окружног народног позоришта у
ваљеву и на његово краткотрајно постојање бацају оновремени новински чланци, изашли у „Напреду". Први је и најинтересантнији, јер је у
њему, у ствари, изложен програм тог подухвата. Одређујући се према
ваљевском позоришном искуству, аутор овог, из тадашње преовлађујуће
праксе, непотписаног чланка, каже да је рад Окружног аматерског
позоришта показао „да у широким масама становништва града Ваљева
постоји жив интерес за позоришну уметност" и да би „Ваљево могло из
својих средстава да уздигне једну прилично јаку драмску групу". У
несистематичности у раду, уз изостајање стручног уметничког руковођења и „пуне помоћи народне власти и масовних организација",
тражени су основни разлози ненапредовања тога позоришта и непостизања већих успеха. Тога је постао свестан и Извршни одбор Окружног
народног одбора па је („на једној од последњих седница") одлучио да
„аматерско" позориште постане „народно" и да се „његовом раду
посвети много већа пажња". Притом је решено да позоришна управа
буде оформљена „од представника народне власти и масовних организација, првенствено од оних који познају уметнички рад". 4
У време настанка тог новинског чланка позориште је већ било
„добило свог уметничког руководиоца и појачано са једном драмском
уметницом из Београда" чиме су, чинило се у том тренутку, „обезбеђени најнужнији услови за његов будући правилан и систематски
рад". Сви ангажовани глумци требало је да буду „разврстани у три
групе" и према томе плаћени. Владало је убеђење да је прилично
Ваљеваца са смислом „за позоришну уметност" и да ће им „реорганизовано позориште са искусним уметничким руководиоцем на челу пружити услове за пуни развој". Позорницу у дворани биоскопа „Централ"
требало је „реновирати и прилагодити за теже позоришне представе".
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Сав приход од представа имао је, „у прво време", да послужи за набавку
неопходних реквизита.
Ослоњено на „ове знатно боље услове рада" позоришно руководство
је обећавало „знатно активнији рад", односно по једну премијеру
месечно и по две репризе седмично и распростирање свога рада на
подручје читавог округа, укључујући и одласке „са радним групама на
села, где ће приказивати представе за народ".
На рад Окружног народног позоришта осврнуће се, у првој половини наредне деценије, Милош Милановић у реферату на свечаности
којом је обележена 500. представа Градског народног позоришта у
Ваљеву, професионалног театра основаног 1950. „На челу позоришта", сећао се Милановић - „био је Драган Јовановић, професионални
глумац, са својом другарицом Царком. поред њих од професионалних
глумаца био је и наш стари Ваљевац Митар Радић. Секретар је
позоришта био друг Бранко Ружичић. Сви остали били су вредни и
талентовани дилетанти, а међу њима искусан и стари позоришни
радник Станко Деспотовић... Ово позориште је успешно спремило
неколико комада као што су: „Коштана", „Хајдук Станко", „Ђидо", 5 „Зла
жена" и још неки. Представе су даване у сали биоскопа „Централ" и
сали „Дома ЈНА". Разлог његовог брзог укидања Милановић је видео у
недовољним материјалним средствима и недовољној пажњи „појединих одговорних другова". 6
Бранко Ружичић нам је својевремено потврдио да је до расформирања позоришта довело, пре свега, укидање округа због чега се, најпре,
било одустало и од назива Окружно народно позориште. Радећи као
секретар позоришта он му је, фактички, био руководилац, али је, уз то, и
играо у скоро свим представама. Претходне, 1946. године, Ружичић је
био у Београду на шестомесечном курсу за редитеља и по повратку у
Ваљево учествовао у формирању професионалног позоришта.
Као прву своју премијеру Окружно народно позориште је, око 20.
марта 1947, извело Стеријину „Злу жену", у режији Драгана Јовановића
и сценографији Предрага Јовановића. Графа Трифића играо је Душан
Милошевић, његову жену Султану - Даница Војиновић, 7 собну служавку Персиду - Мирослава Берни, служитеља Стевана - Бранислав
Анђелић, чизмара Срету - Станко Деспотовић, а његову жену Пелу Стана Војиновић. Чуди да међу њима, судећи бар према плакату који се
сачувао у ваљевском Историјском архиву, није било искусне Милице
Царке Јовановић.
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Даница Војиновић је била и благајник позоришта

За средину априла 1947. била је првобитно предвиђена премијера
представе^ „Платон Кречет" А. Корнејчука, а за мај Станковићеве
„Коштане". Предност је, у међувремену, добила „Коштана", али се за
њено премијерно извођење, према оцени „Напредовог" сарадника, није
„баш могло рећи да је потпуно успела", првенствено због тога што „сам
избор улога није био најсрећнији". 8
Већ у овом чланку Окружно народно позориште је преименовано у
Градско аматерско позориште. Могло би се на основу тога рећи да је
Окружно народно позориште у Ваљеву поставило, радећи као професионални уметнички ансамбл, само једну представу - „Злу жену". С
обзиром да су извесни хонорари исплаћивани извођачима његових
представа и пре настанка Градског народног позоришта 9 и да су такве
принадлежности, свакако, пратиле бар и извођење „Коштане", оквири
његовог професионалног рада би се проширили на нешто дуже раздобље. То се мора чинити и зато што се у Градском аматерском позоришту
одржало професионално глумачко језгро докле год је овај театар
постојао. 10
Није, иначе, дугог века било ни Градско аматерско позориште. Брзо
је утихнуо жар из кога је оно требало да израсте у професионалну кућу,
утихнула је енергија која га је узносила до тих висина. Већ деветог маја
1947. повереник Просветног одсека известио је, на седници Извршног
градског одбора, да рад у позоришту „није на довољној висини", а 28.
маја да је оно „скоро престало са радом и да не функционише", на
основу чега је одбор одлучио „да позориште у Ваљеву престане са радом
и да се растури". Решено је тада и да „један део намештаја припадне
ГНФ-у, а све остало позоришној групи „Абрашевић". 11 Брзина и лакоћа
са којом је то учињено, потврђује мишљење Милоша Милановића о
недовољној заинтересованости „појединих одговорних другова" за
постојање позоришта. Судећи по томе где се о њему одлучивало, могло
би се рећи да су ти „одговорни другови" припадали руководству града,
мада не треба искључивати ни могућност да је фактичка одлука донета
и пре те седнице, у партијском руководству. Уместо замрлог позоришта
оживеће, већ наредне године, неколико других аматерских драмских
дружина, најпре „Абрашевић", а затим „Крушик" и омладинска „Полет".
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У „Историји српског позоришта" Боривоја С. Стојковића (Београд,
1979), у биографијама глумачког супружничког пара Јовановић, којима
је било намењено да буду стубови првог сталног професионалног
позоришта у Ваљеву, записано је и то да су они у ваљевском Градском
народном позоришту провели време од марта до августа 1947. Драгољуб-Драган Јовановић (Рача Крагујевачка 1897 - Београд 1978) се, како
пише Б. С. Стојковић, „прекаљивао у току више година поред добрих
глумаца и редитеља у неколико позоришта". Три-четири пута је био и у
Животићевој дружини, 1941-45. је у немачким заробљеничким логорима, почетком 1946. у Градском позоришту у Београду, а од 1946. до
фебруара 1947. у Обласном народном позоришту у Пожаревцу. Из
Ваљева је отишао у Београдско драмско позориште, 1950-51. је на
Београдском радију, 1951-52. у Хумористичком позоришту где је и
пензионисан. Милица-Царка Јовановић (Крушевац 1896 - Београд 1994)
је била „једна од најбољих српских драмских и карактерних глумица у
унутрашњости" играјући у трупама у којима јој је био и муж. Септембра 1947. године, непосредно по одласку из Ваљева, по избору Бојана
Ступице, узета је у оснивачки ансамбл Југословенског драмског позоришта и ту провела две године. Потом је у Филмском позоришту
„Авала" па у пензији. У њене значајне улоге спада и „Коштана" коју је,
можда, играла и на сцени у ваљевском „Централу".
У првобитном саставу Градског народног позоришта у Ваљеву наћи
ће се, с почетком педесетих година, глумци позоришта из 1947. Станко
Деспотовић и Душан Милошевић. Деспотовић ће се у том новом театру
окушати и као редитељ првих његових представа, док ће Предрагу
Јовановићу, у првих годину-две дана, бити поверавана израда сценографије за све представе. Сва тројица ће готово истовремено напустити тај
ансамбл. Станко Деспотовић ће се одселити у Крагујевац одакле је,
после другог светског рата, и дошао у Ваљево, у „Крушик"; Предраг
Јовановић ће добити наставничко место у некој београдској школи;
Душан Милошевић ће „дићи руке" од своје глумачке каријере.
Покушај оснивања сталног професионалног позоришта у Ваљеву, у
пролеће 1947. године дао је невелик резултат, без знатнијег трага иза
себе. Био је то напор да се развијен аматерски позоришни рад постави
на нове темеље, да се бар у неким елементима успоставе другачији,
одговорнији односи. То што тада није било могуће оживотворити,
учињено је, три године касније, оснивањем Градског народног позоришта у коме ће бити места и за поједине протагонисте Стеријине „Зле
жене" из марта 1947.

И З Р А Д А АРХИВА

Снежана Радић

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ПРИЛИКЕ
У ВАЉЕВСКОМ ОКРУГУ 1944-1947. ГОДИНЕ
(На основу архивске грађе Одељења за просвету Окружног народног
одбора Ваљево 1944-1947)
Културно-просветни одсек Окружног народноослободилачког одбора Ваљево основан је 26. септембра 1944. године 1 , и своју делатност, у
почетку, ограничио на културно-просветни рад у Ваљеву путем „сектора", иако је његова територијална надлежност обухватала ваљевски,
подгорски, колубарски, тамнавски и посавски срез.
1. Радио-служба је имала задатак да „хвата вести" и „савезничке
емисије". Петком, када је пазарни дан, постављан је звучник на пијаци и
непрекидно су емитоване радио-емисије. Сваки други дан радиослужба је издавала билтен са вестима (око 2000 примерака), који је
достављала сеоским одборима.
2. Техничка служба је, путем плаката, обавештавала грађанство, а
паролама популаризовала и позивала народ у ослободилачку борбу.
3. Приредбе су обухватале највећи део рада одсека. Биле су колажног
типа, са одломцима из познатих драма, рецитацијама и хорским песмама.
4. Библиотека је била у формирању.
5. Усмене новине имале су за циљ да заинтересоване грађане упознају
са актуелним збивањима, догађајима из времена окупације и о утисцима
о ослобођењу Ваљева. Прве усмене новине припремљене су 6. октобра
1944. године, а после тога је организована игранка.
Тих дана интензивно се радило на уређењу Дома културе. У
новембру је оспособљен за рад. Оживеле су библиотека са читаоницом,
шах-секција, све више је усмених новина, а добијене су и просторије за
хор и оркестар. Домови културе отворени су и у већим местима
ваљевског округа, Мионици, Убу, Лајковцу и Обреновцу.
Биоскоп „Централ" у Ваљеву почео је са радом у новембру 1944, кад
су приказана два филма „Дуга" и „Она брани отаџбину", и неколико
енглеских и америчких ратних журнала.
1

МИАВ, Одељење за просвету OHO Ваљево, Kl, IIIА, а - Извештаји о раду за X1944. године

Истог месеца приступило се спровођењу Упутства НКОЈ-а Повереништва за просвету, од 13. маја 1944, према којем „цео одсек подељен на
одсеке и то: а) одсек за народно просвећивање; б) одсек за школе; в)
одсек за културу и г) одсек за просветну администрацију и персонал .
Референт културно-просветног одсека Боривоје Максимовић био је
мишљења да одсек за школе треба поделити на одсек за основне школе
и одсек за средње школе.
Крајем године, 28. децембра, Повереништво просвете Србије донело
је одлуку 3 о организацији просветне службе у окрузима „ради координације, што боље сарадње и јединственог једнообразног решавања
просветних проблема". Од јануара 1945. године на нивоу округа било је
организовано Просветно одељење на чијем је челу био повереник који
је, истовремено, и члан ОНО. Просветно одељење је било подељено на
три одсека: а) одсек за народно просвећивање, б) одсек за школе и в)
персонални одсек. Сваки одсек је имао шефа и потребан број особља, а
одсек за школе морао је обавезно да има по једног учитеља и професора.
У срезовима су основани и просветни одсеци. Културно-просветни
одсек за Ваљево формиран је у децембру 1945, када је формиран Градски
НО Ваљево. Пријем, отпуштање, пензионисање и премештај просветних радника вршило је Повереништво, касније Министарство просвете
Србије, према предлогу Просветног одељења.
Ради целовитог спровођења културно-просветних задатака, у скоро
сваком месту ваљевског округа по препоруци Повереништва просвете, 4
током 1945. формирани су културно-просветни одбори. Број чланова
одбора није био одређен и бирани су из редова грађанства, омладине и
АФЖ-а. По својој функцији били су „добровољни сарадници народних
власти на просветном пољу".
Уз мања персонална померања организација Просветног одељења
ОНО Ваљево остала је иста до престанка са радом 14. априла 1947.
године. 5
Шеф културно-просветног одсека 1944. био је Боривоје С. Максимовић; 1945. повереник Просветног одељења је Живорад ЈЂубичић, 1946.
Ашер Делеон, а од фебруара 1947. Миленко Топаловић.
Последњи назив одељења (препис штамбиља):
НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР
ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСВЕТУ
Бр.
194
год.
ВАЉЕВО
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Исто,

за XI месец 1944. године.
К1 IIB, 28. XII1944. године.
К 2 I I B , дел. бр. 99/45.
К15 II, B дел. бр. 13060 од 14. IV1947. године.

ОБИМ И ДЕЛОКРУГ РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОСВЕТУ
А) ОДСЕК ЗА НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ
Делатност одсека за народно просвећивање одвијала се кроз организвање аналфабетских течајева, народне универзитете, књижнице и
читаонице, припрему и давање приредби од стране културно-уметничких екипа, приказивање биоскопских представа и фискултуру.
Свакако, најзначајнији и најсвеобухватнији посао било је сузбијање
неписмености. Председништво АСНОС-а - Повереништво за просвету
послало је Окружном народном одбору Ваљево распис 6 којим захтева
отварање аналфабетских течајева у основним школама ради искорењивања неписмености која је „непријатељ свакога напретка", а „задатак
течајева је ширење писмености, просвећивања и културе, а кроз то, што
активније учешће у изградњи државне заједнице". Течајеве треба да
похађају лица од 14 до 40 година старости, нарочито женска. Просветно
одељење је одмах предузело акцију и у јануару 1945.7 упутило распис
срезовима ваљевског округа о потреби оснивања и почетку рада аналфабетских течајева, јер је преко 70% нашег сеоског становништва неписмено и да „отуда наша народна борба поред гоњења отимача са свог
рођеног огњишта, ставља себи у задатак да гони и слепило са очију
свога народа и као први корак те борбе, наше рукодство истакло је
оснивање аналфабетских течајева у земљи. Ове течајеве водиће учитељи
и учитељице народних основних школа... Течајеви су сасвим бесплатни. Сваки кандидат добиће бесплатан писаћи пробор."
Број неписмених, према прикупљеним подацима у марту 1945, уз
напомену да нису потпуни „већ само приближни... пошто овде нису
урачунати неписмени који су отишли у ЈА, јер је попис извршен после
мобилизације", био је следећи 8 :
Неписмени

Становника
мушки

женски

Укупно

СНО ВАЈЂЕВО

55 279

532

4 698

5 230

СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА

34 252

379

4 474

4 853

СНО МИОНИЦА

40 901

535

5 936

6 471

СНО УБ

38 248

389

3 265

3 654

СНО ОБРЕНОВАЦ

53 902

584

4144

4 728

222 586

2 419

22 517

24 930

0 К Р У г

Крајем 1945. у ваљевском округу било је 40317 неписмених преко 10
година старости и то 7498 мушких и 32819 женских лица. 9 Само у
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Исто, К1II B дел. бр. 31 од 30 XII 1944. године.
Исто, К2 IIB дел. бр. 12/1945. године.
Исто, К2II В дел. бр. 564 од 26. III 1945. год.
Исто, К6IIIА, Годишњи извештај о раду одсека за народно просвећивање у 1945. години.

децембру исте године у ваљевском округу је организовано 67 течајева са
4647 полазника. Најбоље резултате дао је ваљевски срез а најлошије
подгорски, иако је у „том срезу највећи број неписмених" - 8926.
Поређења ради, у децембру 1946, организовано је 328 аналфабетских
течајева са 8804 течајца. 10 План нису испунили подгорски и колубарски
срез, а требало је да описмене 2000 лица. У том месецу течајевима је
руководило 254 просветна радника. Акцијом описмењавања 1946. обухваћено је 41,15% од 22692 лица до 45 година старости. 11 У првом
тромесечју 1947. v округу је организовано 354 теаја са 9340 течајаца и
254 руководиоца.
Течајеви су организовани при основним школама, а било их је,
крајем 1944. године и почетком 1945, и у приватним кућама. Предавачи
су учитељи основних школа. Трајали су три, а касније пет месеци.
Настава се изводила према утврђеном програму: народни језик, касније
српски (6 часова недељно), рачун (3 часа), земљопис и народна историја
(по 1 час). Течајци су после успеха на провери знања добијали уверење
о завршном испиту. Ради активирања народних маса и учитеља по
срезовима су одржавани „митинзи за писменост". Било је планирано да
се у ваљевском округу током 1946. описмени 10000 лица, али је
испуњење плана онемогућено из више разлога. Застоја је било нарочито у пролеће и јесен због пољских радова. Предавања су одржавана
у касним поподневним сатима па се дешавало да због недостатка
петролеја настава није извођена.
У марту 1947. Министарство просвете је констатовало да је „кампања
за уништење неписмености у завршној фази" 13 и да је даљим планом
предвиђено да аналфабетске течајеве могу да похађају само старији од
14 година, док су млађи укључени у школске обвезнике. На том пољу и
даље је потребна пуна сарадња просветних власти и руководилаца
течајева са масовним организацијама.
Одржавани су и општеобразовни течајеви у трајању од 4 до 5 месеци
и курсеви у свим срезовима за ветеринаре, руски језик, финансијске
раднике, синдикалне функционере, руководиоце АФЖ-а, кројаче, шофере, задружно књиговодство и др. Такозвани домаћички течајеви
трајали су краће. Рад ових курсева није увек давао жељене резултате
због недовољно стручних кадрова.14
Народни универзитети и домови културе били су културно-образовна и политичка стецишта. Налазили су се у свим већим среским
местима. Народни универзитет у Ваљеву свечано је отворен 14. јануара
1945. у Дому културе, а уводно излагање имао је професор Београдског
универзитета Бора Благојевић. 15 Задатак ових установа био је у почетку
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Исто, К15 IIB дел. бр. 812 од 9.11947. године.
Исто, К15 IIВ дел. бр. 2508 од 22.11947. године.
К15 IIIА - тромесечни извештај аналфабетс. течајеви у ваљ. окр.
Исто, К15 IIIА, дел. бр. 11358 од 27. III1947. године.
Исто, К13 IIIА - а.
Исто, К 2II В дел. бр. 61.

популарисање народноослободилачке борбе, а касније рад проширују
на разна предавања, организовање курсева (општеобразовних и стручних), литерарних вечери, излета и др. У зависности од заинтересованих, при универзитетима су радиле секције политичко-социјалне,
пољопривредне, здравствене, литерарне, историјске и природно-научне.
Предавања су стални облик рада. Према својој садржини су васпитна
и актуелна. За првих шест месеци 1945. на народним универзитетима
ваљевског округа одржано је само 28 предавања 16 , што је према
мишљењу шефа одсека за народно просвећивање Ашера Делеона, било
мало, а узрок је што није било занимљивих тема. У прилог томе навео
је предавање наставника Арсенијевића са Војно-политичке школе, који
је у Русији био од 1927. до 1945, на тему „Живот и рад у СССР-у", којем
је присуствовало 1000 слушалаца, док је на 6 предавања у Ваљеву, истог
месеца, било укупно 350 слушалаца. До краја године ситуација се
поправила па је Народни универзитет у Мионици одржао 50 предавања.
Од обрађених тема у 1945. занимљиво је издвојити „Историјски
развитак права, правде, правице и народних обичаја", „Жена и њена
права", „О пегавом тифусу", „О пролећној сетви", „Филип Вишњић",
„Јосиф Висарионович Стаљин", „Карађорђе - Тито", „О Светозару
Марковићу", итд.
Најпосећеније предавање јула 1946. у Ваљеву одржано је у Дому
културе (Клуб IV дивизије) под насловом „Утисци из Совјетског
Савеза", а предавач је био књижевник Иво Андрић. 17
Те године број предавања и слушалаца био је највећи у Народном
универзитету у Обреновцу. Запажене су и веома успешне књижевне
вечери. На трибини, марта 1946,18 гости су Јован Поповић, Бранко
Ћопић, Оскар Давичо и Душан Костић, који су читали своје песме и
приповетке. Било је 750 слушалаца. На истом универзитету априла
месеца, уредник „Политике" Михајло Петровић говори о теми „Трст и
Јулијска крајина", што је успело „преко сваког очекивања". Присуствовао је и дописник ТАНЈУГ-а из Трста Штока, који је свој говор завршио
речима „Трст је наш и биће наш" и био бурно поздрављен од 900
присутних.
До септембра 1946. предавања су одржавана без плана, а од тада има
„више система и једнообразности" па се истим питањем „покрива" цео
округ. Све мање је садржаја из природних наука и уметности, а више из
области максизма и лењинизма, о политичким проблемима и о изградњи земље. Одзив слушалаца је добар, а по селима је просечно стотину
слушалаца на једном скупу.
Одсек за народно просвећивање истрајно је радио на оснивању
књижница, читаоница и набавци књига, чији је фонд током рата

16 Исто, К 6 Ш Б - а .
17 Исто, К 1 3 IIIА - а.
18 Исто, К 1 3 IIIА - е.

прилично оштећен што већна основних школа, у извештајима о
причињеној ратној штети, посебно помиње.
Почетком 1945. у округу је 67 књижница и читаоница, а већ крајем
исте године - 123, са 11795 књига. 19 У 1946. бројка се пење на 11
градских и 210 сеоских књижница и читаоница, са 27017 књига. 20
Сеоске књижнице и читаонице најчешће су у школама. Највише их је у
колубарском срезу: 56, са 6303 књиге и 430 примерака периодике. 21
Књижни фондови су обогаћивани доделом књига од Министарства
просвете (преко Пропагандног одељења ЈНОФ-а) куповином и поклонима дародаваца.
Ваљево је имало 5 књижара: 2 државне („Напред" и „Омладинска
књижара") и 3 приватне (Владимира Матића, Стевановића и Николића).
У Мионици је књижара Народног фронта. У тамнавском срезу су 4
књижаре: 2 државне у Лајковцу и Убу - обе Народног фронта и 2
приватне: у Лајковцу власништво Жарка Праштала и Убу Бранка
Миленковића 2 2 Посматрано у целини, број продатих књига је мали.
Да би се књига приближила народу, Министарство просвете организује тзв. културни вагон који је крајем 1945. кренуо пругом, са покретном изложбом књига и биоскопским представама. Неколико пута, током
исте и наредне године, гостовао је у местима ваљевског округа и дао
запажене резултате. Највише је продато наслова дечје литературе и
књига „О данашњим задацима партије". Најскупља је била „Историја
комунистичке партије бољшевика" - 100 дин.
Почетком 1947, Ваљево и Обреновац су добили библиотеке 2 3
Ваљевска библиотека са читаоницом налазила се у кући Марија
Самокресовића. Имала је 1564 књиге, 11 листова и 13 часописа. Дневно
је у библиотеку долазило од 80 до 100 читалаца (ученика, радничке
омладине, интелектуалаца). Библиотеку је „издржавао" Градски НО
Ваљево.
Библиотека са читаоницом у Обреновцу такође је у приватној
згради. На услузи је 488 књига, 9 листова и 3 часописа, а месечно је 480
читалаца.
Популарна штампа, као вид делатности народног просвећивања,
остваривала се кроз усмене и зидне новине, као почетне форме, које
крајме 1946. губе значај и примат преузима излажење новина у округу и
дистрибуција остале дневне и недељне штампе.
Групно читање новина, или тзв. усмене новине, само је повремено
приређивано 1945. и делом 1946. године. У неким срезовима ваљевског
округа, као у подгорском и колубарском, није их било уопште.
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По ослобођењу није било услова за издавање месних или среских
новина па је Пропагандно одељење ЈНОФ-а дало препоруку за објављивање зидних новина. Оне су обрађивале актуелне теме и проблеме
школе, предузећа, „надлештва", места у коме су излазиле и то о
деловању политичких и друштвених организација, органа народне
власти; литерарне радове; текстове о истакнутим појединцима (ударницима и добровољним даваоцима крви), о спортским такмичењима,
пољопривреди и др. Излазиле су 15-дневно или месечно.
Од штампе, највише се продају: „Све за победу", касније „Напред",
„Борба", „Политика", „Глас", а од илустрација „Дуга", „Звезда",
„Фронт", „Наука и техника", „Јеж". На пример, у Ваљеву је јула 1946.
продато „Борбе" - 1400 примерака, „Политике" - 1000, „Напреда" - 2100,
„Дуге" - 250, „Фронта" - 120.24
Штампа је стизала у књижаре „Народног фронта" и „Омладинску
књижару", а растуране су преко продавница - дућана ревизора или
преко колпортера. Како је то изгледало, види се из извештаја за Ваљево,
достављеног 25. фебруара 1947. „У граду Ваљеву растурање штампе
врши се на тај начин што постоје два ревизора новина („Борбе" и
„Политике") који имају своје продавнице и три колпортера, којима је то
главно занимање, и чија просечна зарада износи двојици по 3000 дин.
месечно, а трећем 1500 дин. (пошто је још мали, има око 13 година)". 25
Приредбе су имале за циљ културно-уметничко уздизање и разоноду
народа. Програми су разноврсни и пригодни, састављени од скечева,
драмских приказа, хорских песама, рецитација и оркестарских композиција. Извођачи су културно-уметничке екипе (друштва), или, како су
називане, „дилетантске групе", као и учитељи са својим ученицима.
Према својој организацији, биле су сталне и „несталне", односно
повремене. Ове активности у селима обично су замирале у пролеће, јер
је то период великих пољских радова.
Ваљево је имало 7 културно-уметничких екипа. Веома је активна
била екипа ЈНОФ-а, посебно њен окрестар од 13 музичара које је плаћао
Окружни одбор. Најјаче је било Културно-уметничко друштво „Абрашевић" (тада Радничко намештеничко културно-уметничко друштво
„Абрашевић") са око 100 сталних и преко 300 „помажућих" чланова
организованих у две секције: драмску и певачки хор. У Ваљевском
срезу је било 16 дилетантских група. Нарочито су активне екипе
пионира у Бранковини, Г. Лесковицама, Лелићу, Д. Грабовици, Драчићу, Попучкама и Стубу.
СНО Мионица има око 40 дилетантских група од којих су најактивније „Абрашевић" у Мионици и „Лука" у Бабајићу и у 1945. дале су 291
приредбу 2 7 Тамнавски срез оснива око 40 дилетантских група и 14
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хорова са око 600 чланова, а у посавском је 9 екипа са око 110 чланова.
Својим радом истучу се „Железничар" из Обреновца, екипа ЈНОФ-а у
Забрежју и стругаре „Симовић".
П р и Просветном одељењу 1945. основано је и Ваљевско окружно
дилетантско позориште. Те године дало је 9 представа, а неке од њих
су: „Туђе дете", „Путем цвећа", „Последњи сусрет у логору". 28 Почетком 1946, Просветно одељење врши агитацију за окупљање глумачких
талената, а жеља позоришта да прерасте у професионално, изражена је
у њиховој молби управи Народног позоришта у Београду да им пошаље
текстове комада: „Сребрна кутија" Џона Голсфордија, „Дођоше из
града" Џона Пристлија, „Страдалници" од Бријеа и „Женидба" Гогоља.
Из репертоара за 1946. види се да су поставили комад „Дођоше из града"
и да су игране и представе: „Хајдук Станко" Ј. Веселиновића, „Кад срца
говоре" Романова, „Сиротиња није грех" Островског, „Проста девојка"
Шваркина, „Власт" Б. Нушића и „Ивкова Слава" Стевана Сремца. 29 На
седници од 1. марта 1947. Извршни одбор ОНО Ваљево донео је
„решење да с уместо досадашњег Окружног аматерског позоришта
оснује Окружно народно позориште у Ваљеву".30 За давање позоришних представа била је обезбеђена биоскопска сала „Централ" са око
400 седишта.
Обреновац је, 1946. године, добио позориште које те године изводи 5
представа. 31
У ваљевском округу је било 7 биоскопа: 4 у Ваљеву и по један у
Лајковцу, Убу и Обреновцу. Мионица је добила биоскоп почетком 1947.
године. Кратко време после рата биоскопи су били приватно власништво који су конфискацијом или национализацијом прешли у
својину државе. Ниједно село ваљевског округа није имало биоскоп, јер
нису имала струју. Министарство просвете предложило је Просветном
одељењу да организује „кино представе" за сељаке у пијачне дане, а
само је организовало кино-вагоне (тамо где је пролазила железница) и
кино-камионе. 32 Ови путујући биоскопи су поред кино-апаратуре и
радија нудили изложбе књига и слика. На овај начин су магичне слике
видели Подгорци, Попучанци, мештани Бабајића и других села. Репертоар је разноврстан, занимљив и информативан, јер су уз филмове
приказивани филмски журнали са вестима из земље и света. Филмови
су из земаља савезника. Крајем 1946. и почетком 1947, даје се предност
совјетском филму.
Ваљево је имало биоскопе: „Централ" - власништво Карла Енгла и
Мирка Грковића, „Бранковина" - власника Марка Бабића (касније
28 Исто, К 6, III Б - а.
29 Исто, К 11, II В дел. бр. 2792 од 9. XII1946. године - Извештај о репертоару позоришта
у ваљевском округу.
30 Исто, К 15 Д - а од 12. III 1947. године.
31 Исто, исто као напомена бр. 28.
32 Исто, К 4 II В дел. бр. 2246 од 17. X 1945. године.

„Раднички дом културе", односно „Синдикат"); „Србија" - својина
Тиосава Благојевића. У њима су приказивани филмови за народ, а у
Официрском дому за потребе војске. Ваљевска публика је у поратним
годинама могла да види „Тајанствено острво", руски, 3923 гледаоца;
„Легија Аризоне", амерички, 3471, „Узаврела љубав", француски, 2094,
„Беатриче Ченчи", шпански, 1824 посетиоца и др. Најгледанији био је
„Фискултурна парада у Москви", приказан априла 1946. у биоскопу
„Раднички дом куптуре", а видело га је 6573 гледаоца. 33
Два биоскопа раде у тамнавском срезу (Лајковац и Уб). Убски је био
својина Станка Станишића. Обреновац је имао један биоскоп власништво Димитрија Ристића (касније назван „Победа").
Радио служба је 1944. била активна. Како пише у извештају - „врши
пренос вести по дикатату из Београда и хвата свакодневно извештај
Москве и Лондона. Микрофоном се објављује све што се покаже као
хитно у граду". 34 Сељаци су имали прилике да петком, путем микрофона постављеног на пијаци, буду обавештени о месним и осталим
вестима. У априлу 1946. у округу је 380 пријављених радио-апарата 35 од
тога у Ваљеву 260, у срезу ваљевском 2 (својина учитеља у Драчићу и
Лелићу), у срезу подгорском само један (у Каменици), у Мионици је 7,
од тога 2 јавна (НФ и у кафани Мићановића), у срезу тамнавском је 20 и
то у Убу и Лајковцу, а од села по један је у Радљеву и Бањанима, у срезу
посавском од 104 радио-апарата само по један је у Звечкој и Кртинској а
остали су у Обреновцу. Лета 1946. године највише се слушао пренос
суђења Дражи Михајловићу.
Рад на омасовљавању спорта такође је у надлежности Одсека за
народно просвећивање. Овом послу се приступило веома озбиљно и у
јуну 1945. основнаи су срески фискултурни одбори. 36 До тада је у
округу формирано 30 фискултурних друштава, чији би број био далеко
већи да члански улог који су уплаћивали ФИСОС-у у Београду није био
висок. У округу се највише радило на слетским вежбама, а од спортских
дисциплина фудбал је био најпривлачнији.
У Ваљеву су два фискултурна друштва: „Будућност" и „Напред", са
око 500 чланова. Најчешће су игране фудбалске утакмице, а при
друштву су, поред фудбалске, и секције за тело-вежбу, лаку атлетику,
бокс, бициклизам, одбојку, шах, стони тенис, зимске спортове и пливање. Од села ваљевског среза само Попучке и Доња Грабовица имају
фискултурна друштва.
У Мионици је фискултурно друштво „Станишић" са секцијама за
фубал и шах, а у Бабајићу је фудбалски клуб „Лука Спасојевић".
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Уб је у два фискултурна друштва окупљао 172 члана. Неговао се
фудбал (ФК „Јединство"), лака атлетика, одбојка и шах.
У посавском срезу су два фискултурна друштва у којима се број
чланова кретао од 46 (у јануару 1946) до 150 (у мају исте године):
Фудбалски клуб „Раднички" је у оквиру друштва у Обреновцу, док је
друго било у Забрежју. Развијале су се све секције фискултуре.
Остала сеоска омладина, недељом и празницима, такмичила се у
трчању и бацању камена с рамена.
Б. ОДСЕК ЗА UIKOJIE
Просветно одељење Окружног народног одбора у Ваљеву, односно
његов одсек за школе водио је и организовао све школске послове, од
подизања и поправки школских зграда, обезбеђивање станова за просветне раднике, надзора над школским фондовима до спровођења и
реализације наставних планов и програма. Треба напоменути да су под
надзором овог одсека, осим основних, биле и средње школе које су
потпадале под Министарство просвете Србије (гимназије).
Просветно одељење вршило је управу и надзор над радом среских
просветних одбора и њихових референата, школских инструктора,
управитеља (касније директора) и наставника.
Месни, општински и градски народни одбори, на чијим су се
територијама налазиле школе, били су дужни да обезбеде средства за
њихово издржавање, огрев и послугу.
Срески просветни референти обављали су административне и персоналне послове. У сарадњи са школским инструкторима давали су
упутства учитељима о свим питањима из делокруга рада школе и ван ње.
Сваки срески одбор има школског инструктора. Списак њихових
обавеза је подугачак. Почетком школске године одржавали су заједничке састанке са среским просветним референтима и наставничким
већима са својих подручја, а у току године обилазили су све школе и о
томе достављали детаљне извештаје Просветном одељењу. У складу са
месним приликама учествовали су у изради плана рада за дату школу.
Наставници и управитељи преузимају најодговорнији задатак, с
обзиром да су школе биле средиште културно-просветног живота у
месту. Организовали су школски и ваншколски рад, одржавали непосредне везе са месним властима, уредно водили администрацију,
сарађивали са родитељима и утицали на њих, посебно да уредно шаљу
децу на наставу.
ОСНОВНЕ UIKOJIE*
Већ крајем октобра 1944. почеле су са радом неке основне школе у
ваљевском округу, а у новембру и децембру придружују се и друге.
Једино је основна школа у Ваљеву почела да ради тек у марту 1945, јер
је њену зграду користила војска. У том периоду, што је био чест случај,
•Погледати часопис „Гласник" МИАВ бр. 9 из 1974. Милорад Митрашиновић,
Организовање основних школа на ослобођеној територији среза ваљевског 1944. године,
45-63 стр.)

неке основне школе у посавском срезу често су прекидале рад (првих
месеци), јер су трупе војске биле у пролазу и школске зграде користе за
преноћиште или за привремене војне амбуланте.
Основне школе су, углавном, биле по селима. Школске општине
носиле су назив места у коме се школа налазила. Према одлуци
Повереништва просвете са почетка 1945. „сви досадашњи називи школа
бришу се. Уместо досадашњих назива школе ће добијати број са
назначењем улице." 37
После рата стање школских зграда у округу, посматрано у целини,
било је лоше. Школске зграде већином су биле државне, зидане за ту
намену и од солидног материјала. Неке су радиле у приватним
зградама, односно приватним кућама, кафанама или, као основна школа
у Лајковцу, у згради Соколског друштва. Те зграде, од слабог материјала, биле су трошне, склоне паду и нехигијенске. Сеоске школе имале су
своја дворишта и вртове, величине од 60 ари до 4 ха.
Школе ваљевског округа претрпеле су велике материјалне штете у
току окупације. Поједине су до темеља уништене (попаљене или
срушене бомбардовањем) као школе у Поћути, Бабиној Луци, Петници
и Златарићу. Стање зграда било је најбоље у посавском, а најгоре у
тамнавском срезу, иако се очекивало, собзиром на економску моћ, да
тако буде у подгорском срезу. 38 Биле су оштећених кровова, нису имале
врата, прозорска стакла, а уз ово неокречене су и запуштених дворишта.
Порушене и оштећене школске зграде подизане су или поправљане из
средстава државног фонда за обнову, уз помоћ месних, општинских и
среских одбора и добровољним прилозима.
У лето 1945, на захтев Министарства просвете, а по распису Просветног одељења, школе су доставиле извештаје о потребним средствима за
довршење школских зграда. Из ваљевског среза новчану помоћ тражиле
су школе у Горњој Грабовици, Драчићу, Лелићу и Поћути; из подгорског школе у Горњој Буковици, Драгијевици, Причевићу, Каменици село и Суводању; срез колубарски доставио је захтев за Мрчић, Берковац, Брежђе, Рајковић, Боговађу и Пепељевац; срез тамнавски за Паљуве
и срез посавски за школе у Ратарима и Скели. 39
Велики број школа подизан је или поправљан добровољним прилозима и радом сељака као у Белошевцу, Драчићу, Лелићу, Дупљају,
Забрдици, Бабиној Луци, Белићу, Поћути, Јошеви, Жабарима, Рабровици, Скели, Ратарима... 40 Тако је школа у Скели подигнута средствима
самог села, у Лелићу је дато „15 школских и 20 тежачких надница", а за
школу у Бабиној Луци мештани су испекли циглу.
Ратна разарања су оставила видне последице. „Оскудевало" се у
училима и школском прибору. Није било табли, креда, школских клупа,
37
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пећи за ложење... Није било довољно уџбеника, хартије, свезака, а
„таблице су толико скупе, да их деца са села не могу уопште купити." 41
У извештају школског инструктора тамнавског среза о прегледу рада
школа у новембру 1946. пише да „ученици и даље седе по поду
учионица или стоје око стола и поред прозора". И овде су учитељи
преузели бреме обавеза и у сарадњи са месним властима, родитељима,
па и ученицима, решавали проблеме (кречили учионице, поправљали
клупе, израђивали учила...)
Проблем је представљао и нови наставни план и програм рада у
школама који ће бити у духу новонасталих друштвених промена. Да би
настава у школама била што организованија и једнообразнија, просветне власти у округу су на почетку школске 1944/45 одржале 5 конференција са учитељима срезова и упознале их са циљевима НОП-а. Била су,
то уједно, и стручна саветовања на којима је разрађен привремени план
рада за основне школе, који је урадио шеф одсека за школе Милован
Дудић. Обрађивала се настава из српског језика и рачуна, по старим
уџбеницима, а у очекивању нових читали су се пригодни чланци из
новина. Наставни план и програм, прописан од стране Повереништва
просвете Србије, добијен је крајем фебруара 1945. године.
Наставне програме учитељи су, према мишљењу школских инструктора у срезовима, обрађивали добро, изузев „букварске" (српски језик)
наставе где није посвећивано довољно пажње припремним елементима
писања и читања.
Сметње у настави представљао је и број ученика по одељењима, који
је ишао и до стотине. У основним школама предавани су следећи
предмети: српски језик, историја, земљопис, рачун, познавање природе,
цртање, певање, писање и гимнастика.
Настава се изводила према устаљеним плановима и програмима за
све предмете, осим историје. Најинтересантнији пут развоја и однос
власти био је према предмету веронаука. У школској 1944/45. веронаука
је предавана само оним ученицима чији су родитељи дали изјаву да
желе да „им се дете образује у религиозном духу" 42 Већ почетком 1945.
Просветно одељење упутило је распис свим школама у округу (основним и средњим) „да верска настава није више део наставног програма у
државним школама" 4 3 Нешто касније у фебруару исте године, Повереништво просвете Србије доноси одлуку 44 о веронауци као факултативном предмету, којом је остављено ученицима, њиховим родитељима и
црквеним властима да сами реше питање веронауке; да школске власти
ставе на „расположење" просторије у ваншколско време, уколико са
њима располажу, а да су заинтересовани родитељи дужни да покрију
41 исто, К6 В-б Извештај школског инструктора о прегледу рада школе у посавском
срезу у марту 1945. године
42 исто, К1 Д-в-Извештај о раду основних школа за новембар 1944. год
43 исто, К2II В - дел. бр. 75
44 исто, К2 IIВ дел. бр. 223 од 2. II1945. године

издатке за огрев, осветљење, послугу и друго. Свештена лица могла су
да држе предавања верске наставе уз одобрење надлежних власти, али
омогућено им је да предају „и остале наставне предмете... ако за то
имају потребне квалификације." 45 И поред наведеног, вероучитељи су
плаћани из државне касе. Школске власти су упозорене да не могу
спречавати ученике, нити утицати на њих да не одлазе у цркву на
богослужење „јер сви грађани наше земље имају слободу вероисповести." 46
Ступањем на снагу Устава ФНРЈ 1946. извршено је одвајање школе
од цркве (чл. 38). „Ради знања и управљања" Министарство просвете
доставило је у марту 1946. Председништву ОНО Ваљево решење
Председништва владе НР Србије 47 са читавим низом промена по
питању веронауке: одобрава се одржавање предмета веронауке ван
редовног школског програма и у ваншколско време у школским
зградама; Министарство и његови органи контролисали су употребу
уџбеника и наставу; није вршено оцењивање ученика из веронауке,
нити се веронаука као предмет уносила у сведочанства и од 1. маја 1946.
вероучитељи нису били на платним списковима Министарства просвете, а њихов службенички однос регулисао се према постојећим законима. Наредне школске године веронауке као факултативног предмета
није било.
Сличан пут прошли су и верски празници који су прослављани или
обележавани у школама и ван ње. Школска слава посвећена заштитнику
школа, првом српском учитељу и просветитељу - Светом Сави, прослављена је свечано у свим школама ваљевског округа 27. јануара 1945,
са уобичајеним црквеним обредом (ломљен је славски колач, паљена
свећа, дељено кољиво ученицима) 48 и приредбом. Прославе су одржане
у присуству наставника, ученика и њихових родитеља. Већ 1946.
прослава има светован карактер, а 1947. Савиндан су обележиле само
средње школе. Почињале су химном „Хеј, Словени" и химном „Свети
Сава", а затим би уследила беседа, обично управника школе о Светом
Сави као просветитељу. Уметнички део програма састојао се од прикладних прича о Светом Сави, рецитација „национално-уметничке"
вредности и рецитација и скечева из НОБ-а.
На питање једног управитеља у које празничне дане школе неће
радити, Повереништво просвете у јануару 1945. даје следећи одговор 49 :
„До даљег наређења школе неће радити у ове празничне дане: Мала
Госпојина, Св. Никола, Божић (4 дана од Бадњег дана до закључно
трећег дана Божића), Нова Година, Богојављење, Ускрс (бдана од
великог четвртка до закључно трећег дана Ускрса), Ђурђевдан, Спасов45
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дан и Духови - два дана. Накнадно ће се објавити који ће се још
државни празници празновати."
Исте, 1945. године, Министарство просвете предложило је школама
да за пролећни дечји празник Врбица припреме пригодне програме, а
биоскопи прикажу бесплатне представе, јер „с обзиром на тешке
прилике које су ратом настале многи људи, ђачки родитељи неће бити
у могућности да својој деци причине на тај дан задовољства и радости
које би као родитељи желели. 0
Наредне, 1946. године, Министарство просвете тражи извештај о
„случајевима" колективног вођења ученика на причешће, 51 што је у
супротности са уставом и да учитеље треба обавестити о „одвајању
школе од цркве". У ваљевском округу забележен је само један „случај"
учитељице из Бабајића (колубарски срез).
У 1945. години 1. мај - међународни празник рада, проглашен је за
државни празник. Свечано је прослављен у ваљевском округу, а Окружни одбор УСАОС-а самоиницијативно је организовао пионирски
слет за 25. мај. Следеће 1946, школе су добиле наређење од Просветног
одељења да на дан 23. маја наставници „обуставе рад" и са ученицима
изађу пред Окружни народни одбор где ће у 12 сати бити предата
штафета поводом рођендана маршала Тита, где ће му пожелети „дуг
живот и добро здравље за срећу наших народа". 52
Учитељски кадар био је квалификован, добар и представљао је стуб
просветно-културног рада у ваљевском округу. Поред редовне наставе
учитељи су водили аналфабетске течајеве,више просветне и друге
курсеве. У току лета, на распусту, посебно су учитељице ангажоване да
по селима држе не само курсеве, већ и директно учествују на преради
воћа и поврћа. Предавања и приредбе, такође су организовали учитељи.
Тако је, само у периоду од II до VI месеца 1945. , захваљујући њима у
ваљевском округу одржано 621 предавање и припремљено 296 приредби. О условима у којима су радили, било је речи. Снабдевање учитеља
преко Р-2 карата, било је нередовно и различито по срезовима. Одлуком
Министарства просвете 1946. „изузетно од постојећих прописа учитељима по селима признаје бесплатан стан и огрев". 54 Све поменуто, код
280 учитеља, колико их је било у ваљевском округу, није могло да сломи
ентузијазам у раду и жељу за изградњом домовине.
И поред свих тешкоћа са којима се сусретало школство у ваљевском
округу, успех, дисциплина и здравствено стање ученика били су
задовољавајући. Највећи проблем код ученика је било неуредно похађање школе и неоправдавање изостанака од стране родитеља. Међутим, зна се да су изостанци најчешће и највише прављени у хладним
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зимским данима, кад ученици нису имали одеће и обуће, а појединци су
морали да препешаче и по 6 км, оправдање није било ни потребно.
Редован лекарски надзор над ученицима, није постојао, као ни
редовно вакцинисање. У поратним годинама деца су због неухрањености најчешће оболевала од анемије, а од заразних болести јављају се
шуга и повремено вашљивост. Епидемија малих богиња, која је владала
у априлу 1946, била је лакше природе, „није било поводом овога
смртних случајева".
Више пажње посвећивало се хигијени. Учионице су кречене и
школе редовније снабдеване олајем па су и подови били чисти.
Ученици основних школа били су чланови пионирске организације
која је имала значајну улогу у културном уздизању и васпитавању у
новом духу. Руководиоци пионира били су истакнути појединци из
редова средњошколске омладине и под надзором учитеља. Негован је
здрав такмичарски дух у учењу; учили су се и дисциплини и другарству. Пионири су учествовали у свим масовним акцијама (прикупљање
лековитог биља, багремовог семена, секундарних сировина) и припремали приредбе. За 29. новембар 1946. у основним школама на свечаним
академијама извршен је пријем у Савез пионира, а у Ваљеву је одржан
пионирски збор, где су у присуству представника власти пионири
положили заклетву. 55
Тамо где су постојали услови, отваране су ђачке кухиње. Нарочито се
на томе инсистирало у школској 1946/47. години, јер је 1946. ваљевски
округ погодила велика суша и сеоској деци је претила глад. Почетком
1947. у округу је 46 ђачких кухиња у којима се храни 3887 ђака. 56
Највише их је било у тамнавском срезу: 23 кухиње за 2150 ученика.
Све основне школе у ваљевском округу биле су државне, мешовите и
четвороразредне и први подаци о њиховом броју с прегледом одељења,
учитеља и ученика по срезовима ваљевског округа, достављени су
новембра 1944. године. 57 Број ученика у школама исказали су срезови
тамнавски и посавски. Доста учитеља је још увек у НОБ-у и ПОЈ-у.

55 исто, K13 III Б, а Месечни извештај о раду основних школа у ваљевском округу за
новембар 1946. године
56 исто, К15IIIГ - Извештај о раду ђачких кухиња у ваљевском округу од 3.11947. године
57 Исто, К 1 IIIВ

I табела, новембар 1944. године
СРЕЗОВИ

Бр. школа

Бр. одељења

Учитељи

Ученици

ВАЉЕВСКИ

25

75

95

-

ПОДГОРСКИ

18

43

43

-

КОЛУБАРСКИ

25

-

51

-

ТАМНАВСКИ

30

72

88

4530

ПОСАВСКИ

17

57

57

3072

ВАЉЕВСКИ ОКРУГ

115

334

-

-

У априлу и септембру 1945. срески културно-просветни одсеци
послали су Просветном одељењу у Ваљеву податке о броју основих
школа, одељења, наставника и ученика у 1940, 1941. (изузев тамнавског
среза) и за 1945. годину (сви срезови). 58
II табела, април и септембар 1945. године
1940. ГОДИНА
СРЕЗОВИ

бр
одешкола љења

наставн.

ученицп

1941. ГОДИНА
6fX
одешкола љења

наставн.

1945. ГОДИНА

бр.
ученицп цкола

одељења

наставн.

ученнци

CHO Ваљево

24

59

63

2948

25

65

71

3125

28

73

76

4395

СНО В. Каменица

18

43

45

1475

14

37

39

1490

18

38

42

2699

СНО Мионица

32

52

50

3426

23

53

53

3734

28

60

54

3390

31

73

68

3648

17

55

62

2974

123

301

278

18948

СНО Уб
СНО Обреновац

-

15

47

49

3879

15

47

62

Ваљевски округ

2978

III табела: Бројно стање основних школа, наставника и ученика за шк.
1945/46. годину59
СРЕЗОВИ

Бр. школа

Бр. одељења

Наставници

Ученици

ВАЉЕВСКИ

28

72

91

4354

ПОДГОРСКИ

19

43

43

2777

КОЛУБАРСКИ

28

60

61

3871

ТАМНАВСКИ

31

73

61

4741

ПОСАВСКИ

17

56

57

3233

123

304

313

18976

ВАЉЕВСКИ ОКРУГ

58 Исто, К 6 III B - Подаци о броју школа и ученика 1940,1941, 1945. IV и IX месец 1945.
година.
59 Исто, К 4 I I В дел. број 2155/45

На основу статистичких образаца Ш - о/4, за основне школе вањевског округа рађена је збирна табела у августу 1946. године 60
IV табела
ГРАД ВАЉЕВО
И СРЕЗОВИ

Бр.
шк.

Бр.
учион.

ШК
ЗГРАДЕ

ОСНОВАНЕ
ДО

1918

ГНО Ваљево

1

12

1

СНО Ваљево

28

46

14

СНО В. Камен.

19

35

СНО Мионица

28

СНО Уб

од
1918
до
1941

после
држ.
прпа
ослобођ. зграде зграде

1

наставници

24

29

м520
ж. 495

1015

Ученици

-

-

10

2

2

24

12

48

47

м.1946
ж.1049

2995

9

8

1

1

16

4

43

38

м.1595
ж.743

2338

55

14

11

1

2

29

9

60

50

м.2069
ж.1384

3453

32

60

16

14

1

1

31

5

73

63

м.2542
ж.1893

4415

СНО Обренов.

17

41

12

4

1

-

17

1

55

54

м.1640
ж.1394

3034

Ваљевски
округ

125

118

31

249

66

-

за
време
окуп.

бр.
одељења

47

6

6

-

303

281

149

м. 10312
ж. 6938

17250

На основу извештаја о основним школама ваљевског округа из марта
1947. године 6 1 урађена је:
Утабела
ГРАД ВАЉЕВО
И СРЕЗОВИ

Бр.
школа

Бр.
одељења

Бр. шк.
зграда

УЧЕНИЦИ

Настав.

ГНО Ваљево

1

24

1

23

м. 503

ж. 476

978

СНО Ваљево

30

51

39

48

м.1779

ж. 1098

2837

СНО Ваљ. Камен.

21

44

29

39

м.1586

ж. 875

2461

СНО Мионица

34

67

46

53

м. 1836

ж. 1439

3275

СНО Уб

35

78

37

65

м. 2362

ж. 1814

4186

СНО Обреновац

17

55

18

48

м. 1550

ж. 1372

2922

Ваљевски округ

138

319

164

276

м. 9616

ж. 7044

16665

Попис свих основних школа које су постојале на територији ваљевског округа, извучен је из статистичког листа, попуњеног крајем 1945.62
60 Исто, К 1 2 I I В дел. број 2609 од 27. VIII1946. године, статистика. Напомена аутора: Гно
Ваљево основан је децембра 1945. године па се сада приказују подаци одвојено за град
Ваљево.
61 Исто, К 1 5 IIIБ, Извештаји о основним школама у ваљевском округу, март 1947.
62 Исто, К 5 I I В дел. број 2505, статистички лист за основне школе ваљевског округа о д 1.
XII1945. године.

Поред места, наведена је година оснивања школе и број ученика по
полу.
СНО ВАЉЕВО
Место
Година оснивања
Ученици
Бабина Лука
1911
211
Бачевци
57
1923
Белић
1939
82
Белошевац
1943
64
Бранковина
1836
142
Брезовице
1944
103
Ваљево
1149
1818
Вујиновача
41
1945
Горња Грабовица
1907
140
Горње Лесковице
1938
49
Доња Грабовица
1924
122
Доње Лесковице
85
1898
Драчић
176
1902
Дупљај
1934
89
Забрдица
52
1938
61
Златарић
1930
85
Жабари
1932
1896
92
Јовања
44
1939
Јошева
1942
31
Кланица
1908
151
Котешица
1902
122
Лелић
194
1919
Лозница
1894
85
Петница
1896
133
Попучке
1873
251
Поћута
175
1843
Рабровица
1907
131
Стубо
56
1932
Сушица

Место

СНО ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА
Ученици
Година оснивања

Ваљевска Каменица
Врагочаница
Горња Буковица
Гола Глава
Доња Буковица
Дружетић
Каменица (село)
Лопатањ
Миличиница
Оглађеновац
Осечина
Осладић

1943
1934
1910
1888
1938
1935
1903
1902
1881
1927
1870
1903

123
54
109
101
85
118
78
136
119
108
276
262

М.
97
53
56
42
86
68
605
34
90
36
63
68
132
55
31
38
37
73
24
23
87
87
107
46
100
190
95
97
41

Ж.
107
4
26
22
56
35
544
7
50
13
59
17
44
34
21
23
48
19
20
8
64
35
87
39
33
61
80
34
15

М.

Ж.

92
32
70
59
43
67
58
105
77
71
188
163

31
22
39
42
42
51
32
31
42
37
88
99

Остружањ
Причевић
Сирдија
Суводање
Убић
Црниљево

Место
Бабајић
Боговађа
Берковац
Бошњановић
Брежђе
Буковац
Врачевић
Горња Топлица
Доња Топлица
Ђурђевац
Дучић
Јајчић
Кадина Лука
Кључ
Крчмар
Латковић
Маркова Црква
Мионица
Мрчић
Осеченица
Пауне
Пепељевац
Планиница
Рајковић
Рибница
Славковица
Табановић
Цветановац

Место
Бајевац
Бањани
Баталаге
Бргуле
Брезовице
Врело
Гвозденовић
Докмир
Зукве

1927
1907
1942
1880
1940
1930

179
185
90
236
105
104

СНО МИОНИЦА
Година оснивања
Ученици
1866
1943
1939
1905
1920
1924
1875
1894
1893
1928
1944
1930
1935
1903
1934
1903
1864
1939
1945
1850
1929
1923
1885
1855
1865
1944
1870

171
78
49
226
136
98
221
235
113
141
52
106
111
107
54
222
400
33
93
90
129
120
177
104
142
82
78

СНОУБ
Година оснивања
Ученици
1888
1875
1870
1940
1922
1835
1929
1888
1935

155
171
78
130
120
336
95
176
82

130
125
58
199
55
61

48
60
32
37
50
43

М.

Ж.

93
52
23
145
78
74
122
154
60
87
25
70
67
66
46
134
207
18
52
57
79
70
96
70
78
50
52

78
26
26
81
58
24
99
81
53
54
27
36
44
41
48
88
193
15
41
33
50
50
81
34
64
32
26

М.

Ж.

104
82
48
79
69
182
57
118
47

51
89
30
61
51
154
38
58
35

Јабучје
1843
Лајковац (варошица)
1935
Лајковац (село)
1910
Мали Борак
1907
Мургаш
1926
Непричава
1925
Новаци
1873 .
Паљуви
1911
Памбуковица
1897
Радљево (шк, Дљаштаница") 1835
Радљево (Г. крај)
1943
Радуша
1937
Рукладе
1924
Совљак
1926
Таково
1920
Тврдојевац
1889
Трлић
1934
Тулари
1931
Уб
1881 (сазидана)
Црвена Јабука
1922

Место
Велика Поље
Грабовац
Дрен
Забрежје
Звечка
Јошева
Кртинска
Љубинић
Обреновац
Орашац
Пироман
Ратари
Скела
Стублине
Трстеница
Уровци
Ушће

382
159
112
191
86
83
90
165
136
357
67
69
65
183
147
186
159
233
305
73

СНО ОБРЕНОВАЦ
Ученици
Година оснивања
102
1927
243
1858
1904
181
186
1890
1855
183
98
1903
95
1938
146
1943
556
1824
118
1923
238
1882
140
1937
212
1870
255
1875
167
1908
112
1928
140
1883

214
87
59
103
47
56
63
96
78
192
37
38
34
105
81
110
91
132
168
43

168
72
53
53
39
27
27
69
58
165
30
31
31
78
66
76
68
101
137
30

М.
56
130
102
102
108
50
47
79
309
73
150
64
116
134
81
44
64

Ж.
46
113
79
84
73
48
48
67
347
45
88
76
96
121
86
68
76

Применом закона о обавезном седмогодишњем основном школовању деце оба пола, Министарство просвете је одлучило да се у шк.
1946/47. отвори известан број прогимназија. Ваљевски округ је добио
одобрење од Министарства просвете за прогимназије у Бранковини,
Стублинама, Каменици, Осечини, Лајковцу и Бањанима „пошто су
испуњени сви услови". 63

63 исто, K l l IIВ дел. бр. 1532 о д 24. VII1946. године

Све су се налазиле у државним зградама, осим прогимназије у
Осечини, која је радила у бившој сеоској кафани. Најбоље услове за рад
имала је прогимназија у Бранковини. Управитељи основних школа
руководили су радом прогимназија, а наставници основних школа су
према прописаном плану и програму изводили наставу. Једино је било
проблема за предмет историја, јер ни сами „наставници не познају v
суштини развитак друштва". У свих 6 прогимназија био је 331 ученик 64
(највише у Бранковини - 63). За ученике највећу тешкоћу представљала
је удаљеност школе: неки су пешачили и по 8 км у једном правцу.
СРЕДЊЕ ШКОЈ1Е (гимназије у ваљевском округу)
У ваљевском округу у послератном периоду радило је пет средњих
школа - гимназија које су преко Просветног одељења биле под управом
Министарства просвете. Поред гимназија постојале су женске занатске
и стручне продужне школе (укупно 11), које су биле у надлежности
Министарства индустрије и рударства Србије. 65
Новомбра 1944. почела је са радом убска гимназија, крајем децембра
гимназије у Мионици и Обреновцу, а две ваљевске тек у марту 1945.
Разлога за ово било је више: или су школске зграде биле заузете од
стране војске, или нису имале својих зграда; био је уништен и оштећен
школски намештај и учила; радило се на изради новог наставног
програма и стручном оспособљавању наставног кадра (одржавани су
курсеви за руски језик и историју).
Материјалне трошкове гимназија (поправка зграда, набавка огрева,
школског намештаја и учила, одржавање хигијене и др.) покривали су
ГНО Ваљево и срезови у којима су се налазиле и из добровољних
прилога родитеља и грађана. Лични расходи наставника и професора
„падали су на терет" Министарства просвете.
Поред тешких услова за рад, највећи проблем је био наставни план и
програм. Према одлуци Повереништва за просвету почетком 1945.66 био
је на снази предратни наставни план са изменама, укинути су предмети: веронаука, немачки и италијански језик; уведен је руски језик у све
разреде, а из опште и националне историје, док се није добио скраћени
програм, „предаваће се најзначајнији моменти из народноослободилачке борбе". Што се тиче уџбеника, могли су да се користе сви који су
били у употреби пре 6. априла 1941. а нису се препоручивали из
историје, француског и латинског језика и хигијене. 67
Нови наставни план и програм за гимназије Министарство просвете
доставило је 15. маја 1945. према којем се радило шк. 1945/46 године. У
гимназијама су се предавали следећи предмети: српски, руски и
француски језик, историја, земљопис, биологија, хемија, физика, мате64 исто, К15 IIIБ, а Извештај о раду прогимназија у ваљевском округу - l.IV 1947. година
65 Радић Снежана, „Гласник" бр. 30, Ваљево 1990, стр. 149-151
66 МИАВ, Одељење за просвету ОНО Ваљево, К 2 I I B дел. бр. 92 од 12.11945. године
67 исто, К 2 I I B дел. бр. 331

матика, цртање, певање, минерологија, устав (од 1946), филозофија и
фискултура, а у вишим разредима ваљевских гимназија предавала се и
астрономија.
За школску 1944/45 Повереништво је доставило одобрење и упутство
по којем се могао обавити накнадни упис ученика који су „прешли
одређени број година", као и оних који нису „положили уобичајени
пријемни испит", уз напомену да се приликом уписа не узима никаква
школарина. 6 8
Такође, 1945. године, формирана је „Комисија за ревизију диплома и
сведочанстава при Окружном народном одбору у Ваљеву" за све средње
школе ваљевског округа. Комисија је радила по добијеним предлозима
од наставничких већа средњих школа. Министарство просвете августа
1945 послало је објашњење у погледу рада комисије где пише: „Ако је
кандидат макар и из једног предмета добио повољну оцену на недозвољен начин, треба поништити испит у целости. Због тога проучите
сваки од поменутих случајева". 69 Све донете одлуке комисија је слала
Министарству. Поништавана су, на пример, сведочанства ученика који
су полагали испите ван школе, чији је сродник био симпатизер
окупатора или у четницима, што је испитни наставник био помагач
окупатора и као такав стрељан. Дешавало се да комисија при Министарству одбаци одлуку ваљевске комисије, јер је, на пример, установљено
да је дати ученик „насилно мобилисан у добровољце и убрзо их
напустио симулирајући болест". 70
Пред почетак школске 1945/46 Просветно одељење прво је добило
телеграм - наређење, а дан касније и одлуку Министарства просвете о
укидању грађанских школа на територији Србије; да се отворе непотпуне гимназије тамо где има услова; наставници бивших грађанских
школа ставе на „расположење" Министарству; да се ученици могу
уписати у одговарајуће разреде гимназија и да тамо где буду отворене
гимназије, споразумно са Окружним одбором, архива и инвентар преда
гимназији. 7 1 Исти дан Министарство просвете, односно 29. августа
1945, донело је одлуку да се у Мионици и Убу, уместо укинутих
мешовитих грађанских школа отворе непотпуне мешовите гимназије и
дотадашњи управитељи и наставници остану у школама до „коначне
одлуке" 7 2
у послератном периоду био је мањак наставника и професора за
руски језик и вештине (цртање, певање и фискултуру). Наставници и
професори гимназија истицали су се у школском и ваншколском раду,
као и у друштвеном ангажовању.
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Било је оних који су имали и по 40 часова недељно, а поред тога,
радили су на општеобразовним течајевима. Наставници који нису
имали завршен факултет, могли су да предају само у нижим разредима.
Поједини наставници давали су приватне часове, али по одобрењу
Просветног одељења.
Да би рад школа и наставника био олакшан, Министарство просвете
- Одељење за средњу наставу донело је почетком 1945 одлуку о
формирању школског савета и прописало правила за његов рад. 73
Школски савет чинили су директор, по два родитеља, наставника и ђака
и по један представник АФЖ-а и УСАОС-а. Циљ је био остваривање
„што потпуније сарадње између ученика, родитеља и наставника, да би
се учврстиле и развиле тековине НОБ-а" и то кроз предавања и
дискусије на родитељским састанцима. Школски савет се старао о
потребама школе, о планском извођењу ваншколских радова, водио
бригу о сиромашним ученицима, организовао васпитне екскурзије и др.
У Ваљеву су радиле две гимназије:
Прва мешовита реална гимназија и Друга мешовита реална гимназија.
До ослобођења Прва је била Потпуна мушка реална гимназија, а
Друга је радила као Потпуна женска реална гимназија. Гимназије су
заједнички користиле две зграде у државној својини. Одговарале су
потребама школа, имале електрично осветљење, а учионице су загреване „обичним гвозденим пећима". На располагању су имале 28 учионица. Обе су биле осморазредне.
Школску 1944/45 почеле су 17. марта 1945, јер су школске зграде биле
заузете од стране војске. По њиховом исељењу требало је објекте
довести у ред (окречити, поправити врата и застаклити прозоре,
набавити пећи, табле и др.) Нарочито је недостајао школски намештај.
Тек у првом полугодишту шк. 1945/46 Прва и Друга гимназија набавиле
су клупе „те ђаци убудуће неће морати стајати и седети на патосу за
време наставе." 74 Настава је текла „уредно" према прописаном старом
скраћеном програму, уз већ поменуте промене. У целости нису предавани програми из вештина, а недостајали су професори за српски и руски
језик, земљопис, физику, хемију и историју. Уз максималан труд
наставника школска 1944/45 завршена је 15. јула 1945. године.
За наредну школску годину стање са намештајем и училима се
поправило. Школе су располагале са неколико збирки (биологија,
минераологија, физика, математика, земљопис, историја и цртање), а то
су углавном учила за одговарајући предмет. Тако, на пример, за
„колекцију" из историје пише: „Ова збирка има само једну карту на
којој је приказана држава Карла Великог"

73 исто, К 2 I I B дел. бр. 99
74 исто, К 1 3 I I I B

Школе су имале и наставничку књижницу са 1375 књига (белетристика, стручне књиге и књиге на страним језицима) и ђачку књижницу
са 437 књига. 75
Успех и владање ученика, према оцени директора, поправљало се из
године у годину, мада „има појединачних случајева посећивања кафана,
играња билијара, испада на часовима, пушења по јавним местима и у
сакривеним местима у школској згради и школском дворишту". 76
Од 1236 ученика Прве мешовите реалне гимназије на крају првог
полугодишта школске 1946/47 без слабих оцена било је 440 ученика, са
једном 202, са две 155, три и више 433. Највише слабих оцена је из
математике (385) и руског језика (368) 7 7
Ученици обе гимназије били су чланови Народне средњошколске
омладине, пионирске организације, Црвеног крста, литерарне секције
„Чика Љуба", чланови хора. Најактивнија је била организација Народне
средњошколске омладине, која се бавила културно-просветним радом.
Одржавани су дискусиони и литерарни састанци, припремане зидне
новине и др. Био је запажен и ваншколски рад ученика. У јуну 1946.
формирана је радна бригада „Стеван Филиповић" од 380 чланова која је
наредног месеца ишла на рад у Посавину. Радило се и на рашчишћавању канала од Ваљева до Словца и пошумљавању Пећине.
Здравствено стање ученика било је различито од године до године и
важило је за све средњошколце ваљевског округа, а не само гимназијалце из Ваљева. Најчешће је владала шуга и вашљивост код нижих
разреда, а повремено су се јављале и неке друге заразне болести (грип,
заушке, пегави тифус, маларија). Честа је била и малокрвност.
Директор Прве гимназије био је Миливоје Мандић, а Друге, једно
време, Даринка Чупаревић, а касније Блажа Матуновић.
Непотпуна мешовнта реална гимназија у Мионици - До ослобођења је
била Грађанска школа и као таква почела са радом 1943. године. Августа
1945. одлуком Министарства просвете је укинута и, пошто је било
услова, отворена је непотпуна гимназија. Ученици бивше Грађанске
школе уписују се у одговарајуће разреде, а остају дотадашњи управник
Радован Дробњак и наставници. Школска 1944/45. почела је 21. децембра
1944. са два разреда у три одељења. Гимназија је радила у две зграде.
једна је изнајмљена од Женске занатске школе у Мионици. Другу је
добила од СНО Мионица, где се у једном делу налазила пошта, а
другом, већем, били су станови који су, добровољним прилозима
родитеља и грађана среза преуређени за школске просторије. На захтев
родитеља у школској 1945/46. отворен је четврти разред да ученици не
би путовали у Ваљево. Крајем децембра 1946. почела је са радом Женска
занатска школа па се гимназија преселила у три учионице добијене од
75 исто. К15 III B - Извештаји о раду Прве и Друге мешовите реалне гимназије у Ваљеву
24. II1947. године
76 исто, као напомена 75
77 исто, као напомена 75

Основне школе у Мионици. Књижницу није имала, јер је „1944. године
целокупна школска архива спаљена" од стране окупатора. 78
Државна нижа гимназија у Убу била је до августа 1945. Државна
грађанска школа - пољопривредног смера са четири разреда и почела је
са радом 6. новембра 1944. у четири учионице добијене од Основне
школе у Убу и без обзира што је сазидана 1881, по оцени управника
Глигорија Шмецлеровића, могла се „врло добро употребљавати за
наставу". 79 Недостајали су наставници за руски језик, земљопис и
вештине. Учила није било па су наставници са ученицима направили
неколико географских карата. Наставничка књжница је имала 94, а
ђачка 173 књиге. По одласку директора Г. Шмецлеровића у Хрватску,
септембра 1945. за директора је дошао Борис Марковић.
Државна мешовнта реална гимназија у Обреновцу, према одлуци
Повереништва просвете од 2. јануара 1945. настала је од Приватне
реалне гимназије 8 0 која је основана 1922. године. Настава за школску
1944/45 почиње 27. децембра 1944. Прве две школске године, по
ослобођењу, има 6, а од школске 1946/47. 8 разреда. Гимназија је радила
у две зграде, једна (споредна) била је својина Женске подружине у
Обреновцу и друга, главна зграда, државна својина. У обе је 8 учионица.
Једно време своју зграду (Женске подружине) гимназија није користила, јер се у њој налазила војна болница. 81 Издатке око издржавања
школе сносе Срески и Општински народни одбор у Обреновцу. За
разлику од осталих гимназија у ваљевском округу, гимназија у Обреновцу је набавила комплет учила за физику, израђен у Београдској
радионици учила. Остала наставна средства била су остатак од приватне гимназије. Наставничка и ђачка књижница поседују 285 књига.
Директор школе је Олга Мићић, а после др Загорка Цоловић.
Свих пет гимназија у ваљевском округу су државне и мешовите, а
број разреда је различит. Промене у броју разреда, одељења, ученика и
наставника у гимназијама најбоље се може видети из табеларног
прегледа за три поратне школске године 8 2 (Табела I)
У лето 1945, на основу указанх потреба, Министарство просвете
предложило је Просветном одељењу да формира ђачке интернате за
смештај сиромашних средњошколаца, пре свега деце палих бораца.
Месне народне власти са антифашистичким организацијама донеле су
8. септембра 1945. одлуку о оснивању Окружног средњошколског

78 исто, К7 Г, 6 - 1 9 4 5 . година
79 исто, исто као напомена 78
80 исто, К2 II B дел. бр. 582, Записник о примопредаји дужности директора Приватне
реалне гимназије у Обреновцу од 1. III1945.
81 исто,К7 III Г - б
82 Исто, табела је урађена за школску 1944/45. К 7 III Г-1945; шк. 1945/46, К 12 В дел. бр.
2609 - статистички образац за средње школе од 27. VIII 1946; и шк. 1946/47 К 1 5 III В 1947. год.
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интерната у Ваљеву, 83 за око 130 ученика ваљевских средњих школа. За
своје потребе интернат је користио две државне зграде са 14 спаваоница, 7 учионица, трпезаријом, кухињом, 5 купатила, амбулантом, вешерницом, магацином, подрумом, канцеларијом и станом за једног васпитача. Управник је био Сретен Мијаиловић.
У јесен 1946. Уб и Обреновац добијају интернате. 84 У Убу располаже
са две зграде и примао је око 60 питомаца, а у Обреновцу је у две зграде
које су била својина Обреновачке задруге А. Д. и у њему је 8 спаваоница,
кухиња и трпезарија. Број ученика у дому кретао се од 27 до 70.
Интернати су финансирани од стране Просветног одељења, из
помоћи добијене од Црвеног крста и из добровољних прилога грађана,
а за поједине штићенике средства је давало Министарство социјалне
политике Србије. Ученици у интернатима, поред смештаја и три
оброка дневно, одбијају бесплатну одећу, обућу и неопходна школски
прибор. За сиромашне све је бесплатно, а за остале трошкове су
уплаћивали послодавци, односно НОО, СНО, предузећа, занатске радње
и приватна лица.
Васпитни рад у интернатима одвијао се према утврђеном плану, при
чему се водило рачуна о узрасту ученика.

83 Исто К 4 I I В дел. бр. 1821 о д 8. IX1945. године.
84 Исто К 1 5 IIIГ - Ђачке кухиње и интернати 1947. г.

ПРИКАЗИ

Мирослав Перишић

Група аутора: 125 ГОДИНА ВАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ,
1870-1995.
(Изговорено приликом прославе 125 година Ваљевске гимназије на
промоцији истоименог зборника, 25. новембра 1995. године)
Тешко би било пронаћи човека који би остао равнодушан пред
указаном чашћу да говори о књизи на чијим страницама је написана
прошлост школе из које је, заувек добро поучен и животно сигурно
усмерен, изашао пре више година. Препуна свечана сала Ваљевске
гимназије и несвакидашњи повод данашњег окупљања у њој, изазивају
посебну узбуђеност у којој, верујем, нисам усамљен. У тој узбуђености
која прија, има и оног препознатљивог осећања страхопоштовања које
се задржало још из времена првог уласка у ову зграду; времена када се
несигурним кораком ишло уз њена висока и пространа степеништа;
када се иза угла сваког бескрајно дугог ходника, пред очима младог и
збуњеног човека, који се отискивао у период живота који је означавао и
уистину то био - период преласка из детињства у зрелост, указивао још
један дужи и другачији; када је бојажљиво и кришом завиривао у
учионице и наставне кабинете пуне, дуго после тога, неоткривених
тајни; када су се професорска лица трајно урезивала у памћење. И док је
матура сањана као недостижан идеал, а све оно што јој је претходило
чинило се несавладиво, поносно и с неком посебном важношћу, свом
имену је придодавана реч гимназијалац. Та реч доживљавана је као
својеврсна легитимација младалачког доба. Она је у граду имала
посебну тежину и значење; био је то синоним за припадност нечему
веома вредном што тај град има. Ђак гимназије поистовећивао се са
својом школом.
Генерација којој ја припадам била је једна од оних које су имале
срећу да при упису у гимназију добију и књигу о њој. Обавезно
поседовање књиге о школе, за ученика који је у њу тек крочио, није био
само начин деловања значаја институције, однегована форма или леп
гест, већ и вид хуманистичког подстицаја мисли. На основу те књиге,
аутора Добривоја Недељковића и Милана Трипковића, написане и

објављене онда када је старина у лику гимназије напунила стоту
годину живота, стицана су битна знања о величини ове школе, њеним
вредностима, недаћама и успонима. Поучен искуством проживљеног у
овој згради и вокацијом човека који је, захваљујући пресудном утицају
знања подарених управо у овој школи, трајно стручно опредељен за
бављење хуманистичким наукама и изучавање историје, слободан сам
да изнесем суд да је поменута књига у то време била, несумњиво,
најбоља монографија једне школе у Србији и остала непревазиђена у
тој врсти литературе.
Данас, када су се разбуђена осећања сплела са сећањима доживљеног
у овој школи, било би нескромно говорити о њима у присуству већине
оних чија су памћења богатија и даље сежу. Због тога, а нарочито због
нове књиге којом смо обрадовани и историје Ваљевске гимназије,
достојне сваког поштовања, покушаћемо да подстакнемо на напор
стварања макар и непотпуне слике времена када је она основана, слике
града који је тада настојао да гледа унапред, ваљевске калдрме из које је
она, на задовољство учених, изникла и чаршије која ју је изнедрила.
Гимназија није на праг 21. века стигла однекуд из прошлости како
би се, можда, понеки надахнути књижевник изразио. Историјска знања,
а таква су она која садржи књига мр Милана Трипковића, Невенке
Седларевић, Мирославе Пантовић, Предрага Дудића и мр Јованке
Божић, поузданија су а представе о прошлости тачније, прецизније,
детаљније. Оснивање гимназије, 1870. године, чега можда ни сами
оснивачи нису били довољно свесни, значило је постављање темеља
будућности града који се од тада до данас уз гимназију брже модернизовао и растао, наслањајући се на њу, савијајући се око ње, сустижући
је, али никада не успевајући да је надрасте. Без гимназије Ваљево би
остало далеко у сенци многих других места у Србији. Коначно, са њом
су биле створене претпоставке за приближавање Ваљева модерном добу
и његовом одвајању од учмалости која је гушила на десетине вароши и
варошица ондашње Србије. Основана је у складу са идејама о значају
просвете које су ширене Србијом од средине 19. века, са пристизањем
прве генерације српских интелектуалаца школованих у страним државама, и из колективне тежње једног дела ваљевског грађанског слоја.
Независно од амбиција ваљевске градске елите, која је, уз осећај да
гимназија граду доноси престиж, била мотивисана и економским
интересом у погледу стварања услова за јефтинији продужетак школовања њихове деце, сам чин оснивања могао би пресудно да се веже за
још две личности. Ниједна од њих није била из Ваљева. Један је Ђуро
Козарац, бивши католички жупник и професор теологије из Славонске
Пожеге који је у Ваљево дошао 1869. године на наговор свог пријатеља,
каснијег првог Ваљевског апотекара Клаудија Прикелмајера, а друга је
министар просвете и црквених дела Димитрије Матић. Њихова подударна просветитељска размишљања, испољена у разним приликама,
сусрела се се, у двема различитим улогама, на истом задатку - оснивању
гимназије у Ваљеву. Димитрије Матић, кога је Слободан Јовановић

описивао као човека до крајности меког и кротког, близак идејама
либерала, са положаја министра просвете у Намесничком режиму
поручивао је: „Већ је као дан јасно да је знање светлост а незнање мрак,
да је прво снага а друго немоћ, да прво олакшава сваковрстан напредак а
друго приузрокује непомичност, множи сиромаштво и спрема пропаст." Ђуро Козарац је исте године истицао: „Без обуке нема просвете,
без просвете нема самосвојности."
Професори који су тих и наредних година и деценија са скромним
пртљагом, после осамнаест и више сати труцкања и небезбедног
путовања излоканим и блатњавим путевима долазили у Ваљево, којико
је било потребно да се од Београда преко Обреновца и Уба стигне до ове
окружне вароши, припадали су кругу српске интелигенције окупљене
око научног просветног и културног преображаја њихове отаџбине.
Били су главни носиоци модернизације и истовремено, у српско по
карактеру сељачко друштво, најистуренији део интелектуалне елите
образоване на европском узору. Знања и интересовања тих људи
превазилазила су потребе и могућности средине у коју су, по налогу
министра просвете, постављени на дужност. У Ваљеву, они су били
најученији људи и сачињавали су уску групацију која је свој углед
мукотрпно стицала искључиво знањем.
Време од седамдесетих година 19. па све до почетка 20. века било је
време када се у унутрашњем животу Ваљева, поред тога што оно није
имало значајнију функцију у оквиру српске државе, ипак много тога
битног догађало. Крајем седме и почетком осме деценије, осим гимназије, основана је болница, апотека, окружна штедионица, саграђена је
нова школска зграда... Средина чији су одважни политичари и дипломате много деценија раније спознали значај писане речи у државном и
национално-политичким пословима; надарени писци својим радовима
просвећивали Србију, указујући на друштвену, културну, књижевну,
просветну мисију књиге и штампе у народу; немирни интелектуални
духови, маштари и путници у вештини читања и писања слова наслућивали авантуру прогреса и комуникације са светом, способни
трговци и вешти пословни људи у потрази за добрим еспапом били
упознати са благодетима писане речи - имала је, од 1885. године, и
штампарију. У њој су, убрзо, исте године штампане прве ваљевске
новине „Гласоноша". Читање „Гласоноше", који је у ваљевским домовима чуван попут реликвије, била је привилегија писмених. Било је то и
време када је град све више био захваћен процесом имовинског и
друштвеног раслојавања, а слика свакодневног Ваљева била препуна
контраста. На улицама су се сретали људи европског начина одевања и
грађани обучени у традиционално српско одело, интелектуалци су
носили браду, а у бакалској радњи „Марковић - Баћановић" није
куповано мање од пола килограма кафе. У истој радњи кафеџија Ристо
Топаловић куповао је 60 килограма гаса месечно, што је значило да је за
осветљавање своје кафане трошио два килограма гаса дневно, на основу
чега се може закључити да је кафана радила до дубоко у ноћ што, опет,

сведочи о све привлачнијим чарима кафане као месту где се водио
интензиван друштвени живот. Било је то и време када је за увреду
владара добијано исто онолико робије колико и за убиство или
силовање, када је расло поверење у лекара као човека који може више да
помогне од народне медицине, али и када се умирало од болести које су
биле излечиве. Испуњено многим противуречностима, било је то време
када у граду није са симпатијама гледано на играње валцера, јер
држање за руке особа супротног пола није одговарало колективним
моралним нормама патријархалне средине. Морални назори засновани
на вишевековном искуству долазили су до изражаја и у ситуацијама
каква је она у којој се нашла једна ваљевска учитељица када је виђена у
друштву мушке особе у касним вечерњим сатима. Више грађана,
заштитника јавног морала, тражило је од Министарства просвете да
дотична учитељица буде премештена. За већи број становника, који у
току читавог животног века нису никада изашли изван свог округа,
свакодневни живот био је нераскидиво везан са традицијом, начином
мишљења и формама понашања који су проистицали из колективне
свести. Дан је почињао и завршавао се увек у истом окружењу,
препознатљивом локалном амбијенту, невеликој предузимљивости и у
знаку чврсте припадности заједници у којој је свако имао своје место и
готово неискорењиве навике. И звук школског звона, смештеног на
кубету зграде ондашње гимназије, који се разлегао по читавој вароши,
није био небитан садржај свакодневице. Означавао је својеврстан ритам
живота у граду у коме је сат, све до краја прошлог века, био реткост.
За посматрача са стране, међутим, била су уочљива настојања
преласка из традиционалног у модерно. Највидљивије промене у том
погледу биле су изражене, иако у спором, ипак, у сталном и значајном
напредовању урбане културе. Темељи урбаног живота постављани су
динамичније током читаве друге половине 19. и почетком 20. века. За
тај процес, услед којег је Ваљево постојало европскије и који је, од
времена када је оно престало да буде туђинско упориште, текао у
оквиру укупног преображаја града карактеристично је двојство архитектонских зона. Оно је изражено у постојању турске урбане структуре,
која се, са објектима скромних размера и трошне грађе, очувала у зони
ужег чаршијског језгра, а чија архитектонска изградња потиче из прве
половине 19. века и нове урбане зоне подигнуте на поварошеном
простору на левој обали Колубаре у другој половини истог века, под
осетним утицајем европске културе. Европска урбана култура доносила
је праве и широке улице, дрвореде, куће од тврдог материјала, објекте
на спрат, зграде великих размера, посебно уређене површине за различите намене, нова искуства живота у граду. Урбани развој био је,
заправо, успон ондашњег човека. У две половине века облици и смисао
његовог живота изменили су се из корена. Српски човек у Ваљеву
почетком прошлог века живео је у плетари. Неколико деценија касније
он је и сам постао власник, живео у центру вароши становао у кући
зиданој од камена и цигле, с видљивим самопоуздањем шетао калдрмом

и осећао се грађанииом. Из стања живота у сенци, из које је понижен и
несигуран, егзистенцијално угрожен и забринут над судбином породице завидним оком сваког дана гледао на богаство турских трговаца и
занатлија и скривено се дивио њиховој одећи, српски човек се уздигао
до европског начина одевања, почео је да утиче на свој живот, да тргује,
производи, уметнички обликује грађевине, размишља о школовању
потомства, унапређује дух. У томе му је много помогла гимназија преко
које је од тада до данас Ваљевац остао загледан у Београд. И зграда
гимназије, чију слику гледамо на, идејом и руком Душана Арсенића
уметнички обликованој, насловној страни књиге "125 година Ваљевске
гимназије" није подигнута у знаку пролазности. Ако и данашњи човек
када се нађе пред овим здањем остаје заслепљен сјајем те грађевине, не
можемо а да се не запитамо како ли је тек она, иста оваква - монументална и богата сваким детаљем, изгледала негдашњим људима - ваљевском
грађанству с почетка овог века.
Бити ђак гимназије значило је и тада бити гледан другим очима у
граду. Гимназијалци су више знали од других, сваког дана су слушали
предавања најобразованијих људи, били су у прилици да са њима
разговарају, уче се интелектуалној пристојности у опхођењу, разумевају значај знања страних језика, стичу грађанске манире, уче се вештини
лепог говора. Гимназија је већ 125 година стециште људи надмоћног
образовања. Њ е н и професори одувек су имали велики друштвени
утицај, а припадност варошком интелектуалном кругу увећавала је
њихову одговорност и више је обавезивала него што је била предност.
Рад и понашање, како у школи тако и ван ње, пратило је Министарство
просвете, а њихов приватни живот био је стално изложен строгим
погледима патријархалне средине. Њихов друштвени статус, на жалост, као ни 125 година касније, није био праћен ни усклађен одговарајућим материјалним статусом. Већина их је била у положају бескућника, а за готово читав радни век многи нису успевали да створе трајније
материјално добро. Оскудица, недостатак комуникација, терет свакодневних школских обавеза, брига о проблемима егзистенцијалне природе били су њихова свакодневица и судбина. За само један одлазак до
Београда професору ваљевске гимназије, крајем прошлог века, било је
потребно четири дана и од четвртине до осмине месечне плате, за коју
је могао да купи неколико десетина килограма кафе, 20-30 књига или да
плати четири месечне станарине.
Може, можда, прича о Ваљеву тог времена на промоцији књиге "125
година Ваљевске Гимназије" изгледати сувишна, али приче о овој
књизи нама без приче о гимназији и граду који је у време њеног
оснивања био разапет између самоуверених средњоевропских утицаја и
доминантног патријархалног, дубоко убаштињеног и преовлађујућег
традиционалног наслеђа, а који је успео да створи и изгради једну
велику, ненадмашну и величанствену институцију. Управо таквом
гимназију представљају многобројни подаци садржани у књизи "125
година Ваљевске гимназије."

Није ни скроман напор ни мало умеће историчара сажети стогод и ш њ и период гимназије на двадесетак страна, што је учинио мр
Милан Трипковић. Притом тешко би могао бити пронађен неки
основни битан податак а да тим текстом није обухваћен. На основу тог
дела књиге могуће је много сазнати о настави, професорима, професорима писцима, ученицима и њиховом социјалном пореклу, дародавцима, школским фондовима, ратним невољама. Укратко, реч је о тексту
којим је обрађен стогодишњи успон школе. Импонује енциклопедијска
прецизност аутора којом износи бројне податке. Само неко ко у
довољној мери не познаје природу и сложеност истраживачког рада не
може схватити значај и сву корисност Трипковићевог учинка.
Иако је реч о знатно краћем временском периоду који је у тематском
средишту текста Невенке Седларевић у питању је, такође, велики труд
да буде обухваћено све оно што је карактеристично за живот школе од
1970. до 1977. године. Згуснути подаци изнети у овом тексту, уз
отварање проблема штрајка ученика и дела професора седамдесетих
година, доприносе целини сагледавања историје Ваљевске гимназије.
Време када гимназија није имала такав назив већ, по речима једног
универзитетског професора, "некакав другачији", дакле, период усмереног образовања за сваког социолога, филозофа и историчара занимљив
је предмет истраживања. Мирослава Пантовић је, због тога, свој текст и
почела критичким освртом на усмерено образовање, уочавањем недостатака реформе. Прегршт драгоцених података о школи професорима
и ученицима пружа слику институције која осамдесетих година зрачи
кроз трибине, књижевне вечери, изложбе и концерте и тиме више и
снажније него раније постаје културно средиште града.
Како се рад на савременој историји мора доводити до данашњег
времена, тако је и ова књига, пре свега концепцијски, а затим и заслугом
Предрага Дудића и мр Јованке Божић, доведена буквално до данашњег
дана. Период од 1990. до 1995. године, који је обрадио Предраг Дудић
значајан је, што је и наглашено у поменутом тексту, по одлучним
променама у области средњег образовања, гашењем неуспелог експеримента у виду "заједничких основа" и поновним успостављањем гимназије. Једно од главних обележја рада у том периоду је модернизација
наставе увођењем савремених средстава. Рачунарство и информатика се
са пуно успеха и ђачког интересовања усељавају у специјализоване
гимназијске кабинете.
Најзад, права је реткост да у једној публикацији оваквог типа своје
место добије и текст о прослави годишњице којим поводом је књига и
настала. Прослава 125 година од оснивања Ваљевске гимназије и
неутралан текст мр Јованке Божић показали су да школа није имуна на
политичке утицаје. Поделе у Одбору за прославу настале приликом
избора председника Одбора, мада никоме нису пријатне, ипак су
демократска тековина и имају пролазни карактер.
Пажњи читалаца неће измаћи ни пригодан Предговор Мирка Бојанића. Основни садржај књиге обогаћен је великим бројем до сада

непознатих фотографија које на посебан начин сведоче о дугом трајању
Гимназије.
У времену када је основана, Гимназија је била нова појава за Ваљево.
У животу града она се јавила шездесет шест година после почетка
борбе за ослобођење и три деценије пре истека века у коме се формирао
грађанин. За генерације које су се у деценијама пре њеног оснивања
описмениле она је дошла прекасно, а за генерације рођене те и
каснијих година било је довољно времена да до краја века себи обезбеде
друштвену припадност младој српској интелигенцији.
Научна историографија, последњих година, све више се помера ка
изучавању културе, свакодневног живота, ка испитивању цивилизацијског хода српског народа, ка критичком самосагледавању... Писање
књиге о школама значајно је, пре свега, као писање књига о институцијама. Сагледавање њиховог не лако мерљивог учинка и укупног утицаја
на друштвену стварност битно је за употпуњавање знања о српском
друштву у последња два века.
„125 година Ваљевске гимназије" је књига која подсећа бивше и
садашње ђаке да они нису само слушаоци предавања својих професора
већ и читаоци њихових књига.

Душко Кох

Марија Исаиловић: 150. ГОДИНА ШКОЛЕ И ХРОНИКА
CEJIA ЦВЕТАНОВЦИ,
Издавач: Градска библиотека Љиг, пролеће 1995. год
Питким језиком, др Марија Исаиловић претаче бит историске
истине у књигу од преко 360. страница, са уводном напоменом „како би
се јубилеј 150-годишњице школе у Цветановцима обележио 5. октобра
1992. године." Аутор као непобитни познавалац историске грађе, темељно улази и тумачи услове и прилике у настанку и бивствовању људи
овог маленог села, које је само географски малено.
Упознати смо са условима живота када је књига настајала и толико
закаснела појава, да после три године, тешко може изненадити. Али
обухват грађе у књизи је потпун.
Трагови, релевантни за историчара су на овим просторима временом
затрти. Посредна трагања морају бити документована и недвосмислена,
у чему ће себе наћи и зналац и лаик. Посебно занимљив је одељак
„Родослови", без обзира на нетачности или чак произвољности, значај
није умањен.
Тешко је искључити емотивни моменат (времена када књига настаје
и актуелних политичких збивања у свету, према Србији), истина као
трајност остаје.
Стога је препорука да се књига ишчитава паралелно, по деловима:
Црква у Цветановцима, Цветановачка општина и школа у Цветановцима. Слика времена и људи постаје јасна, прегледна. Некако се тада
намеће питање, (за које морате сами дати одговор): Какви смо ми данас,
а какви су били наши преци?
Постоји једноставан егзактан одговор и дала га је др Исајловић на
360. страница које су повезане корицама ове књиге.
Формални редослед поглавља је привидно неравноправно распоређен, јер суштина и след времена су такве природе да само добро
упознавање токова и са још много научних разлога захтева детаљно
(паралелно читање) упознавање сваког одељка.
Готово половина штампаног материјала открива суштину услова и
начина живота обичних људи, не само цветановачког поднебља, већ

читавог краја са свим специфичностима. Мало одступање од егзактних
приказа наилазимо у одељку "Родослови", али доминира искрена жеља
да се и са те стране осветли подручје и у данашњем времену, говори о
амбициозним плановима већ приликом стварања идеје за настанак ове
књиге.
Директна насловљеност настанка Школе у Цветановцима има "Свега" 14. стр. Привид је потпун, јер ће пажљиви читаоц, повезујући
административне и друге "претумбације" овог подручја добити детаљну и глобалну слику школе и свих пратећих догађања. Парцијално
гледајући, читалац неће наћи одговор на круцијално питање: Какви су
то људи живели и како су гледали унапред?
Можда ће неки цветановчани, или ко други да се нађе у прилици да
се задеси у чудесној удолини где се данас налази школа и црква у
Цветановцима. У тој тишини, после прочитане књиге наћи ће одговор
који се очекује од мислећих људи.
У време, када многе од држава не само у Европи, већ читавом свету
нису постојале, неуки тежак у тој (тада) зависној Србији, у Цветановцима, радећи и стварајући некако и негде се запитао: А куда то живот
тежи?
Малобројни посленици писане речи, у тадашњој Србији, али одлучни, били су сјајни визионари. Знали су да дају све и себе уграђују у
будућност, а ми смо ето данас њихова будућност и чини се недовољно
гледамо даље. Како објаснити да књига оваквог карактера, излази из
штампе готово три године после таквог јубилеја и у таквој тишини. Чак
да буде представљена у школи, матичној школи у Љигу којој Цветановци припадају, да буде представљена грађанима? У селу тако лепог
имена Цветановци (није по цвећу), нема га на географској карти, изузев
ако није детаљна, налази се такво богаство! Како одговорити на питање
да књига није у каталогизацији Народне библиотеке Србије? Овако,
може се сматрати да је књига попут „Љубића" за досадна путовања!
Богатство и доказана историја, о људима и једном крају који се
непрестано залагао да има своју школу, за своју децу и за неко своје
знање за све. Појава ове књиге је чини се морала да чека неке добре
дане, или тачније нечије добре воље. Представљање књиге јавности је
одржано 25. јануара 1996. године у предвечерје Св. Саве.
Ова садашњост (наша) је њихова будућност?!? Да ли су заслужили
бољу?!? Књига др Марије Исаиловић није дужна да да одговор на ово
питање!
Ликовно опремљена, садржајно драгоцена, готово изузетна, јер
сличних на ширем подручју има само у додирима, она (књига) лежи
пола године и више је склоњена од људи којима припада, којима је
намењена, а чији су садржај њихови претци створили.

Драгана Лазаревић-Илић

НОВА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
МУСЕЈШМОВОГ КОНАКА У ВАЉЕВУ
Муселимов конак, једина грађевина сачувана у Ваљеву за коју
поуздано знамо да је из друге половине XVIII века, отворена је после
дужег времена сталном изложбеном поставком „Ваљевска нахија и
Ваљевци у првом и другом српском устанку".
Иако је период (1804-1815) који је презентован у конаку замишљен
као део поставке Народног музеја у Ваљеву, због историјске вредности
објекта, значаја приказане теме и начина презентације, он представља
самосталну музеолошку целину. Презентација конака, као својеврсни
музеолошки изазов, наметнула је многа питања са којима се музеологија суочава и на које тражи одговор. Зато ћемо се осврнути на неке од
проблема везаних за музејске поставке у заштићеним објектима ове
врсте као што су: усклађеност са ентеријером, садржајни и документарн и ниво и неке специфичности презентације у смислу опреме, дизајна
и других елемената пресудних за успех подухвата. Због тих проблема
музеалци и архитекте су у полемици и данас.
Каталог поменуте изложбе, као њен највиши стручни и репрезентативни део, само је завршна реч овог сложеног процеса.
Изградња Муселимовог конака везује се за период када се у нахијским центрима постављају муселими. Иако су, према повластицама
добијеним хатишерифом 1793. г. на челу локалних управа стајали Срби,
врховну управу и судство у нахији Турци су задржали у својим рукама,
па и муселиме као своје органе власти. Пратећи улогу ваљевских
муселима од Асан-аге из Сребрнице па до последњег познатог Нуманаге (1820-1830), може се закључити да је муселиме постављао везир, а
издржавао народ, али су их кнезови могли сменити. Тако је кнез Алекса
Ненадовић, према неким подацима, допринео да се смене 18 што кадија
што муселима. У време кнеза Милоша, после другог српског устанка,
извршна власт је била само формално у турским рукама, те је Милош
свео муселиме на своје чиновнике.
Значај конака увећава општепозната чињеница да су у његовом
подруму били затворени обор кнезови Алекса Ненадовић и Илија

Бирманин, одакле су и одведени на погубљење 4. фебруара 1804. г. да би
потом њихове главе биле истакнуте на крову ове зграде. Ваљевски
кнезови били су једни од најугледнијих људи тадашње Србије који су
страдали у „сечи кнезова" када су дахије погубиле око сто народних
првака.
По добијању аутономије 1830. г. престала је да постоји функција
муселима и конак је припао ондашњем Првитељству. У наредном
периоду зграда је често мењала намену - коришћена је за потребе
судства, школства и као стамбени простор, а једно време била је и у
власништву трговца Бошка Тадића. Коначно 1951. г. конак је додељен
Музеју и од тада се користи као изложбени простор за смештај збирки.
Свакако да су се честе промене власника одразиле на изглед конака.
Иако је он у целини гледано углавном задржао своју аутентичност,
посебно кад је реч о типолошким карактеристикама зграде, првобитни
изглед ентеријера делимично је сачуван, док је спољна визура нарушена околним зградама.
Изузетна споменична вредност објекта, као и његове архитектонске
особености нису могле бити занемарене приликом припреме конака за
најновију презентацију, те је од самог почетка био присутан проблем
како ускладити заштићени објекат са изложбеном поставком, а да се
при том не запостави једно на рачун другог.
Као што смо већ истакли Муселимов конака је објекат оријенталног
градитељства из друге половине XVIII века. То је приземна зграда са
два отворена трема под широком стрехом, испод које се протеже
каменом озидан подрум. Његов ентеријер сличан је осталим конацима
у србији из тог периода, који су се састојали обично из оџаклије и
кујне. У време Турака конак је био ограђен зидом са свих страна, а
пространо двориште користио је турски гарнизон. Његов данашњи
изглед је резултат конзерваторских и рестаураторских радова обављених у више наврата.
Изложба која је презентирана у конаку прилагођена је објекту, пре
свега тематски, а репрезентативни музеолошки материјал пандан је
његовој споменичној вредности. Са друге стране, конак као такав,
диктирао је обим и опрему поставке, што је уобичајено кад су у питању
овакви простори, те се јавља дилема како се уопште изложба може
наметнути под оваквим условима. У овом случају експозиција о којој је
реч иде у сусрет решењу с тим што је аутор (В. Кривошијев) више пута
истицао да је конак експонат број један изложбе. Иако је реч о проблему
са којим се суочавају музеји данас, што смо у претходном излагању
поменули, ипак је нађен компромис у методолошком приступу избором концепције која се односи и на догађаје који су везани за сам
објекат. Тако је изложба постала део споменичне целине коју чини
конак, те уласком у зграду посетилац се нађе у пријатном амбијенту
спреман да прихвати понуђене информације.
Експозиција у конаку под насловом „Ваљевска нахија и Ваљевци у
првом и другом српском устанку" обухвата период од 1804-1815. као

једну временску целину, која је хронолошки подељена ради лакше
прегледности. Тежиште изложбе су догађаји првог и другог устанка у
Ваљевској нахији смештени у опште токове њиховог развоја у Београдском пашалуку, са циљем да се истакну неке специфичности с обзиром
да је међу онима у којима је почео устанак. У том смислу уводни део
изложбе приказује стање пред устанак путем музеолошких илустрација
(карте, графикони, легенде) које садрже податке о политичким, економским, демографским и другим приликама у односу на друге нахије
Пашалука. Уз то доминирају оригинални експонати - лично оружје
ваљевских кнезова, чиме је уводни део изложбе наглашен као нека врста
предговора даљем музеолошком штиву.
Други део изложбе односи се на почетак устанка, тј. буну против
дахија 1804. г. Илустрован је збором у Орашцу и избором Крађорђа за
вожда, затим комбиновањем фотографдја, цртежа, предмета и уметничких слика приказана су места народних збегова и окупљања ваљевске устаничке војске, као и најважнији бојеви. Пробраним архивалијама
истакнуто је формирање првог суда, зачеци законодавне власти, затим
улога проте Матеје у поменутим догађајима и његови први дипломатски потези. Посебно се издвајају експонати као што су сабља проте
Матеје, јатаган Николе Грбовића и други лични предмети устаничких
вођа. Такође непроцењиву вредност представљају заставе: барјак кнеза
Јовице Милутиновића који је он носио приликом опсаде Ваљева, затим
војводска застава кнеза Симе Ненадовића и треће тробојна застава
шивена руком што претпоставља да је израђена у народу за потребе
устаника.
Централни део изложбе односи се на српску револуцију 1805 - 1813.,
где је обрађено прерастање буне на дахије у устанак против централне
турске власти до примирја у Солбозију. Поред тога што су приказани
сви бојеви ваљевске војске у том периоду, назначено је оснивање
Правитељствујушћег совјета у Боговађи и улога Јакова Ненадовића, као
карактеристични показатељи унутрашњих односа међу устаничким
првацима. Експонате представљају документа везана за правно регулисање устаничке државе - деобе турских имања, оснивање магистрата,
регуларне војске итд. Наставак устанка до мира у Букурешту 1809 1812. приказан је борбама на дринском ратишту и успоном војводе
Јакова Ненадовића на место првог српског попечитеља. Од осталих
експоната присутни су оружје и опрема устаника међу којима се истиче
модел устаничке одеће, која је уствари била свакодневна ношња
српског сељака. У целини гледано, овај део изложбе карактерише
равнотежа у избору експоната и одговарајући однос између предмета,
фотографија и архивалија, што је битно за општи изглед поставке.
Завршни део изложбе односи се на период другог српског устанка, а
с обзиром на то да је кратко трајао на изложби заузима мање простора.
Приказан је сабор у Такову, ширење устанка и ослобађање градова међу
којима и Ваљево, уз наглашавање улога личности као што су Јовица
Милутиновић, Петар Николајевић Молер и Сима Ненадовић. Овај

период илуструју изузетни предмети који су припадали кнезу Раки
Тешићу - сребром оковани пиштољи и сабље, као и кожни појас, силав.
Крај поставке је веома симболичан, јер упућује на размишљање о
тековинама српске револуције, с обзиром да се завршава Таковским
крстом, орденом који је у знак сећања додељен први пут 1865. г. Међу
добитницима тог одликовања су и 24 учесника из Ваљевске нахије.
Имајући у виду то да је период првог и другог устанка доста
експлоатисан као музеолошка тема, срж концепције изложбе о којој је
било речи је усмерена на Ваљевску нахију, а општи догађаји заступљени су само у узрочно-последичном смислу. У даљем излагању прокоментарисаћемо неке аспекте саме презентације.
Врсте музеалија којима се располагало омогућиле су разноврсну
презентацију, а чињеница да њих 18 спада у категорију предмета од
изузетног значаја, указују на полазне претпоставке за квалитет изложбе.
Од тродимензионалних предмета заступљени су оружје, опрема и
лични предмети устаничких вођа, затим заставе, одећа, уметничке
слике, документација и фотографије. Иако секундарног карактера,
ефектна су помоћна музеолошка средства, те су сви бојеви представљени путем карата или скица, а коришћене су и макете. Једном речи
презентовано је само оно особено, карактеристично за Ваљевску нахију
у том периоду. Оно што је очигледно, то је јасно конципирана
историјска прича која не идеализује људе и догађаје, без обзира на
њихов значај. На естетски квалитет изложбе утицало је свакако више
елемената, пре свега, поменути фонд презентираног материјала и
опрема изложбе, тј. њено ликовно решење.
Већ смо нагласили да је Муселимов конак као специфичан објекат
захтевао посебан приступ у начину излагања, те је представљао искушење не само за аутора изложбе, већ и за архитекту као аутора
музеолошког ентеријера. Уочљив је труд да се испоштује аутентичност
споменичног објекта и успостави равнотежа са експозицијом. Ипак,
опрема изложбе делује доминантно, те у тежњи да буде што боља она
није уступила примат музејским експонатима. Стога изложба тешко
надвладава амбициозна решења опреме ентеријера више прилагођена
амбијенту конака, иако она одишу присношћу и топлином.
Историјска изложба свакако је најкомплекснији вид музеолошког
приказивања и на њој највише долази до изражаја вештина презентације, управо због разноликих музеалија које треба ускладити. Зато је
општи ликовни израз понекад пресудан за успех оваквих изложби без
обзира на ниво припремљености. Ово је вероватно имао у виду стручни
тим који је радио презентацију конака, поготову кад се ради о ауторским креацијама.
Каталог изложбе под истим насловом појавио се у издању Народног
музеја Ваљево непосредно по отварању, а састоји се из два дела који се
међусобно допуњују - водича кроз музејску поставку и каталошког
пописа који представља најзначајнији део ове публикације те у потпуности оправдава ову музеолошку форму. Садржи 148 јединица брижљи-

во обрађених, те аутор заслужује сва признања, посебно због тога што
су подаци о многим предметима из музејског фонда по први пут
објављени. Публикација је изванредно ликовно и технички опремљена.
Нова презентација Муселимовог конака није овом приликом обухватила и простор подрума, што је планирано у следећим програмима
Народног музеја у Ваљеву. Ово што је сада остварено у времену тешком
за било која културна прегнућа, представља прави подухват омогућен
финансијском и другом подршком Скупштине општине Ваљево и
Министарства за културу Републике Србије.

Драгана Лазаревић-Илић

ВАЉЕВО - ПОСТАНАК И УСПОН
ГРАДСКОГ СРЕДИШТА
(Саопштења са наунног скупа поводом шест векова од најстаријег помена
Ваљева у историјским изворима, одржаног 8 - 1 0 октобра 1993. г. у
Ваљеву), Ваљево 1994,466
Најзначајнији резултат научног скупа „Ваљево - постанак и успон
градског средишта", одржаног почетком октобра 1993. године је књига
саопштења под истим називом, која се појавила непуних годину дана
касније. Издавачи ове публикације су Народни музеј Ваљево и Одељење
за историју Филозофског факултета у Београду.
У писаној форми саопштени су резултати истраживања до којих су
дошли учесници скупа. О публиковању ових радова одлучивао је веома
меродаван редакциони одбор у саставу: академик Сима Ћирковић
(председник), академик Божидар Ферјанчић, проф. др Јованка Калић,
др Марија Исаиловић, проф. др Момчило Спремић, проф. др Милош
Благојевић, проф. др Радош Љушић, проф. Синиша Бранковић, директор Народног музеја у Ваљеву (главни и одговорни уредник) и проф.
Верољуб Лазаревић, потпредседник СО Ваљево.
Објављено је 25 саопштења са поменутог научног скупа, којима
претходи уводна реч (5-7) коју је за ову прилику припремила др Марија
Исаиловић, као кратак осврт на поводе, организацију и рад скупа и
потребу штампања овакве књиге која би трајно обележила шестовековни јубилеј града Ваљева.
Научни радови обухватају хронолошки распон од времена најстаријег писаног помена Ваљева (14. август 1393) па до последњих деценија
XX века. Зато је књига подељена на два дела: 1. Ваљево и његова
околина у средњем веку (11 -187), 2. Израстање модерног града
Први део разматра питања везана за средњовековну историју ваљевског краја, укључујући и првих стотинак година турске власти. Нека од
ових истраживања односе се на прве помене Ваљева у историјским
изворима, који су и иницирали сам јубилеј и научни скуп. Такође,
недовољна проученост овог периода наше прошлости даје целини, о

којој је реч, централно место и известан приоритет у зборнику. Најпре
запажамо радове који износе најстарије податке о Ваљеву (Ј. Калић, М.
Исаиловић), као и оне који се баве проблемима византијског наслеђа у
северозападној Србији (Б. Ферјанчић). Саопштења која даље следе,
обрађују историјско-географске и економске аспекте развијеног средњег века у северозападној србији (С. Ћирковић, М. Благојевић, М.
Спремић, Д. Ковачевић-Којић). Аутори радова из домена историје
уметности, оних који се баве османлијском доминацијом на овим
просторима и рукописном традицијом ћириличне писмености су Г.
Бабић-Ђорђевић, Е. Миљковић и Н. Синдик.
Други део публикације прати ширење градског подручја и израстање модерног града са свим елементима својственим том процесу
(урбанизација, промене у структури становништва, привреда, политички живот, култура, спорт и др.). Иако тематски различити, радови
који припадају овом делу Зборника, доносе новине које нам помажу да
сагледамо и неке проблеме развоја данас. Тако се, на пример, разматрају
економске прилике у Ваљеву за време аустро-турских ратова од краја
XVI до краја XVIII века (Б. Храбак); изглед Ваљева и његових споменобележја у XVIII и XIX веку (Ђ. Костић, М. Николић, М. Васиљевић);
демографске карактеристике и модернизација града у XIX веку (Б.
Катић, М. Исић, М. Перишић). Аутори радова о Ваљеву у првом
светском рату, као и оних који износе неке војне, економске и политичке специфичности периода између два рата су М. Митрашиновић,
М. Бјелајац, Б. Храбак, Т. Миленковић. Ваљевом у другом светском рату,
као и његовим послератним развојем, бавили су се Ж. Јовановић, Б.
Петрановић и 3. Трипковић.
Многи од наведених радова садрже прилоге који илуструју проблематику о којој је реч. На крају књиге налази се пригодно сећање на
преминулог академика Гордану Бабић-Ђорђевић (приредио С. Бранковић), јер је саопштење, публиковано у овом зборнику, један од њених
последњих радова.
Поменути зборник окупио је еминентни стручни тим, те пружа
компетентна научна саопштења драгоцена за проучавање ваљевског
краја од периода средњег века па до наших дана. Заступљени су многи
сегменти значајни за постанак и успон градског средишта, те ће ова
истраживања бити темељ свим будућим напотима у осветљавању
прошлости града.
Књига се појавила у едицији Народног музеја Ваљево „Истраживања
VII", а издање су помогли СО Ваљево и Ваљевска штампарија.

IN MEMORIAM
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ДРАГУТИН М. БАЈИЋ
1932-1995.
Петог октобра 1995. године, изненада и прерано, напустио нас је Драгутин М. Бајић, неуморни хроничар збивања у ваљевском крају, познати
публициста и наш дугогодишњи сарадник. Његовом прераном смрћу доста
је изгубила и наша завичајна историја и кул гура.
Драгутин Бајић је рођен 14. фебруара 1932. године у Клинцима код
Ваљева, у средње имућној сеоској породици. Основну школу учио је у
суседној Петници, а пет разреда гимназије у Ваљеву. Завршио је средњу и
студирао на вишој економској школи.
Неко време школовао се и живео у Пули и Ријеци, а војни рок служио у
морнарици. Од 1956. ради у органима управе општине Ваљево на бројним и
разноврсним пословима. За свој рад добио је више похвала, награда, одликовања и других признања. Пензионисан је 30. октобра 1992.
У младости активно се бавио сиортом, пре свега атлетиком. Остварио је
вредне резултате, као што су: II место на првенству Хрватске у трчању на 800
метара (1952); I место на првенству морнарице у истој дисциплини (1953) и I
место у бацању кугле на Шумадијским атлетским играма (1958). Потом је
биран у разне органе спортских, туристичких и других друштвених организадија. Учествовао је и на савезним омладинским радним акцијама: БрчкоБановићи, Ау гопут „Братство-јединство", изградња пруге Добој-Бања Лука,
изградња Хидроцентрале „Винодол" и пута Делнице-Горње Јелење.
Још од школских дана Драгутин М. Бајић се активно бави писањем. Мало
је познато да је своје песме, кратке приче и друге литерарне прилоге
објављивао по листовима и часописима: „Ла воће де Популо", „Чувари
Јадрана", „Вјесник", „Наша свеска", „Дечје новине", „Расковник" итд. Од НИП
„Дечје новине" из Горњег Милановца добио је и две прве награде за
објављене песме.
Његова основна преокупација било је истраживање и публиковање грађе
о ближој и даљој прошлости родног краја. По угледу на свог славног
земљака и даљег сродника Љубомира Павловића, чији су му потомци
поклонили део његових књига и рукописа, неуморно је бележио све што му
се чинило вредним и занимљивим. При томе често није правио разлику
између „малих" и „великих" тема. Прикупљао је разноврсну архивску грађу,
бележио сећања својих савременика, ишчитавао старе књиге и новине итд.

Посебну пажњу показивао је према књигама које је помно набављао и
љубоморно чувао.
Истовремено са прикупљањем историјских података и докумената он је и
доста писао. Своје публицистичке радове објављивао је у овом часопису,
локалном листу „Напред", борачком листу „4. јул", новосадском „Дневнику",
Зборнику Педагошког музеја у Београду, часопису сталне конференције
градова „Комуна", на таласима Радио-Ваљева. У „Гласнику" објавио је радове
„Конституисање Окружног народноослободилачког одбора у Ваљеву, септембра 1944." (9/74); „Љубомир-Љуба Павловић (1865-1936), антропогеограф"
(12/78); „Неустрашива младост - повест о народном хероју Миши Дудићу"
(13-14/79); „Основна школа у Петници, њени учитељи и ученици" (19/84) и
„Дневник Љубомира Павловића (23/88.) У локалном листу „Напред", поред
више појединачних прилога објавио је запажене фељтоне: „Времеплов
Ваљева" (1984); „Прва електрификација Ваљева" (1988), „Ваљевска трговина и
трговци" (1993) и „Електрификација села" (1995).
Написао је и објавио књиге: МИША ДУДИЋ (Горњи Милановац, 1980);
МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ ДАРА (Горњи Милановац, 1983); ВРЕМЕПЛОВ ВАЉЕВА (Ваљево, 1986) и ВАЉЕВСКЕ КАФАНЕ (Ваљево, 1995). У Зборнику
„Ваљевски крај у НОР-у 1941/42" објавио је прилог „Жене Ваљева у НОБ-у".
У Великом народном календару „Ваљевац" за просту 1994. годину штампао је
рад „Први званични називи улица у Ваљеву". Његово највредније дело је
свакако „Времеплов Ваљева" (1944-1984), јер је то једина књига која нам даје
општу хронолошку слику догађања у Ваљеву, у послератном периоду. Њен
значај је и у томе, јер је то једна од ређих књига таквог садржаја у Србији, а и
због чињенице да је годинама рад на локалној историографији у послератном периоду био запостављан.
У заоставштини пок. Драгутина остало је више десетина разноврсних
рукописа (збирки песама и кратких прича, романа, ТВ сценарија, биографија,
хроника и других рукописа историјског карактера). Док је један број њих
био у фази израде, други су скоро завршени, а неки и предати потенцијалним издавачима. Такви су, на пример: хроника Петнице и Клинаца, биографија Андре Савчића, те посебне књиге о електрификацији нашег краја,
водоснабдевања Ваљева и улицама старог Ваљева. Према нашим сазнањим, у
завршној фази су остали и рукописи: „Славонска ратна драма" (казивања
преживелих учесника рата 1991/92.), „На задатку ратног курира" (животопис
Сретена Читаковића) и још неки. Вредни помена су му и радови о развоју
власти у ваљевском крају, о учесницима ослободилачких ратова од 1912. до
1918. године и женама ваљевског краја у НОБ-у.
За своје 64 године много је радио и урадио. За све то требало му је доста
времена, труда и самоодрицања. Наравно, то могу да ураде изузетни ентузијасти - какав је управо он био. Иако је био историчар-аматер, права је штета
што није имао веће образовање, више смисла за дубља проницања у својим
истраживањима, па и луциднија закључивања, јер тек тада би сав његов рад
дошао до потпунијег изражаја. Но и овако, за све што је учинио заслужује
уважавање и поштовање, а пред нама је обавеза да се учини нешто да његова
рукописна заоставштина буде сачувана, архивски обрађена и доступна
заинтересованима.
Милорад Радојчић

