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ЗАВИЧАЈНА ИСТОРИЈА И ЊЕНИ ИСТОРИОГРАФИ
(Поводом пола столећа Гласника ИАВ)

Историчари су давно већ уочили значај локалне историографије за
развој историјске науке. Мало је данас историчара који размишљају у
категоријама „велике“ или „мале“ историје. Показало се да је неке процесе лакше пратити на нивоу микроисторије. Такође метода случајног
узорка је много подеснија за локалну историју него за опште процесе.
Једна од захвалних тема за овакву обраду јесте проучавање историје насеља. Тек проучавањем већег броја појединачних случајева (на пример
комуналног уређења градских насеља) може се створити општа слика
о историји градских насеља одређене епохе или одређеног простора.
Њихове различитости лакше је пратити и детаљније проучити на појединачним примерима. Српска историографија је после Другог светског
рата читавим низом локалних монографија о градовима (Београд, Смедерево, Ниш, Шабац итд) створила значајну основу за даље систематско
и синтетичко проучавање ове велике светске теме. Слично се може рећи
и за проучавање српске православне цркве.
Српска историографија обради тема из локалне историје приступа,
углавном, кроз две форме. Прво кроз организацију научних скупова на
локалне теме, или теме које су везане за традицију одређеног простора
(кнез Лазар и Крушевац). На овај начин су обично ангажовани локални
и истраживачи из великих научних центара (институти и факултети),
што је доприносило и популаризацији појединих тема као и историје
и историјске свести у целини. Резултати оваквог рада су обично саопштавани у зборницима радова, а неки међу њима су завредили својим квалитетом посебно место у развоју српске историографије. Овај
приступ омогућава исцрпну обраду једне теме или мањег географског
подручја (града или регије), па је оправдано и очекивано то што су у
таквим зборницима заступљени радови и из области историје уметности, археологије и историје књижевности. Са друге стране овакав начин рада омогућава да се једна тема или простор прате од праисторије
до савременог доба.
Други начин за приступ обради локалних тема је ефикаснији и даје
резултате у континуитету. То је оснивање и редовно објављивање ло5
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калних историјских часописа, који чине неку врсту базе наше струке.
Постојање таквог часописа у локалној средини је извесна гаранција истраживања локалне историје и појаве локалних историографа који се
окупљају око таквог часописа и делују у средини коју истражују. Сви
регионални историјски часописи у Србији основани су педесетих и
шездесетих година 20. века као гласила локалних архива, ређе музеја.
Данас делује само један регионални часопис иза кога стоји удружење
историчара (Браничевски гласник). Неки од ових часописа нису досегли
пожељан научни ниво, а ни редовност у објављивању. То је умногоме
зависило од заинтересованости за историјске теме у локалној средини,
али и од спремности „велике“ историографије да помогне опстанку ових
научних гласила. У протеклом периоду нека од ових гласила објавила
су вредне радове из области локалне историје. Као успеле, по квалитету прилога, треба поменути бар неколико најзначајнијих: Новопазарски
зборник, Пиротски зборник, Милешевски записи, Врањски гласник (који
није одржао континуитет), Лесковачки зборник (прилози нису увек уједначени), у новије време квалитетом се истиче и краљевачка Наша прошлост. Неки регионални часописи (Зборник НМ Чачак, Ужички зборник, Расински анали, Шумадијски анали) имали су низ вредних прилога,
али и више научно неоправданих радова. Много тога, што се садржаја
тиче, зависи од уредника (обично директор институције) и редакције.
Код неких редакција нису видљиви критеријуми за објављивање, нити
циљ који се жели постићи. Радови се не рецензирају што доприноси
лошем квалитету прилога. Обично се објављује све што се достави, а
такав часопис обично нема неког одјека ни у средини где се објављује.
Оне редакције које су имали и имају јасан циљ и држе се строгих рецензентских критеријума, ти часописи су и најбољи и они обично имају и
поуздане сараднике у локалној средини. Они на прави начин остварују
своју мисију у средини где настају.
Гласник Историјског архива Ваљево је једини научни часопис у овом
региону. Основан 1966. године, он је прошао сличан пут као и већина
других регионалних часописа. У првом периоду, који обухвата неких
петнаестак година, доминантне теме биле су из историје 20. века, а међу
њима најбројније су оне које су обрађивале НОБ, КПЈ и револуцију, на
подручју Ваљевског среза и околине. Читав низ чланака посвећен је народном хероју Драгојлу Дудићу. У овом периоду је објављен и већи број
радова који представљају сећања учесника на ратна збивања и револуцију. Сећања нису подвргавана критичкој провери и стручној обради,
већ су прихватана као исказ из прве руке, без обзира на протекло време,
улоге у догађајима и позиције онога ко се сећао. Ова грађа има карактер
мемоарске литературе и са њоме професионални историчар мора крај6
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ње опрезно да барата. Један од најзаступљенијих аутора оваквих прилога био је Милорад Митрашиновић.
У наредном периоду (осамдесете и прва половина деведесетих година 20. века) поред обраде тема из 20. века, где се тежиште интересовања
помера са рата и револуције на период између два рата и на теме из друштвене историје (радови Момчила Исића), појављује се већи број тема
из локалне историје 19. века. Додуше, овај подстицај је дошао споља, од
стране академика Владимира Стојанчевића и професора Јована Милићевића. Они су низом чланака из историје 19. века скренули пажњу на
ову епоху и изворе који се на њу односе. То је подстакло и неколико локалних истраживача да почну да се баве овим периодом историје и улогом Ваљева у њој.
У трећем периоду развоја Гласника (од друге половине 90-их) нова
редакција је настојала да уведе нове, савремене историографске теме у
истраживањима историје ове регије. Уведени су строги рецензентски
критеријум чиме су од часописа одбијени разни љубитељи историје који
се у суштини баве псеудоисторијом. Такође, настојало се на томе да и
остале епохе историјског развоја буду заступљене у садржају часописа
(антика, средњи век, модерна). Локални историчари су подстицани да
истражују друштвене и социјалне структуре, историју културних догађаја, историју развоја градских насеља, миграције становништва. И
даље су теме из 19. и 20. века биле доминантне, што је и логично јер за те
периоде постоји најобимнија изворна грађа, али са измењеним приступом и другачијим темама. У самом Ваљеву је, на почетку овог периода,
стасала нова генерација историчара са другачијим погледима на прошлост, новим сазнањима и методама истраживања. Њу су предводили
Мирослав Перишић и Владимир Кривошејев, који су својим монографијама о Ваљеву покренули нови приступ у методологији истраживања
међу локалним истраживачима. Инсистирањем на модерном приступу
историјским збивањима, Редакција је омогућила и критичко преиспитивање догађаја из Другог светског рата и револуције. Грађа из локалног
архива показала се као драгоцена за разумевање година иза рата (1944–
1946), откупа и промене друштвеног поретка и како је на све то реаговала грађанска средина Ваљева. Појавили су се аутори који су отпочели изучавање друге стране у грађанском рату – четника Драже Михајловића
(Бојан Димитријевић, Милорад Белић). На жалост, ова историографија
је преузела све мене оне која се бавила партизанима, па су сада анђели
постали четници, а црни ђаволи партизани. Тако су партизани и четници наставили да ратују у историографији. Упркос томе, став Редакције
је допринео томе да се почне стварати слика ближа истини и реалним
схватањима догађаја у средини која је била јако подељена.
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Редакција је настојала да у садржај уведе прилоге из археологије,
историје средњег века и модерне историје. На жалост, због препрека
које поставља изворна грађа из ранијих епоха, прилози су били ретки и
писали су их или чланови редакције, или други професионални историографи (институти и факултети). Уведене су и рубрике које се баве архивистиком и музеологијом у циљу унапређивања рада ових институција.
Овим темама треба посветити већу пажњу у будућности.
Квантификација педесетогодишњих резултата часописа Гласник такође показује етапе и теме које су биле претежан предмет интересовања
локалних истраживача, од којих неки по образовању нису били историчари. Из историје 20. века објављено је 234 прилога, а из историје 19.
века 114 чланака и расправа, дакле нешто испод половине броја прилога
из историје 20. века. Из области античке историје објављена су 4 рада, из
средњег века 8, и из модерне историје 11 чланака. Од укупно 23 рада из
ранијих историјских епоха 20 је објављено у последњих двадесет година.
Занимљиво је да локалитети Бранговић, град код Словца, Непричава,
Бела Стена код Крчмара, Дићко гробље, да поменемо само неке, нису
привукли значајнију пажњу сарадника Гласника. Изузетак је извештај
са ископавања Бранговића. Из историје 19. века две теме у којима је Ваљево одиграло значајну улогу, у првих 15 година, нису привукле никакву
пажњу редакција и сарадника часописа. То су Први српски устанак и породица Ненадовића и Први светски рат и сви догађаји везани за Ваљево
(ваљевска болница, војвода Живојин Мишић, Колубарска битка). Ово су
историографске теме општег значаја, али у њима има пуно простора за
локалну историју, што је рецимо показала изложба о ваљевској болници
коју је поставио Народни музеј у Ваљеву.
Овде се мора нагласити да су теме које су доминирале у Гласнику
у првих 15ак година биле више захтев времена и друштвеног поретка,
него реална истраживачка потреба. Како иначе објаснити чињеницу да
је највећи број прилога посвећен Другом светском рату и револуцији
(1941–1944), о коме има најмање изворне грађе у локалном архиву. Критичност ове историографије није на завидном нивоу, а њени домети су
јако ограничени.
У ових педесет година Гласник и сарадници окупљени око њега улагали су напоре, не само да истражују локалну историју, већ и да мењају
поглед и приступ истој увођењем савремених метода у истраживања.
Овакав приступ је омогућио часопису да се мења и да прати историографске захтеве савремене историјске науке, што га је преко 20 година
одржало у самом врху регионалних (локалних) историјских научних
гласила. Гласник и његови будући уредници и редакције морају очувати
ту способност промене и држање корака са великом историографијом,
8
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чиме би наставили да дају драгоцен допринос развоју локалне а тиме и
целокупне српске историографије.
У последњих двадесет година (1997–2017) писац ових редова је одлучујуће утицао на креирање часописа и његов научни профил. Све што у
томе није било добро иде њему на душу, а за много тога доброг захвалан
је на помоћи уредника (Милча Мадић, Алекса Томић, Снежана Радић),
као и чланова редакције (Мирослав Јовановић, Владимир Кривошејев,
Милић Милићевић, Недељко Радосављевић). Посебна захвалност припада Снежани Радић која је као секретар Редакције 30 година радила
огроман посао и омогућавала да терет не постане превелики.
Синиша Мишић
Филозофски факултет
Универзитета у Београду
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Апстракт: Рад представља анализу битке вођене у близини манастира Чокешина (код Лешнице) на Лазареву суботу 16/28. априла 1804. године. Овај окршај, вођен у време опсаде града Шапца, представља, по губицима, несумњиво,
најтежи српски пораз током читавог устаничког периода. Од нешто преко три
стотине учесника предвођених браћом Недић преживела су само двојица.
Кључне речи: Први српски устанак, манастир Чокешина, браћа Недић, пораз
устаничких трупа.
THE BATTLE OF ČOKEŠINA
For my teacher and colleague, Milorad Radević
Abstract: This paper presents an analysis of the battle conducted in the closest
vicinity of the monastery Čokešina (near to Lešnice), that took place on Lazarus Saturday 16/28 April 1804. This clash, led at the same time as the siege of the town of Šabac
is remembered by its losses, which were, with no doubt, the hardest losses Serbia had
throughout the period of the Uprising. From just over three hundred participants, in a
battle which was led by brothers Nedić, only two warriors survived.
Key words: First Serbian Uprising, the monastery Čokešina, Nedić brothers, defeat.

Једна сачувана застава, два споменика, неколико имена школа и улица, затим пар литерарних, као и десетак историографских дела, представљају приличан број сведочанстава који доказују да битка вођена на
Лазареву суботу 16/28. априла 1804. године, у близини манастира Чокешина (код Лешнице), није у потпуности заборављена.1 Ипак, овај наоко
Застава браће Недића, о којој ћемо говорити касније, до данас је сачувана и налази се у збирци Историјског музеја Србије под инвентарским бројем 2/2072. Два
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позитиван утисак демантоваће готово одмах Историја српског народа.
На страницама овог тобож релевантног дела име Чокешина се неће појавити чак ни у индексу. Но, слично је било и раније. Петар Радовановић
који је у свом делу укратко, односно табеларно, представио чак седамдесетак устаничких битака, овај, вероватно најтежи пораз уопште није ни
поменуо.2 Ни главни јунаци ове битке, браћа Недић, нису у овом погледу
прошли ништа боље. Милан Ђ. Милићевић у свом Поменику знаменитих Срба посветио им је тек неколико шкртих редова. Све остало, опис
битке и учешће Недића у њој, препустио је епском казивању Филипа Вишњић.3 Веома велики пропуст у погледу помена браће Недић учинио је
још Јован Хаџић (Милош Светић). По његовом казивању, главни актер
на српској страни био је Ђорђе Ћурчија док се браћа Недић у бици уопште и не помињу.4 Исти је случај и са једним потоњим аутором – Андром
Милојевићем. У његовом делу у коме је наведено чак 175 биографија старешина погинулих и умрлих у ратовима 19. века, браћа Недић поново
нису ни поменута. Уз овај кратак историографски преглед навешћемо и
запажање да су се битком код Чокешине, уз само пар изузетака, бавили
углавном потомци браће Недића, свештеници и публицисти. Критичко
представљање битке, као и њених главних учесника, као резултат рада
историчара од заната, учињено је тек у потоњим деценијама.5
Велики ратови и битке, а међу њима и велики порази неодвојиви су
део војне историје. Међутим, дебакли у којима су јединице потпуно уништене заиста су прилична реткост. Још ређи, готово јединствени примери пораза су они у којима су погинули сви или готово сви учесници
битке. Један од оваквих примера је легендарна битка у Термопилима где
је на челу са спартанским краљем Леонидом погинуло „свих“ 300 учесника. Међутим, сам Херодот, главни известилац о овом боју помиње на почетку знатно већи број грчких бораца – њих 4200.6 Још значајније за ову
поменута споменика су Спомен костурница у порти манастира Чокешина, откривена октобра 1890. и Споменик Браће Недић, откривен маја 2008. Школа у Осечини и неколико улица, у Осечини, Ваљеву и Београду, носе име браће Недића. Међу
литерарним делима истиче се познати „Бој на Чокешини“ Филипа Вишњића и
савремени роман „Курјаци са Влашића“ аутора Драгослава Николића (изд. 2004).
2
Радовановић, 1852.
3
Милићевић, Београд 1888 (репр. Београд 1979), 400-403.
4
Хаџић, 1862, 24-25.
5
Међу ове, апстрахујући наравно Ранкеа, свакако треба сврстати Р. Љушића чије
дело о Вожду Карађорђу даје, поред осталог, и врло аналитичан приказ догађања
и последица везаних за битку код Чокешине. Љушић, 1993, 107-115.
6
Херодот даје и појединачан број бораца из појединих полиса, односно области.
Опширније: Хеодотова историја, 1986, 207-208.
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тему је то што су један, можда чак и двојица Спартанаца, ипак преживела
битку.7 По овом, можда ближи пандан Чокешини била би битка код Литл
Бигхорна (Little Bighorn) где је, јуна 1876. године, настрадало свих 210
Кастерових (George Armstrong Caster) коњаника из састава 7. коњичког
пука. Ипак, ни у овом случају није се радило о комплетно изгубљеној јединици већ о само једном њеном делу.8 По наведеним обележјима готово
идентична, барем када се ради о нашим просторима, је и „Партизански
Термопил“ или битка на Кадињачи где је с краја новембра 1941. страдао
целокупан Раднички батаљон.9 Ипак, појам батаљона у бројчаном смислу, овде би требало узети сасвим условно. Чињеница је, такође, да је у тој
општој погибељи пар десетина бораца ипак остала жива.10 Према томе,
Чокешина представља јединствен пример у историји ратовања. У домаћој војној историји она је према проценту погинулих несумњиво највећи
српски пораз у времену од 1804. па све до 1918. године.
О пореклу главних актера ове битке, браће Недић, већ постоје историографска казивања. Стога ћемо се овде задржати само на оним најосновнијим.11 Браћа, њих петорица, Глигорије, Миаијло, Спасоје, Дамјан
(Јанко) и Димитрије рођена су у тадашњем селу Осечина где су се њихови преци, иначе Херцеговци, доселили из Срема.12 Своје презиме Недићи
су понели по мајци Неди која је по својој „памети и сналажљивости била
прва жена у селу“13 Ако је веровати ранијим историографским казивањима, кућа Недића представљала је богатију земљорадничку породицу,
а наводи се и то да су своје имање додатно увећали извозом свиња у Аустрију. Због сталних завада са Турцима, Недићи су се често одметали у
Аристодем и Пантит. Исто, 218-219.
Укупан број учесника на америчкој страни био је око 600, подељених у три
групе, којима су, осим Кастера, командовали мајори Рино (Reno) и Бентин
(Benteen). C. McNab, Kent, 2005, 210-213.
9
Савковић, 1951, 13-17.
10
У Радничком батаљону било је 270 бораца којима се придружила и једна чета
Рачанског одреда. Од овога је, према немачким изворима, погинуло више од 240.
Глишић, 1986, 288. Други наводи бележе 320 погинулих бораца, Војни лексикон,
1981, 904.
11
Недић, 1935, бр. 13-15; Савић, Наставник бр. 3/1892, 297-299; Живојиновић,
1981. 55-56.
12
У ранијим делима говори се о четворици браће, при чему неки аутори демантују чак сами себе. З. Тошић нпр. набраја четворицу браће (Григорије, Михаило,
Димитрије и Јанко), али код самог учешћа у бици наводи Григорија и Дамјана,
тј. петог од браће Недић. Види: Тошић, 2009, 75-77 Новији историографски радови наводе њих петорицу: Глигорија, Мијајла, Спасоја, Јанка и Димитрија. Уп.
Савић, Наставник бр. 3/1892, 296-297; Љушић, 1993, 107-108.
13
Живојиновић, 1981, 55-56.
7
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шуму међу хајдуке. Пред избијање Устанка, њихова доста велика дружина, предвођена најстаријим Глигоријем, као харамбашом, крстарила је по
Церу и Влашићу.14
Говорећи о браћи Недић и њиховом учешћу у бици на Чокешини не
можемо а да притом не истакнемо једно прилично проблематично питање. То је, ко је заправо уз најстаријег Глигорија учествовао и наравно
погинуо у овој бици? Да ли је то био Димитрије или је то био Дамјан.15 У
биографији Вожда Карађорђа, аутора Р. Љушића, у делу које се бави овом
битком, наводи се да је учесник боја био Димитрије. Аутор се, како сам
наводи, за ово име определио на основу писаних докумената.16 Оваквом
његовом суду записи савременика, тадашњег богослова Теодора Мојића,
заиста иду у прилог пошто он у кратком опису дешавања око ове битке
недвосмислено наводи два имена Недића: Глигорија и Димитрија.17 Опредељење у корист Димитрија сугерише и натпис на преживелој застави
на којој је мастилом додато: "Глигорие и Димитр...погиб...на Лешници..."18
Међутим, сви остали писани споменици као другог учесника битке наводе искључиво Дамјана. То чини Прота Матија Ненадовић, савременик
и делимичан учесник збивања око Чокешине.19 Исто сведочанство, да је
учесник битке био Дамјан, даје нам и ексхумација костију и полагање
у заједничку спомен-гробницу, учињена 1890. године. По овом наводу,
Глигорије је у заједничком гробу лежао с десне, а Дамјан с леве стране.
Уз ово, наводи се и податак о Дамјановом рањавању у грудни кош.20 Још
значајнији доказ о Дамјановом, а не Димитријевом, учешћу у бици је већ
познати списак тј. читуља изгинулих са именима 303 погинула сачињена
од стране јеромонаха Василија Поповића. На овом списку одмах иза Глигоријевог је Дамјаново име. Истина на списку је и име Димитрија, али тек
на шестом месту, а не, што би се дало очекивати, уз име погинулог брата
Глигорија. Уз то се, што свакако треба напоменути, име Димитрије јавља
на још осам места. Објашњење у овом случају могла би се потражити
у извесној хијерархији према којој су на списку прво два свештеничка
имена (Спасоје и Милан). Потом су наведена имена тројице харамбаша
(Глигорије Недић, Дамјан из Котешице и Панта Дамјановић из Лесковице), па тек онда име млађег од двојице Недића – оно Дамјаново. Према
Недић, 1935, бр. 13-14.
Живојиновић, 1981, 45-49.
16
Љушић, 1993, 108.
17
Чупић, 1900, св. 2., 246.
18
Историјски музеј Србије, Збирка заставе, Застава Глигорија Млађеновића и
Михаила Недића, инв. бр. 2/2072
19
Мемоари, 1893, 84. Дамјан је овде стављен чак и пре старијег Глигорија.
20
Живојиновић, 1981, 49-50.
14
15
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томе, опредељење за Дамјана као учесника и страдалника у овој бици има
готово исту тежину као и оно за Димитрија с тим што барем један доказ,
чини се најзначајнији, помера суд у корист овог другог. Ради се наиме о
застави браће Недића, тачније додатом натпису у коме се помиње погибија Глигорија и млађег брат Димитрија.21
Од самог почетка Првог српског устанка тројица браће Недића нашла су се у њему, прецизније, међу трупама Јакова Ненадовића. Уз њега,
учествовали су у биткама код Свилеуве (11. 3.) а затим и у борбама око
Ваљева заузетог седам дана касније (18. 3.) Након овога, Недићи су се,
ради даљег прикупљања трупа, вратили у свој дом у Осечину. Овде их
је сачекао брат Мијајло (Михаило) који се опорављао после рањавања у
бици код Свилеуве.22
Само дан после пада Ваљева, 19. марта, српске трупе предвођене Јаковом
Ненадовићем и Луком Лазаревићем отпочеле су опсаду Шапца. Но ова опсада прилично се отегла, понајвише услед неопремљености устаника који
су од артиљерије имали само један топ. На то се надовезала и спремности
шабачког заповедника Мус-аге Фочића, брата једног од четворице дахија,
који је упркос прилично малом броју људи, негде њих тристотинак, сасвим
солидно одолевао опседатељима.23 Током опсаде Фочић је успео да протури и једно писмо, датирано 25. марта, у коме је од дахија у Београду тражио
помоћ.24 После готово месец дана, помоћ је заиста и уследила, истина не из
Београда већ с оне стране Дрине, из правца Зворничког пашалука. Двадесет и другог априла зворнички паша Али-бег Видајић и кабадахија Мула
Ножина прешли су реку скелом код Јање и са више хиљада Турака дошли
у Лешницу.25 Даљи пут ка опседнутом Шапцу водио их је кроз шумовити
Китог који су, страхујући од могућих хајдучких препада, Турци одлучили
да заобиђу. Уместо овог, кренули су правцем према манастиру Чокешини
намеравајући да пре Шапца разбију хајдучке дружине и устаничку војску
која се ту у међувремену прикупљала.26
Ову заставу носио је касније у Устанку Михајло, други по реду од Недића. Чак
и лаички можемо претпоставити да је он засигурно знао како су се звала његова
погинула браћа.
22
Недић, 1935, бр. 15; Љушић, 1993, стр. 108.
23
Мемоари, 1893, 95-96, 99-100; С. Живојиновић наводи да је под командом Мус-аге Фочића било тачно 313 бранилаца. Нав дело, стр. 28. Ипак овде, као ни у
другим случајевима он не наводи конкретан извор. Прота Матија Ненадовић,
иначе директан учесник у опсади и предаји Шапца, слаже се у овом броју наводећи да их је било око 300, нав. дело, стр. 102.
24
Први српски устанак, 1977, 58.
25
Савић, Наставник бр. 3/1892, 300; Живојиновић, 1981, 300.
26
Караџић, 1979, 36.
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Присуство турских трупа није остало незапажено. О томе је Ђорђе
Ћурчија, главни хајдучки харамбаша на простору Рађевине, већ 25. априла обавестио Јакова Ненадовића. У поруци је молио за помоћ наводећи
да је тајно био у турском логору у Лешници одакле је бројна турска сила
намеравала да удари на Шабац и разбије опсаду. Пристигла вест затекла је
Јакова у најделикатнијем тренутку. Са Мус-агом-Фочићем баш тих дана
је започео преговоре о предаји града који би, услед евентуалног сазнања
о доласку турских појачања, могли бити прекинути. Да би предупредио
цурење вести Јаков је појачао страже око града, а свог синовца Проту Матију Ненадовића задужио за даљи наставак преговора.27 Истовремено је
поручио да мачвански кнез Михаило Ружичић под Цером започне прикупљање војске, а слична је порука послата је и у Осечину где си браћа Недић
после битке код Свилеуве већ вршила ново прикупљање људства. За место
састанка свих трупа, укључујући и Ћурчијине, одређен је манастир Чокешина камо се Јаков Ненадовић на челу око 400 људи и сам лично упутио.
Састанак, убрзо и сукоб, хајдучких команданата и Јакова Ненадовића, дан уочи битке 27. априла, широм су отворили врата будућем поразу. Свађу је, као што је у историографији већ познато, отпочео Ћурчија
укоривши Јакова да је довео премало војске, да се са тим бројем не могу
супротставити Турцима и да је једини излаз да се повуку у планину и
тамо пруже отпор. Ни Јаковљев предлог да се забарикадирају око и иза
манастирских зидова, чиме би се добило у времену и бар делимично смањила турска премоћ, Ћурчија такође није прихватио. Испровоцирани
Јаков оптужио га је за кукавичлук после чега је овај увређени напустио
састанак упутивши се пут Цера. Истог мишљења били су и браћа Недићи. Не желећи „да цркву крвљу обоје“ ни они нису хтели да на овакав
начин уђу у битку. То је довело до новог разилажења и одласка, овог пута
Јакова Ненадовића и његових људи. Од њега се опет одвојио прњаворски
кнез Кузман Вујичић и са неколико својих сељака остао уз Недиће.28 Уз
браћу су остала и два њихова побратима, такође харамбаше, Дамњан из
Котешице и Панта Дамјановић из Лесковица. Недићима се придружио
и осечински поп Спасоје са неколико наоружаних сељака и два млада
монаха, Миланом и Симеуном.29
Ујутро, на дан боја, дружина се причестила. Чин су испред црквених
врата, без канона и исповеди, учинили игуман Хаџи-Константин и јеромонах Василије.30 Устаници су након тога напустили манастир упутивши
Мемоари, 1893, 100-103.
Љушић, 1993, 108; Савић, Наставник бр. 3/1892, 301; Живојиновић, 1981, 300-301.
29
Исто.
30
Чупић, 1900, св. 2., 246.
27
28

16

Битка код Чокешине

се правцем према Липовцу. Овде су на западној страни више брда Џиковац, у густој храстовој шуми, ухватили бусију.31
Непосредан ток битке код Чокешине познат је само у основним цртама, мада му је наша "јуначка" историографија придодала и оне елементе
који ни савременицима свакако нису били познати. Ово се понајвише односи на Филипа Вишњића чија је истоимена песма „по стручним
оценама“ најбољи приказ не само овог боја, већ најсјајнији приказ устаничких бојева уопште.32 Са уметничког становишта ово би се и дало
прихватити, са фактографског само делимично, јер сама чињеница да
је ова песма испевана тек после Вишњићевог доласка у Србију, читавих
пет година после боја, прилично нарушава њену документарну вредност. Вероватно, на шта указују и нека новија историографска дела, да
се о овој бици доста причало и да је то Вишњићу дало сасвим довољно
материјала за њен опис, али сигурно не на начин као да је у њој и учествовао.33
Ако је веровати слепом песнику, бој по Турке није добро кренуо пошто
су им хајдуци већ на почетку поубијали неколико барјактара.34 Најпре су
од пушака браће Недића страдали браћа „Вуковије“ (Вуковићи?), а затим
су и њихови побратими Дамјан Кутишанац и Панта Дамјановић оборили
још двојицу, Хасан-барјактара из Зворника и Глибан-барјактара из Брчког,
при чему су њих двојица одмах потом и погинула готово истовремено.35
С обзиром на конкретне наводе имена ова епизода у Вишњићевој песми
могла би се узети као истинита тим пре што су се и у другим бојевима
оног времена носиоци застава, због дизања морала сопствених трупа, увек
први налазили на нишану. Током даљег тока битке турска бројчана превласт се све више осећала. О томе на поетски начин говори и Вишњић,
али нам није познат извор каснијег навода по коме су устаници изгубили
најпре јужни део бусије, па потом услед све жешће навале и северни, после
чега су убрзо потпуно били опкољени. Уследио је бој прса у прса, гушање и
сеча, окончан тек у сутон. Последњи отпор неколико преживелих хајдука
дат је у Липовичком потоку.36 И Вишњић и Вук слажу се да су браћа Недићи током боја били рањени у ноге и да су тако на коленима до окончања
битке и свог краја, једнако пружали отпор. У међувремену, рањени су још
Уп. С. Живојиновић, нав дело, стр. 34; Савић, Наставник бр. 3/1892, 302. Према
томе, битка се, иако без укопавања на положају, није баш у потпуности водила
на отвореном. Види: Љушић, 1993, 109.
32
Савић Д., 2012, 7.
33
О овом детаљу: Љушић, 1993, 111.
34
Живојиновић, 1981, 50.
35
Вишнић, (у редакцији Б. Томића), 1935, 47-48.
36
Н. М. Симић, нав дело
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неколико пута, при чему је Дамњан, што је утврђено приликом ексхумације, примио у груди куглу величине „крушке такуше“.
Бој код Чокешине преживела су само два Србина. Рањени калуђер Симеон и слуга у кући Недића, Грујица Јевремовић из Осечине. Он је у моментима вођења битке носио храну устаницима и тако случајем избегао
погибију, известивши потом Осечане о њеном катастрофалном исходу.
На бојишту код Чокешине нађено је и осам или девет смртно рањених
учесника.37 Пренети су у конак манастира где су одмах потом умрли. На
самом бојишту нађено је и 303 мртва тела. Њихову читуљу записао је јеромонах манастира Василије Поповић.38 Захваљујући њему Чокешина је
постала једина битке српске историје у којој знамо имена практично свих
њених учесника. Сви погинули сахрањени су на лицу места, групно, у
неколико ископаних рака. То је учињено после одласка Турака тј. четири
дана након битке, 2. маја 1804.
Носилац вести о погибији, слуга Грујица Јевремовић, спасао је и вредно сведочанство о овој бици – заставу браће Недића. Њу је касније, током
устанка, све до своје смрти, носио брат Мијајло да би, потом, до 1817.
године, била сакривена у једној шупљој липи.39 Од тада, налазила се у
власништву породице која ју је свечано пронела 1890. приликом освештања спомен-костурнице погинулим код Чокешине, а затим предала
на чување у манастир. На стогодишњицу Устанка застава је пренета у
Народни музеј, а затим на стопедесетогодишњицу, у Историјски музеј
Србије. Овде се налази и данас.40
Савременик, уједно и највећи критичар понашања погинуле браће,
Вук Караџић посредно нам сугерише на узроке пораза код Чокешине наводећи да су се још пре битке они толико „били изопијали да већ готово
нијесу виђели један другог“.41 Истоветно, мада не и документовано мишљење, даје нам, и то много касније, и Слободан Јовановић описујући
Поменути Тодор Мојић, тадашњи богослов који је са игуманом Хаџи Константином и мајком Недића, Недом нашао ове преживеле, записао је осам њихова
имена. То су: Јован Деспотовић, Станко Илић и Димитрије Игњатовић из Каменице; Петроније Ненадовић и Крста Драгутиновић из Осечине: Спасоје Симеуновић, Илија Драгојевић и Марко из Шљивова. Чупић, 1900, бр. 2, 243; Савић,
вероватно грешком, наводи само четворицу, нав. дело, стр. 304; Живојиновић
чак деветорицу, Наставник бр. 3/1892, 49. С обзиром да први од наведених даје
конкретна имена ми смо се определили за његов исказ.
38
Њен оригинал налази су у Војном музеју на Калимегдану. Постоји и више преписа, а један од њих преноси и Живојиновић, 1981, 45-48.
39
Недић, 1935, бр 15; Живојиновић, 1981, 39.
40
Заведена под инв. бројем. 2/2072; Самарџић, 1983, 41, 171.
41
Караџић, 1979, 38.
37
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их као "комите побеснеле од пића и јунаштва"42. Нека новија казивања
побијају овакво мишљење наводећи да су „према причању савременика“ браћа били „озбиљни, трезвени и поштени људи, а не пијанице“ и
да је једина сврха Вуковог негативног суда о њима била та да оправда
Ђурчијино понашање код кога је он иначе био писар.43 На жалост, ни за
ово мишљење, као ни за претходна, не постоји конкретно позивање на
документ, још боље на више њих, на основу којих би и наш изречени суд
био неоспоран. Посредни докази везани за друге устаничке старешине,
укључујући ту понајвише и самог вожда, упућују на чињеницу да се готово нико од њих није могао назвати трезвењаком. И сама Карађорђева
биографија препуна је оваквих момената. Руски саветник Родофиникин
пречесто говори о Карађорђевим пијанствима, а сличнe наводе налазимо и у случају других српских војвода.44 Ракија, нешто мање вино, конзумирала се сваком приликом, често без икакве мере, а Родофиникинов
покушај да ову навику замени другом, пијењем чаја са румом, брзо се
изјаловио, пошто за ту комбинацију једноставно није било довољно рума.45 У овом контексту треба посматрати и понашање браће Недић, уз
напомену да је битка у смислу пораза имала и других много значајнијих
узрока него што је било њихово наводно пијано одушевљење. Одушевљењe и срчаност бораца подстицала је и њихова младост пошто су сви,
изузев евентуално Глигорија Недића и свештеника Спасоја, досегли тек
23. или 24. годину.46
Један од свакако значајнијих узрока пораза је била бројчана надмоћ
непријатеља која се током тога дана непрестано повећавала. Наиме Јаковљеве трупе које је издвојио из опсаде Шапца имале су не више од 400
људи, мада се у литератури помиње још мањи број, негде око 300 Ваљеваца и Тамнаваца.47 Ћурчијина хајдучка дружина бројала је око 300
момака, мада их је, према другим наводима, било за око трећину мање.48
Према томе, укупне устаничке снаге, рачунајући ту и хајдуке под вођЉушић, 1993, 109.
Живојиновић, 1981, 54.
44
Љушић, 1993, 242, 246, 248, 282.
45
Исто, исто, 298.
46
Н. М. Савић на основу гробова наводи да „ни један од триста другова, па ни
Недићи, не беху старији од 24. године“. Р. Љушић наводи да је најстарији од њих
Глигорије имао 35. Уп. Савић, Наставник бр. 3/1892, 306; Р. Љушић, 1993, 110.
47
Живојиновић, 1981, 29; Љушић у већ наведеном делу, стр. 108. помиње четири
стотине људи под вођством Јакова Ненадовића, али у овај број укључује хајдуке под вођством харамбаша Дамњана Кутишанца и Панте Дамњановића. Према
овоме, укупне устаничке снаге нису могле бити бројније од 700 људи.
48
Ј. Хаџић, 1862, 25; Живојиновић, 1981, 30.
42
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ством браће Недића, бројале су око 700, а највише око 1000 људи.49 Уз
ове, очекивале су се и трупе мачванског кнеза Михаила Ружичића који је,
по сигурно претераном казивању Филипа Вишњића, водио 3000 људи.50
Према другим сведочанствима, број Ружичићевих Поцераца био је знатно мањи, седам до осам стотина.51
Моменти сукоба између Јакова Ненадовића и Ђорђа Ћурчије, касније и браће Недића, већ су наведени, а сваки од њих имао је за директну
последицу све мањи број присутних устаника.52 Даља, посредна последица овога, била је и недолазак појачања предвођених кнезом Михаилом
Ружичићем. Он је, наводно видевши Ћурчијину дружину како одлази,
закључио је да боја неће бити те, распустио прикупљене сељаке.53 Коначан резултат био је тај да су браниоци са релативно пристојног броја од
неколико стотина људи, са којим се стварно и могао пружити некакав
отпор, спали на само 313 (314).54
За разлику од устаничких снага, број Турака, предвођених зворничким пашом Видајићем и Мула Ножином, познат нам је тек начелно пошто
се ионако оскудни извори умногоме разликују. Вук Караџић, говорећи о
Ћурчијином тајном извиђању турског логора код Љешнице, наводи једино „како Турака има млого“.55 Каснија историографија прибегла је соломонском решењу, јер ако је Леополд Ранке тврдио да је Турака било око
хиљаду, а Филип Вишњић у песми навео 7.300, онда се средина, тј. број
од око 5.000, може узети као највероватнији.56 Чак и овај нижи број прилично је непоуздан, нарочито ако се узме у обзир да је између целокупне
турске ордије и стварних бораца у походима разлика и по неколико пута.
Уосталом, то нам потврђује и сам Вук наводећи да је Турака прикупљених
у Зворнику, Јањи, Бјељини, као и околним селима, било "до 1500". 57 К томе
треба додати, како то наводе Вук и Вишњић, да су Турци током боја на Чокешини добијали извесна појачања из правца Јање, те се почетни број од
оног коначног на крају битке, свакако доста разликовао. Слично навођење
у погледу броја Турака даје и поменути С. Живојиновић. Он наводи да је
Наводе А. П. Милојковића да је код Чокешине првобитно било чак 1300 устаника, односно хајдука, Р. Љушић сматра претераним. Уп. Милојковић, 1890.
50
Вишњић, (у редакцији Б. Томића) 1935, 46.
51
Поповић, 2003, 198.
52
Око овога се углавном слажу сви потоњи аутори. Уп.: Љушић, нав. дело, стр.
108; Живојиновић, 1981, 20; Савић, Наставник бр. 3/1892, 301.
53
Живојиновић, 1981, 30.
54
Овај број добијен је на основу наше рачунице.
55
Караџић, 1979, 37.
56
Савић, 1892, 301.
57
Караџић, 1979, 36.
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мртвих на њиховој страни било преко хиљаду, а да их је још око хиљаду
преживело бој.58 Из тога наравно следи да их је укупно било нешто преко
две хиљаде. Ипак, ни ово није у потпуности поуздано пошто аутор, као и
у осталим случајевима, не наводи одговарајући извор. Најмањи број учесника на турској страни наводи Јован Хаџић. Помињући искључиво Мула
Ножину као јединог заповедника, сврстава под његову команду тек око
хиљаду људи.59 Узевши све ово у обзир тешко је навести поуздан број турских учесника мада се закључак о петострукој или шестострукој надмоћи
чини ипак највероватнијим. Поједини, истина ретки мемоаристи, наводе
и то да су турске снаге, за разлику од српских, имале и неколико топова.60
Трећи одлучујући фактор овог боја била је муниција, тачније њен недостатак, о чему Филип Вишњић, својим песничким језиком, више него
упечатљиво говори. Поткрај битке Недићи су за фишек давали „жут
дукат“, па и десет њих, али ни то није помогло.61 Муниције једноставно
више није било. Казивање Вишњићево, мада поетско по форми, у потпуности одговара истини, што потврђује и Вук Караџић, наводећи уз то још
један детаљ. Оружје се од силне пуцњаве потпуно деформисало „да већ
танета нијесу могла ни силазити у њих“.62
Крајњу оскудици у погледу муниције наглашава и Прота Матија Ненадовић говорећи да су у лето 1804. устаници имали тек један, често ниједан, фишек по пушци.63 Овај, чини се доминантан проблем, био је присутан и током наредних устаничких година, а пренео се и на практично
све потоње српске ратове.64
Упркос тешком поразу, битка код манастира Чокешине пресудно је
утицала на опсаду Шапца. Услед претрпљених губитака, паша Видајић и
Мула Ножина нису више били у могућности да дођу под град и разбију
опсаду већ у се повукли ка Лешници. Потом су прешли Дрину дефинитивно напустивши Србију. Резултат свега овога била је предаја Мус- аге
Фочића Проти Матији Ненадовићу учињена само пар дана након битке,
1. маја 1804.
Живојиновић, 1981, 39. Вишњић помиње тек пет стотина турских тела пренетих у Јању, мада наводи на сви нису били пренети. Из овога следи да је број био
још мањи од две хиљаде. Вишњић (у редакцији Б. Томића) 1935, 50.
59
Хаџић, 1862, 24-24.
60
Поповић, 2003, 199.
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Вишњић (у редакцији Б. Томића), 1935, 49. Сличан моменат помиње и М. Ђ.
Милићевић описујући Хајдук-Вељкову одбрану Неготина, када је овај у недостатку муниције топове пунио дукатима. Милићевић, 1979. (фототип. изд.), 747.
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Потпуно уништење, или боље речено потпуно истребљење једне хајдучке дружине није представљало само још једну од последица ове битке.
Чокешином је заправо наговештен један расплет у коме ће политички безизгледни, какви су били већ почетком Устанка, хајдуци потпуно нестати,
односно бити утопљени у све ширу устаничку масу.65 У том контексту Недићи су били претпоследњи, а Ђорђе Ћурчија последњи хајдучки изданак.
Крајем августа 1804, по наређењу Јакова Ненадовића, у једном спектакуларном обрачуну, и он је био убијен. Тиме су ови, у суштини разбојници,
ако ништа друго оно барем славно нестали са историјске сцене.
Summary
In year 1804, Turks located in town of Šabac, which was under siege, asked for help.
Pasha from town of Zvornik sent out help, and troops crossed River Drina on 22 April
heading towards besieged city. However, the group of haiduks led by brothers Nedić
intersected them. The haiduks were left without support from haiduk Jakov Nenadović
and Đorđe Čurćija, remaining the only one on the batter field. All-day battle that took
place on 16/28. April 1804 near the monastery Čokešina ended with the utter defeat of
the participants in which were almost all killed. List of dead has been preserved until
today.

На овај процес у нашој историографији указано је још раније. Опширније,
Београд, 1980, 79-86; Љушић, 1993, 111-115.
65
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СЕЋАЊА СЛОБОДАНА Љ. ЂУКИЋА
Друштвена историја Ваљева кроз живот и делатност
грађанске породице Ђукић
1820–2016.
Апстракт: Рад обухвата период 19, 20. и 21. века, пратећи живот и делатност скоро 200 година, седам генерација грађанске породице Ђукић из Тешњара.
Даје увид у период преображаја Ваљева од традиционалног ка модерном грађанском друштву европске оријентације. У породици Ђукић је било трговаца,
председника ваљевске општине, учитеља, инжењера, директора... Међуопштински историјски архив Ваљева на основу Закона о културним добрима остварује
заштиту архивске грађе која се налази у приватном власништву. Господин Слободан Љ. Ђукић је пета генерација на поседу Ђукића у Тешњару, где живи са
шестом и седмом, ове чувене грађанске породице. Његова аудио мемоарска архивска грађа снимљена је 2016. године, као водич кроз породичну архиву.
Кључне речи: Србија, Ваљево, Тешњар „Град“, грађанска породица Ђукић, Љубомир, савременост, традиција, европски узори, ротари клуб, нова демократија.
MEMORIES OF SLOBODAN LJ. ĐUKIĆ
Social History of Town of Valjevo observed through life
and activities of Đukić family
1820-2016.
Abstract: This paper covers the period of 19th, 20th and 21st centyry, following the life
and activity through almost 200 years and seven generations of famous family Đukić
from Tešnjar. It gives an insight into a period of transformation of town of Valjevo from
traditional to a modern civil society of European orientation. The members Đukić family
had different occupations – they were traders, one was Major of Valjevo Municipality,
teachers, engineers, directors... Inter-municipal historical archive in Valjevo under the
Law on Cultural Property protects the archive material which is privately owned. Mr.
Slobodan Lj. Djukić is the fifth generation living in family owned property in Tešnjar,
where he lives with the sixth and seventh generation of this famous family. His memoirs
present audio archive material, recorded in 2016, as a guide through the family archives.
Key words: Serbia, Valjevo, Tešnjar, Đukić family, Ljubomir, modernity, tradition,
European models, Rotary club, democracy.
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УВОД
Ваљево је значајно привредно и културно средиште у Западној Србији. Удаљено је од Београда стотинак километара у правцу југо-запада,
на путу који је из Срема, у Панонији долином Колубаре водио у Босну и
даље за Дубровник и остале градове у приморју. Још од давнина је познато као важна друмска раскрсница трговачко – занатлијског карактера.
Повољан положај уз Колубару на трговачком путу, одредио је локацију Ваљевске чаршије Тешњар која је формирана у време Турске управе
Србијом и Ваљевом у 16. веку, занатлијама и трговцима.
Почетком 19. века са Првим и Другим српским устанком и враћања
управе Србима на својим територијама па и у Ваљеву Турци су протерани.
Српски живаљ почиње да се враћа у Колубарску котлину са брдовите
околине Ваљева где се склонио у сигурност од Турака. Поново се образовала чаршија Тешњар, на десној обали Колубаре. Српски трговци налазе
свој интерес да живе и раде баш у Тешњару. Тако се у 19. и почетком
20. века појављују нови моћни трговци који послују са Пештом и Бечом.
Врло брзо стичу велики иметак, и у Тешњару подижу куће по угледу на
европске. Куће трговаца Андрића, Вујића, Ђукића, Ђорђевића, Кораћа,
Обрадиновића и других одраз су нове друштвено економске ситуације
које Ваљево и Ваљевце уводи у грађанску удобност живљења по угледу
на живот европских градова.1

ЧЕТИРИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЂУКИЋА (1820–1941)
Део друштва који најбрже и највише напредује је грађански слој, нарочито онај који се бави трговином. Чиновничка служба је доносила
друштвени углед и материјално обезбеђење.2
Породица Ђукић из Тешњара у Ваљеву, својим животом и радом аутентично одсликава вредности времена у коме траје у овом граду од 19. века
и доласка Срећка Ђукића 1820. године у Тешњар и Ваљево, све до 21. века.
„Најстарији предак по мушкој линији кога знамо (ми Ђукићи) је Срећко Ђукић.“ Био је трговац – (у градском Архиву постоји документацији
о његовом суђењу са Јеврејима из Београда). Рођен је у Брезовицама на
Повлену где су његови преци дошли 1735. године из Куча од Дрекаловића.3
Од Турака одлазећих Срећко је купио велики плац на десној обали Колубаре, почетак Тешњарске чаршије, све до данашње Ђукића куће и плаца
у Бирчаниновој улици на чијој металној капији је изливена 1885. година.
Јеремић Шевић, 2015.
Рајић, 2012.
3
Архивска грађа у породичном власништву породице Ђукић, Сећање Слободана Љ. Ђукић, рукопис „Шта знам о својим прецима“, 2004, Ваљево
1
2
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Продајом плацева, зидањем кућа и трговином Срећко је ушао у економске кругове Ваљева и Србије. Оженио се у својим четрдесетим годинама млађом женом Маленом са којом је по попису из 1862. године
имао децу: Анка 20, Љубомир 19, Владислав 12, Милица 7 година. Тада
је Малена имала четрдесет лета, а Срећко се упокојио. Иза њега је поред
непокретне и покретне имовине остала и „стецајна маса Срећка Ђукића
из Ваљева 1848–1859“.4 Тај предмет у Судском фонду Историјског архива
Ваљева говори о начинима и ризицима пословања у Ваљеву и Србији,
која успоставља своје грађанско друштво окренуто трговачко – економским пословима погледа упереног у развијену Европу.
Срећкова визија се показала као конструктивна и остварива јер је
почивала на посвећености породици, и поносу на своје презиме Ђукић.
Школовање и васпитавање деце је један од најважнијих постулата по
коме су живели, а примена стечених знања, за своје и добро других људи,
се огледала у ангажовању у свему што може да донесе нов квалитет живљења у свом Ваљеву и Србији.
ЉУБОМИР (СРЕЋКО) ЂУКИЋ (1843-1911)
„Мој прадеда Љубомир рођен је 1843. године у Ваљеву, а умро 8. априла 1911. године. По образовању је био терзија, занатлија, веома ретког и
вредног заната који је увек могао да донесе хлеб породици уколико други послови изостану. Оженио се са Драгињом, познатијом као Софија
Сока, дев. Стојшић, ћерком чувеног Косте Стојшића. Љубомир Ђукић је
био виђен грађанин, трговац, члан „Клуба дванаесторице“, председник
Ваљевске општине и народни посланик. Дуго је био директор Ваљевске
штедионице па се, између осталог, помиње као учесник изградње прве
Електроцентрале у Србији у Дегурићу крај Ваљева. Са Софијом је изродио децу: Милеву, Живка, Љубицу, Михаила и Војислава.”5 Поред своје
петоро деце Љубомир је преузео бригу о издржавању и школовању, касније познатог научник Љубе Павловића који га помиње у многим књигама као свог добротвора.6
„Клуб дванаесторице“ су сачињавали највиђенији људи Ваљева, који
су се састајали у кафани „Мостар“ у Тешњару. Међу њима су се пре Љубомира налазили његов таст Коста Стојшић, Председник ваљевске општине и брат му Касијан. Трговци су путујући по свету „отворили очи“
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), Фонд:
А.2.1.118. Окружни суд Ваљево, Фасц. XXX, АН. 2789/1859. арх. кут. XXX/2, пр.
Стецишна маса Срећка Ђукића из Ваљева.
5
Архивска грађа у породичном власништву породице Ђукић, Сећање Слободана Љ. Ђукић, рукопис „Шта знам о својим прецима“, 2004, Ваљево.
6
Павловић, 1990. године.
4
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и спознали колико је важно уложити знање и енергију у развој свог града. Поклањали су Граду плацеве, на левој обали Колубаре да би се тамо
могло организовано, савремено по свим архитектонским стандардима
развијати Ваљево. „Желећи да нешто уради за своју варош Ваљево и мој
прадеда је поклонио плац.“7
ЖИВКО (ЉУБОМИР) ЂУКИЋ (1887-1941)
„Најстарији је син Љубомиров, и мој деда завршио је нижу гимназију
у Ваљеву и Вишу поштанску школу у Београду која је била највећи степен
у образовању у тој делатности. Био је високи државни чиновник, што је
подразумевало честе премештаје по потреби службе. Тако је био: управник поште у Мионици, Горњем Милановцу, Обреновцу, Ваљеву и управник Прве београдске поште у Београду. Учествовао је у Првом светском
рату и прешао Албанију, у пратњи и обезбеђењу значајне поштанске документације и архиве. Био је ожењен Маријом, дев. Космајац и имали су
троје деце: Љубомира, Наду и Брану.“8 Умро је у Београду децембра 1941.
године, дочекавши да му се роди унук Слободан.
МИХАЈЛО (ЉУБОМИР) ЂУКИЋ (1890-?)
„То је мој деда – стриц, Живков и Војислављев брат. Један је од 1300.
каплара у Првом светском рату. Завршио је факултет у Београду и носио је звање професора. Живео је у Београду, Новом Саду и Сокобањи.
Основао је Економску школу у Ваљеву и Новом Саду. Био је начелник у
Министарству за просвету.“9
ВОЈИСЛАВ (ЉУБОМИР) ЂУКИЋ (1898-1962)10
„Он је мој други деда – стриц. Основну школу је завршио у Ваљеву и
седам разреда гимназије. Почетком Првог светског рата прелази Албанију после чега доспева у Француску у Ницу, где завршава осми разред
гимназије и Правни факултет. Као државни чиновник у међуратном
периоду радио је као судија у Призрену и две три године пред Други
МИАВ, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ. Ђукић (75 г.), снимила
2016 године Зорица Јеремић Шевић архивиста МИАВ.
8
Исто, исто. Живко је рођен крајем 19. века (прим. аутора)
9
Архивска грађа у породичном власништву породице Ђукић, Сећање Слободана Љ. Ђукић, рукопис „Шта знам о својим прецима“, 2004, Ваљево. Михајло је,
највероватије, рођен је 80-тих 19. века (прим. аутора)
10
Војислав је, највероватније, рођен је 80-тих 19. века (прим. аутора)
7
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светски рат бива постављен за државног правобраниоца за Вардарску
Бановину.
Окупацију током Другог светског рата проводи у Нишу, а по ослобођењу је постављен на место помоћника јавног тужиоца Србије, па онда
на место помоћника јавног тужиоца Југославије, пошто су високообразовани кадрови у послератном периоду били реткост. Међутим, 1952. године бива ухапшен са својим пријатељима Француским ђацима и осуђен
на годину дана које је провео у истрази.
Сви они су били угледни људи на важним положајима сходно образовању, али не и чланови Комунистичке партије. Циљ је био њихова елиминација са положаја у чему се и успело. Он наставља своју струку као
уважени адвокат, и 1962. године се упокојио у Београду.“11
ЉУБОМИР (ЖИВКО) ЂУКИЋ (1910-1970)
„Мој отац је рођен 1910. године у Ваљеву. Селио се са родитељима
Живком и Маријом по потреби очеве државне службе. Живео је у Ваљеву, Обреновцу, Горњем Милановцу и Београду. Учитељску школу је
завршио у Београду. Упућен је на службу у Богаву код Медвеђе, а одатле
у Рибницу код Мионице. (Ни деца високих државних службеника нису
била поштеђена разних премештаја у најудаљеније крајеве по потреби
службе). У Рибници се жени са Босиљком Босом, дев. Станишић, такође
учитељицом школованом у Београду, па се заједно 1935. године селе у
Доњу Топлицу, где је Боса, пошто је лепше писала и боље певала, учила
ђаке првог и другог разреда, а пошто је отац Љуба боље знао историју, он
је учио трећи и четврти разред ђака основне школе. Ту су провели рат,
да би 1952. дошли у Горњу Грабовицу, а коначно се 1954. године вратили
у Ваљево, где су добили посао и усељење у једну собу, од своје три куће.
Обоје су били омиљени учитељи, с тим што је отац Љубомир постављен
за просветног инспектора. Отац је био ангажован у многим друштвеним
областима: био је председник Црвеног Крста, председник Друштва за телесно васпитање „Партизан“, председник Друштва пријатеља деце. Био
је један од оснивача народних кухиња. Када је 1970. године умро, једна
од градских сиротињаца Анка „партизанка“ легла је на ковчег и кукала:
„Оде сиротињска мајка“. На сахрану су дошли људи из Доње Топлице из
које смо иселили 19. година раније. Био их је пун аутобус. Отац Љубомир
је, као сеоски учитељ, са њима делио добро и зло. Био је по потреби и лекар и адвокат, а пре свега пријатељ. Са некима од њих је три пута хватан
од стране Немаца и као талац извођен на стрељање. Поседујемо занимљиву фотографију на којој је отац Љубомир док је службовао за време
11

Исто, исто.
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рата у Доњој Топлици обучен у народно одело, које иначе није носио као
учитељ, али је то учинио да би што мање привукао пажњу непријатеља
у грађанском оделу – да би био стопљен са средином у којој је живео и
радио.“12
БРАНИСЛАВ (ЖИВКО) ЂУКИЋ (1920-1942)
„Мој стриц је рођен 1920. године у Мионици. Одрастао је у Београду где је завршио основну школу, Нижу и Вишу гимназију и две године
Правног факултета које је прекинуо Други светски рат.
Припадао је генерацији пуној националног заноса. Његови најбољи пријатељи су најелитнији представници потоње емиграције у САД:
Слободан и Миодраг Драшковић као и Димитрије Ђорђевић историчар,
професор и писац књиге „Успомене и ожиљци“ у којима га на више места помиње. Сви су припадали омладини Српског културног клуба, па је
Брана изабран за представника омладине наведеног клуба у штабу Драже Михајловића. Он је био други представник, док је први, испред самог
Културног клуба, био је Драгиша Васић, познати књижевник. Брану су
1942. године приликом обављања неког задатка Љотићевци ухватили у
Ваљеву и предали Немцима. Знамо ко је то урадио али ћутимо. Био је
затворен у логору у Јајињцима где је, нажалост, стрељан на Католички
Божић 25. децембра 1942. године. Гроб му се не зна.“13
ЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ ЂУКИЋ
Старинским језиком говорећи породица Ђукић је имала срећу да има
госпођице Ђукићеве (то су девојке рођене у тој породици): Нада, Љубица, Мирјана, Милица... Удајом су оне прихватале презимена својих
мужева, како обичај налаже, али је њихова основа увек носила вредност
породице Ђукић, из које су потекле, на понос њихових родитеља. Благостање грађанског друштва, уз породични ред и традицију да је васпитање
и школовање деце важно, умножавало је вредност саме породице.
Посебна прича је Милева – Мица Ђукићева која се није удавала. „Рођена је у нашој кући око 1890. у Тешњару где је и умрла 1964. године. Била
је жива енциклопедија старог Ваљева. Причала је о оцу Љубомиру, деди
Кости Стојшићу и дедином брату Касијану, чији је син био Александар
К. Стојшић, дивизијски генерал, комадант легендарног XVII пешадијског
МИАВ, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ. Ђукић (75 г.), снимила
2016. године Зорица Јеремић Шевић архивиста МИАВ.
13
Архивска грађа у породичном власништву породице Ђукић, Сећање Слободана Љ. Ђукић, рукопис „Шта знам о својим прецима“, 2004, Ваљево.
12
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пука Дринске дивизије и витез Карађорђеве звезде са мачевима. Памтила
је хајдучке похаре по Ваљеву. Била је на дочеку првог воза у Ваљеву 1.
септембра 1908. године и та фотографија је поклоњена Историјском архиву у Ваљеву, а на њој се са десне стране веома упечатљиво са модерним
француским шеширом опточеним перјем види она. За њу у својим сећањима Слободан Ђукић каже: „Моја баба – тетка Мица је била тотална
Ваљевка. Говорила је староваљевским језиком са оним карактеристичним отезањем. („мало више је отезала речи него ми данас“) Никад није
напуштала кућу, чак ни за време Првог и Другог светског рата. Сматрала
је себе чуварем Ђукића имовине, пошто су јој браћа отишла трбухом за
крухом. Док се мој отац Љубомир 1954. године није вратио била је једини
представник породице Ђукић у кући и на поседу. Она је ту дочекивала
браћу, братиће, сестриће, сестричине.2
После Другог светског рата је у наше три куће живело педесет људи.
Беговска кућа, из Турског периода, и остале две које смо ми зидали су
биле пуне.
У свакој соби се налазила породица и још су држали ђака „на квартиру“ да нешто зараде. Ујутро, тетка Мица отвори капију, потури камен и
каже: „Излупаће Ђукића капију“.
Веровала је у комунизам и Тита, и у Бога. Посебно Бог, посебно Тито.
Није могла да се помири са чињеницом да комунисти не верују у Бога. Ја
сам доста боравио са њом и стално слушао њене приче о прошлости Ваљева и породице, али због окупираности момачким занимацијама нити
сам записао, нити снимио њену занимљиву веродостојну причу. Део сам
упамтио. Када би ме родитељи због момковања прекоревали, тетка Мица
би им говорила: „Оставите ви младог Ђукића, он ће нама образ осветлати и он ће једини мени свећу палити.“ Мица је прележала као дете неку
лакшу болест и њен отац Љубомир, чија је била љубимица, а он домаћин
и виђена личност, кад би долазили просци да је траже би говорио: Ми
немамо девојку за удају.“14
Госпође Ђукић (то су жене које су удајом стекле презиме Ђукић) потврђују стару српску изреку: „Жена је врат човеку и како се окреће врат
то одређује поглед човека.“
Искуство говори да су госпође Ђукић добро одабране. Посвећене породици, активне, са визијом, усаглашене са својим мужевима одржавале
су равнотежу приватног и јавног живота.
Чукунбаба Малена, жена Срећка Ђукића је успела да породицу и после мужевљеве смрти одржи, унапреди и децу усмери на очување онога
МИАВ, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ. Ђукић (75 г.), снимила
2016. године Зорица Јеремић Шевић архивиста МИАВ.
14
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што им је отац оставио. Њен син Љубомир, је између осталог, био градоначелник Ваљева.
Прабаба Софија Сока, дев. Стојшић, правог имена Драгиња, жена
градоначелника Љубомира је у породицу Ђукић унела важне породично пословно – статусне везе, неопходне за проширивање рада и статуса
породице Градоначелничку функцију преузимају од Стојшића Ђукићи,
прво њен муж Љубомир, па унук Слободан.
Баба Марија, дев. Космајац, рођена у Обреновцу, образована у Бечу,
одрекла се каријере због статуса породице високог државног службеника, што је био њен муж Живко као директор Поште. Одгајала троје деце,
а мужу омогућавала несметано обављање посла који је подразумевао честе промене пребивалишта целе породице.
Мајка Боса, дев. Станишић, учитељица из чувене кафеџијске породице са Уба, несебично се давала свој деци у школским и ван школским активностима. Време у коме је она живела налагало је велику посвећеност
друштвеном раду.
Даница, дев. Лазаревић директан потомак Ненадовића из Бранковине и сестра Јанка Лазаревића судије и председника Врховног суда Србије,
је супруга Слободана Ђукића, Дипломирани хемичар поред радног века
проведеног у одговарајућим радним организацијама, данас у пензији,
држи под контролом пету, шесту и седму генерацију Ђукића.
СУОЧЕН САМ СА СОБОМ

СЛОБОДАН (ЉУБОМИР) ЂУКИЋ
„Увек сам се консултовао са сарадницима, и у породици и са пријатељима. Али одлуке сам доносио сам, јер је то једино исправно.“15
Слободан Љ. Ђукић се родио 3. новембара 1941. године у Београду, где
му је деда био управник Прве београдске поште. Име Слободан му је дао
кум Павле Вићентијевић, лекар у Горњој Топлици и иницијатор да Топлица постане Бања Врујци. Јавио се кумовима и образложио да он зна да би
дете требало по деди да се зове Живко, али он жели да именом Слободан
призове да у Србију што пре дође слобода, пошто је Други светски рат
већ трајао од 6. априла 1941. Основну школу је завршио у Доњој Топлици, нижу и вишу гимназију у Ваљеву. Тако је Слободан – Ђуле био сведок послератног начина живљења у Ваљеву и околним местима где су му
родитељи Боса и Љубомир, били учитељи, па је он са сестром Мирјаном
до петог разреда учио у Доњој Топлици. Повратком у Ваљево и уписом у
Историјски архив Ваљево, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ.
Ђукић (75 г.), снимила 2016. године Зорица Јеремић Шевић, архивиста МИАВ.
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пети разред (нижа гимназија). Сестра Мирјана – Мира и он су морали да
станују приватно, пошто су у њихове куће после рата насељени заштићени станари. Његова баба по мајци Милица – Нана, дев. Цветковић – Лештарић, удато Станишић, виспрена и организована жена, удовица, која
због учитељског посла ћерке и зета и њихових друштвених обавеза које
су подразумевале попуњеност целог дана, стицајем околности преузима
родитељску улогу над Слободаном и његовом сестром Мирјаном од 1951.
године, када се са децом усељава у једну собу од три куће породице Ђукић. Гимназију завршава у Ваљеву, а Шумарски факултет, Одсек за ерозију и бујице на Београдском универзитету по угледу на свог деда – ујака
по мајци, чувеног Димитрија Миту Петровића који је специјализацију за
бујичарство завршио у Паризу тридесетих година 20. века.
Ваљево град који желимо да унапредимо
До седамдесетих година 20. века Слободан Љ. Ђукић је користио девизу младих људи „моји пријатељи то сам ја“.
У својој породичној архиви поседује велики број фотографија младих
своје генерације (Бане, Согла, Мира, Гоца, Нада, Џо, Куки, Неша, Бата,
Рајко, Лука...) која се образовала, дружила и имала визију да створи од
Ваљева град примерен квалитетном животу: економски јак, културан,
уређен, савремен а традиционалан.16
Седамдесетих година 20. века, Слободан постаје породични човек
ступивши у брак са лепом Даницом Даном дев. Лазаревић. Њихова венчана фотографија је савршени документ обичаја српског венчања које
подразумева: младу се велом преко лица и белом хаљином која потпуно
покрива тело, бршљаном окићен аутомобил који ће их одвести на венчање до општине, и елегантног младожењу са рузмарином на левом и
десном реверу сакоа. У том периоду Слободан постаје јавни радник. Он
је свој радни век започео у Водопривредној организацији „Ерозија“ Ваљево, као инжињер седамдесетих година 20. века. Занимљиво је како је
постављен за директора: Оснивач Ерозије и претходни директор, значајна личност за Ваљево, Мића Гавриловић оде у Општину и Комитет код
Јове Вујића да каже да хоће да напусти Ерозију и предлаже инжењера
Слободана Ђукића за директора. Када је Вујић чуо да Слободан није члан
партије он каже не може да буде директор. Кад је чуо да је син Љубомира
Ђукића онда је Гавриловић могао Слободана да постави за директора и
није му била потребна партијска књижица која је у то време била закон.
Био је и секретар СИЗ-ова материјалне производње, председник града
Ваљева, директор приватне фирме „Датекс“, заменик министра за тури16

Архивска грађа у приватном власништву породице Ђукић, Збирка фотографија
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зам и помоћник министра за трговину, туризам и услуге задужен за туризам Србије.
За време обављања директорске функције, може се рећи да је „Ерозија“ Ваљево доживела процват. У време његовог доласка фирма је имала
две машине и седам радника. Ђукић је сарађујући са водопривредним
организацијама Београда и Шапца, где му је надзорни орган био инжињер Милан Шевић урадио регулацију Колубаре кроз Ваљево (по пројекту
инг. Александра Кољеншића) што делује као естетски рад а уствари је веома важна функционалност тог посла а то је спречавање великих наноса
које притоке Колубаре уносе у Колубару, а Колубара у Саву и тим радовима се спречава подизање нивоа реке, одбрана од поплава, и заштићеност
од стогодишњих вода које умеју да направе чудо ако нису регулисане.
Регулисане су и реке Градац, Љубостиња а затим и реке у Лазаревцу, Убу,
Љигу, Коцељеви, Врујцма, Осечини... Урађено је више депонијских преграда, брана на Градцу. Пошумљено је и затрављено неколико хиљада километара голети, да би се спречило спирање земљишта у реке. Основан
је и афирмисан расадник у Балиновићу.
Као секретар СИЗ-ова материјалне производње Слободан је, у време
председниковања Душана Михајловића, учествовао у свим акцијама које
су у то време прославиле град на Колубари а то су осамдесете године 20.
века. Био је део тима који је Душан формирао као председник општине.
Бавили су се пословним пројектима за добробит Ваљева.
„Сви моји преци су радили у Граду, па сам и ја желео да дам свој допринос.“17
У том периоду урађени су многи значајни објекти у Ваљеву: ревитализација Тешњара, базени у Петници, водозахват на Градцу за природно
снабдевање водом и др. Подигнути су споменици Вуку Караџићу, Проти
Матеји Ненадовићу, Живојину Мишићу, Жикици Јовановићу Шпанцу,
доктору Миши Пантићу, Десанки Максимовић и уређени тргови на којима се они налазе. Основана је модерна галерија Љуба Поповић – Пенце.
Привредници Ваљева, пре свега „Крушика“ су изразили потребу за
изградњом хотела који би могао да прими њихове клијенте и које би они
финансирали. Градски урбанисти су предложили да се на локацији старе аутобуске станице направи једна велика бетонска скаламерија. Кад је
то чуо сликар Љуба Поповић дао је предлог да се дозида већ постојећи
хотел Гранд у центру града и архитектонски уреди простор око њега. Та
идеја је прихваћена и архитекта Којић је добио радни задатак да поред
хотела пројектује и трг и мост, који повезује леву и десну обалу Колубаре
на месту већ постојећег старог дрвеног. Духовит, какав је био, Којић је
МИАВ, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ. Ђукић (75 г.), снимила
2016. године Зорица Јеремић Шевић, архивиста МИАВ.
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предложио да се са леве обале Колубаре направи бели мермерни мост до
половине реке, а у наставку остане стари дрвени.
„Крушик“ је финансијски учествовао у многим пројектима. Владимир
Влада Урошевић и Станиша Цане Савић су као директори имали локал
патриотски осећај одговорности, па су финансирали градске потребе.
Изграђен је огроман део насеља Ослободиоци Ваљева. Урађена је документација и започета изградња бране Стубо – Ровни, 24. октобра 1988.
године свечано је потписан генерални уговор за изградњу бране акумулације „Ровни“. Председник координационог одбора је био Слободан
Ђукић, извођач радова „Хидротехника“ Београд, а испред инвеститора
потпис је дао директор Миодраг Банковић. Ђукић поседује фотографију
са др Мирком Мелентијевићем из Енергопројекта који је био супервизор бране Стубо – Ровни. Друга важна фотографија из 2004. године је
посета представника Републичког фонда за воде Драгана Мисаиловића;
представника „Србија вода“ Владана Танасковића и Слободана Ђукића у
својству председника Управног одбора у другом мандату. Фотографије су
снимљене на градилишту акумулације.18
„Захваљујући генерацијској припадности и веома интензивном животу познавао сам доста важних људи који су несебично помагали било
саветима, било акцијама у подизању имиџа града, његовом улепшавању и
бољем животу грађана Ваљева. Неки од њих су: режисер Жика Павловић,
сликар Љуба Поповић – Пенце, песник Матија Бећковић, новинар Мило
Глигоријевић, архитекта Слободан Митровић – Коби, књижевник Драгослав Михајловић, глумац Предраг Мики Манојловић, сликар Слободан Јевтић „Пулика“, песник Петар Пајић, адмирал Миодраг Јокић, Милан Двојаковић доктор из Париза, архитекте: Дејан Настић и Влада Симовић...“19
По истеку мандата Душана Михајловића, Слободан Ђукић се кандидује за место Председника општине. Први пут су се, на овим просторима
са својим програмима кандидати представљали грађанима преко локалних радија и телевизије као и директним контактима. Противкандидат
Ђукићу био је Алекса Јокић, дипломирани инжињер електротехнике
који је изгубио са скоро осам хиљада гласова разлике.
„Мој градоначелнички мандат које је трајао непуне три године и био
је један од најтежих у историји Ваљева и ваљевског краја.“ То су године
распада социјалистичких идеја, тј. дотадашње идеологије и распада Југославије, године настанка вишестраначја без претходних искустава, у
којима су се борили „сви против свих“.
Архивска грађа у приватном власништву породице Ђукић, Збирка фотографија.
Архивска грађа у породичном власништву породице Ђукић, Сећање Слободана Љ. Ђукић, рукопис „Шта знам о својим прецима“, 2004, Ваљево.
18
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Са својим истомишљеницима, на челу са Душаном Михајловићем,
оснива странку „Нова демократија“ и самим тим постаје један од двојице
опозиционих председника у целој Србији.
То је било време грађанских ратова, свакодневних штрајкова и протеста војних резервиста, време избеглица из српских крајева и што је
најтеже било дочек посмртних остатака изгинуле младости на ратишту.
Са фронта из Хрватске нису стизали подаци о рањеним и погинулим војницима па смо под притиском родитеља војника, Милан Јанковић и ја, у
пратњи двојице новинара (Лучић Предраг и Тодоровић Драган) отишли
на фронт у Шид. Тамо смо затекли општи хаос и невиђену дезорганизацију. Са резервистима смо затекли само резервне официре од којих смо
добили извештај да су препуштени сами себи. Консултујући се са официром затеченим у просторијама народне одбране Шид ми смо наручили
аутобус и вратили војску у Ваљево. Овај гест је по мом мишљењу спасао
главе многим Ваљевцима, а наишао на осуде „вриштећих патриота“ који
би да ратују до задње туђе главе. По мени су све жртве биле узалудне. Ја
се не стидим, него поносим што сам вратио Ваљевце са територије друге
земље (Хрватске која се одвојила) Тамо је било све сем организације, а
ратовање без организације је беспотребно жртвовање деце.
Као што живот није црно бео тако је и мој градоначелнички мандат
у Ваљеву поред непријатног и болног сећања на део који се тиче тог несретног ратовања распаднуте Југославије, са некадашњом браћом имао
и лепе конструктивне ситуације, којих се радо сећам. Примивши градоначелничку дужност први интервју сам дао Радовану Лазаревићу и поседујем фотографију тог догађаја који је за мене био важан као савремен
начин комуникације са грађанством.
Почели смо поново да се враћамо нашим традиционалним, грађанским и српским обичајима у начину живљења. После више деценија
обављено је јавно освештавање богојављенске водице у Ваљеву, кићење
бадњака и честитке грађанима верницима за Православно Бадње Вече
и Божић. Ово су све били пионирски подухвати у тадашњој СФРЈ па су
ме звали људи из целе земље као и познати књижевници, јер су ову акцију сматрали за „пуцање леда“, чијим отапањем смо се враћали својим
коренима. Најважнија и највећа акција била је враћање моштију Светог
Николаја Велимировића у родни Лелић. Ову акцију смо започели у току
мандата Душана Михајловића заједно са Владиком Лаврентијем, али је
у потпуности реализована за време мог мандата градоначелника 12.маја
1992. године.
За град Ваљево, а и целу Србију, значајна је била наша међународна
пријатељска активност. Интензивно су се одвијали контакти са Ситардом у Холандији. То је раније успостављено пријатељство, настављено
је обостраном посетом грађана културним манифестацијама и привредном сарадњом.
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Ново пријатељство је склопљено са Реховотом, фактички делом Тел
Авива у коме се налази чувени Вајцманов институт. Настала је као последица сарадње Србије и Израела коју је организовао Душан Михајловић, тада потпредседник Републичке Владе. Тако је Ваљево постало
домаћин прве званичне делегације Израела после вишедеценијске паузе у сарадњи. Измењене су посете и успостављена привредна, културна, научна сарадња. „Моја породица и ја као градоначелник смо имали
част да у својој кући угостимо Израелске пријатеље о чему говори једна
породична фотографија из тог периода а занимљивост на њој је то што
су портрети свих мојих предака који се налазе на зиду у салону где смо
седели били стопљени са нашом пријатељском атмосфером у којој смо
размењивали идеје о култури, о сличностима и различитостима начина
и вредности живота.
Када је Реховот прослављао сто година постојања, ја сам позван да као
градоначелник Ваљева присуствујем тој свечаности. Ваљево је у представљању пред публиком добило предност у почастима испред градова као
што су Хајделберг, Гренобл и Манчестер, који су такође градови пријатељи Реховота.

Када је у Србији почела несрећна, ратна 1991. година делегација
града Реховота дошла је у посету „солидарности“ Ваљеву. У тим
тешким временима то је била једина званична делегација из света
која је посетила Србију.“20

Као трећи представник своје породице на почасном месту градоначелника Ваљева налазио се у периоду 1989 – 1992. Као градоначелник је
имао част да буде домаћин представницима наше емиграције у Америци
који се зову „Савез Српског уједињења“. Њихов председник је био господин Мајкл Ђорђевић који живи у Чикагу и вођени су разговори у хотелу
Гранд, где је поред многих виђених Ваљеваца беседу одржао и господин
Лаврентије.
Обичајно америчко право каже: „Председник једном – председник
увек.“
Друге активности
„Рано сам постао члан управе кошаркашког клуба „Металац“. Нисам
никада играо кошарку, а члан управе сам постао да би помогао свом великом пријатељу и школском другу Луки Станчићу, да би 1964. године
коначно решио да се посвети кошарци као професионалац. Он је уз поМИАВ, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ. Ђукић (75 г.), снимила
2016. године Зорица Јеремић Шевић архивиста МИАВ.
20
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моћ управе направио две генерације од којих је прва учествовала у квалификацијама за прву лигу.“21
Један је од оснивача Нове Демократије покрета за Ваљево, поред Душана Михајловића, Милана Јанковића, Јордана Алексића, Леона Делеона, Лазаревића, Војислава Андрића, Жељка Јежа и других. То је група
људи који су се окупили око идеје да нико од њих не зна боље шта треба
Ваљеву да би био квалитетан град. То су људи који су учествовали у свим
акцијама у осамдесетим годинама 20. века, које се сматрају за процват
овог града.
„Учествовао сам у оснивању Ротари клуба у Ваљеву. Мој пријатељ
Воја Миловановић, потоњи министар вера и прото мајстор водио је све
радове на изградњи Храма Светог Саве. Био је члан Ротари клуба Земун.
На његов предлог, ангажовали смо се доктор Зоран Јокић, доктор Илија
Трипковић, дипл. инг. Аца Митровић, мр. фотографије Воја Јовановић
и ја и основали Ротари клуб Ваљево који се истиче добрим акцијама.
Ротари клуб Земун је кум ваљевском клубу. Чланови Ротари клубова су
интелектуалци, јер је то елитна организација која се бави хуманитарним радом.“ Слободан поседује фотографију од 05.12.1995. године када
је основан Ротари клуб Ваљево, на којој је поред чланова из Ваљева и
Србије и господин Јорга Чоп администратор интернационалног Ротари
клуба из Швајцарске и „кум“ Петар Дамњановић из Ротари клуба Земун.
Често смо били гости у Бранковини код оца Владана који нас је срдачно
примао.“22
Дочекивао је и узвраћао посете Карађорђевићима: Престолонаследнику Александру, Кнезу Павлу сину Павла Карађорђевића, Кнезу Томиславу и др. О свему овоме постоји фото документација у породичној
збирци на коју је поносан.23
Све о чему Слободан Љ. Ђукић прича и пише је историја Ваљева и
Србије пошто је као јавни радник радио на важним нивоима струке и
власти. Он је врло прагматичан, градитељ „Града“, живота и свега новог,
по рођењу и начину живота је занимљив и слојевит историограф града
Ваљева.

Архивска грађа у породичном власништву породице Ђукић, Сећање Слободана Љ. Ђукић, рукопис „Шта знам о својим прецима“, 2004, Ваљево.
22
МИАВ, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ. Ђукић (75 г.), снимила
2016. године Зорица Јеремић Шевић архивиста МИАВ.
23
Архивска грађа у приватном власништву породице Ђукић, Збирка фотографија.
21
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САВРЕМЕНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЂУКИЋА
ЉУБОМИР (СЛОБОДАН) ЂУКИЋ
Основно и средње образовање је стекао у родном Ваљеву. Факултет је
завршио у Београду и као Дипломирани менаџер тренутно је Генерални
директор предузећа „Селванс“. Ожењен је Јованом дев. Владић економистом. Обогатили су породицу Ђукић седмом генерацијом. Родио се Павле (Љубомир) Ђукић.
МИЛИЦА, дев. ЂУКИЋ
Очева љубимица, дипл. економиста и дипл. индустријски инг. која ради
у Хидротехници у Београду, подарила је оцу Слободану два унука Вељка и
Војина који деди несебично помажу у сређивању породичне архиве.
Слободанова почивша сестра Мирјана Ђукићева, Радовић била је
професор латинског и француског језика у браку са економистом Радом
добила је две ћерке: Јелена, дев. Радовић, Јаковљевић удату за бившег градоначелника Зорана са којим има ћерке Лену и Ану и Марија, дев. Радовић, удата за Мила Станишића са којим има ћерке Емилију и Ирину.

ФОТОГРАФИЈЕ

Слободан Љ. Ђукић, као
председник СО Ваљево,
1990. године

Збратимљени градови – Жак Тонар, градоначелник
Ситарда (Холандија), и Слободан Ђукић, председник
СО Ваљево
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Делегација града
Рехавота (Израел)
код Слободана
Ђукића у кући

„Ерозија Ваљево“ –
Живота Маџаревић,
директор Ђукић и
Милан Шевић

Слободан Ђукић као
заменик министра
туризма Србије

40

др Мирко Мелентијевић,
супервизор бране Стубо –
Ровни, и Слободан Ђукић

Љуба Поповић
наспрам Слободана
Ђукића у Модерној
галерији

Млади Ваљева у клубу
„Абрашевић“ око 1965.године
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Живко Љ. Ђукић,
директор Пошта

Љубомир Љ. Ђукић,
учитељ и просветни
инспектор

Г-ђица Мица Ђукићева на дочеку првог воза у
Ваљеву, 1908. године

Љубомир С. Ђукић,
градоначелник Ваљева

Михаило Мика Ђукић,
професор

Слободан Љ. Ђукић са
портретима својих предака
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Summary
Rich archives, possessed by its creator, family Đukić, meaning it is in private
ownership, vivaciously depictures values of Tešnjar, town of Valjevo and Serbia.
In Serbian families, it was customary for the grandfather and grandson to bear the
same name. That is how name Ljubomir is a constant in Đukić family.
Descendants preserved the family treasures in the written, through memoirs, audio
recording and photography, which all have special value. The specificity of this archival material, which is in private ownership of Đukić family, is that family members
are both creators and owners of private and public archival material kept.
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ЗЕМЉОПОСЕДНИК АЛЕКСА АЛЕКСИЋ
(1880-1953)
Aпстракт: Текст говори о Алекси Алексићу, фармеру и велепоседнику из
Совљака код Уба који је, као млад човек са породицом, у првој половини прошлог века петнаестак година боравио у САД и радио по америчким рудницима
и занатским радњама и обављао друге напорне физичке послове. Кад се довољно обогатио, вратио се у домовину и почео да се бави продајом аутомобила и
делова за аутомобиле. Нешто касније окренуо се пољопривреди и створио велико пољопривредно газдинство у Совљаку крај Уба. После Другог светског рата,
нове власти су му одузеле сву стечену имовину (земљиште и објекте), а оставиле
мали иметак за нужно издржавање. Увређен и ожалошћен, заједно са својом породицом, враћа се поново у САД. Дати су и основни биографски подаци свих
чланова његове породице. Рад је писан на основу фрагментарно сачуване архивске грађе, објављених текстова, сећања и казивања савременика.
Кључне речи: Алексићи, Алекса, сарач, вулканизер, тргoвина аутомобилима,
породица, Совљак, пољопривреда, рад, угледна економија са фармама, породица, богатство, аграрна реформа, САД...
LANDOWNER ALEKSA ALEKSIĆ
(1880-1953)
Abstract: The text talks about Aleksa Aleksić, landowner from village Sovljak,
near town Ub. In the first half of the last century, he, as a young man, spent fifteen
years with his family in the USA, working at the American mines and craft shops and
performing other strenuous physical activities.
Being a true patriot, he returned to his homeland and invested his fortune into
business - sale of spare parts for cars and luxury cars. Later he turned to agriculture
and created a large and prestigious farm in village Sovljak, near Ub, which was out of
its time and marked the whole area.
After Second World War, new government confiscated his land and buildings
through agrarian reform and left him only with a small portion of his fortune for the
bare support. He did not want to take what was offered and offended and grieved, he
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returned with his family to the USA. Paper also provides basic biographical data for
all members of his family.
This text will try to show how all these actions caused Aleksić great injustice. All
described – his work and his downfall - is based on fragmentary archive material,
published articles, memories and narratives of contemporaries, hoping that it will not
leave anyone indifferent.
Key words: Aleksić, Aleksa, saddler, tire, car dealerships, family, village Sovljak,
agriculture, labor, economy, reputable farms, family, wealth, agrarian reform, the
United States ...

Одувек је Србија била сељачка земља. Већину њеног становништва
сачињавали су житељи који су се бавили пољопривредом. Многи од њих
нису ни знали било шта друго да раде осим земљорадње, сточарства и
помало воћарства. Са оно мало, често лоше и посне, земље било је тешко обезбедити довољно прихода за нормалан живот. Утолико пре што
се деценијама, па и вековима, радило примитивно и напорно, неретко и
без основног алата и агротехнике. У дужем временском периоду не само
да је требало издржавати себе и своје укућане већ и разне властодршце.
Временом обрадиве површине све чешће се претварају у грађевинско земљиште, користе за разна ископавања и слично. Наши преци живели су
у беди и оскудици и због тога су масовно напуштали родна огњишта у
потрази за бољим условима живота, па се наша села деценијама рапидно
празне а нека и гасе.
Само Законом о спровођењу аграрне реформе у Ваљевском округу,
јануара 1946. године, одузето је од имућних поседника 5.387 хектара.
Највише у Колубарском срезу – 1.382 хектара, у Ваљевском 1.375, Тамнавском 1.353, Подгорском 646 и Посавском 631 хектар. Највише имања, шума и друге имовине одузето је од манастира Боговађа, недалеко од
Лајковца. Од појединих домаћина највише је одузето Алекси Алексићу
из Совљака код Уба који је имао око 150 хектара, Радомиру Радовановићу из Крчмара код Мионице 99 и Дамјану Јанковићу из Планинице,
такође код Мионице 95 хектара итд.1
Познато је да је од Алексе Алексића из Совљака више земље имао
само Живојин Нешић, велепоседник и народни посланик из Скеле код
Обреновца. Истина појединци тврде да сва Нешићева земља није била
обрадива јер је значајан део био под шумама, пашњацима и мочварама.
Мада су многи имали прилике не само да виде његово пољопривредне
газдинство већ и да га разгледају и да му се диве о његовом власнику се
јако мало знало. У жељи да и о њему што више сазнамо, да би свестрано
и објективно приказали његов животни пут и неуморни рад, проникли
1

Ранковић, 2002, 169.
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у узроке и последице трагедије која је њега и његову породицу задесила,
да упознамо његову даљу судбину као и судбину његових непосредних
потомака и блиских сродника, више од десетак година је истраживано. У
том циљу предузете су бројне и разноврсне мере и радње. Прегледано је
више архивских фондова и збирки, истраживало се на терену (Мрчајевци, Уб, Совљак и Београд); трагало се за његовим потомцима и блиским
сродницима; прегледане су књиге, часописи и новински текстови где
се појављује његово име и презиме... Уложен је труд да се евидентирају
особе које су га, по било ком основу, лично познавале, или су са њим
и његовим потомцима били у непосредном контакту. Обављено је више
десетина разговора, а нарочито драгоцену помоћ пружили су: мр Никола Крсмановић, Саша Марковић, Жика Лазаревић, Зоран Марковић,
Синиша Велимировић, Мишел Капларевић, Драгиша Сретеновић, Слободан Матовић и Живорад Тодоровић, сви из Уба; Михаило Ђорђевић
из Сан Хозеа у САД и Војин Поповић, адвокат из Београда. Свима њима
као и појединим радницима Градске управе Уб, предвођеним Маријом
Новаковић, начелницом Одељења за имовинско-правне послове, се најискреније захваљујемо.
Ко је био Алекса Алексић?
О Алекси Алексићу се доста говорило а мало
писало, па има доста детаља који су остали непознати или су различито представљани. У једној
констатацији многи се слажу, а она гласи да Тамнава таквога привредника више никад неће имати. О њему скоро да нема већих, свеобухватнијих и
поузданијих текстова. Разлог тога вероватно лежи
у чињеници што се о њему најчешће писало одређеном пригодом и са жељом да се укаже на њега и
његов пример. Стиче се утисак да је више аутора
имало сензационалистички приступ, покушавајући да га прикаже као генија, изврсног организатоАлекса Алексић
ра, али и жртву нових власти, па се о њему и даље
недовољно зна. Тако на пример појединци2 пишу да му је током аграрне
реформе одузето 220 хектара земље што наравно није тачно.
Томе треба придодати и чињенице да Алекса Алексић није био из овог
краја и да је у њему живео само двадесетак година, те да је и то време
углавном провео у интензивном раду и доста изолован од ширих народ2

Пузовић, Вечерње новости, 2009.
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них маса. Зато и они који су о њему писали своје текстове углавном су
заснивали на личним запажањима која често нису изворна и значајна
или приче које су имали прилике да чују, а које често нису довољне и
поуздане, па се јављају и ти контрадикторни подаци.
Отуда чак поуздано није утврђено ни где је, ни када рођен. Већина,
оних који су о њему писали, констатује да је родом Крагујевчанин3, односно да је рођен у Крагујевцу или у неком селу код Крагујевца4 или његовој околини5. Било је појединаца који су писали или тврдили да је рођен
у Мрчајевцима.6 Да замешетељство буде потпуније на саслушању у Среском суду у Убу, 6. фебруара 1946. године, Алекса Алексић каже да је стар
66 година, да је рођен у Крагујевцу, од оца Ђорђа и мајке Обреније, дев.
Симовић. Док у пресуди Окружног суда Ваљево, донетој 16. маја 1946. године, пише да је стар 65 година а да је рођен у Мрчајевцима. И историчар
др Момчило Исић пише да је Алекса Алексић рођен у Мрчајевцима код
Чачка 1880. године, од оца Ђорђа.
У копији извода из књиге за уписивање рођених и крштених Српске
православне цркве убске Храма Вазнесења Господњег у Убу, од 9. марта
1949. године7 са потписом пароха I убске парохије Боривоја Ненковића
пише да је рођен 20. јуна 1880. године у Чачку, од оца Ђорђа и мајке Обреније Алексић. Занимљиво је да у рубрици примедба пише: Горњи извод
рођеног издаје се на основу анаграфа – државног протокола цркве упске.
Тешко је утврдити шта се овим желело рећи и на основу чега је издат овај
извод осим ако није на основу молбе или непосредног казивања именованог са жељом да прибави путне исправу ради повратка у САД. Вреди
поменути да у претходној рубрици овог извода пише страна домовника – анаграфа број 1 што наводи на закључак да је то био први издати
докуменат те врсте. Матичарка месне канцеларије у Мрчајевцима8 тврди да га није нашла у матичним књигама са којима располаже. Мишко
Алексић, ветеринар и фармер из Мрчајеваца, каже да су Алексићи из тог
села велика и угледана породица, да је чуо за њега и да верује да је из Мрчајеваца; обећавао је помоћ око утврђивања његовог порекла, али је све
остало само на обећањима. Ипак, имајући све тo у виду верујемо да је он
Ђунисијевић, Тамнавске новине, 1983.
Петровић и Влајковић, 2001, 122, пишу да је рођен у Крагујевцу 1881. године.
5
Марјановић, 1997, 15-17; Станојевић, 2007, 62 и Марјановић, 2011, 9.
6
Исић, 1996, 1 св. 1. књ, 15-16.
7
Копија се налази у поседу аутора овог чланка.
8
Вреди указати да се ради о млађој особи, дипломираној правници, која је из
Чачка и свакодневно путује из тог града до Мрчајеваца и натраг и да јој вероватно нису доступне књиге старије од око 1900. године.
3
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ипак рођен или бар пореклом из Мрчајеваца. На овај закључак наводи и
Алексина тврдња да је био сељачко дете.
Мрчајевци су насеље у градској општини Чачак у Моравичком округу.
Налазе се на половини магистралног пута између Чачка и Краљева, на
самом југу Шумадије. Карактеришу га стара сеоска домаћинства, са традиционалним обичајима. Алексићи су изгледа једна од старијих, бројнијих и економски јачих породица у Мрчајевцима. Из ње потиче и познати
музичар и плодни композитор Драган Алексић.
Има извесних нејасноћа и у погледу године његовог рођења. По једним изворима рођен је 1880, а по другима 1881. године. Верујемо да до
тога долази што он на једном месту каже да је стар 65, а на другом 66
година. Тако се у поменутој копији Извода из књиге рођених и крштених
наводи да је рођен 20. јуна 1880, док у преводу Извода из Матичне књиге
умрлих у Њујорку (New York), држава Њу Џерси, САД, пише да је рођен
1881. године, тако да нема довољно компетентних чињеница на основу
којих се треба определити.
Нема ни писаних података, где се, када и како школовао. Пошто на
више места пише да је по занимању био сарач или седлар, што је практично исти занат, највероватније је основну школу завршио у месту рођења а даље школовање наставио у Војно-занатској школи у Крагујевцу.
Сви су изгледи да је био и државни питомац а да се по завршеном занату
запослио у Војно-техничком заводу, где се трајно настанио. Ту је засновао и брак са животном сапутницом Јеленом, рођеном Констадиновић,
али нисмо успели доћи ни до детаљнијих података о њој сем да је била
годину дана млађа од њега. У Крагујевцу су 11. септембра 1903. године
добили своје прво дете кћерку Љубинку, зв. Мили, што се види из копије
њеног Извода из књиге венчаних. Чињеница да је део живота провео у
Крагујевцу и да се одатле отиснуо у бели свет наводи многе да тврде да
је рођен у Крагујевцу или околини, мада не треба сметнути са ума да ни
Мрчајевци нису далеко.
Први боравак у САД
Као сиромашан али радан и амбициозан човек, Алекса је у раној младости напустио Србију и отиснуо се у далеку Америку као економски
емигрант9. Основни мотив за такву одлуку је у тежњи за бољим и разноврснијим условима живота, према оној познатој изреци да је кренуо
трбухом за крухом. При томе је желео и да испроба своју енергију, знање
9

Политика, 9. новембар 1932, 7
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и способности и да себи и својим потомцима омогући више шанси да се
школују и даље напредују у животу.
Има и различитих података о времену и начину његовог првог одласка у САД. Тако на пример Александар Станојевић10 пише да је то било
једног пролећног дана при крају Првог светског рата и да је отишао са
женом и четворо деце (две кћерке и два сина), модерним енглеским паробродом Квин Елизабет и после 14-дневног напорног путовања искрцали су се у њујоршку луку.
Наводно, одмах по ступању на америчко тло случајно им је пришао
земљак Михајло Мајкл Аћимовић из неког села код Параћина који је,
по његовим речима, већ живео 15 година у Америци. Позвао их је код
себе у кућу и обећао им да ће им помоћи све што треба око смештаја,
запослења, регулисања, радно-правног статуса и слично. Наводно само
који дан касније пронашао им је и уговорио скроман стан на периферији
Њујорка и нашао некакав посао. Ако је уопште тог сусрета и било, мало
је вероватно да је до њега случајно дошло. Пре ће бити да су се они и раније познавали, па можда да им је Аћимовић и помогао око одласка у ту
далеку обећану земљу, те их по договору и дочекао и помогао им да се за
почетак сместе.
Да ова сумња није без основа видеће се из даљег текста и да је Станојевићево писање непоуздано а у неким детаљима и нетачно. Пре свега
није тачно ни када је отишао и са ким је путовао у САД. По казивању
Алексине унуке, а кћерке његовог сина Драгомира Ћалике - Јелене Алексић, односно Хелене Мартин, професорке спорта, која је почетком овог
века живела у Спрингфилду у САД, а 2001. године посетила нашу земљу,
Алексићи су први пут у САД отпутовали 1905. године. Алекса је у почетку обављао различите послове. Радио је по рудницама, као сарач, на бензинским пумпама... После неколико година отворио је FAR ROCKAWAY,
сервис за крпљење гума, које су се до тада бацале.11 И Алекса сам каже да
је у почетку радио као обичан (физички) радник.
Ево још једног доказа да оно Станојевићево писање о времену и начину одласка у САД није тачно јер и Алекса у жалби председнику Окружног аграрног суда у Ваљеву, од 19. фебруара 1946. године, пише да је
из Америке дошао 1920. године, што потврђује да је тамо отишао око
1905. године. Друго, на тај пут кренуо је само са супругом Јеленом и јединим дететом који је у то време имао – кћерком Љубинком, рођеном
Станојевић, 2007, 62.
Казивање наставнику Зорану Марковићу, председника Ловачког друштва „Уб“
чија је гошћа била, а који ми је своје белешке писане хемијском оловком љубазно
уступио 1. септембра 2016. године.
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1903. године, која је тада практично била беба. У прилог тој тврдњи иде
и чињеница да им је следеће дете син Драгомир, зв. Ћалика, рођен тек
28. новембра 1907. године у Њујорку, што потврђује да су у то време већ
били насељени у САД и настањени у Њујорку.
Наводно уз помоћ поменутог Аћимовића Алекса је врло брзо нашао стално запослење радећи у приватном акционарском друштву које
имало ланац вулканизерских радњи широм ове велике земље. Сви су
изгледи да је до запослења у тој фирми дошао нешто касније. У прилог
тој претпоставци иде и Алексићева тврдња да је у Америци сарачки
занат радио само осам месеци. Дакле, најдуже је радио у једној од тих
вулканизерских радњи, најпре на поправци бициклистичких, а потом
аутомобилских, тракторских и камионских, пре свега унутрашњих
гума. Скидао је, крпио и поново монтирао унутрашње и спољне аутомобилске гуме, поправљао фелне, центрирао точкове, па чак и почео
поправљати половне аутомобиле итд. За то време, Алексина супруга
Јелена радила је у некаквој перионици рубља, водећи рачуна да се оно
што боље опере и испегла аутоматским пеглама и трудила се да, сачувај Боже, случајно нека кошуља не пожути. У том случају следио би
моментални отказ. Привређивала су и деца, свако према узрасту и физичким могућностима.12 И констатација из ове последње реченице није
тачна јер при повратку у Србију најстарије дете, кћи Љубинка имала је
једва 17 година, па следеће до ње син Драгомир 13, те се поставља питање шта су то они могли раде и зарађују новац, поготово у земљи где је
била јака конкуренција радне снаге.
Према другим изворима Алекса је након редовног радног времена
проведеног у поменутој радионици обично радио на продаји нафтиних
деривата на бензинским пумпама. Временом је наводно отворио сопствени сервис (радионицу) – вулканизерску радњу за крпљење и монтажу аутомобилских гума или можда постао један од акционара у фирми у којој је већ радио. Било како било, посао му је ишао солидно и он
је пристојно зарађивао. На живот у новој средини и надалеко познатој
светској метрополи Њујорку брзо се навикао. Годинама радећи вредно и
неуморно стекао је солидан иметак и све чешће размишљао о повратку
у домовину, био је жељан родне груде и жеље да организује сопствени
бизнис. Сневао је лепши и бољи живот јер му живот у далекој Америци
није одговарао ни по обичајима, ни навикама и менталитету. Желео је да
стечена знања и искуства из белог света пренесе у матицу и свом народу
покаже да се и у својој земљи може боље да се живи. Желео је да живи са
својим народом и са њим дели добро и зло.
12
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Према Станојевићевој тврдњи Алекса је зараду мудро трошио и преостали део новца пажљиво чувао. Долари су коришћени само за најнужније потребе. Штедео је, где год је било могуће. Касније је део уштеђевине улагао у куповину акција неких приватних предузећа, нарочито
профитабилних компанија. Тако је радио док није зарадио довољно новца да се може вратити у Србију и живети као рентијер.13
У већ помињаној жалби председнику Окружног аграрног суда Ваљево, од 19. фебруара 1946. године, Алекса Алексић14 пише: 1920. године дошао сам из Америке са петоро деце и капиталом од 50.000 долара
америчких, у којој сам земљи и слатко проживео 15 година и горњу суму
зарадио, и то почевши као обичан радник. Разлог зашто сам се вратио:
Крв није вода, жељан сам своје груде, где сам поникао. Кад је већ реч о
његовом повратку из Америке треба рећи да има појединаца коју пишу
да се вратио 1919. године, што је мало вероватно.
Промет аутомобила и ауто делова
По повратку из САД у Југославију, по сопственој тврдњи, Алекса
Алексић се настанио у Београду, где се одмах бацио на посао, и у Зориној
улици бр. 92 подигао гаражу. За разлику од њега Станојевић15 пише да је
Алексић читајући огласе у дневном листу Политика видео да неки приватник нуди на продају Сервис за крпљење аутогума преко пута Новог
гробља. Проценио је да је то примамљива понуда и одлучио је да га купи,
верујући да ће то бити добар бизнис и да ће и на тај начин још више увећати своју, не тако малу, имовину.
Посао му је лепо кренуо и одлучио је још 1921. године, да у већ поменутој Зориној улици, отвори стовариште аутомобилских делова и гума.
Запошљавао је осам радника који су поред рада у стоваришту вршили и
оправке аутомобила.16 Кад је развио посао почео је да се бави продајом
половних аутомобила. Пошто је мало боље ушао у тај посао и уочио да је
исплатив, определио се да прошири сопствену делатност на продају производа познате фирме за производњу брзих аутомобила Пакард у Србији.
Према писању Станојевића17 још док је радио у Њујорку успео је да
преко пословних партнера стекне поверење неких шефова чувене аутоИсто, 2007, 64.
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексић
15
Станојевић, 2007, 64.
16
Савић, 1922, трећи део, 224.
17
Станојевић, 2007, 65.
13
14

51

Милорад Радојчић

Рекламни оглас из 1926. године

мобилске индустрије и добије заступништво аутомобила марке Форд
за Југославију. С тим у вези Алекса Алексић пише18: Тада сам добио заступништво Форд Мотор Компаније из Америке и разгранао посао за
четири године да сам морао подићи нову гаражу у површини од 1.000 квадратних метара у Гробљанској улици у Београду, која је постојала и након Другог светског рата, а била је својина фирме Фијат.
На основу јавно публикованог огласа по новинама из 1926. године
види се да је уствари имао Ауторизовану агенцију Форд под називом Гаража А. Алексића у Београду са централом у Гробљанској улици бр. 35
и филијалом у Дечанској бр. 23. Рекламирао је да је то највећа гаража
на Балкану, односно највеће стовариште оригиналних резервних делова
Форд и да има највеће стовариште аутомобилског прибора и специјалитета. Такође, тврдио је да на стоваришту има стално све производе Форд
Мотор Комп. – путничке отворене и затворене аутомобиле, омнибусе и
теретне аутомобиле од 1 тоне са специјалном каросеријом за сваку употребу. Нудио је и Фордсон тракторе и Оливер плугове
У то време, добро је продаван чувени Фордов модел Т јер је двадесетих година прошлог века био статусни симбол.19 Треба подсетити да је
Србија тада имала лоше путеве, непримерене за вожњу аутомобила, да се
бензин куповао у апотекама, да продавница ауто делова није ни било па
ни радионица за њихову поправку. Практично су то још увек били први
аутомобили у Србији и да су сви раније купљени, 1912. године, били реквирирани у балканским и Првом светском раду и да је Српски ауто клуб
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексић.
19
Мијалковић, Политика Магазин, 2016, 4.
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основан тек 1922. године. Уз помоћ синова који су радили као дилери за
четири године разгранао је и тај посао.
Књижевник Милосав Славко Пешић20 забележио је да је први ауто
са покретним кровом, купљен у Београду од Алексе Алексића који је по
повратку из печалбе из Детроита, заступао компанију Форд. По Пешићевом писању његов кров заједно са страницама могао је да се скине за
време летњих врућина. Слободан Марјановић21 пише да је део зарађеног
новца у Америци уложио у куповину акција познате аутомобилске фирме Пакард.
Међутим, занимљива је и констатација Рада Ђунисијевића: Новац зарађен у рударским окнима преко Океана он није инвестирао само куповином Месаревићевог имања већ и улагањем у друге пословне аранжмане,
као што су рецимо акције познате светске аутомобилске индустрије
Пакард. У представништву ове фирме у Гробљанској улици краљ Александар Карађорђевић је био купац једног од првих луксузних аутомобила.22 Куповину акција Пакарда од стране Алексе Алексића помиње и Слободан Марјановић Бокин,23 професор и публициста из Уба, али других
поузданих доказа за њихове тврдње нисмо могли наћи.
Према Алексиној тврдњи у жалби24 упућеној председнику Окружног
аграрног суда у Ваљеву од 19. фебруара 1946. године он је за аутомобиле које је продавао морао уплаћивати новац унапред, а њих продавати
на месечне отплате од 6 до 12 месеци на подлози меница од којих му је
велика сума пропала. По Станојевићу25 имао је проблема око продаје аутомобила јер су му се поједини државни органи мешали у посао. Тако је
једног дана у његов сервис дошао чувени београдски трговац Рада Митић26 и капарисао црни форд у излогу сервиса. Дао му је део новца и обећао да ће остатак новца донети кроз петнаестак дана када би и требао
да преузме аутомобил. Неколико дана касније у Алексићеву канцеларију
ушао је жандармеријски капетан Ђорђе Станимировић из Министарства унутрашњих послова и предао му налог Министарства, који је лично потписао министар Коста Куманди, за преузимање тог аутомобила.
Узалуд је било Алексићево опирање и објашњење да је аутомобил продат,
20

Пешић, 2007, 125.
Марјановић, 1997, 15.
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Ђунисијевић, Тамнавске новине, 1983.
23
Марјановић, 1997, 15.
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25
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показивање предуговора о купопродаји итд. Капетан је остао при изреченом захтеву, тврдећи да он о томе не зна ништа и тражећи кључеве и
потребну документацију за наведени аутомобил и обећавајући да ће му
потписати налог о преузимању возила, а он ако има нешто против тога,
нека се жали лично господину министру. И тако је црни елегантни форд
са четвора врата и шест седишта отишао другом купцу а не оном коме је
не само обећан већ и продат.
Алексић се нашао у непријатној ситуацији јер су му се органи задужени за спровођење закона и других прописа на груб и непрофесионалан
начин мешали у пословање и моћни појединци не би „отимали“ аутомобиле. Посебно му је било тешко и непријатно да господину Митићу
опише тај догађај и објасни поступак именованог официра. Како је био
веома поштен човек и професионалац, ненавикнут на такве поступке,
то му је све то јако тешко пало. Пословао је по принципу да његова реч
више вреди од било каквог новца и уговора. Како су се овакве ствари изгледа чешће понављале једнога дана донео је неопозиву одлуку да прода
сервис. Дао је оглас у Политици, иако је, у то време, био је највећи такмац
чувеном Секули Зечевићу у промету путничких аутомобила у земљи.
Претпостављамо да је ово ипак само био повод, а да су практично
знатно дубљи разлози одлучујуће утицали на доношење те одлуке. Зато
ћемо закључити да је, из недовољно разјашњених разлога Алексић напустио трговину аутомобилима. За многе је то био чудан и неразумљив
потез о коме се много причало. По једним изворима учинио је то јер је
био незадовољан начином и условима трговања. Други, мисле да није био
довољно ангажован и да му то није доносило очекивану зараду. Трећи,
сматрају је од тог посла одустао јер није могао да обузда своје синове, тек
стасале младиће који су желели да се возикају тим „лепотанима“. Он сам
пише да је то учинио разочаран аутомобилским послом и љубави према
пољопривреди.
Куповина имања у Тамнави
Вредан, радан и јако предузимљив човек Алекса Алексић поред боравка у САД доста је путовао широм света. По његовом казивању прошао је
значајан део света: Румунију, Бугарску, Турску, Грчку, Мађарску, Аустрију, Немачку, Италију, Француску, Америку и Канаду. На тим путовањима
имао је прилику и задовољство да много шта види и сазна. Посебно су га
привлачила пространа поља и како се она уређују и обрађују. Још док је
живео у Америци нарочито се интересовао како живе и раде амерички
фармери па је настојао да им се приближи и од њих што више сазна.
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По једној верзији путујући по Србији 1926. године пут га је водио
кроз Тамнаву и у селу Совљак код Уба приметио је велико имање Стојана (Миленковића) Спахије27, које му се јако свидело. Према тврдњама
савременика новопечени спахија Стојан Миленковић није волео да ради
али је желео да ужива па је земљу давао другима да обрађују под надницу
и наполицу... За то време он је обожавао да се дружи са себи равнима и да
се возика у фијакерима са коњским четворопрегом.28 Због разметљивог
живота много се задужио па је морао да прода то имање. По многима
наводно га продао Кости Месаревићу, трговцу и банкару из Београда.
Иначе, Коста Месаревић је био школован и писмен човек. Најпре је
радио као књиговођа, а 1865. године са Михаилом Павловићем, зв. Ћир
Мијаило, основао је фирму Месаревић и Павловић за мануфактурну трговину на велико у Београду. Од оснивања Народне банке био је члан
њене управе и штампао је брошуру Да ли сребрне или златне новчанице?.
Пошто је оболео од запаљења плућа, отишао је на Средоземно море да
потражи бољци лека, и у Сан Рему је преминуо 1886. године.29
Иза себе оставио је два сина Николу и Милутина који су се школовали у иностранству у трговачким школама и кћи Катинку која је била
удата за Васу У. Јовановића, дипломираног правника и вишегодишњег
начелника Трговинског одељења Министарства народне привреде. Васа
Занимљиво је да проф. др Воја Марјановић у чланку Алекса Алексић објављеном у „Гласу Тамнаве“ од августа 2011. године пише да је то била Богатинчевићева парцела. Притом мисли на Михаила Мику Т. Богатинчевића (Шабац, 1. јануар
1847 – Београд, 21. март 1897), официра, велепоседника, трговца и политичара.
Познато је да он потиче из једне од најимућнијих шабачких породица. Своју
економску моћ и углед још више је увећао женидбом са Катицом кћерком Милана, официра а унуком чувеног кнеза и једног од најбогатијих Тамнаваца Павла
Даниловића, пореклом из Мургаша крај Уба. Како Милан више није имао деце а
био је и наследник целокупне очеве имовине то се Богатинчевић јако обогатио.
Иначе, након женидбе напустио је војну службу, настанио се у Убу и ту основао
сопствену трговинску фирму 1884. године. Политички је припадао Либералној
странци, биран за народног посланика, а крајем осамдесетих и почетком деведесетих година 19. века биран је за председника убске општине коју су чинила
четири насеља: Уб, Трњаци, Мургаш и Гуњевац. Као председник Општине убске
имао је част и задовољство да у своје име и име својих суграђана на Убу, 17. августа 1893. године, поздрави краља Александра Обреновића. Имајући све ово у
виду не треба искључити ни могућност да је то имање пред крај 19. века припадало Богатинчевићу, а да је његова супруга после његове смрти продала или на
неки други начин уступила Стојану Миленковићу Спахији (Милорад Радојчић:
Михаило Мика Богатинчевић (1847-1897), Museum, Шабац, 2012, бр. 13, 45-70)
28
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29
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је био син Уроша Јовановића Урошића, такође великог трговца мануфактурне робе. После преране смрти брата Николе Катинка, веома пословна жена наследила је фабрику сапуна и парфимерије Дубровачкој улици
број 23 и лично је водила.30
Како је Коста рано умро сви су изгледи да су пољско добро у Совљаку
код Уба од Стојана Миленковића Спахије купили његови синови Никола
и Милутин Месаревић из Београда31. Старији Костин син Никола је завршио чувену Марову трговачку школу у Љубљани. По повратку у Београд још неко време свраћао је у очеву ортачку трговачку радњу, више
као гост, него власник. Пошто се није могао снаћи у тим пословима потпуно се из ње повукао.
По другој верзији разочаран аутомобилским послом Алекса Алексић одлучио је да напусти тај посао и решио да пређе на пољопривреду
и то у 50-тој години старости, како сам Алексић пише32. По његовој
тврдњи одлучио је да купи то имање 1930. године, не из користољубља
и зараде, већ да створи једну угледну економију која би била од користи
сељацима и околини. Ступио је у контакт са власницима имања и почео
да преговара. Дана 31. јула 1930. године у Београду закључен је Уговор
о куповини и продаји, бр. 18569 између Милутина К. Месаревића, индустријалца из Београда, са станом у Кнез Михајловој број 18, као продавца с једне стране и Алексе Ђ. Алексића, трговца из Београда, настањеног у Београду, Дечанска улица бр. 5, као купца с друге стране. Дакле,
уговор је склопљен са Костиним сином Милутином, а не Костом, како
се може прочитати на више места мада је у то време он већ био умре
пре више од 45 година.
Том приликом Алексић је од Месаровића купио наведено целокупно његово непокретно имање у Совљаку у укупној површини од око 150
хектара. Сто двадесет хектара сачињавају оранице, а тридесет хектара
ливаде. Тада се село Совљак простирало на укупној површини од 1370
хектара, 60 ари и 48 квадратних метара. Занимљиво је да се Уговору, који
је оверен и потписан у кварту Варошком и за који је наплаћена такса од
30.000 динара и укњижена у Управи државног монопола под бројем М.
бр. 849, нису унете тачке II, III, IV, V, VI, VII и VIII, односно најважнији
услови купопродаје па се не зна ни колико је имање плаћено нити на који
је начин то урађено. Очигледно да је то проглашено службеном тајном и
није се желело да се у јавност иде са детаљима о тој трансакцији.
Костић, 2000, 172.
Исто, 1994, 81-82.
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Међутим, наводно Месаревићи су за добијени новац купили парни
млин у Братинцу код Пожаревца од Милорада Карамарковића33, имућног трговца, познатог предузимача и великог добротвора у Пожаревцу,
рођеног у селу Лесковицама код Ваљева. Неспорно је да су они купили тај
млин али је то морало бити знатно раније.34
Мада му је продаја аутомобила ишла добро Алексића је непрестано
вукла жеља за једним великим пољским имањем које би организовао по
угледу на америчке фарме и економије. Поменуто имање купио је у време када је сељак продавао своју пшеницу по 80 динара – иако је њена
диригована цена била сто динара, када је присутна аграрна криза, као
део друштвене кризе која је беснела по целом свету, када су дугови земљорадника у нашој земљи износили око седам милијарди динара и када
је била права „лудост“ улагати новац у пољопривреду и куповати земљу.
Сељаци су се чудили. Коме још пада на памет да у таквим околностима купује земљу. Заиста у том богатом крају где је живело и доста сиромашних и презадужених сељака било је земље, коју нико ни за багателу
није хтео да купи. Зато су многи били запрепашћени његовим чињењем
и сматрали га необичним човеком али он се није освртао на то; имао је
новца и упорно радио оно што је наумио.
Изградња и уређење економије
По наводима више пута помињаног Станојевића35 идеју за куповину
имања у Совљаку Алексић је добио након испоруке обећаног форд кабриолета, црвене боје Раду Митићу, чувеном београдском трговцу. Наводно, Алексић се пожалио Митићу да му је омрзнуо тај посао и живот
због министарских протекција и притисака, те да размишља да прода
свој сервис, а као сељачко дете најрадије би купио неко имање у околини
Београда и бавио се пољопривредом. Поменута близина му је одговарала
због продаје своје робе на београдском тржишту. Након краћег размишљања Митић му се обратио овим речима:
Баш добро што сте ми то рекли. Имам пријатеља на Убу, шездесетак
километара од престонице. Један банкар и трговац Убљанин мој је пријатељ. Зове се Миле Вукосављевић36. Баш смо пре неки дан били заједно овде
у Београду. Нуди на продају неких сто хектара плодне тамнавске земље.
Тамо добро рађа пшеница, кукуруз, поврће, воће, нарочито шљива. То би
Костић. 1994, 82.
О овом млину видети више: Радојчић, 2009, књ. 6, 63-87
35
Станојевић, 2007, 75.
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Милорад Вукосављевић Миле (Чачак, 1893 – Београд, 1953), трговац и индустријалац у Убу.
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за вас био добар и уносан посао.. Размислите, па ако хоћете одвешћу Вас
један дан на Уб. Земља је у селу Совљак, три километра од варошице. 37
Наводно после извесног размишљања Алекса је прихватио понуду и
они су се након десетак дана обрели у Убу. По истом извору, у породичној банци Мирослава Станковића Цуце, брзо су и лако завршили најављени посао. Оно што и ове тврдње доводи у сумњу је констатација да је
Алексић најпре купио сто хектара, а неколико дана касније још педесет,
што се из Уговора о купопродаји и других докумената не види. Помало
је и чудна улога индустријалца и трговца Мила Вукосављевића у свему
томе сем ако он није био само посредник.
Према писању др Момчила Исића38, Рада Ђунисијевића39 и Милутина
Јовановића Ђоке40, Алекса Алексић је касније од комшија сељака из Совљака и околних села докупио још неке плодне парцеле поред Тамнаве и
тако створио посед преко 200 хектара који га је коштао 850.000 динара.
Из писања Бранка Пузовића41 произилази да је купио чак 220 хектара и
да се његова имовина простирала на села Совљак, Брезовицу и Таково.
С обзиром да се у пронађеној документацији о Алексићу из првих поратних година углавном помиње његов посед од 150 хектара и да га је
купио у целини не треба заборавити да је он део свог имања у суседном
селу Таково пред почетак Другог светског рата продао за изградњу војног аеродрома која никад није реализована.
О коликом се земљишном комплексу ради можда најбоље илуструју
ови подаци. Према званичним подацима Србија је средином 1938. године
имала 2.700.000 малих поседа чији катастарски приход није премашивао
по поседу 1.000 динара годишње. У Србији је тада око 70 од сто сељака
имало земљишни посед мањи од пет хектара. Трећина пољопривредних
газдинстава није имала ни плуг, а много већи број њих био је и без радно
теглеће стоке. Око 300.000 ралица и тада је у Србији употребљавано у
обради постојећег земљишног поседа. Према распрострањеном уверењу
на овим просторима тада скоро да није било великих поседа. Познато је
да у лошем стању живи већина земљорадника и каква друштвена корист
постоји од таквог стања. Домаћи капитали иду у зграде и банке. Пољопривреда у Србији поред извесних интервенција и помоћи од стране државе остављена је сама себи.42
Станојевић, 2007, 75.
Исић, 1996, 1 св. 1, књ, 15.
39
Ђунисијевић, Тамнавске новине, 1983.
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публицисте из Уба у поседу аутора овог чланка.
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По писању самог Алексића43, земљиште које је купио било је сасвим
запуштено, великим делом под водом и без употребљивих зграда. Зато
се убрзо по његовој куповини, бацио на његово уређење и стварање економије какве није било у Србији, па чак ни у Војводини до завршетка
Другог светског рата, мада је у северној српској покрајини било и много
већих поседа али само у индустријском смислу.
По куповини земље најпре је почео да планира њену експлоатацију и
организацију рада, а потом и почео да је сређује по својој замисли. Иако
је тај посао почео да ради у јеку економске кризе то га није обесхрабривало и инвестиције у имање из дана у дан су стално расле. За непуне само
две године оне су достигле цифру од око три и по милиона динара, а то
је била цифра за коју се тешко могло веровати да је уложена у пољопривреду.44 Исушио је око 80 хектара своје земље поред реке Тамнаве, којој
је, једним делом, промењен и ток.45
За привођење поседа рационалнијем газдовању утрошио је још
5.000.000 динара.46 Још 1931. године подигнуто је 13 грађевина, чија је
изградња завршена у наредној године, чиме су потпуно задовољене тренутне потребе економије.47 Следеће године саградио је још шест зграда,
па је крајем те завршио са њиховим зидањем. Дакле, грађевински посао
завршен је 1932. године, пошто је подигао укупно 19 зграда и тиме подмирио све потребе своје економије.
До имања се стизало лепим аутомобилским путем, који се одвајао
од регионалног пута Уб - Бањани - Дебрц. Сам је трасирао, шљунком
пресуо и поваљао макадамски пут за сопствене потребе. Убрзо пошто
се скрене са већ поменутог јавног бањанског пута видело се неколико
високих економских зграда. Међу њима су доминирале пољопривредне
грађевине различите намене, од којих неке до тада нису ни биле познате
тамнавским сељацима. Зато су многи пролазећи недалеко од њих гледали
са великим чуђењем и великом запитаношћу.
Кад се прилазило његовој економији стицао се утисак да је све на
свом месту, да је организација изванредна и да се све перфектно одржава. Другим речима први утисак на све стране нуди само изузетну лепоту
и уређеност. Како пише Слободан Марјановић: Научен раду, а понесен
опсеном, која се тамо преко океана зове велики сан, створио је кажу заиАрхива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
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ста чудо невиђено. Од совљачких сељака купио је готово сву земљу покрај
Тамнаве48...
Имање Алексића привлачило је пажњу скоро свих у чијем би се видокругу појавило, а посебно напреднијих пољопривредника из разних крајева који су га врло често посећивали, јер оно најбоље показује како се
модерно обрађује имање и шта у пољопривреди може да учини приватна
иницијатива.49 Зато не изненађује што су му долазили не само стручњаци
већ и обични људи са свих страна и из разних крајева Краљевине Југославије. Долазили су да виде, како се онда говорило, чудо невиђено и да
му се диве.
Јавно је рекламирао да је то једно од најугледнијих добара у Југославији и обавештавао да сваком стоји на разгледање. Тих година на свом
имању је љубазно је примао госте и поносно им показивао оно што до
тог времена нико није имао. У време велике економске кризе 1934. године, када су његови производи продавани у бесцење, умео је да изненада
посетиоце своје фарме и економије запита: Како се вама допада ово моје
лудило које изводим? Но то никоме није звучало као кукање и жалба.
Маштовити и упорни фармер увек је имао нове идеје и планове. Тако
је изградио право пољопривредно газдинство, које ни по чему није заостајало иза фарми и ранчева у северној Америци. Гајио је племените
воћке, поврће и расну стоку и помагао сељацима својим саветима и узорцима.50 Изградио је велелепну економију са житним комплексима, плантажом воћа, виноградом и баштом од неколико хектара на којој је гајио
скоро све до тада познате баштенске производе. Захваљујући томе био је
један од главних снабдевача поврћем на убској, ваљевској и београдској
пијаци.51
Агротехника и грађевине
Од доласка на имање Алексић је почео земљиште да припрема за рационално обрађивање јер је знао да се стока почне размножавати треба
је да прође извесно време, а још која година и да почне да приходује. Већ
после само две године од уласка у посед његово имање остављало је утисак нечега што је било ретко видети не само у Србији већ и много шире.
Као што је већ поменуто чим се скрене са пута Уб – Бањани и крене ка
Марјановић, 1997, 15.
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његовом поседу видело се неколико високих зграда, међу којима је доминирао силос од 10 вагона са селекционом станицом за сва жита. По
реткости силоса код нас најбоље се види како је Алексић имао оригиналне идеје и жарко желео да постигне успех на свом имању. До тог силоса
налазили су се резервоари (силоси) за конзервирање сточне хране од армираног бетона укупне запремине 18 вагона.
Саградио је и амбаре, па резервоаре за 40.000 литара воде и набавио
модерне пумпе за ту воду. Направио је двe нове, сасвим хигијенске стаје и свињце са електричним осветљењем у којима је узгајао најбоље пасмине оваца, свиња, говеда и коња.52 Подигао је и ергелу за коње, па и оне
најкрупније штајерске расе.53 Само за изградњу стаја за стоку утрошио је
280.000 динара. Многи сељаци из околине па и његови радници желели су
да живе у објектима као што су биле његове стаје и свињци јер су били изграђени од тврдих савремених материјала, добро одржавани и осветљеним
електричном енергијом док су многи од њих живели у малим и трошним
уџерицама осветљеним лучем и петролејкама. У дугом реду били су живинарници у којима је стасала живина најплеменитијих врста. Да би на овом
добру биле заступљене све главне гране пољопривреде Алексић је основао
и пчеларник, млекарник, а затим засадио и виноград. За повртарник преко
зиме подигао је и стаклену башту. На имању су се налазиле радионица (гаража) за оправку трактора, вршалица, плугова, па и радионице израду и
оправку осталих пољопривредних справа и алата.54 Подигао је и још неке
магацине, настрешнице, кујне и купатила за своје пољопривредне раднике, шупе, нужнике и друге помоћне просторије.55 Ту је био и чардак за
12 вагона кукуруза са бетонском плочом. Под подигнутим грађевинским
објектима налазило се око два и по хектара земље.
Недалеко од штала, овчарника, свињаца и живинарника било је уређено и место за одлагање и чување око 50 вагона ђубрета. Направљени
су и путеви по имању, који ни мало нису личили на државне путеве по
селима. Иако је те послове започео у јеку велике економске кризе то га
није обесхрабрило да уложи велики труд и средства у планиране инвестиције. Само за прве две године утрошио је око 3,5 милиона динара,
што је незамислива цифра за улагање у пољопривреду. За привођење поседа рационалнијем газдовању, укупно је уложио око 5.000.000 динара,56
па су његови радници почели причати како ће изгледа газда због тога
Исић, 1996, 1 св. 1, књ, 15-16.
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Вила Алексића седамдесетих година прошлог века

банкротирати. Све ове јединствене инвестиционе објекте пољопривредне намене изградио је по узору на америчке.
Јуна 1931. године ударио је и освештао камен темељац своме дому на
једном брежуљку свог имања у Совљаку. Та година била је по много чему
значајна и пресудна за њега, а пре свега јер је продао сав капитал у Београду и са комплетном породицом доселио се у Совљак на купљено имање.57
Саградио је велику и лепу домаћинску кућу, са поткровљем, површине од
око 600 квадратних метара. Била је уведена вода, струја, телефон... Није
то била обична кућа за становање већ вила са 24 одељења у стилу дворца
из Нове Енглеске, са чијих је прозора и тераса пуцао поглед на воћњак и
винограде, неприкладне њиве, ливаде и баште. Да би испоштовао правила игре новог света, око куће подигао је велики и леп парк, са фонтаном и
базеном.58 Пространство и изглед економије, углед породице и пословни
контакти изискивали су велики број посета и долазака гостију. Због тога
је на имању била изграђена и једна полетно-слетна стаза, погодна за оне
који су имали мале авионе.59 Према писању Радета Ђунисијевића60 у тој
вили често је приређиван парти непознатог ексклузивног света.
Набавио је потребне жетелице-везачице, вршалице, локомобиле, елеватор, тракторе... Купио је и направио и још неке нужне пољопривредне
машине и алате. Поставио је селекциону станицу једину у округу. ПодиПетровић и Влајковић, 2001, 122.
Марјановић, 1997, 15.
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Радић, 2006, 139.
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Ђунисијевић, Тамнавске новине, 1983.
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гао је башту за поврће. Још 1932. године продао је једном сељаку 10 килограма тог кромпира који му ни 14 година касније није платио, а већ у то
време у околини било је око 400 сељака који су се бавили баштованлуком
и гајењем поврћа.61
Први је својим тракторима заорао прву бразду у Тамнави. Временом,
дошао је до закључка да је скупо гориво и да му се не исплати рад тракторима пошто је јевтинији физички рад радника из Совљака и околних
села.. Зато је паркирао тракторе у гаражу и вратио се обради земље уз
помоћ сточне запреге и јевтине радне снаге.
Ратарска производња
Мада се од Форда временом разортачио Алексић је ипак од њега много научио. Пре свега да су у сваком послу нужни велики труд и рад, ред,
добра организација, знање и умешност, али и штедња и рационалност.
Живећи у далекој Америци и обилазећи западни део северне Америке
уочио је и спознао бројна економска, финансијска, организациона, техничка и друга преимућства великих поседа. Захваљујући томе брзо је научио да су трошкови производње на великим поседима три четири пута
мањи него на малим. Видео је машине које за 24 сата поору 32 хектара,
комбајне који хектар жита пожању за два сата – док нашем произвођачу
за тај посао треба око 60 часова просечног људског рада.
Полазећи од тога схватио је да за савремено обрађивање земље уз ангажовање пољопривредне механизације, пре свега захтева велики посед.
Такође, било му је јасно да има смисла обављати мелиорационе радове
(одводњавање и наводњавање) само на таквим поседима, па самим тим
да само таква пољопривреда има смисао. Зато се и определио да купи
описани земљишни посед и да на њему организује пољопривредну производњу. Током радова на одвођењу подводних вода са парцела око корита реке Тамнаве повукла се вода и са многих парцела његових суседа
па су се и они прикључили радовима на промени дотадашњег тока реке.
Заједничким радом исушено око 800 хектара земље.
У ратарској производњи не само да је производио жита за своје потребе, већ је изградио и селекциону станицу за све врсте житарица, које
су тада биле права реткост у Србији. Од 1932. године продавао је и нека
селектована семена. Поред пшенице посебну пажњу поклањао је производњи овса и кукуруза сорте чанквантин, златни зубан са 18 редова
итд. У 1936. години, када је отпочело рентирање његовог поседа, пожео је
70.000 снопова, а узгредни продукти његове економије годишње су били:
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
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вагон пасуља, шест вагона сена, два вагона
детелине, 19.000 струкова парадајиза, већа
количина конопље, лана, млечних производа.... Те године, поводом успешног завршетка жетвених радова Алекса Алексић
је организовао жетвено славље. У штампи
су се појавиле спекулације о сврси и намери те манифестације. Док су једни хвалили
његову предузимљивост и сналажљивост
било је и оних који су указивали на сурову
експлоатацију тамошњих сељака. С тим у
вези ваљевски лист Наша реч62 поред остаТодор В. Симидарски
лог свој чланак завршава овим речима:
Уколико је тачно да је жетвена свечаност
г. Алексића, приређена с помпом и рекламом имала за циљ налажење нових кредита, или чак и купаца економији, као што се истиче на Убу и
Совљаку, о томе ћемо још видети.
Највећа новост коју је Алекса Алексић донео и применио у Тамнаву,
односила се на организовано и модерно гајење поврћа. За модерну и ефикасну производњу поврћа и пчела довео је Тодора Симидарског (19061979)63, економа из Македоније и признатог стручњака за повртарство
и пчеларство. Поред примене нових технологија узгоја познатих врста
поврћа почео је са увођењем нових сорти и интензивним наводњавањем
башти. Да би током целе године снабдевао тржиште, први је направио
стаклене баште са топлим лејама. Поврћем из његове баште, која годишње даје 30.000 динара прихода, снабдевао је Уб, Ваљево и Београд.64
По угледу на њега, све више житеља у Совљаку и околним селима у
Тамнави почиње да исказује свој интерес за гајење раног и позног поврћа. Најпре су то почеле да раде породице Душана Крстоношића, Ђорђа
Влајковића, Марка Марковића, а после Другог светског рата и многе друге породице. Захваљујући резултатима Алексића у ратарству све више се
прихвата савремена и интензивна производња. Сељаци међусобно кооперирају, али и са задругом и комбинатима примењујући најсавременије
агромере у овом раду.65 Радећи код њих, многи су научили да гаје поврће
Наша реч, 1936, 4.
Тодор Симидарски био је ожењен Зорком Мартић (1912- 2000) домаћицом из
Совљака са којом је изродио синове Милорада (1934-1941) и Живорада (19371961), професора математике и кћи Љиљану, удату Срећковић, дипломираног
инжењера технологије која живи у Београду.
64
Исић: 1996, 1. св.1, књ.,15-16.
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Петровић и Влајковић, 2001, 89.
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и на својим поседима, па се тако то занимање значајно проширило. „Посејао“ је семе повртарства, по коме је Тамнава и данас позната.66
Зато и не изненађује изјава једног сељака, његовог некадашњег радника
на имању, коју је након Другог светског рата забележио проф. др Воја Марјановић,67 а која гласи: Много смо од Алексе научили. Сада је цела Тамнава
расадник раног поврћа... Па и то је нешто.... То су трајне успомене...
Сточарство
Алексићеве штале, обори, живинарници и овчарници били су у редовима поређани и са електричним осветљењем. У стајама прво је узгајао најбоље врсте музних крава (пинцгавске и сименталске расе), затим
расне бикове и оне огромне коње штајерске сорте. Његови свињци (а
посебно обори са прасилиштима) били су напуњени племенитом расом
јоркширских свиња, јер оне дају више меса и прасади. Временом постепено напушта гајење домаћих свиња. На почетку је гајио разне врсте живине најплеменитијих врста.
Сва стока коју је гајио Алексић била је расна, познатог порекла, и
углавном увезена из Швајцарске, Енглеске и Италије. Током првих шест
месеци набавио је 56 грла рогате стоке, сименталске сорте. Већ идуће године на фарми је имао 72 чистокрвне приплодне краве пицганске и сименталске расе.
На чувеној изложби у Загребу купио је 10 комада свиња јоркширске
расе и 10 комада немачких фајфер свиња за приплод и само после две
године имао је двеста педесет свиња. Имао је четрдесет оваца са четири
овна, расе – цигаја које је купио у Мађарској, пасмине до тада углавном
непознате у овим крајевима.68
Што се тиче живине и њу је бирао по познатим пољопривредним
изложбама код нас и у свету. Захваљујући томе одабрао је више десетина
најплеменитијих врста првокласне живине..69. Временом створио је чак
11 живинарника са два инкубатора... Међутим, током 1938. године живину је углавном поклао а њено месо продао јер се производња показала
нерентабилном.
Временом у фарми Алексе Алексића било је и неколико висококвалитетних овнова и доста овца и од преко сто килограма, дивне телади
Исто, 2001, 61.
Марјановић, Глас Тамнаве, 2011, 9.
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и јунади, крупних штајерских али и липицанерских коња, пар расних
бикова, племенитих волова ..... У рекламном огласу објављеном преко
целе стране у београдском листу Правда 1933. године обавештавао је да
има већи број наведене приплодне стоке, нарочито свиња, на продају по
умереној цени. У поменутом огласу пише: Сви су примерци одликовани I
наградом на Новосадској изложби.
За ондашње прилике производио је енормно велике количине млека
које је користио за сопствене потребе али и продавао заинтересованом грађанству. Уз свеже млеко производио је и првокласни бутер Тамнавац који
је ексклузивно продавао по Убу и Београду. Наравно, допремао је и друге
врсте својих производа које су наручивале његове познате муштерије.
Иако највећи газда у Тамнави, по једним изворима свако јутро, а по
другима свако вече, је на малом шпедитеру који је вукао коњ Биџа, сорте
пони, довозио млеко својим муштеријама на Уб. Поред канти са млеком
у другом делу малог шпедитера преграђена високом преградом увек су
стајале канта за ђубре, брезова метла и лопата. Чим би на путу видео
балегу газда Алексић би зауставио коња и шпедитер, уз помоћ лопате и
метле је покупио у канту и наставио даље. Кад се врати на имање сакупљено ђубре сипао је у резервоаре (јаме) за његово одлагање и касније
користио за нађубравање свог поседа. Многи, па и сељаци, су се чудили том његовом чину а он је истовремено чинио више корисних радњи.
Склањајући балегу са пута доприносио је безбедности саобраћаја и заштити човекове околине; повећавао количину стајског ђубрива којим је
поправљао квалитет и родност свог земљишта.
Посебан куриозитет његових свакодневних активности представљала је кобила Дринка. Њу је газда Алексић научио и издресирао до те мере
да је у Убу знала, без ичије команде да стане испред сваке куће муштерије
која је од њега куповала млеко и друге производе. Тако је она и без присуства кочијаша могла свакодневно муштеријама да довози јутарње свеже
млеко.70 Пролазницима ово је било веома занимљиво па су неретко стајали да то виде и тако се увере.
Значајну пажњу у почетку поклањао је и пчеларству. За разлику од
других који су имали мали број кошница и пчеларство обављали на стари и примитиван начин, он је имао и преко 100 кошница. Пчеле је гајио у
савременим и модерним кошницама уз примену најсавременијих знања,
па је и добијао велике количине меда. Пошто је држава 1937. године увела
порез (2 кг меда по кошници), у знак протеста, Алексић је кошнице поделио сељацима и престао да се бави пчеларством.71
Радић, 2006, 141.
Писано сведочење Милутина Јовановића Ђоке, у поседу аутора овог чланка и
Радић, 2006, 140.
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Воћарство и виноградарство
Да би комплетирао своју економију и допунио лепезу својих производа Алексић се определио и за воћарство и виноградарство. Пре него што
је почео да се бави тим делатностима добро је знао да савремене засаде
треба подизати на земљиштима која су претходно приведена култури.
Зато је своје земљиште најпре очистио од шибља, дугогодишњег корова, разних жила и обавио равнање терена како би се олакшала обрада
земљишта и спречило задржавање воде у увалама. Потом је приступио
наношењу стајњака по целој површини, а онда обавио његово заоравање
итд. По припреми земљишта набавио је и засадио 5.000 садница шљива
и јабука. Наравно било је ту и других стабала других врста воћа: крушака, вишања, кајсија, дуња, ораха итд. Саднице је углавном набављао из
Америке, односно из Калифорније. Није жалио ни средстава ни труда
да прибави што боље саднице и стално се надао бољим временима за
сељачку ствар. Садио их је по систему једнореда. Размаци садње били су
условљени на основу комбинације сорте и подлоге како би стабла имала
довољно простора за раст без примене оштре резидбе или синтетичких
биљних регулатора раста. Његове засађене саднице захватале су површину од 12 хектара обрадиве земље. Зато је с правом очекивао у блиској
будућности обиман, разноврстан и квалитетан род воћа.
Поред воћа засадио је и винову лозу на преко два хектара. Знао је да
су за квалитетан род грожђа неопходна квалитетна винова лоза и добро
земљиште. Убрзо по заснивању сопствене економије набавио је 5.000 чокота винове лозе и засадио их је на улазу у сопствену економију. Образовао је и узгајао виноград за пример у којем су углавном биле разне врсте
француског сортног грожђа а коришћене су за јело, продају и справљање
квалитетних сорти вина. Био је на видику свих посетиоца и непрестано изазивао уздахе и одушевљење. Разноврсни, бујни и сочни плодови
мамили су пре свега совљачке малишане и становнике и околних кућа,
па су времена на време јуришали на њега. Међутим, газда Алексић је то
очекивао па је тај део свог поседа оградио жичаном оградом. Појединци
су ипак налазили начин да и поред ње уђу у виноград, али су били брзо
откривени јер је Газда имао великог дресираног пса који је осећао присуство незванаца и брзо се упутио ка њима. Бег је био немогућ. Својом
снажном појавом и агресивним лајањем приморао би их да се окупе у
гомилу и сачекају долазак власника. Чим би видео о коме се ради стари
Алексић их је строго укорио што су се одлучили на тај недозвољени потез. Посаветовао их да то више не чине јер могу бити жртве разјареног
пса и очински посаветовао да ако им се убудуће буде јело грожђе да дођу
и да га лепо замоле па ће им он дати. У тим и сличним ситуацијама на68
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равно није пропуштао ни прилику да незваним гостима скрене пажњу да
на економији има јако много посла, те да би и они могли помоћи да се ти
послови што пре и брже заврше па би им он заузврат дао не само грожђа
и воћа на које су најчешће насртали већ да би их и богато наградио.
Организација рада
Обим производње и разноврсност послова на газдинству захтевали
су добру организацију, прецизну поделу посла, стални надзор и наравно
ангажовање специјализованих стручних и физичких радника. Зато је газда Алексић запошљавао велики број житеља Совљака, Уба, Богдановице
и околине. Не велики број њих био је у сталном радном односу а остали су ангажовани по потреби, најчешће на сезонским пољопривредним
пословима. Иако се радило од јутра до сутра, како су обично говорили,
многи су временом постали добри познаваоци посла и драгоцени радници у пољопривредној производњи, посебно као добри баштовани. Рад
запосленог особља био је строго планиран и програмиран, а обављали су
га његови стручни и до крајности одани сарадници.
За унапређење сопствене економије газда Алексић је користио стечена
знања и искуства из Америке, али и запошљавао стручњаке за гајење поврћа, за пчеларство, и одржавање привредних објеката, итд.72 Управник
овог имања био је Љубо Црногорац рођен 26. априла 1895. године у Мостару, иначе Алексићев зет. Колику пажњу је власник поклањао изгледу свог
узорног имања може послужити чињеница да је за пословођу за изградњу
и издржавање грађевинских објеката ангажовао руског емигранта Александра Смојљака, поред мноштва веома стручних мајстора у убској чаршији. За надзорника баштованске производње, али и за одржавање паркова и развој пчеларства довео је Тодора Симидарског из Македоније. По
већини он је по народности био Македонац, али има оних који тврде да је
био Бугарин и блиски сарадник Тодора Живкова у револуционарном раду
мада овде није испољавао било какву политичку активност. Поред њих као
пољопривредни стручњаци на економији су радили: Марјан Ђурић, Бора
Јанковић, Богосав Лазаревић и још неки.73 Најмлађу кћи Ангелину - Анђу
уписао је на студије на Пољопривредном факултету Универзитета з Београду како би се оспособила да га замени у руковођењу економијом, али ју
је Други светски рат омео и није наставила студије.
Чести гости на његовој економији бивали су Иван Пуцељ, професор
сточарства у Средњој пољопривредној школи у Ваљеву и Лолић, профе72
73

Исић, 1996, 1 св. 1. књ, 15-16.
Казивање мр Николе Крсмановића, пензионера из Уба.

69

Милорад Радојчић

сор шабачке пољопривредне школе. Својим примедбама и сугестијама, а
посебно стручним саветима они су доприносили да она не само буде постављена на здраве темеље већ да се развија као једна од најуспешнијих
у Србији, па и шире.74 Уз све то Алекса Алексић је имао веома развијену
моћ запажања и развијен осећај за комуникацију па је лако уочавао новине и трудио се да их што доследније примени на својој економији и
фарми.
Године су брзо пролазиле, поједини радници стицали одређена стручна знања и вештине и радо их примењивали у пракси. Као хуман и племенит човек Алексић је уочавао и настојао не само да цени и вреднује
њихов рад, већ и пружа помоћ онима којима она потребна. Нарочито је
помагао месну сиротињу. Неки од њих били су му захвални и настојали
су да му се на одговарајући начин одуже.
Уз то често је саветовао комшије како да производе више, боље, квалитетније и јевтиније. Тако је временом постао не само мисионар, већ и
пионир савремене пољопривреде у Тамнави, па и шире. На томе су му
многи Убљани и сељаци из околине били веома захвални. Његов пример
почели су да следе бројни Тамнавци. Тих година на Убачи почели су се
појављивати бројни долапи којима је заливано поврће.75
За своје потребе, а ради поправки пољопривредне механизације,
направио је и савремену радионицу. У њој је се посебна група радника
старала о исправности и одржавању бројних пољопривредних машина,
пумпи за заливање и друге механизације.76 За неке сложеније послове
око механизације на економији повремено би ангажовао искусније занатлије из Уба, Ваљева, па и Београда.
Све обавезе према држави и запосленима уредно је измиривао. Требало је да прође шест година од преузимања имања да му оно почне отплаћивати уложене трошкове и почне доносити добит. Често је истицао
да треба 4.000 динара да се припреми један хектар у крају где се хектар
првокласне земље може да купи за 7.000 динара. Тек после пет године издао је 420.000 динара, а примио исто толико. Занимљиво је да од те суме
на радну снагу ишло 200.000 динара, а остало на оправке, рационализацију, семе, инвентар.77
Тек 1936. године економија Алексе Алексића остварила је веће приходе него расходе. А, следеће, 1937. године, када је воће требало да почне да рађа очекивало се да економија само од шљиве приходује најмање
Станојевић, 2007, 75-76.
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250.000 динара. Наводно, то је била једна трећина суме новца коју је пре
седам година платио када је купио сву ову земљу. То би требало да значи
да је Алексић ово имање Месаревићу платио 750.000 динара.
Пласман роба и пословање
Временом се Алекса Алексић афирмисао као најбољи ратар, сточар и
виноградар не само у Тамнави већ и много шире. Његови производи су
се без тешкоћа продавали на пијацама Београда, Ваљева, Шапца, Обреновца и других околних градова. Он се није задовољавао оствареним већ
је упорно настојао да проширује асортиман и квалитет својих производа.
Радним даном је презао свога дората Бату, а кобилу Дринку у шпедитер, па је лично снабдевао Убљане млеком. И до данас остале су приче. Разнесе млеко, стане пред радњу Драгана пекара и Младена воскара,
сврати у кафану Стари хан и са газдом Иваном Николићем попије поподневну кафу, опет узме дизгине и бич, седне на бок и каже свом омиљеном коњу: Ајмо, Бато, тражити попа. После прође поред кафане Крсте Стојановића, заобиђе виноград Милорада Ћираковића Ћире, па се
заустави код пивнице Мајдан. Тамо са пријатељом Доцом – Добросавом
Марјановићем попије по једну, можда и две шљивке уз обавезну салату
од парадајза и купуса, части неког пићем, стави незаобилазни шешир на
главу и крене пут Совљака.78
Газда Алекса је волео и туђу децу. Кад разнесе млеко, покупи убску
дечурлију с улице, стави их у шпедитер и заустави се пред трговачком
радњом Свете Вукајловића. Онда уђе унутра и каже трговцу:
Дајдер, бога ти, Свето, овим убским г......а по једну чоколаду!
Љубав према убској деци изражавао је, покаткад, и на овако груб и
вулгаран начин.79
У смирај дана велики шпедитери са гуменим точковима које су вукли
огромни коњи штајерци, обучени само за вучу, препуни разних пољопривредних производа упућивани су ка околним пијацама. Поврћем и
другом робом снабдевао је не само пијаце тих места већ и хотеле на гласу.
Према писању новинара Политике:80 „Свиње чисте расе, овнови и
овце од преко сто кила, дивна телад и крупне краве, јаки коњи, племенити волови неће само давати ђубре и исплаћивати тиме трошкове, него ће
давати својим приплодом и добити. Вагон пасуља, 6 вагона сена, 2 вагона
детелине, 19.000 струкова парадајза, конопља, лан, млекаре, башта која
Станојевић, 2007, 76.
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даје преко 30.000 годишње и дан данас су узгредни продукти економије.
У целој економији ради се по принципу: „Гледај да ништа не пропадне!“
Г. Алексић је тип оних људи који обожавају машине и рационализацију, али само уколико су оне рентабилне. Он не би био оно што јесте
да тако не поступа. Трактор код њега на имању нећете видети. Тачније,
могли су се видети у шупама.
– Повукао сам тракторе, објаснио ми је... Не исплате се.... Сељак је
много јевтинији! Радна снага је јевтинија него бензин! Хектар земље један пар волова пооре за пет банки, а трактор поједе 45 литара бензина!
А друге машине вршалица, грабуље, врло лепо се исплате. Ја сам ове године
само од вршалице добио два вагона ујма! А од пограбуљаних остатака и
влатова пшенице по њивама исплатио сам све своје трошкове око вршидбе својих 70.000 снопова... Добро је добро....Е кад бих још имао пара!
Ех ! кад би полудела Класна лутрија па мени лудаку дала неке паре, била
би дивота! Имало би да се ради! И индустрија лана, конопље и другог
свега! Али шта ћеш! Имамо 350 референата у Пољопривреди, а имамо
главницу у пшеници! Не би смело много тога да буде!
У једном од последњих интервјуа домаћој штампи између осталог је
рекао: Имам ауто али га не употребљавам. Скупа такса, а и гориво скупо. Пољопривреда толике издатке не може да поднесе. Кад идем на пут
до 40 километара употребљавам свој фијакер. Ту је мој бензин и мој зејтин, домаћи производи.
Док је липицанерка Дринка имала привилегију да само недељом свог
газду довози у варош на светлим каруцама, то правило није важило за
љубимца убске чаршије – понија Биџу упамћеног по свакодневним јутарњим прапорцима када малени шпедитер са свежим зеленишом огласи
долазак старог фармера на убску пијацу.
Алекса Алексић и политика
Алекса Алексић није активно учествовао у политичком животу Уба,
Тамнаве и Србије али није био и без политичких амбиција. На скупштинским изборима одржаним 5. маја 1935. године био је посланички кандидат за срез тамнавски на земаљској листи Божидара Максимовића, министра на расположењу из Београда. Заменик му је био Петроније Весић
из Бањана код Уба, а блиски сарадници Војин Бурић из Памбуковице и
Милан Јовановић. Због мало добијених гласова није изабран за народног
посланика,81 али га ни то није потресло и ожалостило. Јавно и искрено
је износио своја мишљења и ставове без обзира да ли ће се оним присут81
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нима допасти. Није зависио од било кога, па ни убске чаршије, поготово
што је осећао и знао да га неки не воле јер је био поштен и отворен, али
му то није сметало.
Као што је то чињено и у другим местима окупиране Србије током
Првог светског рата са торња убске цркве Храма Светог Спаситеља скинута су оба звона и однета у Аустрију да се прелију у топове. Прво звоно
набављено је тек 1923. године, а друго тек на Туциндан 1932. године. Акција прикупљања прилога за звона убске цркве, вођена је врло обзирно и
веома успешно о чему сведочи тадашњи Глас Тамнаве, који је у више бројева на последњој страни објављивао Списак приложника – парохијана
цркве убске који су дали прилог за куповину звона. Датим прилозима су се
посебно истакли Алекса Алексић, Миле Вукосављевић, Радован Димитријевић, Петар Ђукић и други. Вреди поменути и име великог српског
научника др Ивана Ђаје, професора Београдског универзитета, који је
од своје професорске плате издвојио тадашњих 20 динара за звоно убске
цркве. С тим у вези треба подсетити да је изгледа Алекса Алексић свој
прилог дао пре куповине имања у Совљаку јер је познато да је тај серијал
Глас Тамнаве излазио између 1922. и 1924. године.
Колико је Алекса Алексић био побожан човек и наклоњен цркви показује и податак да је неко време, између два светског рата, био председник
Савета и Одбора црквене општине Уб. У то време потпредседник био
је Стеван Јеличић, а благајник Момчило Тодоровић. Црквену општину
Уб тада су чини варошица Уб и села Совљак, Мургаш, Гуњевац, Трњаци,
Звиздар, Тврдојевац и делови села Трлић и Чучуге.82
И поред година које су га сустизале и даље је радио са истим еланом.
Нажалост, није имао одговарајућу помоћ од својих синова који су водили монденски и лагодан живот. Старији син Драгомир Ћалика (Чарли)
пожелео је да буде председник општине у Совљаку. Захваљујући популарности оца и подршци неких мештана а пре свега Цигана из Совљака
који су масовно гласали за њега то је и остварио на општинским изборима одржаним 8. новембра 1936. године. Као кандидат Југословенске
радикалне заједнице (ЈРЗ), освојио је 183 гласа што је било 52 % уписаних
гласова. Укупан одзив бирача у Совљачкој општини на тим изборима износио је 88%. На председничкој дужности заменио је Чедомира Ранковића који је на тај положај дошао као представник Југословенске народне
странке (ЈНС) а претходно био члан Демократске странке.83
Алекса Алексић није радио само за профит. Знао је повремено да каже:
Ја сматрам да треба помоћи народу да изађе из овог стања... Ситна се-

82 Летопис Убске цркве храма Христа спаситеља.
83

Исић, 1985, 208.
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љачка газдинства задржавају код привреде гајење стоке, примену искуства
и науке... Зеленаштво гура сељака у пропаст. Силни сељаци дају своје мале
капитале за куповину земље и тако одузимају тај капитал агрокултури и
усавршавању пољопривреде.... Расипа се улудо снага и погоршава живот....
Треба помоћи народу! понавља г. Алексић. Ми који имамо пара морали би
смо имати и дужности! Када се већ сељацима не даје или не може да им се
да инвентар и земља, треба ми да помогнемо народу... Од тога имамо и користи! Треба учинити..... Дужност би требала да сваког човека, који има
капитала, не да зида куће и луксузне палате и да сече и реже купоне, него и
да учини нешто и за развитак народне привреде. 84
И док су млади Алексићи водили монденски живот, стари Алексић је
био скроман у свему. Окренут пословима на економији, предах је налазио само недељом. Тада је у црном оделу, са лептир машном и халбцилиндром, на светлим каруцама, у које је била упрегнута липицанерка Дринка, силазио у варош Уб, у којој је био веома поштован и цењен.85 Волео је
да седне у кафану попије по које пиће и са сваким поприча, и на пијаци,
и на улици и у кафани. Људи су га радо слушали, покушавали запамте
његово казивање и примене у свакодневном животу. Био је широке руке.
Знао је да сиротињу о празницима обрадује, да им децу обуче, кућу попуни оним чиме оскудевају, сваком помогне.86
Једне године пред крај лета Алекса Алексић седео је пред убском кафаном Златибор са неким пријатељима. Кад изненада пред кафану стиже
и музикант Боја Циганин са својим оркестром. Алексић га позва да им
приђе и нешто отпева. Једна по једна песма и друштво се развесели и опусти. А кад Боја, по Алексићевој жељи запева онај стих из песме о војводи
Луну Гази чета црн се барјак вије, иде Луне из Старе Србије, овај разби
винску чашу и сузе му бејаху у очима. Ни пре ни после тога никога није
видео да лумпује.87
Породица
Иако је имао велико богатство, његова породица у Совљаку живела је
тихо и скромно. Огромно имање захтевало је рад од јутра до мрака, а то
се тражило и од радника који су поштено и награђивани.
У свечаним приликама Алекса је практиковао да се лепо обуче, обавезно на дан своје славе Ђурђевдана или о Савиндану када би био домаПолитика, 1936, 7.
Исић, 1996, 1 св. 1, књ, 16
86
Марјановић, 1997, 17.
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ћин школске славе. Његово присуство на сваком јавном месту у чаршији представљало је част његовим саговорницима. Тактичан у опхођењу,
склон шали, карактеристичан по свом ишчашеном моравском нагласку,
умео је некада и да плане, али се та његова љутња увек сводила на једну
псовку у његовом речнику свеца ти твога.88 Ретки су били тренуци када
би он плануо и разгоропадио се. Сви који су га добро знали избегавали
су да му се нађу на путу и било шта противурече.
По стилу свакодневног живота, комуницирању са људима у чаршији
и свом спољном изгледу представљао је узор правог пословног човека.
Стари Алексић за свакога је имао лепу реч. За разлику од старог Алексића његова деца су били протагонисти последње моде и луксуза.89
И по пресељењу породице из Београда у Совљак више су времена проводили у главном граду него на имању својих родитеља. Играли су фудбал за неке београдске нижеразредне клубове и повремено гостовали у
убском фудбалском клубу Тамнави. Живели су боемски, проводили дане
са вршњацима и београдским девојкама у нераду, ноћи обилазили кафане и барове, трошили новац који је отац муком зарадио. Нису волели
пољопривреду, па су бежали што даље од Совљака.90 По тврдњи Михаила
Ђорђевића није имао много помоћи од својих синова који су водили лак
живот. И према писању проф. др Воје Марјановића,91 чији су очеви били блиски пријатељи, Алексини синови су били боеми. Али
представимо сву његову децу појединачно
по редоследу рађања.
Најстарије Алексино дете била је кћи
Љубинка, коју су из милоште зв. Мили, рођена је 11. септембра 1903. године у Крагујевцу. По повратку са родитељима, браћом
и сестрама из САД удала се Александра
Поповића, рођеног 20. фебруара 1897. године у Књажевцу, од оца Живојина и мајке
Косаре, власника транспортног предузећа
у Београду. Поред осталог био је власник
аутобуса на линији Београд – Аранђеловац,
а после Другог светског рата и шеф гараЉубинка Мили Поповић
же Америчке амбасаде у Београду.92 Веома
Ђунисијевић, Тамнавске новине, 1983.
Исто.
90
Станојевић, 2007, 76.
91
Марјановић, Глас Тамнаве, 2011, 9.
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Из писма Михаила Ђорђевића, дипломираног машинског инжењера у Сан Хо88
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млада оболела је и отишла на лечење Санаторијум Химелхоф у Бечу,
где је преминула 8. марта 1928. године. Сахрањена је на Новом гробљу
у Београду 15. марта те године.93.
Првог априла 1927. године добили су сина Живојина - Жикицу који
се оженио Надом Драгишић, рођеном 1919. године у Земуну, дипломираном правницом која је углавном радила у савезним органима. Њих двоје
су 1958. године добили сина Војина Поповића, који је завршио Правни
факултет у Београду и положио адвокатски испит. Од 1987. године ради
као адвокат у нашем главном граду.
Убрзо по Војиновом рођењу 1959/60. године Живојин је напустио
породицу и отишао у Немачку, а затим у Канаду. Након извесног времена скрасио се у САД и живео у Њујорку. Са Надом се развео 1965.
године. У младости играо је у фолклору, одлично је свирао клавир и
хармонику, па је у САД радио као продавац музичких инструмената
и имао још два брака. Пред крај живота вратио се у Србију, а умро је у
Београду 2008. године.
Драгољуб, зв. Ћалика, рођен 28. новембра 1907. године у Њујорку, био је друго
њихово дете. Није познато шта је имао од
школске спреме. Познато је да је оцу најпре
помагао у продаји аутомобила, а потом на
економији у Совљаку.
Као што је већ написано, на општинским
изборима изабран је за председника совљачке општине. Занимљиво је да се на тим изборима кандидовао као земљорадник, мада
није познато да се бавио пољопривредом..
Дана 9. новембра 1941. године у општиДрагомир Ћалика Алексић
ни Палилула у Београду склопио је брак са
Персидом Миладиновић, зв. Сека, рођеном 5. априла 1910. године у Пожаревцу, од оца Димитрија и мајке Милеве. У браку су имали сина, који
је по деди добио име Алекса – Алек и кћи, која је по очевој мајци а својој
баки добила име Јелена – Хелен. Јелена је професор физичког васпитања
и спорта, а 2001. године долазила је у Србији и обилазила бивше породично имање.
По повратку у САД Драгомир се углавном бавио поправком и препродајом половних аутомобила.
зеу, САД, пореклом из Уба.
93
Копија посмртне плакате коју чува њен унук Војин Поповић, адвокат у Београду у својој личној архиви.
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Кћи Зорка, зв. Лина, рођена 6. марта 1909.
године у Њујорку, 20. јануара 1927. године у
београдској општини Стари Град, склопила
је брак са Љубомиром Црногорцем, рођеним
26. априла 1895. године у Мостару, БиХ, од
оца Јефте и мајке Стаке и узела породично
презиме Црногорац.94 Она је наводно имала
завршену средњу економску школу или трговачку академију и добро свирала клавир.
Према неким подацима он је још пре женидбе извесно време радио у Београду и ту
Зорка Лина Црногорац
упознао Лину. Пошто се међу њима љубав
распламсала засновали су брачну заједницу. Нешто касније отишли су
у Херцеговину и настанили се у Јабланици на Неретви, да би помогли
Љубином оцу који је живео сам. Како су се почели компликовати међунационални односи у том делу земље и на помолу био грађански рат,
пред Други светски рат вратили су се у Србију и настанили у Убу. Таст
је зета запослио код себе и поставио за управника (надзиратеља) целокупног имања.
И после Другог светског рата њих двоје су наставили да живе на Убу.
Љуба је радио као шеф рачуноводства Трговинског предузећа Тамнава
у Убу. Након његове смрти, пошто нису имали деце, Лина се одселила
се код својих у САД, где је умрла. Остало је запажено да је деведесетих
година прошлог века долазила у Србију и на Убу се није дуго задржавала.
Млађи Никола, зв. Ники, рођен 24. октобра 1910. године у САД, 7.
маја 1944. године у Убу склопио је брак са Јеленом Јелом Станојевић, рођеном 23. маја 1922. године у Ваљеву, од оца Светозара и мајке Насте.
Сведоци на њиховом венчању били су Милан Тимотић и Ђорђе Костић,
оба из Београда.
Никола је важио за универзалног спортисту и био незаменљива лева
спојка првог фудбалског клуба Тамнава у Убу. Глуварио је и возио очев
ауто, док га стари није продао.95 Према писању Снежане Радић96 вожњи
су га научили убски момци. Он се њима одужио – донео им је први фудбал из Београда, позивао их на купање у свој базен.
Извод из Матичне књиге венчаних општине Стари град у Београду за 1927.
годину који чува Војин Поповић у својој архиви.
95
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За њега се тврдило да је са једним моделом
пакард кабриолета учествовао са неким светским аутомобилским именима на чувеној трци
око Калемегдана, 3. септембра 1939. године и да
је остварио веома запажен успех. Уз помоћ свог
пријатеља Небојше Ђорђевића, историчара аутомобилизма у Србији Мишел Капларевић је установио да Никола није учествовао на тој чувеној
трци око Калемегдана, па ни остварио резултат
који му је приписиван. Међутим, утврдили смо
да је учествовао на тркама око Бањице у Београду 6. октобра 1940. године, чије покровитељ била
Никола Ники Алексић Краљевска породица, и стигао други.
Дневни лист Политика97 детаљно је писао о
том догађају наглашавајући да су то биле трке аутомобила и мотоцикли
и пре и по подне у више категорија. Никола је тада возио у класи аутомобила до 1500 кубика, марке шкода и био други иза Душана Сувајџића, а
у категорији малих аутомобила заузео је треће место. Мада је био једини
такмичар из унутрашњости по писању новинског извештача оставио је
леп утисак. Истина, на овим тркама по класама била је слаба конкуренција па није било тешко остварити ни значајнији резултат.
Његова супруга Јелена била је кћер Светозара Станојевића, ковача из
Ваљева који је имао своју радњу испред садашње Зелене пијаце. Светозар
је неко време радио и у тадашњем Вистаду а садашњем Крушику. Био је
и државни мајстор Војно-техничког завода у Крагујевцу и добитник Медаље рада. У браку са Настом Илић из Уба имао је још две кћери: Љубицу
удату за Душана Матовића, војно лице из околине Крагујевца која има
сина Слободана Матовића, рођеног 1950. године у Крагујевцу, познатог
музичара на Убу, и Надежду удату за Миливоја Стојаковића, дизајнера
ваљевског Крушика. Слободан Матовић је по завршетку учитељске школе у Убу једно лето провео у гостима код тетке и тече у САД и отуда донео
мноштво фотографије (које ми је љубазно ставио на увид и коришћење),
квалитетну гитару и виндјакну – винчестерку по чему је дуго био препознатљив у својој средини.
Јелена и Ники имали су кћи Мирјану Миру и сина Милана – Микија.
Мики је као војник САД-а учествовао у рату у Вијетнаму. Женио се два
пута. Из првог брака има сина, а из другог две кћери. Мира је била кројачица у Кени компани и удата за америчког официра, који је погинуо у
саобраћајној несрећи, а живела су у Илинтону, у Њу Џерсију, а сада је
97
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у Неворку. Има сина Марка, официра који је
ожењен Кристи са којом има две кћери
По одласку у САД Ники је радио као возач
у ватрогасној јединици, а касније је ослепео и
био у пензији. Неколико година пре своје смрти око 1978. године Ники је долазио у Србију и наравно посетио Уб и Совљак и задржао
се неколико дана. Том приликом обишао је и
своје бивше имање, где га је љубазно примио
дипломирани инжењер агрономије Мирослав
Ангелина Анђа Јанковић
Селаковић Фаља генерални директор Пољопривредно-индустријског комбината Уб. Наводно не само да је био задовољан оним што је видео већ је рекао: Да је наш отац жив, сигурно би се
обрадовао што је реноме његовог имања на неки начин очуван и дигнут
на висок ниво.98
Трећа Алексина и Јеленина кћи Ангелина, зв. Анђа, рођена око 1920.
године, вероватно у Њујорку. По доласку у Србију завршила је основну
школу и гимназију. Студирала је Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, да би стечено знање могла да примењује на породичној
економији. Мада Алекса у оној познатој жалби председнику Окружног
аграрног суда у Ваљеву пише да је завршила факултет наши саговорници
тврде да је због рата прекинула студије и да их није више настављала.
У САД удала се за извесног Јанковића за кога немамо конкретнијих
података, али знамо да њихов брак није дуго трајао и да нису имали деце.
За време Другог светског рата
Нема података да је током Другог светског рата Алекса Алексић припадао ни једној војној и политичкој формацији већ се држао неутрално,
па је као и огромна већина српског народа ходао по мукама. Дакле, није
био присталица ни Немаца, ни партизана, али је умео да критикује поједине четничке команданте због испољене самовоље. Мада се није плашио никога јер је, као и сваки имућан човек, морао дати оно што су од
њега тражили. Није могао да се изговара да нема, где да их прими и чиме
да их нахрани кад се видело да је изузетно богат. Морао је у свој дом прими сваког наоружаног човека без обзира да ли је припадао партизанима,
четницима, љотићевцима... и шта он мислио о њима јер би његова глава
била доведена у питање. Пошто су сиротиња и Цигани веома тешко подносили терет окупације помагао их је у границама материјалних могућ98
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ности. У политику се није мешао. Пазио је где ће и шта рећи, нарочито
пред непознатим људима. Стално му је била на уму она позната народна
изрека да и зидови имају уши. Зато се изгледа нико није жалио на њега, па
ни посебно га кињио. Отуда, многи тврде да је за време Другог светског
рата имао достојанствено држање. Чак и у Уверењу о владању и имовном
стању, број 151, које му је 30. јануара 1946. године поводом покретања
прекршајног поступка против њега због увреде нове власти, издао Народноослободилачки одбор Совљака стоји контрадикторна оцена у којој
пише: Владања доброг, незадовољан је и против ослободилачког покрета
и борбе.99 Чини ми се да ово треба разумети да је током Другог светског
рата био доброг владања али да је незадовољан због мера аграрне реформе и односа према њему, што је разумљиво и очекивано.
После Другог светског рата у Совљаку, као и целој Србији уследили су
нови и неочекивани послератни догађаји. Након социјалистичке револуције, дошло је до успостављања новог друштвено-економског и политичког
поретка у земљи. Нове власти су, уз остало, тај циљ оствариле укидањем
приватне својине јер су пошли од начела да земља припада онима који је
обрађују, што је и озакоњено усвајањем Закона о аграрној реформи и колонизацији, од 28. августа 1945. године. Овај Закон имао је за циљ да образује
земљишни фонд потребан за додељивање земље аграрним интересентима,
тзв беземљашима и стварање великих државних угледних и огледних добара,
по угледу на совјетске совхозе и колхозе. Да би се спречило отуђивање земље која је требала да се одузме пре доношења закона, решењем министра
унутрашњих послова од 4. јула 1945. године забрањена је свака продаја, куповина и задуживање пољопривредног земљишта, шума, пољопривредних
зграда и објеката. Онима који буду прекршили ово решење запрећено је затворским казнама и конфискацијом предметне имовине. Потом је уследило
и доношење других подзаконских прописа, а Закон о аграрној реформи и
колонизацији потврђен је и допуњен марта 1946. године.100
После извршених опсежних припрема везаних за поступак спровођења аграрне реформе приступило се одузимању земље. Међу првима, по
том основу у Совљаку, одузета је имовина: Алексе Ђ. Алексића, Миодрага Мартића и жене му Лепосаве; Светозара Марковића, Александра Мандића и Костадина Драгојловића свих из Совљака. Према расположивим
сазнањима земљишни фонд Месног народног одбора Совљака износио је
141 хектар одузет од претходно поменутих шест бивших власника. Тако
је сиротиња која је до само пар месеци код њих радила под надницу сада
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
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се убацила у новообразовану власт па је свог газду и добротвора Алексића прогласила за представника труле буржоазије, ратног богаташа и
профитера, па је одлучила да га лиши свог имања, иако су добро знали
како је стекао капитал који је донео у Совљак и уложио у своју економију.
Проглашен је кривим само што је био вредан, радан, спретан, способан,
рационалан и предузимљив, и постао богат.
Узалуд је на многим скуповима доказивао и оспоравао тврдње да је се
обогатио на економији у Совљаку и да унети капитал у земљу није увећао, већ га је и значајно смањио. Многи од оних којима се обраћао као
да су били глуви или нису желели да га чују. Иако су на почетку његовог
великог хода по мукама тврдили да је био земљорадник и да је неуморно
радио, врло брзо су то заборавили, као и његова добра дела и окренули се
против њега. Са ове временске дистанце тешко је оценити шта су узроци
те брзе промене односа према њему; да ли лични интереси и жеља да се
докопају дела његовог поседа; да ли намера да се додвори локалним и државним моћницима послушно прихватајући на брзину донете прописе и
одлуке; да ли завист и љубомора, па можда и освета за неку ситну увреду
или какав други поступак итд.
Жртва аграрне реформе
Аргументовано и одмерено о страдању под комунистичком влашћу
Алексе Алексића прва је писала Снежана Радић, тада архивски саветник
а сада актуелна директорка Међуопштинског историјског архива у Ваљеву.101 Између осталог она је навела шта је он све радио на својој економији, па и наглашавала да је саградио више савремених грађевина, набавио
доста пољопривредних машина, заорао прву тракторску бразду у плодној Тамнави, да је примењивао модерно гајење поврћа и воћа, да је држао
и гајио најквалитетније сорте стоке, живине, па пчеле..., да је редовно
измиривао обавезе према запосленима, држави и пословним партнерима. Посебно је нагласила да иако је био веома богат истовремено је био
скроман, узоран и послован човек.
Аграрна реформа коју су спроводиле нове власти скупо га је коштала.
Решењем бр. 311, од 6. марта 1945. године по предмету експропријације
било је предложено да му се одузме 130 хектара а њему да остану следеће
парцеле:
232. кућни плац...............00.27.70 ха
232. виноград...................00.31.80 ха
232/13. виноград.............00.37.80
232/2 двориште...............00,15,80
101
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232/11 воће.......................09.79.20
232/5 њива.......................08.67.40
укупно 19.99.80 ха
Тако му је почетком 1946. године одузето преко 130 хектара земљишта. Поред кућевног плаца Алексићу су остале парцеле зване: Брдо, Код
гробља, Раван, Велика раван, Коцељевка, Лукићевка... Скоро половина
имање које требало да остане било је под воћњаком, виноградом и кућевним плацем. Од укупне земљишне површине која му је остала све је
било обрадива земља осим 6 ари и 92 кв. м. Дакле за обраду остављено
му је само 10 хектара 16 ари и 10 квадратних метара.102 За проширење
Државног воћног расадника, решењем Министарства аграрне реформе,
у Катастарској општини Совљак издвојене су парцеле бр. 574 и 641 у величини од 22 хектара.103
Да подсетимо првих дана након Другог светског рата Алекса Алексић
живео је у заједничком домаћинству са супругом Јеленом, рођ. Константиновић, и неудатом кћерком Ангелином – Анђом, старом 26 година. Са
њима у домаћинству водио се и његов старији син Драгомир, зв Ћалика,
стар 39 година, наводно земљорадник, његова супруга Персида, звана
Сека и њихова деца Јелена и Алекса. У том домаћинству водио се и Алексин млађи син Никола – Ники, стар 35 година, наводно и он земљорадник, његова супруга Јелена и њихова кћи Мирјана. Видевши куда овај
процес води синови који су имали америчко држављанство, а који су по
причама неких по завршетку Другог светског рата радили у Америчкој
амбасади у Београду, одлучили су да напусте Србију и да се са својим
породицама врате у САД. То су 1946. године и учинили.
Занимљиво је да су на збору аграрних интересената у Совљаку разматране могућности да се породица Алексе Алексића третира као три засебне породице (његова и појединачно породице два његова сина). Било
је дилеме око Драгомира (13 гласова за, 13 против) али се он изјаснио да
није земљорадник, док око Николе и није било никакве недоумице пошто га никад нико није видео да се бави пољопривредом. Пошто је ипак
коначно закључено да се Алексини синови не баве земљорадњом констатовано је да се тиме ништа не добија. На крају је преовладало мишљење
да се с обзиром на стање, плодност и квалитет земље донето је решење
да њему припадне максимум од 20 хектара. Ову одлуку оснажио је Окружни аграрни суд решењем бр 424/46 од 9. марта 1946. године. Иначе, за
добијање земље по основу аграрне реформе у Совљаку 5. марта 1946.
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
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године било је пријављено 221 лице. Зато је још 3. априла 1945. године
подељена одузета имовина Алексе Алексића на 73 лица - беземљаша. Занимљиво је да је део одузете имовине био резервисан за Среску пољопривредну станицу и интересенте из Тулара, села удаљеног двадесетак
километара од Уба.104
Грчевита борба
Како нису сачувана многа решења и друга службена акта донета у поступку одузимања његове имовине то није лако целовито и објективно
сагледати цео овај случај. На бази фрагментарно сачуване грађе на више
места, а пре свега у Међуопштинском историјском архиву Ваљево и Општинској управи Уба покушаћемо да реконструишемо цео тај поступак
и сагледамо кретање предмета о одузимању Алексићеве имовине.
Месни народни одбор (МНО) Совљак своју прву одлуку о спровођењу аграрне реформе на територији одбора, доставио је Окружном аграрном суду у Ваљеву 30. јануара 1946. године (дел. бр. 115). Како пише у деловодном протоколу, суд је одлуку вратио. У фебруару исте године МНО
Совљак доставио је предмет о експропријацији поседа Алексе Алексића
и синова Драгомира и Николе (дел. 424, од 6. фебруара 1946. године).
По разматрању одлуке суд у Ваљеву је 1. марта поништио одлуку и цео
предмет послао Министарству аграрне реформе у Београд. Крајем априла МНО Совљак поново прослеђује одлуке и записнике (у три примерка)
и списак аграрних интересената о расподели земљишта из аграрног фонда (дел. бр. 931/46). Одлука је оснажена 10. маја и послата Министарству
аграрне реформе и МНО Совљак. На основу заведеног Списка аграрних
субјеката уведених у привредни посед МНО Совљак бр. 1119, од 15. августа 1946. године, може се погрешно закључити да је поступак аграрне
реформе за територију МНО Совљак – завршен.105
Из жалбе Алексе Алексића упућене председнику Окружног аграрног
суда у Ваљеву сазнајемо да је основна расправа одржана 16. фебруара
1946. године. Тај записник МНО Совљак није сачуван. Очигледно незадовољан развојем догађаја Алекса Алексић је скупио снагу и упутио
жалбу, 19. фебруара 1946. године, пре би се рекло свој исказ, председнику
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
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Окружног аграрног суда у Ваљеву. На нешто мало више од стране густо
куцаног текста, достојанствено и аргументовано, описао је свој животни
пут у нади да ће „славни суд“ изаћи у сусрет његовој скромној жељи.
Цело писмо пружа импресивну слику о вредном и предузимљивом човеку, чије је пољопривредно добро по организованости и богатству превазилазило време у коме је живео.106
Своје обраћању председнику Окружног аграрног суда у Ваљеву Алекса Алексић, тамнавски газда, домаћин, човек и патриота завршава овим
речима:
Сад да пређем на аграрну реформу. 16 - II – 1946. год. био је поновни претрес по питању мога поседа и месни одбор је оквалификовао као земљорадника мене, а моја 2 сина који су били стално на имању, као неземљораднике што нису копали и орали, и одређено им је по 3 ха а мени 20 ха.
Жао ми је што сам због имања натерао ћерку да заврши Пољопривредни
факултет како би имао једно стручно лице да води бригу о својој имовини, али нажалост и поред наше добре воље њој није додељено ништа ради
удомљења, а стручно знање употребити на 26 хектара, од чега отпада
на воћњак 12 хектара, виноград 1 хектар окућнице 3 хектара, што можемо ми да учинимо са 10 хектара зиратног земљишта.
Стога најучтивије молим славни суд да узме у обзир за мене да одреди
одобри максимум око 25 хектара, на 2 сина 6 хектара и моју кћерку као
стручњака 9 хектара, што све износи 40 хектара, а 110 хектара нек
поделе интересентима, од којих знам 4-5 да су до рата продавали своје
имање попили и прокартали па сад траже да им се дели туђа имовина.
На крају овог обраћања надлежнима резигнирано закључује: Нити лудом
теци, нити паметном остави.107
Према писању Благоја Цонића108 овај допис садржи неколико универзалних животних вредности. Пре свега – писменост - јер човек коме је
готово сав иметак неоправдано одузет бираним речима, без једа, вишка
емоција, писаћом машином и ћириличним писмом, без иједне словне и
техничке грешке моли оног ко може да одлучи о његовој муци да још
једном преиспита своју одлуку. Потом – патриотизам - јер се види да се
вратио из Америке, где је лепо живео, жељан да у своју земљу улаже, ради
и ствара. И на крају – предузимљивост – јер после две изграђене ауто гараже у Београду и развијеног посла трговине аутомобилима изградио је у
Радић, 2006, 142-143.
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића и Радић, 2006, 143-144.
108
Цонић, Глас Тамнаве, 2016, 12.
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Совљаку крај Уба економију чији остаци и данас, након осамдесет година
сведоче о уложеном раду, знању и новцу породице Алексић.
Овај текст Цонић закључује очекивањем да ће наша деца, читајући
поменуте Алексићеве редове, можда, схватити да је отето проклето, да
живе на ветрометини која никакве гаранције за опстанак не даје, у средини која успех не прашта на тлу погодном за хохштаплере и преваранте,
рђаве повериоце и лоше дужнике. Газда Алексић је дигао руке од продаје аутомобила због лошег пословног окружења, кад је од готовог почео да
прави вересију. Потом се пита Да ли се нешто променило за 70 година? и
сам одговара Тешко. Привредницима сигурно познато звучи оно Алексићево казивање о плаћању робе унапред, измирењу дажбина одмах, а о
наплати на дођем ти уз менични залог. Са дужником, који западне у стечај шансе да се наплати потраживање тешке – дешава се само понекад.
Осиона власт
Уместо да овај свестрано и објективно размотри, и прихвати овај конструктиван предлог, нове осионе власти не само да га одбацују већ и чине
још веће и теже грешке. Кад је то већ рађено зашто није било мало боље
воље и такта па да се и њему нешто од имања остави. Оно што је он преживео показује њихов неразуман и бахат потез и потврђује да неправде,
као и истине важе за сва времена. Зар није било апсурдно да је у почетку
његова земља додељивана и аграрним интересентима из Тулара који су
удаљени и двадесетак километара од ње и који је вероватно неће моћи
користи, а при крају за њега се није могло одвојити ни пет хектара на
било којем искрајку и зар је баш његова кућа морала служити за управну зграду пољопривредног добра. Чини се много логичније да је уместо
евентуалне градње куће њему било логично да се сагради нова управна
зграда која ће бити рационалнија и функционалнија од његове виле.
Упоредо са исхитреном одлуком о одузимању његовог имања брже
боље почела је деоба тог имања аграрним интересентима. Зато је и логично што то није ишло без проблема. Отуда се на једном месту констатује
да је 20. марта 1948. године било само 48 аграрних интересената који су
добили имање бившег власништва А. Алексића, а да их је било пријављено чак 88. Занимљиво је да је међу заинтересованим за добијање те земље
био и председник МНО Совљак Живорад П. Милићевић.
Половином 1948. године, долази до обнављања поступка по Закону о
аграрној реформи, Алексићу је одузето и преосталих 20 хектара земље,
све привредне и стамбене зграде са инвентаром. У предлогу за обнову
поступка заменик јавног тужиоца Републике Србије, актом Он 332/48,
85

Милорад Радојчић

Синови Алексе Алексића са женама и децом по повратку у САД

од 8. новембра 1948. године који је окончан одлуком Окружног аграрног
суда у Ваљеву бр. 424/46 од 9. марта 1946. стоји да му је на име земљорадничког максимума остављено 20 ха обрадиве земље са замком, свим
пољопривредним зградама и постројењима те живим и мртвим инвентаром. Ово право му је дато пошто му је признато својство земљорадника.
Међутим, на иницијативу месних аграрних интересената Тужилаштво је
накнадно установило да се он није физички бавио обрадом свог имања
већ је само руководио радовима на њему. Тим поводом у неким службеним списима истиче се да је на збору аграрних интересената било подвојених мишљења по питању земљорадничког својства Алексе Алексића.
Ипак, МНО Совљака (председник Живорад Милићевић, секретар
Влад. Париповић и чланови Богољуб Глишић, Коста Петронић и Живојин Вуковић) актом бр. 2984 од 21. октобра 1948. године издали су уверење да се Алекса Алексић није бавио земљорадњом већ да је његова имовина обрађивана путем најамне радне снаге. У том уверењу стоји и да у
домаћинству од чланова породице има само жену и кћи које се такође
не баве земљорадњом, док су му два сина пре две године отишли у САД
и нису држављани ФНРЈ. Да се Алексић није бавио земљорадњом најдоследније су сведочили: Богољуб Поповић, Милан Олбина, Мирослав
Мијатовић, Милош П. Ранковић, Петар Новковић, сви из Совљака.109
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
109

86

Земљопоседник Алекса Алексић (1880–1953)

Из Записника са Збора месних аграрних интересената у Совљаку који
је одржан и 18. децембра 1948. године види се да су се скоро сви присутни изјаснили да Алекса Алексић није радио као земљорадник већ да је
само организовао рад на својој економији. Он не само да је тврдио већ
је и упорно настојао да докаже да је увек радио и да је оставио живот на
том имању. Драгомир Милосављевић је тврдио да је код њега радио три
године а да га никад није видео са косом и мотиком. Према усвојеним
закључцима МНО Совљака од 1. фебруара 1949. године њима као неземљорадничкој породици само 5 хектара.
На предлог Јавног тужилаштва НР Србије, актом бр. ОН 332/48 од
8. новембра 1948. године Министарство пољопривреде – Одељење за
аграрну реформу и колонизацију актом бр. 662089/48. од 27. новембра
1948. године поништава одлуку Аграрног суда при Окружном народном
одбору Ваљево бр. 424/46 од 9. марта 1949. и Месног народног одбора у
Совљаку од 16. јануара 1949. године и враћа на поновни поступак јер му
је признато својство земљорадника и додељује 20 хектара, али су се поново жалили аграрни интересенти.
Месни народни одбор Совљак, на челу са Ж. Милићевићем као председником и М. Мијатовићем као секретаром, актом бр. 227, од 1. фебруара 1949. године донео је Одлуку о утврђивању објеката аграрне реформе
на поседу Алексе Алексића из Совљака, где пише:
1. Алекса Алексић и жена му Јелена у смислу члана 17 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији сматрају се јединим власником:
2. Власници поседа нису земљорадници у смислу прописа члана 1 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији
3. Њихов посед пада под удар аграрне реформе по пропису члана 3
тачке 1 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији
4. Како је власник по занимању сарач то значи да исти као и његова
породица имају средства за живот и издржавање.
5. Власнику поседа на основу члана 4 става 2 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији не треба оставити ништа.
6. У смислу прописа члана 4 тачке прве Закона о аграрној реформи и
унутрашњој колонизацији има се унети у аграрни фонд све зграде
и постројења као и сав мртви инвентар пошто живог нема као и
земља уписана у земљишни књижни уложак број 19 у КО Совљак и
то:
282/3 у површини.......................... 2.56.90 ха
282/4................................................ 3.14.10
282/5.............................................. 42.91.00
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282/6................................................ 0.79.90
282/7.............................................. 12.84.30
282/8.............................................. 26.78.60
282/10.............................................. 8.22.00
282/9.............................................. 13.88.40
291................................................. 13.94.90
249................................................... 0.45.00
574................................................... 6.74.80
282/14.............................................. 2.47.60
282/15.............................................. 0.42.00
282/1 кућни плац........................... 0.67.70
282/12 виноград............................. 0.31.80
282/13 њиве.................................... 0.37.80
282/2 двориште............................ 0.15.90
282/11 воће..................................... 9.79.20
282/5 њиве...................................... 3.67.40
Свега............................................. 150.19.30 ха
Власнику поседа као и сваком другом лицу било је достављено писмено образложење са стварним доказима и омогућено да преко Месног
народног одбора Совљак и Среског народног одбора у Убу подробније
информише и то у року осам дана од јавног обнародовања одлуке. Месним аграрним интересентима било је омогућено да могу изјавити жалбу
и у записнику код свога одбора. За то време организовали су се и бивши
беземљаши, а сада аграрни интересенти, и свим силама трудили се да
докажу да се Алекса Алексић и чланови његове породице никада нису
непосредно бавили пољопривредом, већ да су то они радили за њих, а
они су само организовали рад и руковођење том економијом. А могли
су то радити јер су били ослобођени плаћања сваке таксе за изјављивање
жалбе.
Пошто је он изјавио жалбу на ту Одлуку Срески извршни одбор Среза
тамнавског, на челу са председником Б. Танасићем (касније Танасијевић)
и секретаром П. Новковићем, поступајући по његовој жалби бр. 227, од
1. фебруара 1949. године о утврђивању објеката аграрне реформе, на
основу члана 24 става 3 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колективизацији Н.Р. Србије донео је Решење којим се делимично усваја Жалба Алексића на ожалбене одлуке МНО у Совљаку од 1. фебруара 1949.
године и преиначава утолико што се ожалбене одлуке потврђују у свом
диспозитивном делу под тачкама 1, 2, 3, 4. и 6, а поништава под тачком
5. Одлучено је да се питање регулисано том тачком расправи посебним
решењем Среског извршног одбора као надлежног.
88

Земљопоседник Алекса Алексић (1880–1953)

Из образложења овог решења произилази да је Збор аграрних интересената Алексића прогласио за неземљорадника пошто је по занимању
сарач и нашао да би од тог посла могао издржавати себе и своју породицу. Међутим, како се ради о власнику поседа који нема никакве друге
имовине, нити другог занимања од чега би могао живети и своју породицу издржавати јер због старости и чињенице да се сарачким занатом
није дуго бавио, а с обзиром да су му приходи од наведене имовине били
искључиво средство издржавања, као и да би одузимањем наведене имовине остао без средстава за издржавање, то ће Срески извршни одбор у
смислу чл. 4 става 4. и 5. накнадити на другом месту из земљишног фонда 5 ха обрадиве земље и омогућити подизање куће за становање, јер се
жалиоцу не може оставити површина од 5 ха наведене економије која се
експроприше, нити кућа за становање, с обзиром на чињеницу да је кућа
уско повезана са експроприсаним добром, које је намењено за формирање угледног добра.110
Остао је без ичега
Алекса Алексић у својој жалби од 8. фебруара 1949. године упућеној
Среском извршном одбору Среза тамнавском поводом одлуке од 1. фебруара 1949. године оспорава њихове закључке и аргументе. Тврди да је
имање купио 1930. године од Милутина К. Месаревића по уговору који је
оверен од стране кварта Варошке управе града Београда, под бр. 18569 од
31. јула 1930. године, и да га је обрађивао својом и најамном радном снагом. Посебно тврди да је земљорадник и за то се позива на члан 1 алинеја
1 Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији који је донела
Н. Р. Србија, која по његовом писању гласи:
Земљорадником се сматра лице које од пре 10. јула 1945. год.
а) само или са својом породицом обрађује своју или туђу земљу:
б) обрађује своју земљу уз употребу најамне снаге, ако са својом породицом живи на својој земљи и физички учествује у радовима на газдинству и ако му је земљорадња главно занимање.
Тим поводом Алексић тражи да му се призна статус земљорадника
и подсећа да је у седамдесетој години те да се не може бавити сарачким
занатом и да је дуго ван њега. Тражи да се и његовој жени призна земљорадничко својство и да им се одреди максимум од 20-35 хектара
јер мисли да испуњава све услове. Истовремено наглашава да је стално
учествовао у обради тог имања и да је редовно задуживан порезом само
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
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за земљорадњу, да живи на својој земљи. Доставља као доказ и пореску
књижицу за 1934. годину. Навео је 13 сведока који желе да сведоче да је
био земљорадник међу којима су: Радивој, Живорад и Миодраг Мартић;
Поповићи из Такова: Живорад, Јован, Димитрије и Милијан и Божидар
и Тихомир Марковић; Милан М. и Александар Р. Кевић и Јанко Јеврић
из Врела и Милутин Симић из Гуњевца. Они могу и желе да сведоче да је
купио имање, подигао зграде и настанио се 1930. године у Совљаку, да се
бавио земљорадњом, а не трговачким пословима
Срески извршни одбор Среза тамнавског на седници одржаној 26.
фебруара 1949. године донео је Решење бр. 2335/49 на основу члана 4.
став 4. и 5. Закона о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији Н.Р.
Србије којим му се додељује 5 хектара површине од катастарске парцеле
бр. 257/1 из земљишно књижног улошка бр. 181 Катастарске општине
Уб која се налази у земљишном фонду у накнаду за 5 ха експроприсаног
имања у Совљаку и донета је одлука да ће му се подигне једна стамбена
зграда (кућа) од тврдог материјала. Било је то имање Димитрија Ивезића
у тзв. Њиви код Убског гробља.
Наравно ни овим решењем није био задовољан па се на њега најпре
жалио Правном одељењу Министарства пољопривреде, које је актом бр.
24008/49 од 7. априла 1949. није уважило жалбу већ је потврдило претходно решење пошто му наводно није могло оставити 5 хектара на његовој
економији и кућу у Совљаку јер би то ометало планирано организовање
пољопривредног добра. Како није могао да прихвати ту аргументацију
то није пристао ни на ту одлуку па се потом жалио Маршалу, Министарству унутрашњих послова и Среском народном одбору. Тражио да му се
призна својство земљорадника и да му се од његовог имања остави 20-25
хектара обрадиве земље и кућа. Постављао је и питање о величини и изгледу куће. Посебно је био иритиран што се то имање налази крај Убског
гробља и питао се „зар оно свако јутро кад устанем треба да ме подсећа
каква ми је будућност“. Такође, говорио је да он зна за ону народну изреку отето проклето те да не жели туђу земљу већ само своју.
Образовање Пољопривредног добра Света Поповић – Уб
Занимљиво је да земљиште са Алексићеве економије најпре било
планирано да се подели беземљашима, а тек 1. фебруара 1949. године
одлучено је по случају из члана 4. став 4. Закона о аграрној реформи и
унутрашњој експропријацији Н.Р. Србији да се оно експроприше у сврху образовања пољопривредног добра. Да би се смирило незадовољство
аграрних интересената којима је она обећавана, преседник СНО Среза
тамнавског на збору одржаном, 22. марта 1949. године, изјављује да има
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доста земље, али да прво треба издвојити за Среско пољопривредно добро а остатак да се дели.
Прво решење Среза тамнавског бр. 1521, од 3. фебруара 1954. године
на одузетом поседу Алексе Алексића основано је Пољопривредно добро
Света Поповић – Уб111, а његова кућа постала је њихова управна зграда. И у Статуту Пољопривредног добра Света Поповић – Уб пише да је
основано истог датума а регистровано код Окружног суда у Ваљеву, под
ознаком Р. бр. 41/54.112 Међутим, према другом извору Срески народни
одбор Среза тамнавског 14. марта 1956. године донео је одлуку о формирању Среског пољопривредног добра Света Поповић као установе са
самосталним финансирањем, па је тај датум касније коришћен као дан
формирања овог неко време узорног пољопривредног добра.113
На захтев Одељења за финансије Скупштине општине Уб бр. 041959/2 од 18 фебруара 1964. године Општински, као земљишно књижни, суд Уб под председавањем свог председника Милана Станића и уз
учешће званичног референта Ратка Вујасиновића, дана 20. септембра
1964, године, на основу правоснажне одлуке бившег МНО Совљак број
227 од 1. фебруара 1949. године и решења Среског извршног одбора
Среза тамнавског у Убу бр. 2335/49 од 26. фебруара 1949. године, донео је Наређење о укњижби права власништва. Том приликом у земљишном улошку бр. 19 КО Совљак укњижене су парцеле број 282/3, 282/4,
282/5, 282/6, 282/7, 282/8, 282/9, 282/10, 291, 249, 574, 282/14, 282/15,
282/1, 282/12, 282/13, 282/2 и 282/11, заједно са постојећим објектима,
власништво Алексе Ж. Алексић, бившег из Совљака у корист Општенародне имовине – Земљишни Фонд аграрне реформе Скупштине општине Уб.114
Истине ради треба подсетити да је код истог суда, 17. марта 1960, извршена његова регистрација под називом Пољопривредно-прехрамбени
комбинат Света Поповић – Уб. Наредне, 1961, године издвајањем млинова
из комбината, створен је Пољопривредно-индустријски комбинат Тамнавац – Уб, па је поново регистрован као Пољопривредно добро Света Поповић – Уб. На захтев Пољопривредног добра Света Поповић из Уба на заједничкој седници Општинског већа и Већа радних заједница Скупштине
општине Уб одржаној 9. априла 1967. године донето је Решење о додељивању земљишта из земљишног фонда друштвене својине бившег власника
Радић, 2006, 145.
МИАВ, Фонд: Пољопривредно индустријски комбинат „Уб“, Статут Пољопривредног добра „Света Поповић“ – Уб.
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Алексића (бр. 04-2454/1-66) на коришћење у пољопривредне сврхе Пољопривредном добру Света Поповић из Уба. Наведена пољопривредна организација је дужна да додељено земљиште користи рационално и пажњом
доброг привредника. Решење је постало правоснажно 20. маја 1967. године
и до тада налазило се на коришћењу код његовог правног претходника –
Среског пољопривредног добра у Совљаку.115
Од 1969. године, ово имање послује под називом Пољопривредни
комбинат Света Поповић – Уб. Његовим спајањем 1973. године са пољопривредно индустријским комбинатом Тамнавац настао је Пољопривредно-индустријски комбинат Уб са неограниченом солидарном одговорношћу основних организација удруженог рада (ООУР) и основних
организација коопераната (ООК) са подручја убске општине.
Основна делатност комбината била је пољопривредна производња
ратарских, повртарских и воћарских производа и производња у сточарству на сопственој економији и у кооперацији са пољопривредним произвођачима; откуп и продаја пољопривредних производа, одржавање
пољопривредних машина, услуге ветеринарске службе итд. Након тога
више пута вршене су организационе промене, проширивана и осавремењивана делатност комбината. Услед економске кризе, нарушених међусобних односа између његових правних субјеката и других поремећаја у
пословању дошло је до престанка рада овог комбината. Решењем Окружног привредног суда у Ваљеву Фи бр. 468/90, од 30. марта 1990. године
из судског регистра брисан је Пољопривредно-индустријски комбинат
Уб а део његове архивске грађе чува се у Међуопштинском историјском
архиву Ваљево.116
Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година прошлог века у
подруму виле, од око 600 квадратних метара, отворен је ноћни бар Мајски цвет, који је приватно држала извесна Марија117. Са престанком рада
комбината престао је и рад тог бара. Временом вила је зарасла у коров и
небригу, па је деловала аветињски, као и свака лепота кад се преобрази у
своју супротност.
У међувремену неко је запалио вилу и она је изгорела, а остали су
само делови зидина. Тако се изјаловила намера њеног купца Ловачког
друштва Тамнава Уб да је адаптира и претвори у модеран мотел. Уместо
тога на делу имања Алексе Алексића настала је Фазанерија са пословно
угоститељским центром Окно.
Исто, исто
МИАВ, Фонд: Пољопривредно индустријски комбинат „Уб“.
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Ни казна га није мимоишла
Било је доста примедби и виших органа на непотпуну примену прописа, танко образложене, па и чак нетачно израчунат збир одузете имовине. Све је то отежавало и продужавало поступак, давало простора
за нове жалбе и спорове. По природи предузимљив али и дрчан, а уз
то увређен и понижен овим нехуманим поступком одузимања имања
стеченог неуморним и мукотрпним радом Алекса Алексић је одлучио
да предузме све мере и радње да би сачувао своја права и породици
обезбедио пристојан живот. Скоро свакодневно је обилазио поједине
надлежне органе и институције, тражио разна објашњења и покушавао
договором да нађе одговарајућа решења. Писао је молбе, жалбе и пред
њима покретао разне поступке али од тога скоро није имао било какве
користи.
Временом почело је да га издаје стрпљење па више није успевао да обузда свој бес. Видевши да је враг однео шалу, па до тада мирни и доброћудни Алекса Алексић одједном постаје рањена звер, изгубио је контролу и не само да почео да узвраћа ударце већ и почиње и да вређа саговорнике. Тако је крајем новембра 1945. године поводом најновијег разреза
меса, пошто је добио тражена објашњења од Живорада Пурића, шефа
Привредног одсека Среског народног одбора Уба истом рекао: Земљо,
животе, кога су ми послали у комисију, уштве једне, благостање у земљи,
тече крв, млеко и вода улицама и зар је ово земља слободе, ово је земља
крви. Како је ово поновио више пута Веће Окружног суда у Ваљеву, којим
је 16. маја 1946. године председавао судија Радомир Лазић установило
је да је починио дело увреде органа народне власти, па га је осудило са
2.000 динара новчане казне и 500 динара на име паушала. Био је дужан да
казну платити у року од десет дана а случају да то не уради одређена му
је казна од 40 дана на принудном раду без лишења слободе.
Очигледно фрустриран неправдом која му се чини наставио је да вређа представнике нових власти. Тако је крајем 1945. године у канцеларији
Месног народног одбора Совљак одборнику Живораду Милићевићу кад
му је овај понудио да седне и рекао му зашто не седнете ми не кољемо и
не убијамо овај видно револтиран тим речима и новим захтевима за разрез кукуруза одговорио му је да даје месо за целу општину: „Кад треба
да одузмете кукуруз, ви сте ми узели живот, па ми узмите и крв“. Исто
судско веће установило је да је и овим гестом увредио народну власт. Међутим, имајући у виду његово добро владање и признање кривице, као и
чињеницу да је претходно био испровоциран Милићевићевом изјавом и
да је стар 65 година ослобођен је казне.118
118

Виши суд у Ваљеву, фас. 8, „К“ 26/46 и фас. 18, „ К“ 182/46.
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Последње године
Током 1948. године одузета му је и преостала земља и сви привредни
и стамбени објекти. Држава му није дала ни тих пет хектара нису му дали
на његовом пољопривредном добру – економији, већ неко друго имање
изнад Убског гробља где су намеравали да му изграде кућу. Пошто је одбио ту великодушност и морао је да напусти и своју кућу. Неко време са
својима живео је у кући потомака и сродника предратног пријатеља и
левог земљорадника Алексе Мартића119, учесника оба балканска и оба
светска рата, витеза Карађорђеве звезде са мачевима, кога су стрељали
Немци у Младеновцу 1942. године. За то време моћници су из његове
виле извлачили један по један комад његовог изузетно лепог намештаја,
који је завршио по просторијама разних органа и установа културе, а
појединци тврде и по становима неких локалних политичких моћника.
Неки наши саговорници тврде да је и он део намештаја и и другог инвентара износио из виле поклањао пријатељима и продавао да би могао
издржавати породицу.
Тих поратних година доживео је слом у сваком погледу. Изгубио је
комплетно имање, бројне машине и алате, а и породица му се распала,
Пошто је већ био стар и онемоћао никако није могао да се помири са том
одлуком. Као што смо већ поменули његова деца су убрзо по окончању
рата напустила Србију и вратила се у Америку. Он је са супругом остао
у Совљаку, тугујући за својим знојем и дугогодишњим трудом да нешто
стекне и помогне еманципацији својих земљака. Још неко време писао је
молбе и жалбе надлежним органима и тражио да му оставе још мало земље како би његова већ бројна породица могла бар нормално да живи.120
Кад је схватио да је све то узалудно а он већ остарео и изнемогао последњи је напустио Србију и нашао се поново у Америци. Кажу да је у
Америку отишао са груменом земље у платненој кесици окаченој око
врата,121 крајем 1949. године. Тако се Алексићи поново враћају преко
океана и дефинитивно настањују у Њу Џерсију (САД). Одатле је још неко
време писао тужна и депресивна писма и слао разгледнице, познаницима и пријатељима у Србију, Београд и Уб! Поред осталог писао им је и
ово: То више није она Америка коју сам оставио пре тридесетак година.
Све је другачије – писао је у писму свом пријатељу на Убу Добросаву Марјановићу... Тешко је навићи се на старачки мир и нерад... Тужно се осећам
кад ми синови дају по 10 долара за трошак. Овде нема наших српских
Не у кућу неког Марчетића као што пише Александар М. Станојевић у књизи
Записи о Убу и Убљанима (Београд 2007, 104)
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кафана нема мезетлука, нема шале, нема српског живота. Све се претворило у борбу за долар.122
Пошто је био стар и сломљен није имао снаге ни воље да започне неки
нови бизнис. Чак више није имао снаге ни за нове снове јер су се и они
преобратили у ноћне море. Тамо се Алекса до своје смрти бавио препродајом половних аутомобила. Алексина супруга умрла је у Њу Џерсију две
недеље по повратку из Југославије, од туберкулозе.123 Алекса је умро у 70
години живота, две године после повратака из Југославије у Америку.124
Као датум његове смрти уписан је 20. фебруар 1953. године у Newarku,
држава Њу Џерси, САД. Сахрањен је на гробљу Fairount у Newarku.125
Наплаћен највећи део имовине
На полеђини једне Одлуке126 хемијском оловком написана је следећа
Службена забелешка: На основу Југословенско-америчког споразума о
потраживањима држављана САД, од 5. новембра 1964. године извршено
је обештећење делова непокретне имовине која се односи на одузету
имовину, економске зграде, вилу, силосе и др. наследницима поч. Алексе
Алексића и то: Алексић Алексису, Чарлсу и Николасу те кћеркама Ангелини Јанковић и Зорки Црногорац. Коначна одлука Комисије САД за
решавање иностраних потраживања У-1718 од 9. априла 1969. године
гласи да је обештећено 4/5 свих непокретности наведених у овом решењу, а уписано у А лист земљишно књижног улошка бр. 19 КО Совљак
укључујући и све економске зграде, вилу, силос и др. бивше власништво
Алексе Алексић.
Ова службена белешка је састављена на основу дописа Савезног секретаријата за финансије - Уред за заштиту југословенске имовине у
иностранству бр. 16, док. бр АМ/Нац од 27. 3. 1972. године. Поменути
допис потписао је управник наведеног Уреда Др Михаило Смиљанић, а
белешку је сачинио правни референт Богољуб Живановић. Према томе
преостала је још једна 1/5 која је требало да припадне Алексиној најстаријој кћерци Зорки Поповић, која је већ била преминула, односно њеном сину Живојин Поповић који је већ био напустио домовину и није се
Марјановић, Глас Тамнаве, 2011, 9.
Казивање Алексине праунуке Хелене Мортон које је забележио и љубазно ми
уступио Зоран Марковић, председник Ловачког друштва Уб у Убу, на чему му
најсрдачније захваљујем.
124
Петровић и Влајковић, 2001, 123.
125
Лична архива Војина Поповића, адвоката у Београду.
126
Архива Општинске управе Уб: Одељење за имовинско правне односе, Досије
Алексе Алексића
122
123
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располагало са сазнањем шта предузимају његови сродници за повраћај
одузете имовине.
Како је и он у међувремену преминуо то сада његов син, а Алексин
праунук Војин Поповић, адвокат из Београду, Улица Цара Николаја II по
основу Закона о реституцији одузете имовине потражује и ту петину. Решењем Основног суда у Убу, О. бр 482/14, од 29. октобра 2015. године већ
је утврђен за законског наследника оставиоца пок. Алексе Алексића.127
Тренутно стање
После престанка са радом Пољопривредног добра Света Поповић
имање делује напуштено и закоровљено, пољопривредни објекти су проређени, напуштени и великим делом урушени... Вила је била зарасла у
коров и небригу, деловала је аветињски, као и свака лепота кад се преобрази у своју супротност.128 За последњих тридесетак година три пута је
горела. Још пре десетак година била је оронула, почела рапидно да пропада, без крова, прозора и врата, у шибљу и корову.
Алексини директни потомци су помрли, али је остало девет унука и
праунука. Сем праунука Војина Поповића,, адвоката у Београду, и његове породице сви остали живе у САД. Међу живима је Јелена Алексић
односно Хелена Мартин, кћи Драгољуба Ћалике, професор физичког васпитања и спорта, рођена 1945. године у Совљаку, а удата је за Американца. Зна српски језик и живи у Спрингфилду, држава Охајо. У Југославију
је наводно долазила сваке четврте године. Маја 2001. године била је поново на Убу и у Совљаку. Посетила је своју родну кућу и била примљена од
стране тадашњег председника Скупштине општине Уб Зорана Матића.
У разговору је сазнала да је бивша Алексића кућа у Совљаку продата
од стране Пољопривредног комбината Уб и да је је купило Ловачко друштво Тамнава Уб. Било је планирано да буде реновирана и обновљена,
а и договорено је: да год буду долазили Алексићеви потомци у Србију,
могу у родној кући боравити. Јелена је обећала да ће размотрити ово питање са осталим потомцима и гледати да заједно помогну да се бивша породична кућа реновира и обнови што пре.129 Међутим, од тога није било
ништа јер се нико од потомака више није јављао, а у међувремену вила
је поново запаљена и изгорела до темеља, па јој се једва назиру остаци.
Од Зорана Марковића, председника Ловачког друштва Уб, чули смо
да располажу са 30 хектара некадашњег имања Алексе Алексића, које су,
Лична архива Војина Поповића, адвоката у Београду
Марјановић, 1997, 17.
129
Петровић и Влајковић, 2001, 123.
127
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из друге руке купили од мештана којима је земља враћена кад је Пољопривредно-индустријски комбинат Уб пропао. У њиховом поседу је била
и Алексићева вила коју су намеравали да преуреде у репрезентативну
градску кућу. Алексиним потомцима су јавно поручили да су код њих
увек добро дошли. Не знајући да су се они у међувремену обештетили,
наглашавали су да они неправду према Алекси Алексићу не могу да исправе али његовим потомцима биће добри домаћини. Управни одбор њиховог Ловачког друштва одлучио је да један апартман градске куће буде
на располагању Алексиним наследницима. Размишљају и намеравају да
у будућем свом централном здању поставе и сталну музејску поставку.
Ловачко друштво Уб на поменутом имању већ је образовало Привредно друштво Фазанерија д.о.о. Уб. У оквиру њега ради инкубаторска
станица за производњу и узгој младежи фазана и јаребица; мешаоница
сточне хране; два рибњака површине четири хектара, неколико грађевина са мотелом са рестораном, летњом баштом и базеном.
Summary
One of the richest men in Serbian agriculture, in the first half of the 20th century,
was Aleksa Aleksić, a landowner and farmer from the village Sovljak, near Ub. His
deliberate, persistent and organized work has created one of the largest and most organized farms in Serbia. In addition to the fact that farm appearance attracted many
visitors due to its organization, Aleksić encouraged, on a daily bases, his neighbors and
acquaintances to intensively engage in agriculture, especially vegetable growing. He
contributed significantly to the development and improvement of agriculture not only
in Tamnava, but in wider surroundings as well, and left a deep trace in local history.
Aleksa Aleksić was born in 1880 in village Mrčajevci near Čačak, from father
Đorđe and mother Obrenija, b. Simović. He completed his apprenticeship for saddler
craft in Kragujevac, where he worked for short period of time. There he met his future
wife, Jelena Konstadinović, and got married. She later gave birth to their first daughter
Ljubinka. Just 25 years old, he went in search of a better life. The road took them to the
USA and he and his family settled in New York. He got four more children. In America, he worked numerous jobs. When he gained a decent capital in 1920, he decided to
return to his homeland, where he started his own business with the desire to convey
the lessons he learned and help his people.
Upon returning to Serbia he opened its first tire repair garage, and then became a
representative of the company Ford in Belgrade. Although his business was going well,
he decided to return to agriculture, being that it was his true love. He bought 150 hectares of land in the village Sovljak, near Ub from Milutin Mesarević, industrialist from
Belgrade. Soon after, the family moved from Belgrade to Sovljak, where they made one
of the largest and most organized farms in Serbia.
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In the times of global economic crisis, he invested all of his savings in order to
improve the farm: he solved problem of drainage, built a number of buildings (silos,
workshops, stables, pigsties, villa ...), acquired threshing machines, tractors, pumps
and other machinery and tools, started growing quality cattle breeds, raised orchards
and vineyards, etc.
He applied the most modern farming methods and just when his land began to
return all the investments, the Second World War begun. He was valuable, noble and
honorable man, and especially generous to the poor. He did not belong to any military and political formation and the official assessment of government of his conduct
during War was positive. After the War, after the victory and the socialist revolution,
the new government, classified him as part of "the rotten bourgeoisie" and confiscated
almost his total property.
According to the Law on Land Reform and Resettlement, he was left with just 20
hectares. He lodged a complaint and asked authorities to leave at least twice as much,
being that he had two sons with their families and a daughter who studied agronomy.
However, not only that his plea was not accepted, but due to many interested parties
who did not own land, it was decided to leave him with only five hectares of land. Being that his property served for education of people working in government farm “Sveta Popović”, even those 5 hectares was not given to him from his own land, but some
other property near Ub cemetery, where the authorities planned to make him a house.
They moved him from his home, so he lived for some time in the house of Martić
family in Sovljak. Since his sons and their families returned to the US in 1946, the rest
of the family followed them at the end of 1949. Just two weeks after arriving in the
United States his wife died, and on 20 February 1953, he died as well. As American citizens, during sixties, his descendants succeeded to obtain compensation for 4/5 of total
assets, and will probably succeed in compensating the balance in the times to come.
Unfortunately, not one of his five children is among the living, but, three of them have
their own children, grandchildren and great-grandchildren. All of them are still living
in the USA, accept for the son of his oldest daughter who is a lawyer, living in Belgrade.
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КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ У ОКВИРУ
ДРИНСКЕ БАНОВИНЕ 1929–1941. ГОДИНЕ
Апстракт: Културне прилике становника ваљевског краја сагледане су кроз
развој штампе, биоскопа, позоришта, удружења грађана као и кроз деловање
Ваљеваца у граду на Колубари на музичком и ликовном плану. Ваљевци који су
радили у културним институцијама и били прегаоци уздизања културне свести
својих суграђана, били су предмет анализе у раду. Циљ рада био је да се упореде
културне прилике у ваљевском крају у односу на Дринску бановину и Краљевину Југославију. Посебна пажња посвећена је анализи развоја штампе и месту
које су локални часописи имали у односу на остатак државе, отварању и модернизацији нових биоскопа и репертоару који је био приказиван, као и квалитету
позоришних представа које су гостујуће трупе изводиле у Ваљеву. Приказане су
радне биографије најважнијих појединца који су били заслужни за постављање
темеља у музичкој и ликовној делатности. Од многобројних удружења грађана
који су деловали у међуратном периоду, посебна пажња је поклоњена Народној
књижници и читаоници, Колу српских сестара, Радничком културно-уметничком друштву Абрашевић, и Соколском друштву.
Кључне речи: штампа, биоскопи, позориште, музичка и ликовна култура,
удружења грађана, Соколско друштво.
CULTURAL SITUATION IN THE VALJEVO REGION AND DRINA
PROVINCE FROM YEAR 1929 TO 1941
Abstract: This paper presents cultural situation in the town of Valjevo through development of newspapers, cinema, theatre and other cultural organizations, as well as
through activities of township in relation to music and art. This paper analyses people
who were working in cultural institutions in Valjevo and were the founding stone of
cultural upbringing of their fellow citizens. The aim of the paper is to make comparison between town`s cultural circumstances and circumstances in Drina Province, that
is in Kingdom of Yugoslavia. The special attention was paid to the development of
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newspapers and influence local papers had in other parts of the country, then opening
and modernization of cinema, the list of movies presented and quality of theatre performances from different theatre groups. The biographies of people who were most involved in development of art and music are presented in this paper. Among the many
associations of citizens who have been active in culture during the interwar period,
special attention was given to the National Library and Reading Room, Serbian Sisters
circle, folk ensemble Abrasević and Sokol movement.
Key words: newspapers, cinema, theater, music and fine arts, civic associations,
Sokol movement.

У периоду од краја Првог светског рата до завођења личног режима краља Александра Карађорђевића, у културном животу Ваљева није
било догађаја који су изашли из устаљеног и постојећег оквира. Први
ваљевски часопис Народни учитељ, лист за народно просвећење, покренут јануара 1923. године, излазио је само у тој години.1 У граду је од 1910.
године постојао и непрекидно радио један биоскоп. Ваљево није имало
професионално позориште и грађани су имали прилике да спорадично,
гледају наступе путујућих позоришта. Радничко културно-уметничко
друштво Абрашевић обновило је свој рад после Великог рата,2 али је због
свог политичког карактера било на удару власти па је његов рад често
забрањиван, најдуже у периоду диктатуре од 1929–1932. године. Певачко друштво Чика Љуба основано је 1923. године, а две године касније
Грађански музички клуб.3 Иницијативом професора музике Живорада
Грбића основано је у Ваљеву 1929. године Певачко друштво Занатлија.4
На почетку XX века у ликовној култури у Ваљеву превладавао је аматеризам, а повремена културна дешавања, у виду гостoвања професиoналних изложби, осветљавала су ликовну сцену града. У истом периоду
Ваљевци су се масовно окупљали око многобројних удружења грађана,
где су покушавали да културни живот у граду учине што богатијим и
разноврснијим.
Штампа и издавачка делатност
Према писању београдског Новинарског гласника, чланак који је у целости пренео лист Глас Ваљева, дао је преглед стања штампе у Југославији за 1934. годину: „Подручје Београда, Панчева и Земуна има 174 листа и
то 4 дневна, 22 недељна, 68 месечних и 80 повремених… Савска бановина
Трипковић, 1980, 198; Ранковић, 2002, 98; Ранковић, 1977, 36.
Ранковић, 2002, 96.
3
Трипковић, 1980, 200.
4
Ранковић, 2002, 109.
1
2
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има 316 листова и то 7 дневних, недељних 41, месечних 87 и повремених
183. Дравска бановина има 129 листова, од којих 6 дневних, 31 недељни,
44 месечна и 49 повремених. У Дунавској бановини има 112 листова и
то: 4 дневна, 23 недељна, 38 месечних и 37 повремених. Моравска бановина има 12 листова од којих 10 недељних и 2 повремена. Приморска
бановина има 17 листова, 2 дневна, 10 недељних и 5 повремених. Зетска
бановина има 15 листова, 13 недељних и 2 повремена. Врбаска бановина
има један дневни лист Врбаске новине. Вардарска бановина има 10 листова од којих је најважнији Вардар који излази три пута недељно. Дринска
бановина има 36 листова око којих 2 дневна, 10 недељних, 7 месечних и
17 повремених.”5
На основу овог извештаја се види да Подручје Београда, Панчева и
Земуна, као и Савска, Дравска и Дунавска бановина имају од четири до
десет пута више листова које објављују у односу на Дринску бановину
док су Моравска, Приморска, Врбашка и Вардарска бановина далеко заостају по броју објављених листова у односу на Дринску бановину. Извештај из Новинарског гласника, нам индиректно показује где се налазе
Ваљево и Дринска бановина, 1934. године у односу на остатак државе у
привредном, културном, политичком и друштвеном смислу. По њему, и
Ваљево и Дринска бановина спадају у средње развијену привреду и културу, и средње развијен политички и друштвени живот, у односу на остатак Краљевине Југославије.
Број листова и часописа који су излазили у Краљевини Југославији
1939. године био је 1.245, од чега је било 46 званичних, 210 политичких,
63 научна, 160 верских, 31 здравствени, 116 за културу, 51 уметнички, 92
господарска, 15 туристичких, 216 сталешких и 245 осталих. У Дринској
бановини излазило је укупно 37 листова и часописа, од чега је један био
званични, 4 политичка, 2 научна, 11 верских, 4 културна, 4 господска, 5
сталешких и 6 осталих.6 У целој ваљевској области у истој години излазио је само један лист и то Ваљевски глас.
У међуратном периоду у Ваљеву излазило је више листова. Неки су се
гасили а да нису ни прешли једноцифрeни број, док су други опстали на
сцени скору целу деценију. Први који је почео да излази у Ваљеву после
Првог светског рата, био је Глас радника и сељака, у власништву комунисте Драгојла Дудића из села Клинци. Лист је основан 1927. године, а
уредник је био Никола Ковачевић, адвокатски приправник. Првенствено
се бавио проблематиком сељака и села, и њиховом улогом у савременом
Глас Ваљева, бр. 13, 1.IV 1934, 2.
Статистички годишњак 1940, 1941, 374; Југославија 1918–1988, статистички годишњак, 1989, 395.
5
6
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друштву. Излазио је једном недељно и штампан је у штампарији Димитрија Славуја. Изашао је само четири пута, док званично није забрањено
његово објављивање. Постоји и друга заступљена теза историчара, да је
лист престао да излази, завршетком скупштинских избора у септембру
1927. године, јер му је превасходна намена била популарисање кандидата
Републиканског савеза радника и сељака.7
У јуну 1928. године у Ваљеву је почео да излази лист Глас Ваљева8.
Профилисао се као привредно-културни и ванпартијски лист. Од 1928.
до 1936. године излазио је једном недељно, а у последње две године пред
рат, излазио је три пута месечно. Његов утицај на јавно мњење зависио
је од тога да ли је у уредништву било либералних или конзервативних
снага. Уређивачку политику листа кројили су: адвокат Момчило Митровић (1929–1930. и 1935–1936), професори Јован Бабић (1928) и Милутин
Никетић (1928–1929), учитељ Недељко Савић (1930–1935), и правни референт Владета Младеновић (1940–1941). Власници листа су били: Петар Тодоровић директор Ваљевске банке и председник Удружења привредника (1928–1932), Петар Тадић апотекар, у име Издавачког одбора
(1932–1933), Милан Гођевац трговац, у име Ваљевске трговачке омладине и Власничког одбора (1933–1934. и 1940–1941), Живота Ђермановић адвокат, у име Власничког одбора (1934–1936). На власника листа
Животу Ђермановића9 као декларисаног левичара, имала је утицаја КПЈ,
при уређивању листа и његовој концепцији. Лист Глас Ваљева је најдуже
излазио у међуратном периоду, био је слободне речи, најобјективнији
и најистинитији у својим чланцима. У листу су разматрана привредна,
политичка, културна и друштвена питања: анализирано је пословање
државе и града Ваљева у претходној години, коментарисани новодонети
закони и давани извештаји о раду Окружног суда и Општине ваљевске.
Једну четвртину листа чинили су мали огласи. Сталне рубрике у листу
биле су: Међу нама, Вести, Допис из народа, Спорт, Објаве, Писмо са
села, Огласи, Из привреде и Прича из књижевности. Већина информација која се објављивала у листу била је преузета из извештаја локалних
установа као и из опште државне и стране штампе. Сарадници окупљени
око листа били су различитих занимања и интересовања, заједничко им
је да нико од њих није био новинар. Социјалиста Миљко Кораћ, следбеник Драгише Лапчевића био је најактивнији сарадник листа. Прилоге о
људима и појавама из историје Ваљева и ваљевског краја објављиво је
Трипковић, 1980, 200; Ранковић, 2002, 105.
Ранковић, 2002, 107.
9
У политичком погледу нагињао је демократама али је 1935. године победио на
изборима за посланика на листи Удружене опозиције као члан бивше Земљорадничке партије.
7
8
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у Гласу Ваљева професор Љубомир Павловић. Чланови КПЈ су се често
оглашавали у овом листу, првенствено лекар Милош Пантић и Драгојло
Дудић. Лист је 1932. године у Ваљеву имао 392 стална претплатника, у
већини: трговаца, занатлија, кафеџија, рентијера, друштава и установа.
Иако је, по оцени квалитета новина коју је извршио београдски Новинарски гласник, био на четвртом месту између тридесет шест листова колико их је излазило у дринској бановини, Глас Ваљева је био више пута
забрањиван.10
Поводом тридесетогодишњице ваљевског Соколског друштва, а у
сврху пропаганде и васпитног дејстава,11 публикована су два броја листа Соколског поклича 1936. године у Ваљеву. Власник је било Соколско
друштво Ваљево, а уредници су били професори Гимназије у Ваљеву,
Никола Храњец и Миливоје Мандић.12 Главна тема оба ова броја било
је обележавање тридесет година од почетка рада Соколског друштва Ваљево и достигнућа која су урађена у том периоду а у вези са самим радом Друштва. Све информације које су презентоване у листу су строго
омеђене радом и идеологијом самог Соколског друштва. Концепција оба
броја листа је заснована на саморекламирању Соколског друштва Ваљево, тако да није чудно што лист није оправдао очекивања покретача да
прерасте оквире Соколског друштва Ваљева и да се прелије на Соколску
жупу Београд. Објављивање Соколског поклича завршило се са једина два
броја на по четири стране. Лист Соколски поклич сматра се првим спортским листом Ваљева.
Лист Наша реч, за економска, друштвена и културна питања, како га
је само уредништво профилисало, објављен је први пут у лето 1936. године. Бавио се спољном и унутрашњом политиком државе и међународним
односима у свету непосредно пред Други светски рат. За кратко време колико је излазио, у вези са спољнополитичком ситуацијом у свету, посебна пажња била је усмерена на грађански рат у Шпанији и на став Француске према новонасталом ратном сукобу на Пиринејском полуострву. У
унутрашњој проблематици истицано је хрватско питање као најважнији
унутрашњи политички проблем државе и давани су предлози за његово
решавање. Посебна пажња посвећивана је локалним питањима, тако да
се кроз рубрику Актуелни проблеми расправљало о систему школског ваРанковић, 2002, 132; Вујић, Сикирица, Нинић, Јоксимовић, Илинчић, Трипковић, 1967, 164-165.
11
Димић, 1997a, 453.
12
Архив Југославије, Министарство просвете Краљевине Југославије, 66-9301329; На основу захтева професора Николе Храњеца и Миливоја Мандића, Министарство просвете Краљевине Југославије је, 11. јуна, одобрило излазак листа
Соколски поклич.
10
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спитања, изградњи нове електричне централе у граду, синовима сељака
који беже са села, проблему побачаја, друштвеним проблемима паланке,
док се кроз рубрику Наша средина, критиковао рад локалне самоуправе
и корумпираних такозваних кафанских политичара. Овај лист као прикривено гласило КПЈ, уређивао је комуниста и студент права Милијан
Јеремић, који је уједно и званично био власник листа. Гесло групе младих
људи који су радили на овом листу био је „Хоћемо да радимо” и то је
објашњено у првом броју Наше речи на насловној страни.13 Штампан је у
штампарији Димитрија Славуја, и излазио је два пута месечно. Забрањиван од полиције успео је да изађе пет пута. Код последња два броја листа
промењен је власник и уредник, због одласка на одслужење војног рока
Јеремића, тако је нови власник и уредник постала студенткиња филозофије Даринка Селенић. Сарадници су били млади комунисти Ваљева
окупљени око Омладинског клуба интелектуалног рада Окир. Може се
претпоставити да су чланови Окира, који су и били носиоци Наше речи,
преузимали информације за свој лист из француских часописа које је
Народна књижница и читаоница добијала од Француско-српског клуба,
и да су писали делимично под њиховим утицајем. Иницијатор покретања листа био је водећи комуниста Ваљева др Милош Пантић, па је и
очекивано да је начин писања у листу био обојен комунистичком идеологијом.
Гласило ваљевског огранка Југословенске радикалне заједнице, лист
Ваљевски глас, декларисан у свом поднаслову као независан лист, почео
је да излази у фебруару 1937. године. Као недељни лист излазио је до краја маја исте године, у петнаест бројева. Власник листа је био др Панта
Јанковић, а уредник Крста Брајовић.14 Штампан је у штампарији Димитрија Славуја. Иако је био гласило владајуће партије, имао је најбољу
концепцију и најобјективније чланке од свих других локалних листова.
Већина чланака који су објављени у листу, била је заснована на информацијама из опште југословенске и светске штампе, осим прилога који
су се бавили локалном средином. У листу су сталне рубрике биле спољна
и унутрашња политичка питања, спортска рубрика и прича Ваљевског
гласа. Како је лист излазио само у пролеће 1937. године, чланици у вези
са спољном политиком се претежно односе на грађански рат у Шпанији,
а у вези са унутрашњом политиком доминира хрватско питање. У вези
са локалном средином Ваљевски глас је пратио изградњу започете елекНаша реч, бр. 1, 15. VII 1936, 1; Вујић, Сикирица, Нинић, Јоксимовић, Илинчић, Трипковић, 1967, 238; Уводни чланак „Хоћемо да радимо” написао је др
Милош Пантић.
14
Ранковић, 2002, 133.
13
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тричне централе у Ваљеву, давао је извештаје из Окружног суда, бавио се
хигијеном уста и своју пажњу је усмеравао на удружења грађана у вароши. Уредништво листа су чинили водећи интелектуалци града: Стеван
Јешић, Никола Храњец, др Бранко Кеслер, Бошко Костић, Бранко Драговић, Ростислав Плетњев, Владимир Јавор и други.
У Ваљеву је у периоду између два светска рата излазио и лист службеног карактера, Ваљевска окружна самоуправа, гласник ваљевске области.
Био је службени орган Окружног одбора Округа ваљевског и уређиван
је од стране окружних деловођа. Излазио је двонедељно у формату од 46
cm, од 1906. до 1929. године (до 1912. године излазио је једном недељно).
Садржину листа чинили су протоколи са седница Скупштина, конкурси
локалних државних органа, текуће новости, статистички прегледи, савети пољопривредницима, књижевни прилози и друго.
Листови су имали обавештајну и информативну функцију, упознавали су становништво са обавезама које је власт стављала пред њих. Када
је у питању била унутрашња политика највише простора у листовима
је заузимала владајућа политичка партија. Локалним листовима били су
важни односи локалне општинске самоуправе са главним градом Београдом, као и са центром бановине, градом Сарајевом. Светска политика
и тренутно место које Краљевина Југославија заузима на међународној
сцени, били су чести на насловним страницама листова. Захваљујући
путописима, одлазило се у мислима у егзотичне, никад виђене земље.
У штампи се могло сазнати и о најобичнијим, свакодневним стварима и догађајима: о наступима певачких дружина, гостовању путујућих
позоришта, приватним часовима из страних језика, становима који се
оглашавају за давање под кирију, женама које су напустиле мужеве, па
их се исти одричу, здравственим билтенима, црним хроникама у којима су описивани догађаји који су згражавали провинцијски менталитет
и извештајима општинске управе о комуналним проблемима града. О
погодности оглашавања ваљевски трговци су обавештавани кроз огласе
уредништва листа, да би закупом огласног простора од стране трговаца
листови били економски одрживи.
Сви ови локални листови који су излазили у Ваљеву у међуратном
периоду, били су једним делом необјективни и нетачни, али не може им
се оспорити данашња историјска вредност, јер када се посматрају у контексту тадашњег времена, да се разлучити битно од неважног и тачно од
неистинитог.
У међуратном периоду у граду на извору Колубаре издавачка делатност била је доста скромна. Како су у Ваљеву постојале три штампарије:
у власништву Димитрија Славуја, удружења Чика Љуба и власништву
Влајка Вујића, углавном су се штампала издања приватних лица. Из
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области књижевности штампане су песме др Миливоја Миленковића,
Утисци и узбуђења, Акорди времена и Ново доба, нова поезија, нова критика. Др Радомир Теодосијевић објавио је позоришни комад У изабраном вртлогу, а Лука Јовановић роман Син беде, који је забрањен у јануару
1936. године. Ваљевац и песник Драгољуб Илић објављивао је повремено
своју поезију у локалним листовима. Удружење Ваљеваца и Ваљевки у
Београду, штампало је 1926. године публикацију Наша нахија и Календар
Колубара за 1936. годину.
Пет књижара у Ваљеву покушавале су да популаришу књигу и да допринесу њеном ширењу и утицају на становништво града. Неке од њих
бавиле су се и издавањем разгледница Ваљева. Висока цена књига која није
била доступна свима, утицала је да књига не буде популарна и да не буде
заступљена у оној мери у којој је била потребна локалном становништву.15
Позориште и биоскопи
Прва представа коју су Ваљевци одиграли у свом граду је била Стеријино позоришно дело Светислав и Милева, забележено је у Србским
новинама од 23. фебруара 1860. године. Ваљевско добровољно друштво
за театарска представљања како се звала прва позоришна дружина,
помиње се дванаест година касније у писму које управа Ваљевске читаонице шаље Народном позоришту у Београду, у коме наводи да је у претходном периоду извело 14 позоришних дела.16
Последњих деценија XIX и почетком XX века, била су честа гостовања
путујућих позоришта у Ваљеву. Радо виђени гости у граду на Колубари
биле су позоришне трупе под вођством Фотија Иличића, Исаила Јокића,
Љубомира Рајачића и Драгутина Крсмановића.
Аматерско друштво Абрашевић, имало је и позоришну секцију која је
изводила позоришне комаде: Хајдук Станко, Смрт Косте Абрашевића,
На синџиру, У руднику и друга позоришна дела. Иако скромним аматерским покушајима, друштво Абрашевић дало је допринело развитку позоришне уметности у Ваљеву.17
У Краљевини Југославији у сезони 1934/35. постојало је и радило 28
позоришта од чега су: 24 била стална и 4 путујућа, 19 аматерских и 9 дилетантских позоришта. На простору Дринске бановине постојало је свега
једно стално позориште које је било професионално.18 У сезони 1938/39.
Трипковић, 1980, 199 - 202.
Напред, бр. 2309, 23. IV 1993, 20.
17
Трипковић, 1980, 73.
18
Статистички годишњак 1934–1935, 1936, 332.
15
16
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у Краљевини Југославији број позоришта се повећао на 44 од чега су:
35 била стална и 9 путујућих, 24 професионална и 20 дилетантских. На
простору Дринске бановине радило је и даље само једно професионално
и стално позориште.19 У ваљевској области није радило ни једно стално,
ни путујуће позориште као ни једно професионално или дилетантско.
У међуратном периоду у Ваљеву је био развијен позоришни аматеризам. Покушај стварања професионалног, сталног позоришта, уочи рата,
није успео. Путујуће позоришне дружине гостовале су у међуратном периоду у Ваљеву, а такође су гостовала и професионална позоришта из
других места, што се може видети на примерима ансамбала Београдске
комедије, Народног позоришта из Пожаревца, Животићевог позоришта
из Београда, Државног позоришта из Сарајева и путујућег позоришта
Сложна браћа.
У свечаној сали Официрског дома, Државно позориште из Сарајева
је у мају 1931. године одржало више позоришних представа. Позоришна
дела која су била изведена пред публиком у Ваљеву су: Црквени миш,
Ревизор, Три пута венчани, Топаз, Скамполо, Квадратура круга и опроштајна представа Мајсторица ружа.20 Своје гостовање поновили су и
следеће године са репертоаром представа: Отело, Госпођа министарка,
Црквени миш, Коштана, Зона Замфирова и Чудна комедија. Због застарелог репертоара по оцени позоришног критичара Боривоја Стојковића,
Сарајлије су наступале у полупразној сали.21
Глумац Боривоје Јевтић, стални члан ансамбла Државног позоришта
из Сарајева дао је другачије виђење свог гостовања у Ваљеву. Поводом
турнеје сарајевског позоришта по Србији, Јевтић је своја запажања објавио у виду путописне репортаже под назива „С глумцима по Дринској
бановини” у листу Политика у броју 8314, од 4. јула исте године. „У Ваљеву је Позориште наишло на фину љубазност г. Боре Петровића, среског
начелника, који је разумевао глумачке настраности као део „дара божијег”... Чак смо и једну представу приказали у природи, међу багремима,
у војничком логору, на импровизованој позорници и у завесама које је
благ ветар надимао као једра... Никада у току ове турнеје, нисмо имали
више публике као на овој војничкој представи, и никада благородније.
Има их међу овим војницима, који никада нису ни видели позориште.”22
Народно позориште Дунавске бановине у Пожаревцу, први пут је наступало у Гранд хотелу у Ваљеву крајем септембра 1931. године. Поред
Статистички годишњак 1940, 1941, 374.
Глас Ваљева, бр. 22, 31. V 1931, 3.
21
Ранковић, 2002, 126.
22
Андрић, 1985, 194.
19
20
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гостовања у Ваљеву у току сезоне 1931/1932. године, гостовало је и у Смедереву и Крагујевцу. До краја новембра одржано је 36 представа у граду
на Колубари. Представе које је позориште из Пожаревца извело пред ваљевском публиком биле су: Одложена ноћ, Месечар, Поручник цареве гарде, Он и његова сестра, Госпођа министарка, Лесковчани у Паризу, Тамо
далеко, Ана Карењина, Карлова тетка, Девојачка клетва, Дупла пуница,
Хасанагиница и Живи леш. У сезони 1932/1933. године, 8. октобра, пожаревачко позориште је прво гостовало у Ваљеву, па у Крагујевцу. Колико
се позориште задржало у Ваљеву и које је представе изводило, није познато. У последњој сезони свога постојања, 1933/1934. године, Народно
позориште Дунавске бановине у Пожаревцу, своју сезону почело је у Ваљеву 10. октобра са представама: Београд некад и сад, Засебна соба, Хасанагиница, Поп Ћира и поп Спира, Мораш се са мном венчати, Буриданов
магарац, Хајдук Вељко, Посао са Америком, Хајдук Станко, Наполеон, Зебра и Мистер долар. Позориште се расформирало 1934. године.23
Животићево позориште из Београда које је у октобру 1935. године гостовало у Ваљеву извело је три представе. „Дупке пуна дворана Гранд хотела сведочила је о популарности ансамбла… извесно је требало повести
рачуна и о гледаоцима који воле уметност. Нису биле никакве вредности
представе Ратни забушант, Софија, Зар у лифту и Глишићева Ваљевска
подвала. У паланци где нема догађаја који душевно разгаљују, ми смо
очекивали пријатно освежење и нешто лепо. То значи нешто уметничко.
Уместо тога Животић је са својим позориштем успео да нас насмеје и ми
смо се не знајући шта би смо друго, својски смејали.”24
У Ваљеву је у јулу 1936. године, десетак дана гостовао ансамбл Београдске комедије. Поред малобројних познатих глумачких имена у ансамблу, најеминентнији бард предратног Југословенског глумишта Добрица
Милутиновић, гостовао је са Београдском комедијом у Ваљеву. Осврћући се на гостовање овог ансамбла записано је у листу Наша реч: „Са г.
Добрицом Милутиновићем као гостом, приказани су, поред осталих, и
комади Алелуја и Ослобођење Косте Шљуке, примљени онако како се једино и могу примити у данима врућине. Само Београдска комедија нас
је могла задовољити и нечим бољим. Неким комадом ближим стварном
животу, не полазећи при томе од укуса паланачке ћифтарије.”25
Благоје Ивановић власник путујућег позоришта Сложна браћа, у писму које је упутио Одељењу опште полиције Управе града Београда, од
20. марта 1940. године, обавештава надлежне органе да ће одржати поФелдић, 1999/33.
Глас Ваљева, бр. 45, 10. XI 1935, 3.
25
Наша реч, бр. 1, 15. VII 1936, 4.
23
24
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зоришне представе дана 22. и 23. истог месеца, у кафани Ваљево у граду
Ваљеву, и да је уредно платио потребну таксу од 40 динара.26
Било је иницијатива за оснивањем професионалног позоришта у граду на извору Колубаре и пре Другог светског рата, што се и види из објављеног чланка гимназијске професорке Катарине Храњец у листу Глас
Ваљева од 1. марта 1941. године али ће се на реализацију те идеје чекати
још пар година.27
Прво професионално позориште основаће се у Ваљеву, тек после Другог светског рата, али неће бити дугог века јер ће трајати само до 1956.
године, кад ће по налогу нових државних власти бити укинуто.
Филм као феномен XX века, имао је своју премијеру у Паризу у децембру 1895. године, а у Београду непуних шест месеци касније, у јуну 1896.
године. Започео је период страних путујућих биоскопа по Србији, а од
1906. године почиње се са отварањем сталних биоскопа. У периоду између светских ратова, број биоскопа у Краљевини СХС је убрзано растао
и за првих десет година се утростручио. На територији Краљевине СХС
1919. године, било је 82 биоскопске дворане док је 1939. године тај број
повећан на 413.28 У односу на друге развијеније европске државе, број
биоскопа био је мали, готово занемарљив.29
Како Ваљево није имало стално позориште, постојала је потреба за
организовањем других културних манифестација. Свој први стални
биоскоп Ваљевци су добили 1910. године у кафани – пивници Србија ангажовањем власника Тиосава Благојевића на куповини филмског пројектора. Градске власти су биоскопу Србија издале дозволу за рад каква
се даје циркусу, јер нису знале како да издају дозволу. Кинопројектор је
купљен од Милована Нешовића из Ужица, а први кино-оператер био је
часовничар из Ваљева Љуба Петровић.30 Филмови су набављани преко
продукције Pate Frer, били су неми, па су у близини платна били музичари, како би употпунили доживљај гледања филма.31
После Првог светског рата поред биоскопа у кафани – пивници Србија, у једном од познатијих ваљевских хотела власника Марка Бабића,
Гранд хотелу, радио је биоскоп са две пројекције, дневном и вечерњом.
Важност постојања биоскопа у друштвеном животу града и његов утицај
на становништво Ваљева нису били занемарљиви. Како су ова два објекИсторијски архив Београда, Управа града Београда, 1941-2320-279.
Ранковић, 2013, 40; Ранковић, 2002, 157.
28
Димић, 1997б, 326; Југославија 1918–1988, статистички годишњак, 1989, 395.
29
Совиљ, 2008/42.
30
Политика, бр. 11573, 22. август 1940, 21; Радић, 2003, 103-118; Ранковић, 2002,
35.
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та по категоризацији угоститељских објеката сврставани у прву групу,
да се закључити да су посетиоци биоскопских представа били имућнији
грађани Ваљева, на челу са судијама, адвокатима, официрима и богатијим трговцима.
У време прославе 30 година постојања биоскопа Србија, његов власник Тиосав Благојевић изнео је податак да су у току три претходне деценије, грађани Ваљева погледали 2.500 филмова на 10.000 пројекција. По
процени Благојевића, у претходном периоду, на биоскопским представама, било је укупно милион посетилаца. Већина филмова која је била
приказивана била је из америчке филмске продукције. У току 1930. године поред Србије и Гранд хотела, филмови су се повремено приказивали у кафани Балкан. Тон-филмови стигли су у Ваљево 1931. године,
прво у биоскоп Србију а потом и у друга два биоскопа. Како се профит
од биоскопа повећавао и Општина је пронашла начин да издаје дозволе
за рад, тако да је део профита од ове делатности одлазио у градски буџет
од 1933. године.32
Број биоскопа у Краљевини Југославији 1934. године био је 322, а наредне 295 биоскопа. У Дринској бановини број биоскопа 1934. године
био је 16 а наредне 15. До 1939. године број биоскопа у држави се повећао на 413, а у Дринској бановини на 21.33 У граду Ваљеву је уочи Другог
светског рата радило 5 биоскопа, што није био занемарљив број у односу
на бановину и државу.
Понекад су у биоскопима приказивани и филмови по препоруци Министарства просвете за ученике основних и средњих школа. У биоскопу
Србија у Ваљеву, од 20 до 27. априла 1937. године приказиван је домаћи
филм Ој лети сиви соколе, препоручен од стране министарства.34
Уочи Другог светског рата, у Ваљеву су, поред биоскопа у пивници
Србија, Гранд хотелу и повремено у кафани Бранковина, почела са радом
још два биоскопа. Нови биоскопи били су Бранковина и Централ. Први
је отворен у склопу истоименог хотела Бранковина, који се тридесетих
година звао Секулић, а други у оквиру истоимене гостионице Централ.
Истовремено, најављене су пројекције филмова у боји, а први филм тог
типа Љубавници приказан је у јуну 1940. године у пивници Србија.35
О отварању новог биоскопа Централ у марту 1941. године остало је
сведочење у Гласу Ваљева: „Поред два модерна хотела и два биоскопа,
наш град ће ускоро имати трећи хотел Централ, на углу Карађорђеве и
Политика, бр. 11573, 22. август 1940, 21; Радић, 2003, 103-118; Совиљ, 2008/42.
Статистички годишњак 1940, 1941, 376.
34
Ваљевски глас, бр. 6, 28. III 1937. стр 3.
35
Политика, бр. 11573, 22. август 1940, 21; Радић, 2003, 103-118; Совиљ, 2008/42.
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33

113

Небојша Максимовић

Караџићеве улице, и уз њега трећи биоскоп. Власници овог хотела су господа Пашић и Пенезић, а закупац биоскопа је г. Миленко Грковић. Према досада извршеним радовима… излази да ће биоскоп Централ имати
у свему добар уређај по примеру београдских… Исто тако ставиће се на
разгледање публици и нова апаратура, бешумног типа, а која се монтира
ових дана.”36 У биоскопу Централ је 15. марта 1942. године, седамнаестогодишњи Никола Радошевић, подметнуо копију Чаплиновог филма
Велики диктатор. За време пројекције немачки војници су пуцали у
платно, а Радошевић је завршио у затвору, из кога је игром случаја побегао и преживео Други светски рат. Ово је била једина пројекција филма
Велики диктатор у окупираној Европи.
Саставни део друштвеног живота Ваљеваца, постали су биоскопи,
који су поред постојећих културних и духовних институција утицали на
развој грађанске свести становника града на Колубари.
Музика и сликарство
У Краљевини Југославији, постојала су три културна седишта уметничког живота: Београд, Загреб и Љубљана. Првенствено захваљујући
југословенским интелектуалцима школованим у иностранству, који су
се по окончаним студијама враћали у своју домовину, уметничка сцена
у држави била је на европском нивоу.37 У ликовној уметности и у архитектури су били најочитији европски утицаји, што се и види по садржају многобројних изложби одржаних у периоду између два рата као и
по монументалним грађевинама које су настале у том периоду. Музичка
уметност је имала изразит национални карактер са примесом мањих музичких утицаја суседних земаља у пограничним крајевима државе, али се
њена основа базирала на класичној музици и као таква је била доминантна у градовима Краљевине Југославије.
Крајем XIX века почео је континуирани развој музичке културе у граду Ваљеву. Музика је полако ушла у куће ретких интелектуалаца у граду,
потом се чула у првим основаним певачким друштвима, појавила се у
школама и коначно изашла на улицу приликом прослава у граду у извођењу војног оркестра.38
Гимназија је предњачила у музичком васпитању и образовању. На
њену иницијативу 1906. године, основана је ваљевска певачка дружина
Чика Љуба, чији хор су водили професори Гимназије и војни капелници.
Глас Ваљева, бр. 8, 21. III 1941, 3.
Димић, 1997б, 265.
38
Перишић, 1997, 272.
36
37
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Развоју музичког живота у Ваљеву допринео је војни капелник и композитор Јован Урбан. Компоновао је више музичких дела за време свог
службовања у граду на Колубари, а Ваљевци су имали привилегију да
чују њихово премијерно извођење.39 Познати музички извођачи ретко су
гостовали у граду. Изузетак од овог правила био је да су чланови опере
Народног позоришта из Загреба: Јоцо Цвијановић, Пајо Грбо и Ђорђе Васић одржали музички концерт у Гранд Хотелу дана 21. јула 1928. године.
На репертоару су била дела Биничког, Христића, Мокрањца, Мусорског,
Пучинија, Вердија и других.40
После Првог светског рата, на ширењу музичке културе у Ваљеву почињу да раде новоосновано певачко друштво Чика Љуба41 и Грађански
музички клуб. У првим послератним годинама, у раду на музичком образовању становништва, прикључују им се Радничко уметничко друштво
Абрашевић и Певачко друштво Занатлија.42 Најутицајнија личност из
међуратног периода у музичкој култури града Ваљева био је Живорад Грбић,43 професор Гимназије и руководилац Певачког друштва Чика Љуба и
Грађанског музичког клуба. Ваљевски гимназијалци су, под вођством професора Живорада Грбића, организовали успешне концерте не само у свом
граду него и на гостовању, о чему нас обавештава Политика од 20. маја
1929. године, која се осврнула на музички концерт који су Ваљевци одржали у Београду. И поред постигнутих одличних резултата на пољу музике,
музичка друштва из града Ваљева, због међусобне нетрпељивости, личне
сујете и суревњивости нису могла да се уједине у једно друштво.44
О музичком концерту певачког друштва Чика Љуба одржаном 18.
марта 1933. године у Гранд Хотелу пише лист Глас Ваљева. На програму
су била дела Мокрањца, Милојевића, Готовца, Штолцера, Жганца и Хубада, а хоровођа је био Шенка Ива.45
Ранковић, 1977, 28.
Глас Ваљева, бр. 4, 21. VII 1928, 3.
41
Глас Ваљева, бр. 20, 15. V 1932, 4; Хоровођа певачког друштва Чика Љубе у
тридесетим годинама био је Иво Шенка. Заслужан је за увођење новог правца
у друштвеној организацији хора уводећи савремену хорску технику певања са
нотним инструменталним ефектима.
42
Ранковић, 2002, 109;
43
Професор музике Живорад Грбић био је у више наврата предавач у Гимназији у Ваљеву. Најдуже се задржао као предавач у периоду од септембра 1926.
до октобра 1935. године. Био је хоровођа Занатлије, Абрашевића, Чика Љубе и
оснивач Градског музичког оркестра. Заслужан је за развој музичке културе у
граду на Колубари.
44
Трипковић, 1980, 200.
45
Глас Ваљева, бр. 10, 5. III 1933, 3.
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Почетком 1931. године у граду на Колубари основан је Хаваји бенд,
као један од првих џез састава у Србији. Први јавни наступ имао је 7. марта исте године, а најчешће је своје композиције изводио у хотелу Гранд
у Ваљеву. Први састав овог бенда чинили су: Миле Јевтић Мутап, Брана
Васић, шеф оркестра Јеленко Веселиновић, Тадија Тадић, басиста Тоша
Бранковић, Љубиша Бојић, певач и бубњар Лазар Ристовић, Момчило
Матић и Милорад Маријановић, који је свирао на бенџу. Поред поменутих инструмената бенд је свирао и на виолинама, контрабасу, саксофону,
тамбурици, труби и клавирској хармоници. Како је био популаран и одлично свирао, оркестар је често позиван на гостовања у Београд, Крагујевац, Смедеревску Паланку, Зајечар и др.46
Ликовна култура се није развијала у граду на Колубари, не зато што
Ваљевци то нису желели, него због недостатка довољно обученог стручног кадра. Једини начин да се ликовна уметност шири међу Ваљевцима
био је у оквиру Гимназије, преко наставног предмета. Изложба групе Зограф47 под вођством младог сликара Васе Поморишца одржана је 3. децембра 1933. године; својим квалитетом и изванредном посетом остала
је у сећањима грађана Ваљева. Изложбу је отворила песникиња Десанка
Максимовић.48 Групу Зограф чинили су сликари Радмила Милојковић,
Јосиф Цар, Здравко Секулић, Светолик Лукић и Васа Поморишац, вајар
Илија Коларевић и архитекта Богдан Несторовић,.49 Уметничке изложбе
су се ретко приређивале у граду, а и кад су организоване, првенствена
брига власти била је могућност избијања инцидента као на антикомунистичкој изложби из 1936. године.
Уочи Другог светског рата, покретање часова вечерњег акта утицало
је на приближавање ликовне уметности грађанима Ваљева. Организатор вечерње школе био је ваљевски вајар Владета Пиперски,50 и у групи
љубитеља уметности било је двадесет полазника. Часопис Ваљевски глас
забележио је утиске о уметничком стварању у оквиру ове вечерње школе: „Иницијатор вечерњег акта господин Владета Пиперски, отпочео је
вечерњи акт са првим основама сликарства тј. са цртежом… даде се са
Ранковић, 2002, 123, 142-144.
Димић, 1997б, 267; Групу Зограф је 1928. године основао сликар Васа Поморишац, са циљем да се супростави уметничким тенденцијама које су долазиле из
Париза, заступајући идеју да уметност треба да буде нераздвојни део друштва
настао на својој традицији.
48
Глас Ваљева, бр. 46, 12. XI 1933, 4; Димић, 1997б, 294; Претходне 1932. године,
песникиња Десанка Максимовић је одликована Орденом св. Саве I реда за свој
песнички рад.
49
Глас Ваљева, бр. 48, 26. XI 1933, 2; Ранковић, 2002, 128.
50
Ранковић, 2002, 124; Ваљевски вајар Владета Пиперски је аутор споменика на
Убу, посвећеном ратницима Тамнаве, палим у ратовима 1912-1918. године.
46
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задовољством констатовати, да је преданост за овај рад исувише интензивна, да се кроз протекле часове садашњи цртежи све више уметнички
уоквирују, добијају форму, свој ритам и да папир на ком се преноси позирајући модел, сва јаче оживљује… Чим се група у својим радовима покаже квалитативно јача и буде са лакоћом прелазила све основе цртања,
у виду је да ће група позвати у Ваљево неколицину познатих ликовних
уметника, да би излагањем својих радова дали подстрек за даљи напредак и појачали број љубитеља уметности.”51
Како је изгледао атеље младог ваљевског вајара Владета Пипeреског
остало је забележено у листу Ваљевски глас, поводом интервјуа у вези са
Међународном изложбом ликовне уметности у Паризу: „Ушли смо у једну малу скромну просторију, у којој смо г. Пиперског затекли при раду.
Утисци и запажања који се добијају при сусретима са уметницима, увек
су мање–више исти; па тако и овде; соба скромних димензија, бело кречена, препуна је вајарског материјала. У ћошковима собе нагомилани су
у извесном реду разни портрети, бронзе, торза, рељефи, на столу хрпа
цртежа, скице разних студија, мемоари проте Матеје Ненадовића. На двa
постаментa постављене су студије – веће размере. Главе Илије Бирчанина и Алексе Ненадовића… то је све оно што нам у једном уметничком
атељеу мора привлачити пажњу.”52
Удружења грађана
У периоду после Првог светског рата значајна новина у културном
животу Ваљева је била оснивање Окружног одбора за народно просвећивање. Његови задаци су били да подстиче оснивање курсева за неписмене, да одржава поучна предавања за народ и да помаже отварање народних књижница и читаоница. Предавања у Ваљеву и ваљевском крају
држали су еминентни предавачи међу којима је било и професора Универзитета из Београда. Преко Народног универзитета Окружни одбор је
основао часопис Народни учитељ, у коме су сарадници и чланови редакције били најистакнутији професори и лекари из Ваљева. Захваљујући
иницијативи Окружног одбора, у Ваљеву је основана Народна књижница и читаоница 1933. године, а прве просторије додељене су јој иницијативом Ваљевске општине у кафани Српски Краљ.53
Слична иницијатива у вези са народним просвећењем, али са мање
успеха него у Ваљеву, била је покренута у свим срезовима бивше ваљевВаљевски глас, бр. 2, 28. II 1937. стр 3.
Ваљевски глас, бр. 3, 7. III 1937. стр 3.
53
Глас Ваљева, бр. 5, 29.I 1933, 1.
51
52
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ске области. На основу годишњег извештаја Начелства среза колубарског
од 20. јануара 1936. године упућеном Краљевској банској управи Дринске
бановине у Сарајеву, види се покушај организовања државних органа да
се побољшају културно-просветне прилике у срезу. Због мањка финансијских средстава и недостатка стручњака, рад на народном просвећивању био је лоше организован. Број стручних референата из културног
миљеа, који је излазило на терен био је мали. У већини случајева, држава
је на терен, ради народног просвећивања слала, пољопривредне ветеринарске и здравствене раднике.54
У Краљевини Југославији у 1936. години према статистичком годишњаку било је 28.557 удружења, од тога је било: 2.225 националних
удружења, 1.679 соколских, 2.393 ватрогасна, 343 туристичка и планинска, 2.088 спортских, 204 научна и уметничка, 3.453 просветна, 1.225
музичких и певачких, 3.183 хумана и припомоћна, 360 здравствених,
3.128 сталешких, 3.129 земљорадничких, 1.837 привредних, 177 академских, 434 школска, 1.086 црквених, 428 дружбених и 1.285 осталих. На
простору Дринске бановине било је 1.828 удружења, од тога је било: 104
национална удружења, 121 соколско, 40 ватрогасних, 20 туристичких
и планинских, 144 спортска, 15 научних и уметничких, 264 просветна,
47 музичких и певачких, 200 хуманих и припомоћних, 26 здравствених,
118 сталешких, 159 земљорадничких, 169 привредних, 14 академских, 10
школских, 51 црквено, 16 дружбених и 210 осталих.55 Број удружења у
бановини у односу на државу кретао се од 4% до 8%, као и број удружења
у Ваљеву у односу на Дринску бановину.
У Ваљеву и на простору ваљевске области у међуратном периоду било
је активно преко 30 удружења грађана. Нека од њих, као Удружење дечје
заштите бринули су се о сиромашној деци и ратној сирочади, а у току
1919. и у првој половини 1920. године, збринули су 618 деце. Сличном
проблематиком бавило се Материнско удружење. Примали су у своје домове напуштену децу, које није било мало у ваљевској области. Са циљем
да помаже инвалиде, незбринуту децу, самохране мајке и удовице палих
ратника, основано је 1921. године Коло српских сестара.56
Поред ових удружења која су се првенствено бавила хуманитарним
радом, у ваљевској области постојала су још и удружења са сличном
делатношћу као Ваљевска женска подружина и Црвени крст. Један део
удружења иако је истицао своју неполитичност припадао је режимској
власти или опозицији. Позната ваљевска удружења грађана поред поАрхив Босне и Херцеговине, Краљевска банска управа Дринске бановине
1929-1941 (у даљем тексту АБиХ, КБУ ДБ), Поверљива архива – 586/36
55
Статистички годишњак 1936, 1937, 410.
56
Трипковић, 1980, 204.
54
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менутих била су: Ваљевска трговачка омладина, Ваљевско занатско друштво, Соколско друштво, Радничко друштво Абрашевић, Народна књижница и читаоница, Јадранска стража, Друштво пријатеља Француске,
Народна одбрана,57 Литерарно друштво Чика Љуба, Омладински клуб
интелектуалног рада Окир58 и друга друштва.
Према годишњем извештају Начелства среза ваљевског од 13. јануара 1939. године упућеном Краљевској банској управи Дринске бановине у Сарајеву, у ваљевском срезу је било 18 друштава, од којих је највећу
активност показивало Соколско друштво у Ваљеву, које је поред уобичајеног рада и приредби на крају године приредило и соколску изложбу
и соколску забаву 3. децембра 1938. године. Ово друштво је развијало своју акцију и на селу оснивајући сеоске соколске чете. Поред Соколског друштва најактивнија друштва по извештају су била: Народна
књижница и читаоница, Коло српских сестра, Абрашевић и спортски
клубови.59
Са фондом од 184 књиге и 146 часописа почела је рад Народна књижница и читаоница, да би тај број за осам година био увећан на 1.146
књига и 1.679 часописа. На годишњем нивоу број прочитаних књига износио је и до 2.000. Управни одбор је управљао Народном књижницом и
читаоницом и одлучивао о набавци књига, часописа и листова.60 Народна
књижница је била претплаћена на четири домаћа листа, Политику, Време, Правду и Загребачке новости и један страни дневни лист Prager Presse,
као и на два локална недељна листа Глас Ваљева и Отаџбину. Часописи
који су стизали у Ваљево су Јадранска стража и L’Illustration и уступљени часописи од Француско-српског клуба: Le temps, Excelsior, Journal des
débats, L’Écho de Belgrade и часопис Le monde illustré. У просторијама књижнице своје просторије су имали Окир, Клуб Пријатеља Француске61 и
Удружење студената права.62
Задаци Народне књижнице и читаонице су били и обележавање разних значајних јубилеја, организација важних предавања као и утицај на
Ранковић, 2002, 31; Основана је у Ваљеву 1908. године.
Ранковић, 2002, 100; Ранковић, 1977, 44; Формиран је у јесен 1924 године као
следбеник гимназијске групе Зрак, на иницијативу Животе Ђермановића, Момчила Митровића и Николе Ковачевића.
59
Исић, 1988/23.
60
Трипковић, 1980, 199; Ранковић, 2002, 127.
61
Ранковић, 2002, 71; Основан је 1919. године и постојао је до 1941. године,
Оснивачи су били: професори Жика Марковић и Миливоје Мандић, очни лекар
Миливоје Миленковић, адвокат Живота Ђермановић и лекар Милош Пантић.
62
Међуопштински историјски архив Ваљево, (У даљем тексту МИАВ), Народна
књижница и читаоница, кут. бр 6, фасцикла I, пр. бр 19.
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интелектуални, просветни и васпитни развој својих чланова.63 У току
1935. године у Читаоници одржана су предавања отвореног типа, која су
имала за циљ да едукују и образују слушаоце. Предавачи и наслови излагања њихових тема били су: Терић Милорад – Две Европе, Андријашевић
Душан – Тешкоће васпитања дечака и девојчица, Павловић Љубомир –
Ваљево и Ваљевци у прошлости, Долак Еде – Месарик, Дворниковић Владимир – Религиозност модерног човека и Савић Владимир – Југославија
– Бугарска.64 Поједини професори Ваљевске гимназије у току 1934−1937.
године одржали су низ предавања на теме: Љуба Ненадовић, Скоројевићи
у нашој књижевности, Школске прилике код нас пре сто година, Наши
исељеници и друге.65
Први књижар који је биран на једну годину је био професор Илија
Смиљановић, а први председник тј. управитељ је био директор Гимназије Јован Чемеркић.66 Приходи су остваривани од чланарине, прилога,
помоћи Општине и других организација. Иако је град имао преко 10.000
становника, Народна књижница је успевала да привуче мало читалаца,
годишње, од 100 до 130. У последњој години рада пред рат, народна књижница и читаоница је имала 133 члана, 2 утемељивача, 2 добротвора, 3
велика добротвора и једног почасног члана.67 На основу годишњег извештаја из 1939. године, види се да је Књижница остварила 10.216 динара прихода од редовне чланарине, помоћи од ваљевске Основне школе
Алекса Ненадовић, од продатих старих новина и од два друштва, Пријатељи Француске и Здравствено друштво Дивчибаре. Кад се од ове суме
одузму расходи за ту текућу годину добије се сума од 176 динара, тако да
се види да Књижница није остваривала никакву зараду.68
Књижница се налазила се у центру вароши, у просторијама бивше кафане Српски краљ, адаптиране за ову намену. Поменути књижни фонд
који је постојао пре рата уништен је у Другом светском рату. Поред ње,
постојале су и књижнице других друштава, Клуб Пријатеља Француске,
Омладински клуб интелектуалног рада (Окир) и друге.69
Оснивачки одбор Кола српских сестара формиран је и у Ваљеву 20.
марта 1921. године на иницијативу Даре Витaновић. На првој седници
МИАВ, Народна књижница и читаоница, кут. бр 6, фасцикла I, пр. бр 33.
МИАВ, Народна књижница и читаоница, кут. бр 6, фасцикла I, пр. бр 33.
65
Ранковић, 2013, 38.
66
Глас Ваљева, бр. 46, 12. XI 1933, 1.
67
МИАВ, Народна књижница и читаоница, кут. бр 6, фасцикла I, пр. бр 1; Број
присутних чланова Народне књижнице и читаонице на редовној годишњој
скупштини на дан 9. фебруара 1941. године био је 59, списак са њиховим именима може се наћи у наведеном фонду.
68
МИАВ, Народна књижница и читаоница, кут. бр 6, фасцикла I, пр. бр 33.
69
Лазаревић Илић, 1997/31.
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Одбора, конституисана је Управа од 36 чланова, Надзорни одбор од 3
члана, а за првог председника Управе изабрана је Анђа Јеремић. Коло
српских сестара било је и пре Првог светског рата активно у Ваљеву, где
је имало свој пододбор. Ово удружење грађана Ваљева трајаће до почетка рата 1941. године и биће веома активно у свом хуманитарном раду.
Радом свог огранка у Ваљеву руководио је Главни одбор у Београду.70
Основна обавеза чланова Кола српских сестара, поред годишње чланарине, биле су добротворне активности: израда одевних предмета,
организовање добротворних приредби, забава и прослава на којима је
оствариван приход за помоћ сиромашним, немоћним и угроженим. Број
чланица Кола српских сестара у Ваљеву се кретао од 200 до 300. Основна
делатност друштва се одвијала кроз три основна правца рада. Први правац бавио се организовањем добротворних активности и радом са подмлатком друштва. Други правац базирао се првенствено на културним
активностима, обележавајући годишњице од значаја за грађане државе.
И трећи правац рада друштва, као основна и првобитна намена његовог
постојања, био је хуманитарни рад. Активност рада Кола српских сестара одвијала се у просторијама других удружења све до 1933. године, када
је откупљена кућа у Ваљеву која је постала њихово седиште.71 На иницијативу Кола и Народне одбране,72 30. маја 1935. године, дошло је до
преноса посмртних остатака сликарке Надежде Петровић из Ваљева у
Београд где је и сахрањена два дана касније на београдском гробљу.73
Радничко културно-уметничко друштво Абрашевић имало је вишегодишње забране рада, због свог политичког ангажовања против државних
власти. Обнављањем свог рада после Првог светског рата, број чланова се
брзо увећавао. Већ у лето, друштво је имало 60 чланова што је и омогућило да се оснује мешовити хор и дилетантска (драмска) секција. Чланови
Абрашевића су се окупљали у кафани Македонија, где су суботом увече
приређиване вечеринке на којима је хор певао своје песме, а дилетантска
секција изводила позоришна дела. Прославе Првог маја биле су прилика
за Абрашевић да се, на парадама које су организовали, покаже у правом
светлу пред грађанима Ваљева. Почетком 1932. године после вишегодишње забране, друштво Абрашевић је обновило свој рад. Седиште му је
било у кафани Булевар, где су већ постојале просторије радничке синдикалне организације.74 Иницијативу за обнову рада Абрашевића, 1932.
године, дали су ваљевски комунисти који су и руководили друштвом.
Мадић, 1992/26-27.
Исто.
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Почетком 1938. године ЈУГОРАС је, уз помоћ полиције успео да избаци
Абрашевић из радничког дома који се налазио у кафани Булевар, тако да
је Друштво било приморано да своје седиште премести у кафану Куманово, а затим у Бирчанинову улицу где ће остати до забране у децембру
1940. године. Радничко културно-уметничко друштво Абрашевић неће
више обновити свој рад до краја Другог светског рата. Највећу активност
у ваљевском крају, Абрашевић је остварио у току 1934. године.75
Соколско друштво
Половином XIX века у Европи постаје популарно а и здраво бавити
се неком физичком активношћу, па је врло брзо организовано бављење
гимнастиком нашло своју примену у школама. У Србији је влада имала
слуха за ову нову врсту активности, те је сходно томе, већ 1863. године
Министарство просвете и црквених дела донело Закон о устројству гимназија по коме је гимнастика постала обавезан школски предмет.
У Ваљеву, у новооснованој Гимназији 1870. године, један од предмета
била је гимнастика, коју је предавао потпоручник Коста Укропина, официр из Штаба Ваљевске народне војске. После 20 година редовног одржавања часова из телесног вежбања у школама, због уштеде државног
буџета 1890. године, законом је укинут предмет телесно и војно вежбање
у основним школама и гимназијама.76
Соколски покрет, намењен превасходно за неговање вежби тела –
гимнастику, настао је у Прагу 1862. године, проширивши се на поједине
европске земље. Београдско гимнастичарско друштво које је формирано
1857. године, свом имену је додало реч Соко 1892. године, тако да се та
година обележава као година оснивања Соколског друштва у Србији.
Захваљујући учешћу неколико официра из Ваљева на Првом свесловенском и соколском слету 1901. године у Прагу, у граду на извору Колубаре долази до обнављања часова војног вежбања и гимнастике. Последица тог интересовања је оснивање Ваљевског витешко-гимнастичког
друштва Душан Силни, 1906. године.77 Првих година Друштво је имало
око хиљаду чланова, тако да је у њега био учлањен сваки седми становник Ваљева. У години оснивања Друштво је организовало пешачке трке
које су истовремено биле прве трке те врсте у Србији, а први јавни час
је организовало на Преображење 1907. године. Ваљевско витешко-гимЈовановић, 1983/18
Трипковић, 1996, 223.
77
Перишић, 1997, 279; Ранковић, 2002, 27; Тадашњи командант 17. пука у Ваљеву
потпуковник Драгутин Димитријевић Апис био је и први старешина друштва
Душан Силни.
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настичко друштво Душан Силни променило је име у Ваљевско соколско
друштво Душан Силни 1908. године. За време Првог светског рата био је
прекинут рад Друштва због окупације државе.78
После Великог рата у јуну 1920. године у Ваљеву је обновљен рад Соколског друштва Душан Силни, под председништвом Владе Војиновића,
директора Гимназије и Јосифа Прикелмајера, локалног апотекара. Ваљевско соколско друштво Душан Силни поново је променило име 1921.
године у Соколско друштво Ваљево. Друштво више неће мењати име, али
ће у години завођења диктатуре променити свој карактер.
Законом из 1929. године, Југословенски соколски савез је постао Савез сокола Краљевине Југославије са династичко-монархистичким и полувојним карактером. Промењени су услови пријема чланова, чекало се
по годину дана на полагање соколског завета. Упис је вршен по препоруци, сваки члан Друштва је имао право да служи војску три месеца мање
од осталог становништва, а имали су права и на друге повластице. Поред
чланарине, Соколско друштво је добијало приходе и од Општине, Банске
управе, Министарства војске и морнарице и других.79
Као један од носилаца идеологије југословенског национализма, Соко
Краљевине Југославије је, од доласка на власт Милана Стојадиновића,
почео да губи привилегован положај. Идејни творац прогона југословенских националиста и њихових организација био је Антун Корошец. Соколском друштву су смањене материјалне донације, отпочео је притисак
на чланство и уведене су административне забране за његово ширење.80
Први окружни слет Сокола одржан је у Ваљеву 12. јуна 1932. године на
коме је учествовало мало мање од хиљаду вежбача из Београда, Шапца,
Аранђеловца, Обреновца, Лајковца, Лазаревца, Љига, Горњег Милановца
и Ваљева.81 Истих година, у селима се стварају Соколске сеоске чете, а она
коју је водио учитељ Михаило Петровић Мингеј у Поћути била је најбројнија. На основу класификације из 1933. године, Соколско друштво
Ваљево сврстано је у другу групу друштава Жупе Београд.82
Друштво је основало читаоницу са око 200 књига, набављен је нов
модеран разбој за вежбање, и основана Дечја соколска академија 1933.
године. При друштву је радила и позоришна секција коју су водиле професорке Катарина Храњец, Мира Коплић и Сати Пајевић – Сошић, учитељица Милојка Ивковић и чиновница Оливера Јелић.83 Соколана – дом
Трипковић, 1996, 277.
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Соколског друштва Ваљево, адаптирана бивша жандармеријска штала,
добијена је од Општине у мају 1935. године. Уочи прославе тридесет година од оснивања Соколског друштва Ваљево, Градско поглаварство се
огласило објавом од 6. јуна 1936. године: „У недељу 7. маја овог месеца
Соколско Друштво у Ваљеву прославиће тридесетогодишњицу свога постојања… потребно је да тога дана у дочеку као и у прослави учествују
сви грађани… сви тротоари и домови испред кућа морају бити најбрижљивије почишћени… своје домове окитити заставама и цвећем.”84
Тридесетогодишњица од оснивања Сокола обележена је у Ваљеву
свечаном поворком, слетом и штампањем два броја Соколских поклича
и Споменице о тридесетогодишњем раду Соколског друштва Ваљево,
1906–1936. Поводом прославе тридесетогодишњице снимљен је филм о
овој соколској свечаности.85 Због одлуке Краља Петра II да се прихвати
кумства соколској застави у Ваљеву, Соколски поклич је написао: „Морална награда за пожртвовани рад овог друштва јесте високо одликовање које је дошло са највишег места, од првог Сокола – одлука нашег младог и љубљеног Краља Петра II да се прими кумству наше заставе. Ово
величанствено одликовање нашег друштва, велика је морална награда за
соколске раднике.”86
У периоду од 1935. до 1937. године, старешина Сокола је био артиљеријски пуковник Љубо Новаковић, али је истовремено био и председник Стрељачке дружине Илија Бирчанин и Кола јахача Кнез Михаило.
За време мандата пуковника Новаковића, основан је позоришни одсек
Соколског друштва Ваљево, који је имао своју прву премијеру 14. марта
1937. године, са задатком уздизања моралне и националне свести локалне средине.87
Савез Сокола Краљевине Југославије у 1935. години имао је 25 жупа,
877 друштава, 1.429 чета. Број чланова је био 23.951, чланица 144.765,
омладине 128.886, што је укупно било 297.602. Соколских домова је било
211, вежбаоница 1.588, летњих вежбаоница 1.581, јавних наступа 4.612 и
осталих приредаба 4.336.88
Соколска жупа Београд, коју су чинила друштва из Београда и околине, дела Срема, Баната, Мачве, Колубаре, Кечера и Шумадије до Опленца, имала је пред рат око 25.000 чланова. Службени орган соколске жупе
Београд био је Око соколово.89 Соколско друштво Ваљево је 1938. године
МИАВ, Општина града Ваљева 1879–1944. кут. бр. 182, фасцикла II, пр. бр. 410.
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имало 581 члана и 230 чланица, нараштајаца и нараштајки 163 и 107 деце.
Велики број чланова Сокола чинили су ваљевски гимназијалци, који су
једини у међуратном периоду од свих ваљевских школа имали гимнастику као обавезан наставни предмет.90
Уочи рата, у Соколском друштву биле су уобичајене свађе и расправе
у вези са расподелом добијених финансијских средстава као и са проблемима дисциплине. Професор Никола Храњец искључен је из Друштва
јер је био оптужен за клевету, против Друштва, за диктаторско понашање
унутар Друштва и да је радио аљкаво, саботирајући рад Друштва Сокола. Главна замерка на рад Храњеца је била објављивање чланка под именом Патент ваљевских комуниста, објављен у листу Балкан 30. октобра
1937. године, због чега је и првенствено покренут дисциплински поступак против њега, који се окончао његовим избацивањем из Соколског
друштва Ваљево. Старешина удружења је молио у писму, од 15. јануара
1938. године министра просвете, да професора Николу Храњеца, бившег
уредника часописа Соколски поклич, гласила Соколског друштва Ваљево,
премести из Ваљева у неки други град.91 У допису Старешинству Соколског друштва Ваљева од 20. марта 1938. године на површину је изашао
лични сукоб између начелника Друштва Васе Боришева и члана Управе
Драгутина Рогића у вези са међусобним личним оптужбама, око нерада и
око присвајања финансија. Рогић је оптуживао Боришева да прима плату
од 300 динара а да није адекватно ангажован у раду друштва, док се контра оптужба односила на злонамерност и лењост, па је овај сукоб била
приморана да решава централа. 92
При Соколском друштву Ваљево постојала су три фонда. Први је
био Социјални фонд витешког краља Александра I ујединитеља чији је
основни циљ био помагање сиромашних и социјално слабих категорија
друштва. Привремени фонд за непокретно имање је други фонд, чији је
задатак био да се створи новчана резерва за потребе Друштва. И последњи фонд је био Фонд Зорке и Светозара Гођевца за помагање сиромашним ученицима.
Последња Скупштина Соколског друштва Ваљево одржана је у фебруару 1941. године, на којој је старешина постао пуковник Лојзе Кумер. Завршетком Другог светског рата није дозвољена обнова рада Сокола, тако
да је уместо њих основан Гимнастички савез 1948. године.
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Summary
In the first half of 20th century, cultural life in Valjevo was not so developed. As
there were no professional cultural associations, the overall cultural scene was based
on guest appearances of theaters, then cinema, amateur music and theatre societies.
The main event in culture in between two World Wars was the founding of Local Committee for people’s education. The National University as well as National library were
directly involved in creation of this Commitee. Being that town of Valjevo was part
of Drina province from 1929, newspapers published in period from dictatorship to
Second World War elaborated mostly on political situations and oppinions of Sarajevo,
with not so much space dedicated to cultural life of Valjevo. The most notable newspaper names were: Glas Valjevo (Voice of Valjevo), Naša reč (Our Word), Sokolski poklič
(The voice of Sokol movement), Valjevski glas (Valjevo`s voice).
Publishing was very modest, due to high prices of books. Books were not available to everyone, although the town had five bookstores. Townspeople, in most cases, could not afford to buy a book. The cheapest form of entertainment were cinema
shows, which in return resulted that from 1910, when first cinema was opened, four
more opened in Valjevo by the beginning of Second World Wat. The guest appearances
of theater troops, regardless if those were professional or amateur shows, somehow
seemed to underestimate Valjevo`s audience. Based on the local newspaper reviews of
the plays, it was clear that townspeople were not so pleased with repertoire, nor they
thought that the quality of performances was on some high level. Most responsible for
the development of musical culture in Valjevo were primarily: Živorad Grbić, professor of Gymnasium in Valjevo, Ivo Šenka choirmaster of Choral Society “Čika Ljuba”
and Jovan Urban, a military bandmaster and composer, and for the development of
artistic culture worth mentioning is Valjevo sculptor Vladeta Piperski. The most significant and most numerous civic associations in Valjevo were: Sokol Movement, the
National Library and Reading Room with “Okvir”, Circle of Serbian Sisters and folk
ensemble Abrašević. These associations, as well as many other which were located in
Valjevo were directly or in large percentage influenced by government institutions or
were under influence of opposition or forbidden parties, which only means one thing
– at that time, Valjevoş cultural life, as well as cultural life in other parts of country was
directly controlled by political opportunities.
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Снежана Радић

Међуопштински историјски архив Ваљево

ТРАДИЦИЈА И ПОЛИТИКА
Веронаука, прославе и обележавање верских празника
у ваљевском крају после Другог светског рата
Апстракт: У раду се, на примеру Ваљева и Ваљевског округа, а на основу
архивских извора, анализира успостављање новог система вредности у Србији
после Другог светског рата и нагли прекид веза нове власти са традицијом. По
себна пажња посвећена је организацији верске наставе у школама, у однос у на
Устав из 1946. године, од када обележавање верских празника, попут Божића и
дана св. Саве, у великој мери постаје скромније, да би у 1948. години било у пот
пуности угашено.
Кључне речи: Држава, традиција, Други светски рат, Ваљевски округ, школа,
црква, веронаука, верски празници, Божић, св. Сава, обележавање, прославља
ње, Устав ФНРЈ из 1946.
TRADITION AND POLITICS
Religious celebrations and religious holidays in Valjevo region
after Second World War
Abstract: The paper elaborates on new system of values and the sudden abandoning of tradition and religion in the town of Valjevo, Valjevo region and Serbia after Second World War. The paper is based of archive data. Special attention is paid to religious
education in schools in the period prior to adoption of Constitution of the FPRY in
1946 and after, when occasions like Christmas and St. Sava – saint patriot of schools,
were celebrated in schools, but gradually got replaced with some other programs and
finally terminated in 1948.
Key words: government, tradition, Second World War, Valjevo region, school,
church, religious education, religious holidays, Christmas, St. Sava, celebration, Constitution of FPRY from 1946

Увод
Вера и верски празници дуго и дубоко су укорењени у бићу српског
народа. Срби припадају православној вероисповести. Српска православ
на црква стекла је самосталност 1219. године1 и имала је значајну улогу у
1
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живот у појединаца и српске државе. Пратила их је у свим недаћама. Од
памтивека, за Србе су, као и за остале хришћане, Божић и Ускрс, највећи
празници. Крсна слава се прославља у оквиру породице и представља
највећи породични верски празник. Осим ових празника, за све што је
било радосно и тужно у живот у појединца и породице (венчања, крште
ња и опела), одвијало се у цркви и у прис уству свештеника. Оно што је
за породицу била слава, то је за школе била школска слава – Свети Сава.
Успостављањем новог друштвено-економског, а пре свега новог дру
штвено-политичког система у Југославији, после Другог светског рата
1944/1945. године, у целости се мења однос нових власти према вери.
Један од битних предуслова за напредовање, у било којој области рада,
била је припадност комунистичком покрет у. Комунизам, заснован на
материјализму, подразумевао је атеизам и нови систем вредности. Тре
бало је да прође скоро две године, да држава те ставове и прогласи оба
везујућим, јавно обнародује и утемељи у Уставу из 1946. Прве године, по
ослобођењу све се одвијало по старом. Божић, као и остали верски пра
зници, прослављени су, онако како то доликује после четворогодишњег
рата – свечано. Већ наредне, 1946, било је мање свечано. Веронаука је
била у наставном програму школа, а Савиндан као школска слава, про
слављан је још увек у свим школама Ваљевског округа.
Ступањем на снагу Устава ФНРЈ, 1. фебруара 1946,2 у глави В (Права
и дужности грађана) чланом 25. “Грађанима је зајемчена слобода савести
и слобода вероисповести”. У другом ставу, истог члана, пише “Црква је
одвојена од државе”. Наредни, члан 26, који се односи на брак и породи
цу, пропис ује да је пуноважан брак закључен пред надлежним државним
органима. Омогућено је, да грађани после закључења брака могу извр
шити и венчање по верским обредима. Такође, истим чланом прописано
је да су евиденције рођених, венчаних и умрлих у надлежности државе.
У првој половини 1946, ступила су на снагу два закона: Основни закон
о браку и Закон о државним матичним књигама.3 Овим прописима регу
лисани су поступци при рођењу, венчању и смртном случају, у односу на
државну власт. До тада, за све крштене (рођене), венчане и умрле, тзв. цр
квене матичне књиге водили свештеници при парохијским храмовима. И
за време трајања Другог светског рата новоформирани народноослободи
лачки одбори су, независно од црквених, установљавали своје евиденције
исте намене. Ова пракса је настављена и по завршетку рата при месним
народним одборима и трајала до доношења поменутих закона. Према за
конима, као кривично дело сматрано је, нпр. склапање брака према вер
2
3

Устав ФНРЈ, Сл. лист ФНРЈ бр. 10, од 1. фебруара 1946.
Сл. лист ФНРЈ бр. 29, од 9. априла 1946.
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ском обреду, пре него што је склопљен брак пред надлежним државним
органом. То је важило за све обреде. У том смислу упозорени су органи
државних власти, од стране Министарства унутрашњих послова, да наре
де свештеницима да у своје евиденције не уносе податке о рођенима, вен
чаним и умрлим док не добију потврде од матичних служби.4
Овим одредбама, нове власти не само да су извршиле одвајање цркве
од државе, већ су уствари извршиле “забрану” традиције. Једноставно,
све што је припадало вери забрањено је. У целости је измењен систем
вредности. У новим условима, било је веома тешко искреним верницима
а и цркви, као инстит уцији. Верници су са зебњом и страхом одлазили на
богослужења и многи су престали да је посећују. Цркви је била суочена са
читавим низом проблема, како због обављања своје основне делатности
(пропагирање вере и окупљање верника), тако и због финансирања, јер
се она се увек издржавала од сопствених прихода са својих економија и
из добровољних прилога. По Закону о аграрној реформи и колонизацији5
имања су јој, изузев минимума, одуз ета. Мере нових државних власти,
после спровођења аграрне реформе 1945, нису заобишле ни цркве и мана
стире ваљевског краја, којима је одуз ето око 1.000 хектара.6
***
Број становника у првим месецима по ослобођењу у Ваљеву и околи
ни кретао се од 10.000 до 12.000 становника, јер је било доста повратника
из рата (демобилисаних лица) и заробљеништва. Затим, кроз град су, још
увек, пролазиле партизанске јединице и задржавале се по пар дана. Зато
је немогуће утврдити тачан број становника.
Социјално-економско стање у граду и околини било је изразито те
шко.7 Предузимане су акције широких размера у збрињавању војске, ра
њеника и избеглица путем прикупљања добровољних прилога, у нат ури.
Додељивана је новчана помоћ, према социјалном законодавству одређе
ним категоријама становништва (припадници ЈА, чланови њихових по
родица, деца и труднице и поједине категорије ратнике). Образоване су
народне кухиње. Оно што је општа карактеристика овог периода, одно
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), фонд:
А.1.5.15. Окружни народни одбор Ваљево – Ваљево (у даљем тексту: ОНО Ва
љево), 1944-1947, Председништво ОНО, Распис Министарства унутрашњих по
слова о обављању верских обреда при рођењима, венчањима и смрти, дел. бр.
9270, од 26. фебруара 1947, кут. инв. бр. 7
5
Закон о аграрној реформи и колонизацији, Сл. лист ДФЈ бр. 64, од 28. августа
1945.
6
Радић, 2006, 104-137.
7
Радић, 1988, 118-119.
4
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сно оно што је преовладавало, и поред свеопште немаштине и незадо
вољства појединаца, била је радост због освојене слободе. То је био један
од разлога, што је прослава највећег хришћанског празника, Божића, у
Ваљеву припремљена темељно, али не од стране нове цивилне власти,
већ од војне власти. Мислило се о сваком детаљу, ко и како ће да обезбе
ди бадњак, како ће се набавити и шта ће се припремити за закуску „дру
говима војницима“, али уз обавезно истицање симбола народноослобо
дилачког покрета и народноослободилачке војске. Црква и свештеници
у организацији Бадњег дана се не помињу. Командант места Ваљево Ј.
Радовановић издао је наредбу, 5. јануара 1945. године,8 која је службено
“саопштена” представницима војних и цивилних власти. Наредба је ви
шеструко значајна. Из ње сазнајемо које су војне јединице биле стацио
ниране у Ваљеву, који су органи власти формирани, не само у Ваљеву већ
и на нивоу округа, које су установе и фабрике имале значај, да су бадња
ци били велики јер су за њихово “ношење” морала да се обезбеде кола, и
много тога другог. Најсликовитије, опис прославе даће препис наредбе:
„I
За прославу и доношење бадњака по народним обичајима на дан 6.
јануар а 1945. године
НАРЕЂУЈЕМ
1. За команданта Бадњака одређујем поручника Ашанин Радивоја, ко
манданта тешког дивизиона 3. артиљериске бригаде.
2. Ред и спровод поворке за доношење бадњака биће по следећем:
а) Војна област Западне Србије,
б) Команда Ваљевског Подручја,
в) Команда места Ваљево
г) 2. артиљериска бригада
д) 3. артиљериска бригада
ђ) 1. батаљон за заштиту народа
е) Ваљевски партизански батаљон
ж) Допунска команда Ваљево
з) Раднички батаљон
и) Руска војна болница
ј) Болнички центар Бр. 3
к) Централни логор
На распоред доношења бадњака за остале установе у Ваљеву, биће по
следећем:
а) Окружни народно-ослободилачки одбор
МИАВ, ОНО Ваљево, 1944-1947, Председништво ОНО, Наредба команданта
места Ваљево бр. 1, од 5. јануар
 а 1945, В, сл., кут. инв. бр. 1

8
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б) Срески народно-ослободилачки одбор
в) Градски народно-ослободилачки одбор
г) Фабрика “Вистад”, и остале установе
II
Приликом ове свечаности има владати савршен ред. Команданти и
командири јединица одредиће потребан број другова војника за доноше
ње бадњака, а јединице које немају кола, позајмиће кола од јединица које
то имају на располагању, а ове им морају изаћи у сусрет. Сва кола имају
бити са коњском запрегом. Кола да буду искићена разним украсима по на
родним обичајима.
Поворка бадњака креће у 13 часова са пијаце код Хипотекарне банке
по напред одређеном реду.
Сечење бадњака извршиће се споразумно са градским народно-ослобо
дилачким одбором на Пећини код игралишта Спортског клуба „ТРГО
ВАЧК(И)“.
Повратак са бадњака биће у истом распореду, као и за одлазак о чему
ће строго водити рачуна Командант бадњака.
При доласку бадњака до Окружног Народно-ослободилачког одбора по
ворка ће се заус тавити, где ће бити бадњак предат Председнику народ
но-ослободилачког одбора у Ваљеву, а потом цела поворка ће се зауста
вити пред командом места, где ће Командант бадњака предати бадњак
потписатом, а потом друговима војницима поделиће се закуска у двори
шту Команде места, који су учествовали на доношењу бадњака.
Командант команде места водиће рачуна и издавати из магацина 100
литара ракије шљивовице и 35 килограма шећера, за кување исте. Око
припремања овога одредити једно способно лице из интендатуре Коман
де места, које ће уједно постарати да се набави казан изузети горе наве
дену ракију и шећер, као и да све буде на време припремљено.
Јабуке и ораје, уколико могу да се набаве у Ваљеву, Интендантура ће
ставити на расположење потребну суму новца из благајне Команде ме
ста и одредити лице које ће то набавити уз прописан рачун и поделити
друговима војницима који учествују у поворци за Бадњак. Суве шљиве из
дати из магацина.
Командант бадњака постараће се да се обезбеди Бадњак за Коман
данта Војне области Западне Србије, Команданта Ваљевског Подручја
и Команданта места. За предају бадњака напред наведеним Командан
тима. Командант бадњака одредиће 3 војника, који ће предати бадњак
наведеним Командантима.
Повратак бадњака има бити тачно испред Команде места у 16 часо
ва, до кога времена има бити припремљена ракија и закуска, иста поде
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лити, а потом ће свака јединица носити бадњак у своју Команду у најве
ћем реду.
Артиљериске јединице у Ваљеву у колико имају коња на расположењу
могу ставити осталим јединицама на услугу ради учествовања на про
слави.
Командир партизанске чете при команди места организоваће доно
шење бадњака за Команду места, а за кола обратиће се Саобраћајном
официру ове команде.
Дочек бадњака код осталих јединица регулисаће Команданти односно
командири дотичних јединица.
Лица која на прослави учествују јахањем на коњима не смеју јахати
галопом и без реда, те како се не би десио несретан случај.
СМРТ ФАШИЗМУ – СЛОБОДА НАРОДУ
ПОЛИТИЧКИ КОМАНДИР
КАПЕТАН,
Дудић Радомир
КОМАНДАНТ МЕСТА
МАЈОР
Ј. Радовановић”
Вера и верска настава
После Другог светског рата у школама је одржавана верска настава и
веронаука је, као предмет, била у програму рада школа, али са измењеним стат усом.
У Ваљеву и свих пет срезова Ваљевског округа (Ваљевском, Подгор
ском, Колубарском, Тамнавском и Посавском), 1945. године радиле су
123 основне школе са 18.948 ученика9. Једна четвртина основних школа
(39), почела је са радом у 19. веку, међу којима су најстарије у Обреновцу
(1824), Радљеву – школа “Пљаштаница” (1835) и у Бранковини (1836).10
Такође, у округу је постојало пет средњих школа – гимназија и 11 жен
ских занатских и стручних продужних школа. Школе су радиле у отежа
ним условима, а разлога је било више: или су школске зграде биле заузете
од стране војске, или нис у имале својих зграда; био је уништен школ
ски намештај и учила; радило се на изради новог наставног програма и
стручном оспособљавању наставног кадра (по хитном поступку одржа
Исто, исто – Одељење за просвет у, Подаци о броју школа и ученика у септембру
1945, III V, кут. инв. бр. 6
10
Исто, исто – Одељење за просвет у, Статистички лист за основне школе Ваљев
ског округа, од 1. децембра 1945, II В, дел. бр. 2505, кут. инв. бр. 5
9
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вани су курсеви за руски језик и историју). Поред тешких услова за рад,
највећи проблем је био наставни план и програм. Према одлуци Повере
ништва за просвет у почетком 1945. био је на снази предратни наставни
план са изменама – укинути су предмети: веронаук а, немачки и итали
јански језик, уведен је руски језик у све разреде, а из опште и националне
историје “предаваће се најзначајнији моменти из народноослободилачке
борбе”,11 док се није добио скраћени програм.
Због потребе једнообразности верске наставе у свим федералним је
диницама, још у фебруару 1945. године, Национални комитет ослобође
ња Југославије (НКОЈ) доставио је распис – директиву по којем је веро
наук а постаје факултативни предмет и да остаје у програму рада школа,
док другачије не буде решено; да наставу могу изводити само они вероу
читељи који су имали исправно држање за време народноослободилач
ке борбе; да вероучитеље – предаваче предлаже црквена власт, а рад до
звољавају надлежне народне власти; да верска настава није обавезна за
ученике чији родитељи не желе да им се деца васпитавају у религиозном
духу, па зато веронаука за оне који то желе мора бити на крају по распо
реду часова.12
Већ почетком 1945. године Просветно одељење ОНО Ваљево упутило
је распис свим школама у округу (основним и средњим) “да верска на
става није више део наставног програма у државним школама”.13 Убрзо
је уследило додатно објашњење одлуке о веронауци као факултативном
предмет у упућено од Повереништва просвете, априла 1945.14 Приликом
уписа ученика, у последњој рубрици уписнице, требало је назначити да
ли ученик жели да похађа наставу веронаук е. Просветни одсеци и школ
ске власти биле су дужне да омогуће предавања веронаук е, тако што ће
ставити на располагање школске просторије. У акт у је наведено и да
“подносе материјалне издатке за дрва и сл.”, али није јасно прецизира
но коме, да ли просветним одсецима или родитељима чија деца похађају
наставу веронаук е. Вероуч
 итељи су били “на државној каси”, односно на
платном списку школе у којој су предавали. Просветни одсеци су били
дужни, да омогуће вршење верске наставе и у селима где нема свеште
ника. Почетком септембра стигла је наредба Министарства просвете „да
управитељи основних школа и директори гимназија будно пазе како се
врши пријављивање ученика за похађање часова веронаук е, тако и само
Исто, исто – Одељење за просвет у, Одлука Повереништва за просвет у, од 12.
јануар
 а 1945, II В, дел. бр. 92, кут. инв. бр. 2, видети: Радић, 1996, 202-207.
12
МИАВ, фонд ОНО Ваљево – Одељење за просвет у, Распис – директива НКОЈ,
II В, дел. бр. 284, од 23. фебруара 1945, кут. инв. бр. 2
13
Исто, исто, II В, дел. бр. 75, кут. инв. бр. 2
14
Исто, исто, II В, дел. бр. 671, од 7. априла 1945, кут. инв. бр. 3
11
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извођење наставе врши у свему правилно, у духу одлука и расписа овог
министарства“, а нарочито, већ поменутог из априла. Просветне власти
су посебно упозорене да ни на који начин не смеју спречавати ученике да
одлазе у цркву на богослужење “јер сви грађани наше земље имају слобо
ду вероисповести”.15
У програму наставе Ваљевске гимназије за шк. 1941/1942, од I до VIII
разреда био је предмет веронауке.16 За предавања коришћени су следећи
уџбеници: Историја старог завета (Рад. Доброта), Историја новог завета
(Влад. Дакић), Православни хришћански катихизис (Влад. Дакић), Наука
о богослужењу (Ж. Маринковић и Ј. Игумановић), Историја хришћан
ске цркве (др Драгомир Марић), Историја српске православне цркве (Ј.
Игумановић и Д. Петровић), Основно богословље (др Јустин Поповић и
Хаџи-Арсић), и Православно морално богословље (Сава Тодоровић). Ве
ронаук а је предавана током целог рата, са мањим изменама. Тако је у VIII
разреду коришћен уџбеник: Православна хришћанска етика (П. Протић
у преради Рад. Доброте и Д. Димитријевића). Вероватно је део уџбеника
коришћен и програму веронаук е у основним школама.
У јануару 1945, у Ваљевском срезу и граду Ваљево радила су два ве
роучитеља Ранисав Гавриловић, са завршеном богословско-учитељском
школом и Драгољуб Михајловић, који је завршио богословију.17
Сва питања и радње, у вези вере, биле су строго контролисане и шко
ле нис у могле ништа да ураде без одобрења надлежног министарства. Та
ко је, 1945. уочи најрадоснијег пролећног дечјег празника, Врбице, стигао
је телеграм од Министарства просвете да “с обзиром на тешке прилике
које су ратом настале многи људи, ђачки родитељи неће бити у могућно
сти да на овај дан деци причине задовољства и радости које би као роди
тељи желели” па се зато школама предлаже припрема пригодних програ
ма, а сви биос копи, у местима где постоје, прикажу бесплатне представе.
Поступајући по томе, Просветно одељење у Ваљеву је одлучило да тога
дана у ваљевским школама не буде наставе, већ да се у сали Дома култ уре
одрже два предавања.18
Иако су тадашње власти биле јасне по питању вере и одржавања вер
ске наставе забележени су, у појединим федералним јединицама, разне
врсте притиска на свештена лица. Зато је Министарство просвете ДФЈ
Исто, исто, II В, дел. бр. 1983, од 10. септембра 1945, кут. инв. бр. 4
Исто, фонд: А.4.1.119. Ваљевска гимназија – Ваљево (1870- ), 1870-1974, Изве
штај о раду школе за шк. 1941/1942, кут. инв. бр. 127
17
Исто, фонд ОНО Ваљево – Одељење за просвет у, Извештај о раду школа у Ва
љевском срезу, II В, б, дел. бр. 71, од 10. јануара 1945, кут. инв. бр. 6
18
Исто, фонд: ОНО Ваљево – Одељење за просвет у, II В, дел. бр. 810, од 25. апри
ла 1945, кут. инв. бр. 3
15
16
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дало упутство – наредбу19, како се на почетку акта наводи „сходно декла
рацији Владе ДФЈ о слободи вере“, да се избегну разне неправилности,
као нпр. што је тражено од свешених лица да се “расчине”, односно рас
попе; затим спречавање појединих свештених лица да држе предавања из
веронаук е, иако су добила уредна одобрења. Такође, сазнајемо да су има
ла право да држе предавања и из осталих предмета, ако имају потребне
квалификације и ако имају одобрење од просветне власти.
До битних промена долази после доношења Устава 1946, где у послед
њем ставу чл. 38. пише: “Школа је одвојена од цркве”. У складу са тим, а
“ради знања и управљања” Министарство просвете доставило је, у првој
половини 1946. године, Председништву ОНО Ваљево, решење Председ
ништва владе НР Србије бр. 814, од 14. марта 1946.20 са читавим низом
промена по питању одржавања наставе из веронауке. У акт у се наводи да
је Председништво владе НР Србије, на предлог Министарства просвете
НР Србије, 14. марта 1946, решило следеће:
“1. Да се одобри одржавање предмете веронауке ван редовног школског
програма и у ван школско време у школским зградама,
2. Да Министарство и верски органи контролишу употребу уџбеника
и саму наставу,
3. Да се у школским сведочанствима – документима не уноси веро
наук а као предмет, нити врши оцењивање ученика од стране школских
власти по предмету веронаук е,
4. Да се вероучитељи, почев од 1. маја 1946. год. не уносе у платне спи
скове Министарства просвете. Њихов службенички однос регулисаће се
по постојећим законима.“
Био је то нагли „заокрет у лево“. Дуга традиција у одржавању вер
ске наставе, обележавању и прослављању верских празника, која је траја
ла безмало 115 година, прекинута је.
Ову тврдњу поткрепљује низ докумената. Тако је, априла 1946. го
дине, Министарство послало распис по којем се тражи извештај о „слу
чајевима“, односно о учитељима и наставницима школа који су водили
ученике на колективно причешће. Констат ује се да је овакав поступак
„неумесан“ и да су учитељи не придржавају „одредбе чл. 38. Устава“. Из
извештаја се види да је у Ваљевском округу забележен само један „случај“.
Наиме, учитељица ОШ у Бабајићу (Срез колубарски) водила је ученике
на колективно причешће.21 Почеле су да стижу наредбе по којима се вероучитељи „скидају“ саа платног списка школа, па је тако стигла наредба
Исто, исто, II В, дел. бр. 1490, од 22. јула 1945, кут. инв. бр. 3
Исто, исто, II В, без дел. броја, од 30. марта 1946, кут. инв. бр. 11
21
Исто, исто, II В, дел. бр. 717, од 25. априла 1946, кут. инв. бр. 10
19
20
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СНО Обреновац да се вероучитељ Борисав Стаменић, при школи у Обреновцу, не уводи у платни списак, већ „препусти срквеној управи“. 22
По захтеву Министарства просвете, а у вези овлашћења датог окружним одборима на територији Србије да сами решавају питања декрета
(решења) о постављењу вероучитеља по школама и одобравања наставе
ван редовног школског програма у ваншколско време, као контроли уџбеника за верску наставу, јер је тражено „на пример 70 декрета православног епископа Епархије жичке, с молбом да се надлежним путем препоручи
школским управама да вероучитеље не ометају у извођењу религијске наставе...“. Препорука је Министарства је да се обрати пажња да сваки вероучитељ има бирачко право. По том акту Персонално одељење је, почетком
1947. године, доставило Министарству просвете Извештај о настави веронауке у школама и списак вероучитеља у Ваљевском округу.23
У граду Ваљеву веронаука се предаје у Основној школи, вероучитељи
су Ранисав Гавриловић, богослов и Драгољуб Михаиловић, богослов и
како је наведено „обојица имају бирачко право“.
Срез ваљевски – веронаука се не предаје ни у једној школи.
Срез колубарски – веронаука се предаје у само у Гимназији у Мионици, а наставу држи Богосав Петрић, тамошњи свештеник који „долази с
времена на време“, као предавач нема квалификације „сем што предаје на
верски поповски начин“.
Срез подгорски – веронаука се предаје у Осечини, предавач је Богосав
Ковачевић, свештеник, а у Суводању Лукијан Бирчанин. „Обојица имају
право гласа.
У Тамнавском срезу се не предаје веронаука.
Срез посавски – настава веронауке одржава се у Основној школи у
Обреновцу и предавачи су Антонић Сретен, свештеник – намесник и
Симеон Божић, свештеник; у Основној школи за Пироман и Трстеницу
наставу веронауке држи Младен Станисављевић, свештеник из Пиромана. Наведено је да сва тројица имају бирачко право, да су прва двојица
имала „исправно држање“ док за Младена Станисављевића пише: „За
време окупације био је секретар у Равногорском одбору ДМ и на тој дужности се залагао и одржавао зборове на којима је говорио у корист организације ДМ. После ослобођења заузео је пасиван непријатељски став
према НОП-у. Има бирачко право. Као наставник веронауке изгледа да је
штетан, али пошто досада није било довољне контроле, то нема довољно
податаака о његовој делатности.“
Исто, фонд ОНО Ваљево – Персонално одељење, Наредба, дел. бр. 421/1946,
кут. инв. бр. 4
23
Исто, исто, Извештај, дел. бр. 69, од 11. јануара 1947, кут. инв. бр. 7
22
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Интересантан је податак да се нове власти због образовних програма
нису одрицале знања и стручне оспособљености вероучитеља. Наиме,
већина је задржана у школама да предаје руски језик, уз услов и проверу
да су лојални власти и да су имали „добро држање за време окупације“.
Школска слава
Растко Немањић, младић, пун чистоте и доброчинства, млади моћ
ник и владарски син све своје духовне, душевне силе, сва земаљска блага
уложио је за потребе других и постао монах Сава. „У њему су се сретали
Исток и Запад у пуној хармонији. Био је наклоњен дубоком размишљању
као источњак, а енергичан у акцији као западњак. Обе ове особине или
таленте је он развијао до савршенства“.24 Сава је мудрим размишљањем
дошао до закључка да Србија више припада источном него западном
хришћанству и зато одлази у Никеју (после пропасти Византијског цар
ства) и од тадашњег никејског патријарха и цара, Теодора Лазара, добија
дозволу да оснује самосталну српску православну цркву коју издваја из
Охридске архиепископије. Никејски патријарх Манојло, тада је, Саву ру
коположио за првог српског архиепископа.25 Сава је био први народни
учитељ – просветитељ и проповедник. Учио је Србе како да се моле и
школују своју децу, како да среде своје куће и одржавају их у чистоћи, ка
ко да један другом помажу. Сава је био и дипломата и организатор школа
за калуђере и властелу по манастирима.
Приредбе поводом обележавања дана св. Саве у школама, по својој
традицији, садржини и наглом прекиду, припремања и извођења, биле
су нешто јединствено.
Први писани документ о прослави св. Саве у школама сачуван у је уџ
бенику за III и IV разред српско-латинске школе Козачинскога у Срем
ским Карловцима из којег се види да се ученици 14/27. јануара 1735. годи
не ослобађају наставе, али се позивају да се моле српском просветитељу.26
Наредбом кнеза Милоша, Савиндан се званично слави од 1824. годи
не.27 Остали су записи из којих се види да је кнез, неколико година касни
је запретио “не само глобу цркви плате, но и апсом и телесном казном
Велимировић, 1999, 85
Велимировић, 1999, 115-117; Ристановић, 1990, 24-25
26
Ристановић, 1990, 58-59, пише да је према Милораду Павићу, први писани
документ о прослави св. Саве у школама сачуван у је уџбенику за III и IV разред
српско-латинске школе Козачинскога у Сремским Карловцима из којег се види
да се ученици 14/27. јануара 1735. године ослобађају наставе, али се позивају да
се моле српском просветитељу. Уџбеник се чува у бечкој библиотеци.
27
Хронологија, 2004, 47
24
25
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каштиговани буду”, онима који на тај дан не буду долазили у цркву и не
буду затварали дућане. Био је то дан љубави и милосрђа и када је давана
помоћ сиротињи. Прибележено је да је, 1829. године, Михаил о Николић
Ресничанин, учитељ београдске основне школе, одржао прву светосав
ску беседу.28
Није сувишно напоменути да је 1836. године према Плану за школе,
успостављена је школска мрежа у Србији и то: 1 четвороразредна гим
назија, 3 главне школе и 22 нормалне (основне) школе. Исте године, у
Србији је било 68 учитеља.29 После три године, 1839, Србија је имала 84
основне школе од тога 56 општинске и 28 државних.30
Идеја о увођењу Светог Саве, као заштитника школа и књига, одно
сно да Савиндан постане слава свих школа у Србији, потекла је од Ата
насија Николића, професора математике, геометрије и цртања и првог
ректора Лицеја у Крагујевцу.31 Намесништво је 2/14. јануара 1840. године,
прогласило св. Саву за заштитника свих школа у земљи,32 “да Св. Сава
школа у отечеству нашем патрон буде“. Одмах потом, исте године 14/27.
јануара у Лицеју у Крагујевцу одржана је прва прослава са беседом о св.
Сави и светосавском приредбом.33
Параграфом 36. „Устројениа основних школа у Књажеству Србији“,
од 22. августа/3. септембар 1857,34 регулисано је трајање школске године,
дужина распуста и празници:
“Теченије школске године почиње 1. августа, а свршује се 30. Јуна, тако,
да Јули за одмор служи. Осим овог главног одмора распуштаће се ученици
о Божићу од Туцин дана до Новог Љета, о Ускрсу од Великог до Светлог
Четвртка зак ључитељно, о Светој Тројици три дана, и у време вино
градске бербе недељу дана.”
Савиндан, као школска слава, се не помиње.
Светосавска прослава одвијала се по утврђеном реду: верски обред и
сечење славског колача, певање химне св. Сави (“Ускликнимо с љубављу
светитељу Сави”), рецитовање песама о Растку – св. Сави (прву песмицу
обично је рецитовало дете родитеља, домаћина славе), затим су следи
ле народне и родољубиве песме. Програм се завршавао другим пригод
ним програмом који су изводили ученици. На крају, у основним школама
Исто, стр. 53
Исто, стр. 63
30
Исто, стр. 70; и Љушић, 1986, 397
31
Љушић, 1986, 400, пише да су „намесници 21. октобра 1839. године, посебном
уредбом одвојили Лицеј, као вишу школу, од гимназије.“
32
Хронологија, стр. 71
33
Исто, стр. 71
34
МИАВ, В.4.337. Збирка откупа (1807- ), кут. инв. бр. 4, пр. бр. 4
28
29
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играло се коло (ученици и родитељи), а у средњим школама одржавала се
ученичка игранка. Током целог дана прославе прикупљани су дарови и
прилози за издржавање школе и за сиромашне ученике.
У Ваљеву је, у почетку, св. Сава прослављан заједнички, на једном ме
сту за обе школе и Читаоницу. Први пут, 1872. године, школску славу
одвојено су обележиле, јер су водећи људи у Ваљевској гимназији – су
плент Светозар Марковић и професор Ђуро Козарац одлучили да Гим
назија одвојено, од Основне школе и Читаонице, прослави Савиндан.
Ваљевска општина је истицала да се тиме “цепа слога и јединство између
три просветна завода и сеје раздор међу невином дечицом”. Настао је
спор, и министар просвете је у лето 1873. године преместио Марковића
у Лозницу, а Козарца у Шабац.35 Иначе, све три установе су се налазиле
под истим кровом.
Десет година касније, због читавог низа нерешених проблема у ва
љевској Нижој гимназији (недос татак школског и дворишног прос тора,
школског намештаја, учила...) дошло је до инцидента на светосавској
забави организованој за грађанс тво са циљем да се прик упе прилози за
сиромашне ученике. У школској сали, декорисаној зеленилом, окупило
се око 300 званица. Програм је започео химном коју су отпевали учени
ци, а поздравни говор одржао је директор Стојан Марковић. Затим су
ученици првог разреда извели пар “декламација”, а онда је са писаним
говором пред публик у изашао Димитрије Алексић, предавач српског
језика који је, између осталог, рекао да је “данашње друштво јадно, по
кварено...” и да “бедни радници све више раде и муче се”. Овај, социјал
но-политички говор наишао је на велико одобравање прис утних, али
не и од стране директора и окружног начелника.36 Алексић је кажњен
са 12 дана затвора.
У новоизграђеној и богато украшеној сали Ваљевске гимназије, просла
ва је први пут организована 1907. године. До тада су прославе организоване
по учионицама или у сали хотела “Секулић”. По завршетку верског обреда
извођен је пригодан културно-уметнички програм, а прослава се заврша
вала светосавском забавом или балом. На забаву се долазило са позивни
цом, а позивани су само они који су уживали друштвени углед и положај.
Збаве и игранке су обично биле плакатиране. На сачуваним плакатима и
позивницама из периода између два светска рата, а не само за Савиндан,
може се прочитати да је господа била обавезна да дође у фраковима, а даме
у балским тоалетама или пише – “одело обично”. За једну од забава (1940)37,
Недељковић, 1972, 55; Недељковић, Трипковић, 1970, 17; Радојчић, 1994.
Беседу је објавила београдска “Борба”, гласило српских социјалиста, под уред
ништвом Мите Ценића видети у: Недељковић, Трипковић, 1970, 31-34.
37
МИАВ, В.6.339. Збирка плаката, кут. инв. бр. 11, пр. бр. 54 – “Ваљевска основна
35
36
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предвиђене су игре по утврђеном реду: Учитељско коло, Фокстрот, Офи
цирско коло, Валцер, Трговачко коло, Ђачко коло, Танго, Докторско коло,
Сло-фокс, Занатлијско коло, Правничко коло, Енглески валс, Раденичко
коло, Врањанка, Сремско коло Ваљевчица, Танго, Чеп – танго и на крају,
Чика Љубино коло. Забаве су имале хуманитарни циљ и прикупљени но
вац ишао је сиромашним ученицима, ђачким трпезама, ђачким књижни
цама, Подмлатку Црвеног крста и Фонду учитељске сирочади.
Када се навршило седам стотина година од смрти Св. Саве, 1935. го
дине, Српска православна црква – Св. Синод издала је проглас којим се
читава година проглашава “светосавском”. У проглас у, између осталог,
пише: „Да се оживљавањем успомене на Светог Саву оживи вера свето
савска, очисти морал, умножи правда, укрепи породични живот, просве
ти просвета, одухови црква, оплемени књига, и унесе више стида у реч
и дело у филм и биоскоп.“38 Свети Архијерејски сабор је препоручио да
се Светосавска година обележи свуда и на сваком месту од парохијских
цркви до породичног дома, широм целог српства, али скромно, јер па
да у години “жалости за Краљем Ујединитељем”. Подразумева се певање
Светосавске химне, рецитације и предавања, као и песме побожног ка
рактера, приче и анегдоте из живота светитеља и просветитеља сачуване
у народном предању.
До завршетка Другог светског рата, све школе ваљевског краја све
чано су прославиле Савиндан. У време окупације, из извештаја Ваљев
ске гимназије, под тачком III где су уписивани важнији догађаји током
школске године (нпр. шк. 1942/1943. год.), види се да је школска прослава
одржавана у сали Народне школе, којој су прис уствовали сви наставни
ци и ученици, представници власти ђачки родитељи.39
Како је забележила штампа, школска слава се у новој Југославији по
следњи пут славила 1945, да би, три године касније била потпуно укину
та. Те године приређено је велико славље у Народној скупштини, којем
је прис уствовао и Јосип Броз, гости из иностранства, председник Акаде
мије наука, представници Српске православне цркве, Београдског уни
верзитета, синдиката, католички бискупи и др.40
школа уз сарадњу својих ученика и Ваљевског учитељског друштва приређује на
дан 14. фебруара 1940. г. у сали Официрског дома ЗАБАВУ са концертним делом
и игранком... Улазница: “Добровољни прилог”. Концертни део је увек почињао
са државном химном, затим су извођене хорске песме, рецитације, скечеви и ...
онда игранка са “редом игара”.
38
“Глас Ваљева” бр. 3, од 20. јануара 1935, стр. 1.
39
МИАВ, фонд: А.4.1.119. Ваљевска гимназија – Ваљево (1870- ), 1870-1974, Из
вештаји о раду школе, кут. инв. бр. 127
40
“Политика”, од 28. јануара 1945.
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У Ваљеву и ваљевском крају, који је већ четири месеца био слободан,
вршене су припреме за прославу школске славе 1945. године. На питање
једног школског надзорника на који начин обележити Савиндан, Про
светно одељење послало је распис41 да ће се светосавска прослава обави
ти “на уобичајен начин, С НАПОМЕНОМ, што ће програм прославе би
ти испуњен како рецитацијама одабране национ
 ално-уметничке вред
ности, тако и рецитацијама из круга народно-ослободилачке борбе”. Од
“раније национ
 ално-уметничке вредности” могу ући обзир “Химна св.
Сави” и “Бранково коло”, а песма “Хеј Словени” је “данас државна хим
на”, па иде као прва тачка програма. Уз предавање о св. Сави, као народ
ном просветитељу и борцу против “азијатског поробљавања балканских
народа”, обавезно одржати предавање о народноос лободилачкој борби.
Препоручено је да се за остале тачке обрате пропагандним секцијама
свога места.
У јануару 1945. године стигла су три „детаљнија“ дописа Председни
штву ОНО Ваљево, од Повереништва просвете. Први је наредба, по којој
ће се “сама школска прослава одржати одвојено од верског обреда који
се за њу везује“, да се освећење кољива и сечење славског колача одржи у
цркви уз прис уство домаћина славе, наставника, ученика и родитеља, ко
ји то буду хтели.42 Убрзо је стигло да се претходни распис мења “утолико
што је решено да се прослава може обавити на исти начин као и ранијих
година пре рата и црквени обред обави у школи“.
Трећи акт је упутство, како би све протекло према утврђеним прави
лима, везаним за обележавање тога дана. Повереништво просвете – Оде
љење за основну наставу упутило је распис, 16. јануара,43 Просветном
одсеку Ваљево у којем пише:
“Светосавска прослава је одувек свечано прослављена у нашим школа
ма. За време трогодишњег ропства, ова традицион
 ална светосавска про
слава у многим местима није могла бити изведена. Велики број наших шко
ла непријатељ је разрушио и још већи број стрељао и у ропство отерао.
Он је, уништавајући наш народ, уништавао све наше културне тековине.
Данас, у слободи, коју нам је извојевала наша храбра Народно-ослобо
дилажка војска са братском Црвеном армијом, све основне школе у Ср
бији прославиће св. Саву на најсвечанији начин. У вези расписа овог По
вереништва о светосавској прослави бр. 57, од 10. јануара ове године, у
местима где нема цркве, црквени обред извршити у школи.
МИАВ, фонд: ОНО Ваљево – Одељење за просвет у, II В, дел. бр. 13, од 2. јану
ара 1945, кут. инв. бр. 2
42
Исто, исто, II В, дел. бр. 68, од 15. јануара 1945, кут. инв. бр. 2
43
Исто, исто, II В, дел. бр. 98, од 18. јануара 1945, кут. инв. бр. 2
41

143

Снежана Радић

Прослава ће углавном обухватати следећи програм:
Црквени обред и сечење колача;
Химна: “Хеј Словени” и светосавска химна: “Ускликнимо с љубављу”;
Беседа
Концертни део.
Што се тиче уобичајене светосавске беседе, која може бити слободна
тема, она у сваком случају мора обухватити и Народно-ослободилачку
борбу како би и шири народни слојеви били упознати са развојем и теко
винама њеним. Препоручује се да у концертном програму програму буду
заступљене песме и рецитације из Народно-ослободилачке борбе.
О личности св. Саве треба истаћи да је био творац и организатор
школа по манастирима у Србији. Треба напоменути да ове школе у држа
ви Немањића нису биле народне у пуном смислу речи. Оне су тада служиле
властели, а у првом реду калуђерима и свештеницима и биле чисто вер
ског карактера. Детету Серба није било места у њима.
Тек у данашњој школи, коју ствара Народно-ослободолачки покрет и
која произилази из народне власти поставиће се народна просвета на
најздравијој основи.
Несумњиво да ће култ св. Саве у нашем народу остати велики. Он
ће увек заузимати видно место у нашој историји. Он је био истински
родољуб и као такав приближио се народу више него ма ко од његових са
временика. Био је јако слободољубив и као такав проповедао је братство
и љубав међу људима не само свога народа, већ и суседних народа. Он је
познат као велики миротворац и свакако није случајност, што за време
његова живота српски народ није водио никакав рат са суседним народи
ма и ако је у више махова скоро било долазило до тога. Као први и најглав
нији саветник свога брата Стевана, он му је помагао да се у свим наста
лим сукобима нађе мирно решење. О томе постоје многобројни докази.
Напослетку, нарочито треба истаћи његов културно-просветни рад
у народу, када је путујући по народу, као прави народни учитељ, упозна
вао људе са најосновнијим знањима из области народног просвећивања.
О овоме постоји безброј доказа у српским народним приповеткама и у
српским народним песмама.”
Распис је потписао начелник одељења, Драго Мучалица.
Школска слава посвећена заштитнику школа, првом српском учите
љу и просветитељу – св. 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) и
приредбом.44
44

Исто, исто, II В, дел. бр. 135/1945, кут. инв. бр. 2
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На питање једног управитеља у које дане ће школе празновати, на
челник Одељења за основну наставу Повереништва просвете, Драго Му
чалица је, крајем јануара 1945, одговорио да школе неће радити у пра
зничне дане: Мала Госпојина, Ваведење, Св. Никола, Божић (4 дана – од
Бадњег дана до трећег дана Божића), Нова година, Богојављење, Ускрс (6
дана – од Великог четвртка до закључно трећег дана Ускрса), Ђурђевдан,
Спасовдан и Духови – два дана (први и други дан). Што се тиче других
државних празника, до даљег наређења, школе неће радити на дан Ћи
рила и Методија и Видовдан, све док се не буде објавило који ће државни
празници празновати.45
Ступањем на снагу Устава ФНРЈ, 1. фебруара 1946. године,46 у глави В
(Права и дужности грађана), чланом 25: “Грађанима је зајемчена слобо
да савести и слобода вероисповести”. У другом ставу истог члана пише:
„Црква је одвојена од државе”. Устав је условио промене, не само у спро
вођењу верске наставе, већ и у обележавању верских празника и просла
ви школске славе, дана Светог Саве. Традиционална прослава Дана св.
Саве у школама постепено се гасила.
Исте, 1946. године, Просветно одељење ОНО Ваљево упутило је рас
пис да се светосавска прослава обави са световним карактером, без цр
квеног церемонијала и у школским просторијама. Оквирно је дат про
грам прославе (предавање једног наставника о Растку Немањићу, химна,
пригодне рецитације и хорске песме, краћи скечеви и др.). Да би Про
светно одељење “имало слику програма” наложено је да до 20. јануара све
школе доставе своје програме.47
Без обзира на ове препоруке, почетак 1946. године, не само у Ваљеву,
већ у Ваљевском округу, што се тиче приредби, био је у знаку припрема
светосавске прославе. Све школе, као да су хтеле да надокнаде пропу
штено, имале су програм између 20 и 45 тачака. Спроводећи упутства
Повереништва просвете, касније Министарства просвете, светосавска
прослава је почињала химном „Хеј Словени”, затим је следила беседа о
св. Сави (живот и рад), рецитације о св. Сави: „Растко”, „Смрт св. Саве”,
народне приче, као на пример „Свети Сава и лење жене”, „Свети Сава и
ткаља”, а затим је програм био посвећен Тит у, ослободилачкој борби и
данашњици (партизанима, Трсту и Корушкој), а завршавала се народ
ним колима и партизанским песмама.48 Све основне школе Ваљевског
Исто, исто, II В, дел. бр. 155, од 24. јануара 1945, кут. инв. бр. 2
Устав ФНРЈ, Сл. лист ФНРЈ бр. 10, од 1. фебруар
 а 1946.
47
МИАВ, фонд: ОНО Ваљево – Одељење за просвет у, II В, дел. бр. 24, од 8. јану
ара 1946, кут. инв. бр. 10
48
Исто, исто – Одељење за просвет у, III А – Народно просвећивање, месечни
извештаји о раду, јануар 1946, кут. инв. бр. 13
45
46
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среза, изузев школа у Златарићу и Горњим Лесковицама, њих 26, одржало је 27. јануара, на дан св. Саве, предавања о „Растку Немањићу”. “Ова
предавања су добијена као готова и достављена управитељима школа да
их тога дана прочитају, односно одрже народу на дан свечаности. Из извештаја управитеља школа види се да су предавањима у великом броју
била посећена од стране народа и да их је народ са пажњом саслушао.”49
Прослава Савиндана одржана је и 1947. године у школама Ваљевског
округа, али уз напомену да живот и рад Растка Немањића треба повезати
са радом Ћирила и Методија.50 Истим актом, од 9. јануара, достављен је
и „Нацрт предавања о св. Сави”. Напомиње се да се „по један примерак
најхитније достави свим школама на територији округа”. У тада, Првој
и Другој мешовитој реалној гимназији у Ваљеву одржана је заједничка
прослава, како пише у извештају, „по директивама Наставног савета Ми
нистарства просвете”.51 На програму Светосавске приредбе, осим пре
давања о св. Сави, остале тачке немају везе са даном коме су посвеће
не. Програм је био следећи: 1. Предавање о св. Сави, 2. Владимир Назор
„Црвена звезда” у извођењу мешовитог хора Прве и Друге гимназије, 3.
Десанка Максимовић „Крвава бајка” – рецитовао ученик I разреда, 4. В.
Назор „Песма о пести” у извођењу женског хора Друге гимназије, 5. Причу о св. Сави „Тежак и ткаља” прочитала ученица I разреда, 6. „Титово
коло” су извели пионири Друге гимназије, 7. Пионирске вежбе извели су
пионири Прве гимназије и, 8. Р. Зоговић „Непобједна песма” рецитовао
ученик VIII разреда Друге гимназије. Програму су поред ученика присуствовали и родитеље и том приликом добијено је око 900 динара прило
га, који су прослеђени управи ђачке кухиње.
Као илустрација датог времена, могу да послуже речи оца Јустина,
протераног са Београдског универзитета 1945, и „заточеног” у манастиру
Ћелије, надомак Ваљева. У својој „Истини о Српској православној цркви
у комунистичкој Југославији”52 пише о однос у нове власти према вери:
−− у школи: „каква хајка на све што је Христово, еванђелско, светосав
ско! Једном речју, диктат ура безбожништва влада школом.”
−− у просвети: „Основни догмата комунистичко-безбожничке просве
те јесте вулгарна парола: „вера је опијум за народ”, отров за народ!”
−− просветним радницима: „Били у партији или не, свима је забрањено
манифестовати своју веру: ни не смеју одлазити у цркву; не смеју се
Исто, исто
Исто, исто – Одељење за просвет у, Упутство Министарства просвете – На
ставног савета, група III В, дел. бр. 1382, кут. инв. бр. 15.
51
Исто, исто
52
Јустин, 1990, 17-20, 25. и 26.
49
50
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се причешћивати, не смеју славити славу; не смеју празновати пра
знике; не смеју крштавати децу; не смеју се венчавати у цркви; не
смеју бити кумови; не смеју улазити у цркву приликом опела својих
сродника, пријатеља; не смеју прис уствовати на парастос у у цркви.”
За веру нове државе пише: „...у комунистичкој Југославији безбожни
штво је уствари државна вера...” за „ликвидацију Цркве... употребљавају
се сва средства: знана и незнана, јавна и тајна, префињена и грубијанска,
салонска и тиранска, цинична и фарисејска, диоклецијановска и пила
товска, нероновска и јудинска.”
Посматрано из угла данашњег времена може се рећи да је изречено је
доста истине, али и личне и црквене озлојеђености.
***
Уследиле су године када су се верски празници обележавали тихо, под
окриљем дома, у најужем кругу породице. Крштења, венчања, причешћа,
исповести, крсне славе, опела.., прве две-три деценије после Другог светског рата обављане су, у већини случајева, у тајности. Дубоко укорењена
традиција није могла да се избрише. Полако је долазило време прихватања стварности.
Након 45 година у Ваљеву је 1991. године „свечано и јавно прослављен православни Божић“.53 Свечаност је почела недељном литургијом
у Ваљевској цркви, са које је поруку мира са честитком упутио епископ
шабачко-ваљевски Лаврентије. Прочитана је и посленица Паатријарха
српског Павла. Такође, Божић је по први пут у Србији био нерадни дан,
мада је републичка влада била „обазрива“ па су из појединих министарстава стизала тумачења да се „по слободном избору може радити или не
радити“.
Исте године, 1991, школска слава – Свиндан “стидљиво” се вратила у
ваљевске школе. По препоруци Извршног већа СР Србије, школску сла
ву су, 1991. године, ваљевске школе пригодним програмима без верских
обележја скромно обележиле, као уосталом и све школе у Србији,.54
После 10 година, јула 2001. године, влада Републике Србије донела је
Уредбу о организовању верске наставе и наставе алтернативног предме
та у основној и средњој школи, којом је веронаука враћена је у школе и
то као факултативни предмет.55 Уредбом је предвиђено да се организује
верска настава за традиционалне цркве и верске заједнице, као изборни
предмет, један час недељно. Омогућено је да се уместо часова верске на
Недељник „Напред” бр. 2190, од 11. јануара 1991.
Недељник „Напред” бр. 2193, од 1. фебруара 1991.
55
Сл. гласник Републике Србије бр. 46, од 27. јула 2001.
53
54
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ставе похађају часови „алтернативног предмета” (грађанско васпитање),
а одлуку на које ће часове ученик ићи доноси родитељ или старатељ. На
предлог цркве или верске заједнице, министар просвете утврђује листу
наставника верске наставе.
Веронаука је, као предмет, практично враћена у школе у Србији 2. но
вембра 2001. године.56 Том значајном догађају, првом час у из веронау
ке у Основној школи „Краљ Петар Први” у Београду, прис уствовали су
патријарх СПЦ Павле, премијер Зоран Ђинђић, републички министри
образовања и вера и представници традиционалних верских заједница.
Предавања из грађанског васпитања почела су 7. новембра, исте године.
Summary
Strengthening of the state apparatus and the establishment of new socio-economic
relations in Yugoslavia after the Second World War changed the overall attitude towards church in general, and thus to faith, religious education and religious holidays.
This was especially felt with adoption of Constitution of the FPRY in February 1946,
when the church was separated from the state.
In February 1945, religious education becomes optional, but still was in the school
work program. Since mid-1946, teachers conducting religious education were not on
the payroll of schools, and starting with school year 1946, religious education was
not a part of educational program. Practically, religious education or civic education
as elective courses, were returned to primary schools in Serbia on 2 November 2001.
In the first months after the liberation of Valjevo and Valjevo region in 1944, classes were held according to the pre-war curriculum with modifications – the program
excluded subjects such as: religious education, German and Italian languages and introduced the Russian language in all grades, while general and national history taught
the most important events of the national liberation struggle. Religious education was
held at school after regular classes, while all costs of the class (such as candles or fuel)
was financed by parents of students. Immediately after the liberation, religious holidays Christmas, “Cveti” and other holidays were celebrated as before the War. In 1945,
celebration of St. Sava – who is saint patriot of schools, in religious and traditional way,
was held in all primary and secondary schools in Valjevo region. However, in 1946,
the celebration had secular tone and no church or religious ceremony was held in any
of the schools. Already, in 1947, everything related to religion in the secular community life begins to be extinguished or directly prohibited. Thus, the celebration of St.
Sava was now held in the light of liberation struggle, the celebration program included
songs of Marshal Tito, while St. Sava was only referred to as Rastko Nemanjić, which
was his name before he went to monastery.
At the beginning, one might have thought that new government succeeded in
making equilibrium with tradition, but it did not. New system of value which was
56

Хронологија, стр. 493.
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propaganda took a form of its own and started to prevail. Faith in God was, in some
way banned and it quickly become clear that if you wanted to be citizen of the “first”
order, you needed to be a communist. For most citizens, guided by revolutionary enthusiasm, tradition was a past relic. In some areas, there were efforts to maintain the
tradition and faith in God, but all of these were immediately sentenced and terminated. If someone was marked, that would mean no career advancement, regardless
of one’s education, qualification, and some even lost their job. If someone`s file had
sentence “politically not suitable”, other references in biography were not even read.
It took nearly five decades for St. Sava to return to schools as official school celebration and to reintroduce the religious education as a subject in schools.
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ПИСМО ЈЕВРЕМА ОБРЕНОВИЋА КНЕЗУ МИЛОШУ О
РАЗГОВОРИМА СА БЕОГРАДСКИМ ВЕЗИРОМ ЈАНУАРА 18281
Апстракт: У раду је приређено писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу, настало по пријему код београдског везира јануара 1828. Писмо се односи
на српске молбе које су Порти упућиване од завршетка Другог српског устанка
1815, посебно двадесетих година 19. века. Оно показује каква се преговарачка
активност водила између српских власти и Порте преко београдског везира Хусеин-паше, за кога се сматрало да може подржати српске молбе. У писму је Јеврем Обреновић пренео садржај везировог писма отпремљеног султану, у коме
нису наведени никакви српски територијални захтеви, већ само питање потврђивања српских права и наследности дома Обреновића. Правна терминологија
која у писму преовлађује је османска, али није довољно прецизна. Српске молбе
које се том помињу нису конкретно навођене, већ уопштено, осим питања наследности кнежевског достојанства Милоша Обреновића. Оно је било сложено,
јер је у Османском царству постојао став да то право могу имати само султани.
Писмо је палеографски и дипломатички описано. На крају рада је приложен његов факсимил.
Кључне речи: Османско царство, Срби, Кнез Милош Обреновић, Јеврем Обреновић, преговори, писмо.

LETTER JEVREM OBRENOVIĆ WROTE TO PRINCE MILOŠ
OBRENOVIĆ REGARDING CONVERSATIONS WITH BELGRADE
VIZIER IN JANUARY 1828
Apstract: This paper talks about a letter to Prince Miloš Obrenović, which was
written by Jevrem Obrenović. It tells about his reception at the Belgrade Vizier in January 1828. The letter refers to Serbian requests to Ottoman authorities in period after
Second Serbian Uprising in 1815, that is in the twenties of the 19th century. It shows
Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије Европа и Срби (1804-1918): Подстицаји и искушења европске модерне (Ев. бр. 177031).
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negotiation activity between the Serbian government and authorities through Belgrade
Vizier, Husein Pasha, who was thought to be able to support the Serbian requests.
In the letter, Jevrem Obrenović talks about the contents of the letter that Vizier
dispatched to the Sultan. The letter does not include any Serbian territorial demands,
but it refers only to confirming Serbian rights and the rule of heritage for Obrenović
family. Legal terminology in the letter is mainly Ottoman, but is not precise enough.
Serbian requests are not specifically cited, but are described in general, apart from the
question of heredity of Miloš Obrenović.
That question was especially complicated, because in the Ottoman Empire, the
right of heredity was reserved for sultans only. The letter was paleographically and
diplomatically described. At the end was facsimile.
Key words: Ottoman Empire, Serbs, Prince Miloš Obrenović, Jevrem Obrenović,
negotiations, letter

У Међуопштинском историјском архиву Ваљево, В.5.338. Збирка
поклона, чува се писмо које је 11. (23) јануара 1828. Јеврем Обреновић
упутио свом брату, кнезу Милошу Обреновићу.2 Иако је грађа везана за
преписку кнеза Милоша Обреновића и његовог брата Јеврема била део
тематске целине „Јеврем Обреновић“ у „Књажеској канцеларији“, основном фонду Архива Србије, Михаило Гавриловић, који је имао увид у тај
документ или њего препис, наводи да се он налази у заоставштини Вука
Караџића. То указује на могућност да је сачињено више његових преписа.3
Тематска целина „Јеврем Обреновић“ из фонда „Књажеска канцеларија“ је
нестала у време аустроугарске окупације Србије 1916–1918, и никада није
пронађена. Михаило Гавриловић указује на то да су српски изасланици,
на челу са Јевремом Обреновићем, кога је београдски везир том приликом
први пут срео, у Београд дошли 4. (16) јануара, да су неколико дана вођени
разговори, при чему је везиру обећавана награда од 100.000,00 гроша ако
успе да за Милоша Обреновића на Порти обезбеди хатишериф о наследном кнежевском достојанству, и да им је 10. (22) јануара прочитано везирово писмо поводом српске молбе насловљено на султана.4
Када је о овом писму реч, његове палеографске и дипломатичке особине су уобичајене за време њиховог настанка. Језик писма је српски,
народни, уз мање црквенословенске примесе, а писмо је црквенословенско, тада једино у употреби у словенским областима Османског царства.
Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу Обреновићу, Инв. кут. бр. 1, 25. Писмо је поклон госпође Јелене Јосиповић Бојовић из Београда. Припадало је породичној збирци њеног оца, професора Милорада Јосиповића.
3
Из те чињенице јасно је да документ није остао непознат у историографији,
али није критички приређен и објављен. О њему се, и из Гавриловићевог дела,
мало зна. М. Гавриловић, Милош Обреновић III, Београд 1912, 44–45.
4
Исто, 44.
2
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Писмо је настало на четири стране једног дволиста папира, димензија
23,5х38,5 цм. Писано је читко, без словних грешака, титли, лигатура и
произвољног скраћивања речи, што указује на то да је писар који га је
сачинио владао писарском вештином и вероватно поседовао за тадашње
прилике нешто боље образовање. Уобичајена форма у том времену, „писмо-коверат“, која је подразумевала да се писмо приликом слања пресавије и запечати црвеним печатним воском, у овом случају није примењена. Никакав печат на њему не постоји, али то не значи да се ради о копији
или препису, јер је акт који је упућен кнезу од његовог брата могао бити
достављен и на други начин. Да је реч о оригиналу, а не копији, концепту
или препису, указује и последња страна писма. На њој је забележено да је
писмо примљено или у Књажеску канцеларију, или непосредно од кнеза
Милоша, 14. (26) јануара 1828, и да је на њега одговорено већ следећег
дана, 15. (27) јануара 1828.5 По садржају писма се јасно види да је реч о
веома поверљивом документу.
У писму се описује сусрет Јеврема Обреновића са београдским везиром, у то време Хусеин-пашом Гаванозоглуом, и разговор који су водили
о решавању српског питања у складу са молбама које су српски представници упућивали султану. Јеврем Обреновић је, очигледно, стигао на састанак са београдским везиром у време пред његово слање поште за Цариград. По његовим речима, везир је „из бисага“ које су биле спремљене за
татарина, извукао писмо насловљено на султана, и преко диван-ефендије
му га растумачио. Јеврему Обреновићу је тада речено да су у њему изложене српске молбе, исте као и „пре седам година“, које је предала српска депутација у Цариграду. За те молбе везир је писао да Срби очекују да их султан
„бујурдише“, односно потврди царским актима, а уколико то због деликатних прилика у којима се Османско царство налазило тренутно није могуће
да им се изда један „сенет“, којим би се потврдило да ће се то уредити чим
се стање у држави стабилизује. Сенетом би народ требало позвати да буде
послушан кнезу Милошу, јер би непослушност њему значила и одбијање
послушности султану. Такође се наводи да је сличну молбу претходне 1827.
предао и „џемајет србски и кнезови, попови и кметови“, у којој је тражено
да султан кнеза Милоша „очирачи“.
Даљи садржај писма саопштен Јеврему Обреновићу, односио се на наследност кнеза Милоша и његове породице у Србији. У поменутом писму стоји да је та молба београдском везиру изнета усмено, а њено образложење било је убедљиво: кнез Милош је био гаранција да ће народ увек
„окретати на верност“ султану, и да се у неке друге кандидате не може
имати поверења, посебно не у Карађорђевог сина. Како се у писму наво5

Одговор је заведен под деловодним бројем 62.
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ди, везир је саопштио Јеврему Обреновићу да је султану предложио да
кнезу Милошу треба послати хатишериф, којим би га султан признао за
„баш-кнеза над српским милетом“, с тим што би по његовој смрти неко
други из кнежеве породице наследио тај положај.6 Разлози за то које је
Хусеин-паша навео били су следећи: уколико би дошло до рата са, како се
каже, „девлетом росијским“, Русија би на сваки начин покушала да у то
увуче и Србе, посебно ако би се на њиховом челу налазио Карађорђев син,
док се са кнезом Милошем то не би десило. Уверен да је то заиста тачно, и
да је до тада кнез Милош Обреновић већ доказао своју верност, београдски везир је Јеврему Обреновићу саопштио да је то гарантовао и својим
животом, јер се и сам уверио у српску оданост док је био паша у Нишу.
У даљем тексту истакнуто је да паша од Срба тражи да га „не посраме“, јер у његовој фамилији до тада још нико није наредбом власти био
„посечен нити сурђунисан“, и да ће учинити све што је могуће да им се
молбе испуне. Јеврем Обреновић даље наводи да пашин син за десет дана
са харемом треба да крене за Пазарџик7, да неће ићи преко Хасан-пашине Паланке8 због лошег пута, већ преко Пожаревца, и да би волео да
поздрави кнеза Милоша са „госпођом“. Зато кнезу Милошу предлаже да
га позове у госте, што би био гест пажње не само према везировом сину,
већ и везиру лично. Предлаже, такође, и да му се уреде конаци. Писмо
се завршава појашњењима око експедиције поште адресиране на њега у
случају да оде из Београда. Јеврем Обреновић овластио је кнезове који су
у Београду требали да остану да писма отворе, проследе му их или поступе у складу са његовим садржајем.
Писмо Јеврема Обреновића део је дуге српске преговарачке активности с Портом око остваривања српске аутономије. Настало је у компликованим међународним околностима, јер је султан одустао од Акерманске конвенције склопљене 1826. са Русијом, што је у крајњем довело до
Руско-османског рата 1828–1829. А Конвенција је, између осталог, предвиђала да се Србији да аутономија у границама из 1813, у складу са никада испуњеном 8. тачком Букурешког мировног уговора из 1812. године.
У време уочи новог руско-османског рата, када руска војска још увек није
покренула напад преко Дунава, представници Срба су самостално покуИако је унео захтев за наследност дома Обреновића, вероватно знајући и сам
да у том тренутку од тога неће бити ништа, паша је предлагао кнезу Милошу да
се задовољи тиме да за живота може одредити ко ће му бити наследник, што би
се као обичај преносило и на његове потомке, и било компромисно решење. М.
Гавриловић, нав. дело, 44.
7
Татар Пазарџик, данас Пазарџик, град у Тракијског низији у близини Пловдива, у Републици Бугарској.
8
Данас Смедеревска Паланка.
6

155

Недељко В. Радосављевић

шавали да издејстују признање одређених права. Из садржаја овог писма
се види умереност српских захтева, који су се односили на права која су
већ заживела, и на потврђивање Милоша Обреновића за српског кнеза,
чија би наследност остала у његовој породици. Права чије се признање
тражи нису појединачно наведена, већ се помињу уопштено, као молбе које је још 1820. српска депутација предала у Цариграду. Када је реч
о кнезу Милошу, у везировом писму он се помиње као султанов „кул“,
„кулунуз“ (роб, ваш роб и сл.), али и „Коџа Милош“. За њега се тражи
да хатишерифом буде потврђен за српског „баш-кнеза“ (великог кнеза,
првог кнеза). Кнез Милош ни једном није назван онако како је од српских власти титулисан (Ваше сијатељство, Ваша светлости). За Србе било
изузетно важно признање њихове до тада изграђене управе од Порте,
као и наследности дома Обреновића у Србији, што је српска скупштина
изгласала још 1817, али османска власт то никада није потврдила.
У писму је присутна терминолошка непрецизност када је о дипломатичким актима који су тражени. Бујурулдије (бурунтије) које се помињу
су, на пример, биле везирске заповести, а не акти султанове милости.9
Тражен је и сенет (потврда), којим би привремено било потврђено постојеће стање, а он би као акт јавног права био танка и привремена основа
опстанка стечених српских привилегија. Сем тога, за потврду наследности дома Обреновића, у писму се наводи да је затражен хатишериф
као највиши султанов указ, а за то је била уобичајена форма берата. Ово
питање било је актуелно и касније, по склапању Једренског мира 1829,
после османског војничког слома, при чему су османски преговарачи инсистирали на томе да је наследност у Османском царству могућа једино у
владарском дому Османовића.
Међутим, непрецизна терминологија која се у писму наводи није утицала на његову суштину. И сам свестан могућности да је у превођењу са
турског на српски језик може доћи до погрешног тумачења појединих
речи, што би могло да доведе у питање и смисао целих реченица, а самим
тим и писма, кнез Милош је послао препис писма депутацији у Цариград
са задатком да организују његово превођење на грчки језик, који је на
Порти такође коришћен.10
У даљем тексту писмо је приложено у целини. Оригиналан језик сачуван је у потпуности, с тим што је извршена транскрипција на савремено
српско писмо, а интервенисано је и приликом прилагођавања актуелном
српском правопису. На стране и мање познате речи указано је у пропратном научном апарату, а такође је извршена и идентификација појединих
места и личности. На крају, приложен је и факсимил самог документа.
Могуће је да се претпостављало да ће, по овлашћењу султана, велики везир
или чак београдски везир издати одређене бујурулдије.
10
М. Гавриловић, нав. дело, 45.
9

156

Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу о разговорима са београдским везиром ...

Београд, 12 (24) јануара 1818.
Јеврем Обреновић кнезу Милошу Обреновићу – упознаје га са садржином
разговора са београдским везиром, и садржајем писма о српским молбама
које је упутио султану.
Ваше сијатељство
Милостившиј Господару!
По отправленију писма мојега од 8.т[екушћег]11 послао сам Аврама12
к ч[еститому] везиру, да му саобшти шта сам Вашем сијатељству од разговора 7-го сбившег се јавио, међутим да не би пређе похитио с татарином13 док не приспе и Ваше на то одобреније, које ће наjдуље до вторника
у вечер или данас приспети. Јучер даклем поручио је, те сам и сам толко14
виденија ради к њему отишао, гди између прочег љубазног разговора извади ми из спремљене за Цариград торбе писмо своје, које је к самом
цару спремио, и призвавши диван-ефендију15 у затвореној соби сами, заповеди му да ми га проучи. Писмо је тако разговетно било да га је ласно
могао и Аврам и Милош разумети, од слова до слова мени истолковавши
га, и садржаније његово јест следујуће:
По титули – Милош кулунуз16 и с прочим кнезовима послао је мени
брата свог Јефрема, с неколико од 12 кнезова, и предавши ми од имена свију кнезова и од Коџа17 Милоша овди приложена писма, као верни
од толико година Вашем престолу, умољавају ме всеподанејше да им испросим од Мерхамета18 Вашег да бисте им ако би могуће било сада бујурдисали19 и подарили захтевања која су пре 7. година Вашој милости
представили, или ако вам обстојатељства не позвољавају да им та сада
бујурдишете, то као послушни царству Вашем не наваљујући на Вас просе да би им од Вас један кратки сенет20 измолио кој[и] би гласио да ћете
им вишеречена зактевања барем пошто мало Ваша садашња дела у ред
поставили будете бујурдисати, и Вашу милост на њи[х] излити. У истом
сенету да бисте још благоволили заповедити да народ буде послушан
баш-кнезу21 Милошу, и ако би се кој противан његовим уредбама пока11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Месеца.
Аврам Петронијевић.
Татарин, носач поште.
Толко (только), само.
Диван-ефендија (тур), секретар.
Кулунуз, од кул (тур.), роб, слуга, веран поданик.
Коџа (тур) – велики.
Мерхамет (тур) – милост.
Бујурулдисати. Од бујурулдија – везирска заповест.
Сенет (тур.)- потврда.
Баш-кнез – први кнез.
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зивао да ће онакови непокорник не само од кнеза Милоша као већила22
Вашег кажњен бити, но јошт и од самог Вас, који ћете Вашом дугачком
руком достигнути га. За истог Милош кулунуза лане је одавде сав џемајет23 србски и кнезови, попови и кметови – једну прозбу учинио како
да га очирачите.24
Од иста писма кула вашег Милоша и од 12 кнезова, прилажем овди
и превод што сам ја овди учинио, но будући да је могућно да је какакова
реч због неискуства преводчика преиначена и добро неистолкована25,
молим заповедите Вашем кулу баш-ћатипу26 реизу, да би и ту находеће
се кнезове призовнуо, с њима се разговорио и о начину просећег сенета
боље известио се.
В прочем27 престављена ми је овде и још једна устмена просба, кад би
могуће било и да би јошт слободније и лакше с народом овим окретати
могао и на верност к Вашем престолу придржавао га, Милош кулуну Вашем сада један хати-шериф да пошљете, којим бисте га над српским милетом28 за баш-кнеза признали, а по смерти његовој други из сенсилета29
његова кој способниј буде да се избере и потврди.
О овој тачки дознавајући и кул Ваш ја да је нужно за верност коју је
Милош кулун к Вашем престолу свагда указивао, и коју сам ја и отпре
познавао, а најпаче од како сам овди дошао, и о којем сам и летос Вас
известио, велим нуждно је подарити му над српским милетом баш-кнезлук надследствени – сенсилеилен30 – нужно је велим што ће једино ова
фамилија свагда Вашем престолу приверждена бити, а друго, ако би се
каква војна с девлетом31 росијским отворила не би могао наћи места у
овом народу син Карађорђев којега наравно да ће Русија сваким начином
Већил (тур.) – опуномоћеник.
Џемајет (тур) – заједница, друштво.
24
Очирачити (тур) – у контексту наведене реченице означава дати неки важан
положај.
25
Неистолкована – неразјашњена.
26
Баш-ћатип, баш-катиб (тур) – главни службеник.
27
В прочем (црквеносл.) – између осталог.
28
Милет (тур.) – заједница истоверних, припадника једне вере или вероисповести. Институција милета коначно је уобличена крајем 18. века. Р. Детрез, Не
тъсят гърци, а ромеи да бъдят : Православната кумтурна общност в Османската
империя. XV – XIX в., София 2015, 43. Османско царство, као држава утемељена
на принципима исламског права, није званично препознавало етничку, већ само
верску припадност поданика. У овом случају је, међутим, за Србе употребљен
тај термин, османским канцеларијама најближи и најразумљивији.
29
Тако у документу.
30
Тако у документу.
31
Девлет (тур.)-влада, државна власт.
22
23
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старати се овде увући, и увући ће га доиста, ако се не потврди [и] торжествено32 не објави фамилија Милошева да је она од Вас за наследствена у
Сербију кнезовати потврђена. А кад се тако Вашим свјатим хатом потврди и објави, ондај будите уверени да ће овај народ свагда у миру остати,
и нико неће моћи на противне мисли окренути га. Ја зато јемствујем и
мојим животом добар стојим.
Усуђујем се и реч моју продужујем. Ја сам довољно и од пре нег што
ћу у Ниш доћи и после у Нишу бившу ми и добро искусио дух народа
српског, да је свагда склонен био к спокојству, само зулуми и интриге
могли су га доводити ђекад к возбунтованију, но сад сам искусио се овде
и данас се је осведочила и верност његова, но и то да је придржавана и
сачувана највише с обителностију Милош кулунуза. Зато и препокорно
молим, и пак молим учинити милост, и испунити им прошења њи[х]ова
сада сва, или ако сад не могнете сва, а онда барем вишеречени сенет и
напоменути хати-шериф за Милош кулунуза, и пошљите ми иј што пре,
да с тим барем за сад и народ и Милош кулунуза обрадујем, а од њи[х] ћу
потом узети такође један сенет, који ће ми га драговољно дати на свагдашњу верност Царству Вашем.
Ово проучивши пољубим му скут с возможном мојом благодарностију, и он ме ондај замоли говорећи ми: немојте ме само посрамити а
што више да не изгубим свој живот, ибо јошт до данас никакој из наше
фамилије нити је посечен ни сурђунисан33, а надам се да ћу вам ускоро
добавити све оно што желите. Да учиним добро једном народу хоћу но и
то желим да не буде с мојом штетом.
Ово јављајући Вашем сијатељству мислим да ће се и Вама допасти.
Но додајем и то, да ја мислим да он не би смео овако писмо писати цару,
да није одонуд или од Великог везира или од рицалата заповеђен, Ваше
сијатељство нека боље расуди.
Син ће његов до десетак дана за Пазарџик поћи, и како се види рад је
да на Пожаревац удари због злочестног пута на Хасан-Пашу, а рад је да
се види и с Вама и с Госпођом, собом води и харем свој. Ако ваша воља
буде пишите му и сами једно позиватељно писмо, благоволите уредити
му и конаке.
Ја сам очекивао још синоћ суруџију34 од вас, но не дође ни до сад у среду у вечер, а принуђен сјутра полазити одавде закључујем ово моје пиТоржествено (црквеносл.) – свечано.
Сургун (тур.)-интернација, прогонство.
34
Суруџија (тур.) – пратилац татарина који носи пошту између две станице
(мензулхане), стара се да обезбеди потребе за њега (замена коња, храна), преузима пошту за своје подручје и даје му пошиљке са свог подручја ради њихове
даље експедиције.
32
33
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смо јошт сада и јављам Вашем сијатељству да сам и данас изуна35 ради к
ч[еститом] везиру опет одлазио, гди и закључио сам да ако писмо од вас
јошт и до сутра рано не приспе, то нека спреми татарина и к Вама пошље,
а код мене остаће овде јошт један дан кнез Милета, Ресавац и Аврам, и
ако што важно будете отписали ми, нека они сообште ч[еститом] везиру. Дао сам им слободу да могу отворити писмо ако на мене атресирано
буде. Ја би и још за сјутра пробавио се очекујући вашег суруџију, но с
татарином хита и ч[естити] везир, готов је био још ономад отправити
га. Татарину вели ч[естити] везир да је дао обични трошак на пут, и нека
Вам је на знање да не бисте му и Ви друге новце дали. Моли се, притом,
да не бисте га више од дана у Крагујевцу задржавали, нека иде час пре,
боље вели да се гвожђе куца док је вруће. Ч[естити] везир поклонио је
Јакшићу место од његове куће што је на Сави купио, но то говорећи да
је чрез Вас поклонио, дао ми је овде приложени сенет да Вам пошаљем, а
Ви ако изволите вручите га самом Јакшићу, нека ово благодејаније, Вама
припадне.
Целујући благодетељну десницу, остајем и јесам

У Београду
11. јануарија 1828.

Вашег сијатељства
всепонизнишиј брат
Јефрем Обреновић

Испод тога:
[Од] господ[ар] Јефрема
Прим[љено] 14. јануара [1]828.
И одг[оворено] 15. јануара 1828.
No 62
Оригинал
Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу Обреновићу
(факсимил)

35 Изун (тур.) – дозвола.
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Summary
In the twenties of the 19th century, Serbian representatives increased their activity
in negotiations with the Ottoman authorities on the confirmation of the rights and
privileges of Serbs, which were guaranteed by Bucharest Treaty from 1812. Upon conclusion of Akkermann Convention in 1826, the rights guaranteed were not realized
due to sultan’s withdrawal of the signed agreement, and Serbs tried to fulfill them,
being on the eve of a new Russian-Ottoman War, while keeping calm demeanor and
loyalty and in the event of war. The most active persons in negotiations were brother
of Prince Miloš Obrenović, Jevrem and Belgrade Vizier Husein Pasha, negotiator on
the Ottoman side.
One of the most important sources on this issue is the letter of Jevrem Obrenović
to Prince Miloš Obrenović from 11 (23) January 1828, which is kept in the collection
of the Intermunicipal Historical Archives of Valjevo. In this letter Jevrem Obrenović
reports to Prince Miloš about his conversation with the Belgrade Vizier Husein Pasha,
who forwarded to Constantinople pleads of Serbian representatives and noted positive
things about them. Given that it was a diplomatically sensitive time, Serbian petitions
presented before the Belgrade Vizier were moderate, and were related to confirmation
of status and to rule of heritage for Obrenović family.
Territorial issues regarding future Serbian autonomy were not mentioned in the
letter, nor was the status and the continued existence of the Ottoman garrison and
Muslims in that area. The letter was paleographically and diplomatically described and
is attached as follows.
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НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

Група са репрезентативним објектима за сточаре на планини Повлен
Апстракт: Народно градитељство западне Србије се састоји од четири репрезентативне окућнице. У овом раду је представљена група са летњим становима сточара са планине Повлен. Састоји се од неколико објеката који представљају различите врсте конструкције. Уједно су и приказ развоја планинских
објеката сточара. Група се састоји од две кулаче, брвнаре, брвнаре чији је део
озидан у камену, куће бондручне конструкције, ограђеног врта и сена. За сваки
од објеката су описан предлог кроз опис конструкције, начин изградње, пореклом објекта, цртежом или фотографијом.
Кључне речи: Народно градитељство Србије, западна Србије, народно неимарство, вернакуларна архитектура, традиционална архитектура.
VERNACULAR ARCHITECTURE OF WESTERN SERBIA
The group with the most representative buildings of shepherds
on the mountain Povlen
Abstract: Vernacular architecture of western Serbia is composed of four representative yard. In this paper explain group with facilities on the mountain buildings
of cattlemen on the mountain Povlen. It consists of several objects which represent
different kinds of structures. They are also the view of the development of facilities
for mountain farmers. The group consists of two kulača, chalets, log cabins which is
part of the walled in stone, houses the skeleton, fenced garden and hay. For each of the
objects described object, structure, method of construction, the origin of the object,
drawing and photography.
Key words: Traditional Architecture of Serbia, Western Serbia, Vernacular Architecture
of Western Serbia, Traditional architecture.

Увод
Народно градитељство западне Србије које је настало у 19. и 20. веку
свакодневно нестаје. То потврђују упоређење истраживања спроведених
1995-2005. године и 2013. године.
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Значај очувања овог периода у развоју традиционалног грађења на
Балкану и у Србији за научну и лаичку јавност је од великог значаја. Потребно је у што краћем року предузети потребне мере како би се преостали примерци објеката и процедура којима су грађени објекти сачували и презентовали за потребе заједнице.
Задатак овог рада је да се на основу теренским радом прикупљене
грађе, предложе елементи и концепција Музеја народног градитељства
западне Србије. Циљ рада је да анализира прикупљени и публиковани
материјал о народном градитељству села на крају 19. века и да се установе главне карактеристичне целине и објекти односно да се предложи
концепт Музеја.
Литература за подручје које обрађује овај рад је начињена почетком
20. века радовима Љубе Павловића.1 Евидентни су радови настали у другој
половини 19. и почетком 20. века од Стојана Обрадовића,2 Феликс Каница,3 Јована Цвијића,4 Драгише Пантелића5 али они, изузев радова Јована
Цвијића који се бави генералним процесима у традиционалној архитектури Балкана, се не баве детаљно простором западне Србије у делу вернакуларне архитектуре.
Новија истраживања која су публиковали Бранислав Којић,6 Александар Дероко,7 Јован Крунић,8 Ранко Финдрик,9 Божидар Крстановић,10
Благота Пешић,11 такође доносе или генерализоване податке за шири
простор Србије и Балкана или се баве фрагментарно појединим питањима из ове области. Народно градитељство на простору Босне и Херцеговине, која је демографски и културно везана за простор западне Србије,
су обрађивали Милан Карановић,12 Мухамед Кадић,13 Шпиро Солдо14 и
Хамдија Крешевљаковић.15
Павловић, 1925; Павловић, 1930.
Обрадовић, 1858.
3
Каниц, 1985.
4
Цвијић, 1931.
5
Пантелић, 1936.
6
Којић, 1949; Којић, 1941.
7
Дероко, 1968; Дероко, 1964.
8
Крунић, 1983, 354.
9
Финдрик, 1995; Финдрик, 1998.
10
Крстановић, 2000, 207-216.
11
Пешић, 1991, 109-112; Пешић, 1988, 112-113.
12
Карановић, 1927, 207-217.
13
Кадић, 1967.
14
Солдо, 1932.
15
Крешевљаковић, 1957.
1
2
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Стога је било неопходно спровести детаљно истраживање на терену,
прикупити грађу, анализирати прикупљени материјал и начинити предлог репрезентативних целина за поједине области које се издвајају карактеристичним архитектонским решењима. Основни материјал за овај
рад је грађа прикупљена током теренских истраживања 1996-2000. године и публикована у домаћој и страној научној периодици.16
Документација
Концепција Музеја
Музеј представља Народно градитељство централног дела Западне
Србије. То је простор који је одређен са севера долином реке Саве, са
истока планином Сувобор, са југа рекама Скрапеж и Западна Морава а
са запада реком Дрином.
Музеј се састоји од централног комплекса и четири самосталне целине: летњи станови, воденице, специфична решења објеката, привредни
објекти и стари занати.
ЦЕНТРАЛНА ПОСТАВКА
Окућница простора планине Повлен
Окућница простора средњег тока реке Дрине
Окућница долине река Скрапеж и Лужница
Окућница простора Подгорине
ЦЕЛИНА 1
Чобански
станови

ЦЕЛИНА 2
Воденице

ЦЕЛИНА 3
Специфична
решења објеката

ЦЕЛИНА 4
Привредни
објекти и стари
занати

Табела 01. Концепт Музеја

Централни комплекс се састоји од четири окућнице и појединачних
примера некарактеристичних архитектонских решења објеката. Окућнице репрезентују регионе: планине Повлен, села десне обале средњег
тока реке Дрине, села из долине река Лужнице и Скрапеж и села простора ваљевске Колубаре и Подгорине.
Кузовић, 2012б, 108-117; Кузовић, 2012в, 193-213; Кузовић, 2013а, 83-99; Кузовић, 2013б,121-149; Кузовић, 2013в, 43-46; Кузовић, 2014а; Кузовић, 1996/1997,
365-380 +14 табли; Кузовић, 1997, 589-595; Кузовић, 2012а; Кузовић, 2015а, 119129; Кузовић, 2014б,495-500; Кузовић, 2015б, 238-249; Кузовић, 2013г; Кузовић и
Крсмановић, 2013, 85-121; Кузовић и Стојнић, 2013; Кузовић и Стојнић, 2015а,
773-801; Кузовић и Стојнић 2015б, 129-156.
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Слика 01. Подручје
које репрезентује
Музеј (испрекидана
линија) и простор који
репрезентује прва фаза
групе са воденицама
(пуна линија)

Поставка са некарактеристичним решењима објеката су на занимљив начин измењена решења или је конструктивно решење објекта
пренето из других крајева Србије. Они нису постављени као окућница
већ су постављени појединачно у простору у оквиру централног комплекса.
Издвојене целине од централног комплекса Музеја чине четири целине: целином чобанских станова, целином са воденицама у Таорским
врелима (евентуално и са целином воденица у долини реке Полошнице),
специфична решења објеката, и привредни објекти.
У овом раду ће бити анализиран материјал и презентован предлог
групе објеката који репрезентују типичне летње чобанске станове на
планини Повлен. То је простор који је са севера ограничен долином у
којој се налази град Ваљево, са југа долином у којој се налази варошица
Косјерић, са запада планином Маљен а са истока долином Костојевићке реке.
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Група чобанских станова
Током пролећа, лета и јесени део породица из села у низини се селио
на планину Повлен ради напасања стоке и производње сира. На летњем
станишту породица је становала у колибама а стока у објектима сличне
конструкције као и сточари.
Мало газдинство се састојало од два до три објекта, ограђеним вртом
и сенима. Намештај у овако организованој куће је био скроман и донет
на запрежним возилима из домаћинства у низини и састојао се од ниског
стола и троношки.
На терену је нађено неколико облика објеката: колиба кровињара (кулача, бусара), колиба брвнара, колиба полукамена-полудрвена, колиба на
приковце и закрајница (кућер).
Кулача је један он најједноставнијих облика објекта за становање.
Гради се тако што се на тло, са кога је уклоњен површински слој хумуса,
у сувозиду по контури основе објекта постави ниски камени зид висине
до 50 цм и ширине 30 до 50 цм.

Слика 02. Кровињара (кулача) са
планине Повлен

Слика 04. Кулача сложене
конструкције (кулача) на Повлену конструкција при слемену
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Слика 03. Кулача сложене
конструкције (кулача) на
Повлену – конструкција при тлу

Слика 05. Ентеријер кулача на Повлену –
синија и троношке
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Слика 06. Кровињара
(кулача) са планине
Повлен

На камени сокл се постави доњи појас, у функцији венчанице, од дрвених греда повезаних на угловима везом „на ћерт“. На овако конструисану основу се постављају рогови који су повезани на врху засецањем и
на довољној висини од пода помоћу распињача.
По овако формираној конструкцији се постављају тесане талпе или
даске. На њих се поставља кровина или трава а слеме је притиснуто са
лемезима. Основа кулаче је притиснута са гранама које касније служе за
ложење ватре и стално се допуњују.
Просторија је правоугаона, на њој постоје само једна врата. Врата су
из два дела: мала и велика. Мала су отворена током дана ради проветравања а више због светла док се велика затварају само ноћу.
Колиба од брвана и камена је делом је укопана у земљу а делом је изнад земље. Начињена је од камена у сувозиду дебљине око 50 цм и висине
до 2 метра (у делу који је у додиру са земљом) и од брвана (у делу који је
изнад земље).
Дрвени део је у скелету од масивне грађе са хоризонталним појасом за
укрућење конструкције и са испуном од талпи везаних са скелетом везом
„на унизу“. Кров је на четири воде а покривач дрвена шиндра.

Слика 07. Једноделна
полукамена-полуталпара
кућа покривена шиндром
са Повлена

171

Душко Кузовић

Слика 08. Колиба - једноделна кованица
покривена шиндром са Повлена

Слика 09. Једноделна талпара
покривена сеном

Колиба са испуном „на приковце“ је начињена на тракастим темељима од камена у сувозиду. На њему је потом постављен дрвени скелет попут бондручног система са свим потребним хоризонталним и вертикалним елементима и косницима за укрућење објекта.
По њему, са обе стране, су приковане дашчице са међу размаком од
неколико центиметара. На овај начин је формирана оплата у коју се, у
поља између стубаца и косника, убацује глина помешана са сламом или
плевом (испуна са елементима од сламе који спречавају пуцање зида
и врше улогу термоизолације). Зид нема додатну завршну обраду. На
објекту се налазе врата и један до два прозора постављена на наспрамним зидовима.
Кров је на четири воде а кровни покривач дрвена шиндра. Овај објекат је највероватније донет са неке друге локације из низине судећи по
неуобичајеном конструктивном решењу.
Колиба брвнара је начињена на тракастим темељима од притесаног
камена зиданог у сувозиду. На овако засновану основу је постављена темељна греда на коју се даље додају хоризонтална брвна или талпе повезана на углу везом „на унизу“.
Врата су само једна а прозори су мало отвори просечени од два суседна брвна до пола како се не би пресекао континуитет елемента. Кров је на
четири воде, покривач је кровина.
Закрајница (кућер) је покретни чобански стан малих димензија. Стан
се упрегне за крупну стоку и превлачи са места на место пратећи стоку
на испаши. У њега може да легне чобанин, и са стране да чува покривку,
одело, мало хране и пушку.
Гради се на снажним гредама које су у предњем делу повијене како би
се лакше превлачиле по планинским теренима. На њих се постави конструкција која их повезује и служи као основа за дашчани под и ниске
бочне странице. Кров је на две или три воде, начињен од гредица и покривен је да дрвеном шиндром. Са чела је забат на коме се налазе мала
172

Народно градитељство западне Србије...

Слика 10. Закрајница (кућер) са планине
Повлен – задњи изглед

Слика 11. Сено и ограда око
сена ради заштите од дивљих
животиња

врата за улаз унутра. Стреха је мала колико само да заштити од кише
конструкцију објекта.
Врт и сеник су планирани у оквиру целине који су ограђени ради заштите врта и прикупљеног сена од дивљачи.
ПОРЕКЛО ИЛУСТРАЦИЈА
Слика 01-11. Аутор
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ДРУГИ ПОГЛЕД НА ВАШАРЕ У ВАЉЕВУ У 19. ВЕКУ
вашари као претече сајамског туризма
Апстракт: Вашари и сајмови осим привредног карактера, представљају и
део туристичке понуде Србије (као део верског, сајамског, градског и М.И.Ц-Е
туризма). Вашари (сабори), као место окупљања, где су се људи могли упознати,
забавити, купити робу, а у новије време и упознати са занатима који полако нестају, представљају и прве облике данашњих сајмова. У раду ће се дати приказ и
значај Илинданског вашара у Ваљеву, као пример развоја вашара кроз историју,
са циљем да се укаже и на његов значај и као елемента туристичке понуде у времену када се о туризму још није размишљало.
Кључне речи: вашар, Илиндан, сајам, туризам, Ваљево, Србија
ANOTHER VIEW ON LOCAL FAIRS IN TOWN OF VALJEVO IN 19TH CENTURY
Local fairs as the beginnings of trade exhibition (fair) tourism
Abstract: Local fairs („vašar”) in Serbia have an economic character, but are also a
part of general tourist offer of Serbia (as part of religious, exhibition, city and MICE tourism). Local fairs are places of gathering, where people had opportunity to meet, have fun,
do some purchase, and nowadays, places where one can get introduced to crafts which
are gradually disappearing. Local fairs represent the base of modern trade fairs. The paper will also go through description and importance of St. Elijah local fair in Valjevo,
and it will show development of local fairs through history, with purpose of emphasizing
their importance in touristic offer, in times when tourism was not even a noun.
Key words: Local fair („vašar”), trade exhibition, St. Elijah, tourism, Valjevo, Serbia.

Током друге половине 19. века све већи значај на глобалном нивоу
добијају сајмовима као нови видови масовних окупљања. Тада су сајмови представљали специфичан облик привредних манифестација
повезан са презентацијом великих научних и техничких достигнућа.
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Излагање и продаја нових производа индустријске ере било је омаж
глобалне модернизације, али је била повезана и са туристичким кретањима. Својеврстан симбол тога времена и нових друштвених појава
представља и Ајфелов торањ у Паризу подигнут као улазна капија ка
павиљонима Велике светске изложба отворене 1889. године у част стогодишњице Француске револуције.
Први сајмови ове врсте у Србији датирају из периода после Првог
светског рата када поједине приредбе вашарског типа почињу да прерастају у манифестације сајамско-изложбеног типа.1 У периоду између два
светска рата одржано је двадесет три такве манифестације. Међу првима оваквим савременим вашарима издвајају се „Индустријско-занатска
пољопривредна изложба“ у Врбасу и „Прва пољопривредна изложба“ у
Бечеју, одржане августа и септембра 1924. године. Осим ових, сајмови и
изложбе се одржавају у Новом Саду, Вршцу, Србобрану, Сенти, Суботици, Великом Бечкереку (Зрењанину), Великом Гају и Иригу. Новосадски сајам, одржан први пут 1931. године имао је стални карактер, и то
са страним учесницима и посетиоцима. Тај први сајам је посетило око
35000 посетилаца. Први назив под којим је одржан био је „Први сајам
и изложба приплодне стоке“.2 На старом сајмишту у Београду, 1937. године одржана је прва Јесења привредна изложба, као претеча данашњег
Београдског сајма.3
После Другог светског рата, на територији Србије сајмови се организују у великим градским и привредним центрима, првенствено у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу.4 Број посетилаца оваквих манифестација варирао је од неколико хиљада, преко неколико десетина хиљада,
до више стотина хиљада. По броју посетилаца издвајају се: Међународни
пољопривредни сајам у Новом Саду, са око 500.000; обједињени међународни сајмови књига и учила у Београду са око 150.000; Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације, Београд, са око 80.000.5
На основу извршене туристичке валоризације активни сајмови су рангирани на следећи начин: у прву категорију спадају Међународни пољопривредни сајам, Нови Сад (108 бодова), Међународни сајам књига, Београд (106 бодова), Међународни сајам лова, риболова, спорта и туризма,
Нови Сад (101 бод) и Међународни сајам туризма, Београд (100 бодова);
у другој категорији се налазе: Међународни сајам наутике, Београд (74
Бјељац, 1998, 66.
Исто, стр.66.
3
Бјељац, 2010, 84.
4
Бјељац, 2010, 85.
5
www.sajam.rs; www.sajam.net.
1
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бода), Сајам туризма и екологије, Ниш (74 бода) и Сајам учила, Београд
(73 бода).6
За градове и регије у којима се организују, сајмови представљају значајан извор прихода, а будући да и излагачи-продавци, као и купци, у
великом броју долазе са стране, неретко и са великих удаљености, они
поред трговачког имају и изразити привредни карактер, тако да се од
последњих деценија прошлога века све чешће помиње и појам сајамски
туризам, који је у све већој експанзији. И ако у свом данашњем виду сајмови представљају творевине модерне, индустријске и постиндустријске
цивилизације, они у великој мери представљају осавремењени појавни
облик древнијег вида манифестација – вашара, односно панађура.
Вашари или панађури
Вашар, панађур, пазар... Већ по многобројности сродних речи из српског и других језика, које означавају масовна годишња окупљања намењена трговини, забави и друштвеним контактима, види се значај оваквих догађаја. Код оваквих манифестација чест назив је и сабор (саборност, соборност). У основи термина сабор је ,,збор“, ,,збирање“, ,,сабрање''
– црквено и народно окупљање на дан великих празника. Реч вашар је
мађарског порекла (vásár) и означава пазар, односно сајам, у смислу делатности. Реч панађур је грчког порекла (πανήγυσις-свечани збор).7 Сви
наведени појмови означавају не само активност већ и место на којем се
она обавља.
О важности, али пре свега о карактеру ових манифестација сведочи
и исказ Јована Цвијића да су такви сабори „у неком погледу Србима оно
што старим Грцима беху олимпијске игре”.8 Ова Цвијићева опаска указује да се активности сродне онима које се одигравају на вашарима, срећу
у доба антике, па и раније, од времена настанка првих заједница. Окупљања ове врсте су у почетку имала изражене ритуалне мотиве, додатно
појачане мотивима снажења идентитета, очувања јединства, исказивања
оданости роду, племену, држави... Нека од таквих окупљања су се првобитно дешавала на скровитим магијским местима, више пута годишње,
у складу са природним менама. „Свети лугови“ су били места где се на
одређене дане у години окупља заједница. Потом се ту граде и пагански
храмови, а некада скровита места постају јавни простори. Са даљим развојем друштва и са појавом монотеистичких религија, оваква окупљања
Бјељац, 2010, 89.
Бјељац, Ћурчић, 2014, 140-148.
8
Према: Срећковић, Антић, 2007, 9.
6
7
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су настављена, добијајући нове контексте, али и задржавајући старе, што
је био и својеврстан мост који је олакшао прихватање нових религија.
Паганске храмове замењују цркве и манастири; окупљања се настављају
с тим што исто време окупљања више није везано за природне мене и са
њима повезане прославе паганских божанстава, већ за датуме који славе
свеце и пророке.
Поред оних иницијалних одлика: ритуалних, магијских, верских и
идентитетских, ова окупљања су веома рано добила и додатне карактеристике. Места масовних скупова постала су и места размене робе, а потом робноновчане размене. Размена добара је у почетку бивала локалног
карактера, али временом, поред локалног становништва, почели су да
долазе и све бројнији трговци из даљих области. Истовремено, окупљање већег броја људи на једном месту поставља и додатне императиве: забаве за све бројније посетиоце, али и економску валоризацију те забаве.
Места окупљања су постала места трговине, места различитих видова
забаве, као и места где поред трговаца зарађују и они који пружају услуге забаве. Тако су ове традиционалне народне манифестације имале различите одлике: верске, економске и општедруштвене, с тим што опште
друштвени карактер може да се диверзификује и на додатне четири одлике: забавну, политичку, друштвену у ужем смислу, а у последње време
и туристичку.9 Временом, бар када је реч о великим манифестацијама,
економски карактер је постао примаран и представљао је својеврстан генератор њиховог даљег развоја и опстанка, а неретко, ако због промене
одређених друштвених односа он изостане, то је доводило и до гашења
манифестације.
У средњовековној Србији главна робноновчана размена се углавном
одигравала на трговима. Појам трг је означавао насељено место, али и
место за робноновчану размену које је припадало неком насељу, и по чијем се имену и звало, а владаоци су сами одређивали где ће се који трг и
кад држати. Трг је значио и приход од трговине, који се често давао манастирима. Ако су трговачка окупљања у истом месту одржавана више
пута годишње, онда су означавана и празником о коме су држани.
У Кнежевини Србији током 19. века, а уз ослањање на претходну вековну традицију, вашари су представљали значајна места размене пољопривредних и занатских, а потом и индустријских производа. Да би се
унапредила улога панађура и да би се њихов развој додатно усмерио ка
економској користи, 1839. године је донета Уредба о држању панађура.
Будући да се на панађурима појављивала и роба страног порекла, која је
представљала конкуренцију роби локалних заната, Уредба је предвиде9

Видети више у: Марјановић, 2014.
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ла две категорије панађура: у једну су спадали панађури намењени првенствено за продаји марве (сточни, марвени, вашари – панађури), на
којима су уз стоку продавани и различити домаћи производи, а у другу
мешовити панађури на којима се могла продавати и страна роба. Првих
је било десет и они су трајали по три дана, а других је било седам и трајали су по пет дана. Средином 19. века највећи панађури у Србији одржавани су у Ваљеву, Ћуприји, Тополи, Карановцу (Краљеву), Пожеги и
Зајечару10. Уочљиво је да кроз цео 19. век, па и касније, локална занатска
и трговачка удружења водила су борбу за заштиту својих интереса и настојала да се мешовити панађури претворе у искључиво марвене, те да се
на њима забранити не само продаја стране робе, већ неретко и занатских
производа из других места.11
Неопходно је да се нагласи да је поменута уредба панађуре третирала пре свега као економске, трговачке манифестације, а њено доношење
је имало за циљ додатни економски развој полуаутономне Србије. Онај
изворни, верски карактер вашара се и даље одражавао у мањим местима,
углавном по селима, на њиховим локалним славама и преславама, али
уз изражени друштвени карактер, везан за окупљање, забаву и одржање идентитета. У градским насељима, нарочито оним чији су панађури
одређени поменутом уредбом, верски карактер се сводио скоро искључиво на датумску одредницу одржавања. Иако је тежиште догађања било
постављено на економским, трговачким одликама, друштвени карактер
панађура је бивао све израженији. Вашар и вашарско окупљање трговаца
и купаца постало је прилика за забаву оних који су на њега дошли послом,
али и за развој нових видова забаве и друштвеног живота за становнике
насеље где се вашар организовао, као и за житеље његовог ширег окружења. Тиме су вашари почели да све више попримају и забавни, неекономски карактер, тачније нетрговачки, али ипак економски за пружаоце
услуга забаве. У званичним извештајима са вашара (1863, па и 1889-1893)
наглашава се да су они све мање тржиште, а све више места за забаву, па
и за „развратност“, да су постали велике крчме на којима се људи састају
да се напију, почасте, потроше, коцкају и проведу, уместо да послују и
привреде. Да би се спречило овакво њихово кварење и вратила основна
економска функција вашара, установљена Уредбом из 1839, Краљевина
Србија је 1902. године донела Закон о панађурима и недељним пазарима,
којим су укинути мешовити, а дозвољени само марвено-земљораднички
Срећковић, Антић, 2007, 7. На територији данашње АП Војводине, чије области су у посматраном периоду биле у саставу Хабзбуршке монархије, организовани вашари се јављају у 18. веку (у Руми, Шиду, Дебељачи, Футогу и др); видети:
Бјељац, 2010, 84.
11
Марјановић, 2014, xi.
10
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вашари. Занимљиво је да се овим законом забрањује одржавање „панорама, циркуса, комедија, вртешки, коцкарских радњи и слично“.12 Ипак,
различити видови забаве на вашарима су преживали законске забрана и
касније, када због промене економских и општедруштвених односа вашари, губе свој трговачки значај, забава постаје њихов водећи садржаја,
а данас се појам вашар не ретко употребљава као својеврстан синоним за
разноврсну забаву, неретко и у пежоративном смислу.
Илиндански вашар у Ваљеву
Један од примера историјске и антрополошке генезе вашара, као претече и туристичке понуде обједињене кроз елементе пре свега сајамског,
а потом и културног – баштинског и верског туризма, а која сеже безмало
до наших дана, пружа нам и студија Илинданског вашара у Ваљеву.
Илиндан је празник који се обележава 2. августа (по грегоријанском,
односно 20. јула по јулијанском календару). Посвећен је Светом Илији,
старозаветном мудрацу, пророку који према Библији није умро, већ је
жив отишао на небо, огњеним колима. Управо те ватрене кочије које тутње небесима биле су разлог зашто су словенски народи приликом преузимања хришћанства овом свецу дали одлике Перуна, бога из пантеона
словенских божанстава који је сматран за господара громова. Тако је од
Перуна Громовника настао Свети Илија Громовник. По народној традицији, Свети Илија се вози на ватреним колима која вуку четири коња, из
чијих ноздрва избија пламен. Грмљавина је тутњава његових кола којима
се он вози по небу и облацима. И управо су Илиндански празници време када су се одржавали многи вашари у Србији13, између осталога и у
Ваљеву.
Марјановић, 2014, xi.
У Србији се у 2010. години, у програмима општинских туристичких манифестација нашло 143 верске туристичке манифестације (5,89%), у 87 насеља Србије. Највећи број верских манифестација се одржава у туристичком кластеру
Војводина 65 (45,45% од укупног броја верских манифестација у Србији). Број
ових манифестација је много већи, јер се светкује и неколико стотина сеоских
црквених и манастирских слава и других верских празника, а у обзир су узете
само верске манифестације које се налазе у програмима општинских туристичких манифестација. У програмима се налазе садржаји 44 верске манифестације
Српске православне цркве (37) и Римокатоличке цркве (7). Највећи број свечаности је везан за Светог Саву (свечане академије, балови), 14, односно 9,79% од
укупног броја верских манифестација; Васкрс, 11, односно 7,69%; Свете апостоле Петра и Павла – Петровдан 10, тј. 6,99%; Вазнесење Господње – Спасовдан,
9, тј. 6,29%; Светог великомученика Георгија – Ђурђевдан 8, тј. 5,59%; Светог
12
13
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Према историографски утемељеним претпоставкама, настанак града
Ваљева, крајем 14. века (први документован помен је датиран на 1398.
годину), односно његов развој из манастирског села у урбано градско насеље, везан је за трговину. Са крахом династије Немањића, када се пред
опасношћу од турске најезде тежиште средњовековне српске државе помера ка северу, померају се и каравански путеви, а једна од њихових нових раскрсница, као погодно место за сусрет трговаца који из јадранских
градова иду ка Србији, али и даље ка Угарској, била је у котлини у којој је
смештено Ваљево. Њихово задржавање на локалном вашаришту поред
манастира, а потом и насељавање могло је да услови да дође до развоја
градског насеља.14
И касније, са падом Србије, а са њом и Ваљева (1458. године), под
окриље Отоманске империје трговина на Ваљевском тргу је настављена,
истина доста смањеним интензитетом. Тако, када почетком 17. века кроз
Ваљево пролази папски изасланик Бартолд Кажић, он у својим путописима наглашава да је ово место “бројно пучанством”, да има пространи
караван сарај, и да се у њему снабдео свим потрепштинама неопходним
за даљи пут. А почетком 18. века, када је северни део Србије био привремено заузет од стране Хабзбуршке монархије, аустријски принц Александар Витембершки је у својим извештајима записао: “Упутио сам се у
Ваљево, велики и значајан трг који се налази у плодној долини. Кажу да је
ово место било веома насељено, као и да је било чувено по великој пијаци
и обављању трговачких послова”.15
После Првог и Другог устанка, са стварањем полуаутономне (касније аутономне, па потом независне) српске државе, вашарска трговина у
Ваљеву добија нови замах. Проучавајући трговину у том периоду, Даница Милићевић уочава да су се у Ваљеву окупљали трговци из свих крајева Србије, али и околних области, наступајући и као продавци и као
купци. Вашар се одржавао три пута годишње: на Цвети, о Илиндану и
о Михољдану, а сваки од њих је трајао по недељу дана. Промет је био
жив, а највише се трговало стоком, али и занатлијским и мануфактурним производима, а трговци и купци су долазили из целе Србије, највише из Београда, па и из Босне и Аустрије.16 Неопходно је да се нагласи
да у почетку успешан промет на вашару није радовао ваљевске трговце
који су се осећали угрожени због конкуренције са стране. Стање је за њих
пророка Илију – Илиндан и Успеније Пресвете Богородице – Велику Госпојину,
по 7, тј. 4,90%; Светог Трифуна, Богојављење и Божић, по 6, тј.4,20%; видети:
Бјељац, 2010, 118.
14
Кривошејев, 2012, 41-44.
15
Кривошејев, 2012, 63.
16
Видети у: Милић, 1996 и Поповић, 2002.
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нарочито постало критично после великог пожара који је 1818. године
захватио Ваљево. Трговина на вашару је смањила приходе домаћих трговаца којима су изгорели дућани, чиме је смањена и могућност да се брже
економски опораве. Могући излаз су видели у укидању панађура, те су
кнезу Милошу Обреновићу упутили допис са таквим захтевом.17 Упркос
образложеном захтеву, Кнез Милош није изашао у сусрет ваљевским трговцима, гледајући на панађур са становишта ширег интереса привреде
и државе. Уместо гашења, у наредном период се уочавају настојања да
се ваљевско вашариште додатно осавремени, да се на њему побољшају
услови за трговину, али и услови за стицање додатних јавних прихода.
Тако је, 1833. године, на ваљевском панађуришту направљено 87 нових
општинских дућана за издржавање вашарџијама.18
После спровођења оваквих мера забележено је да је на Илинданском
вашару 1835. године, када у Ваљеву има 140 кућа и 893 становника,19 у
купопродаји учествовало преко 1.100 лица. Међу продавцима је било
највише становника из Ваљевске, као и из оближњих нахија (Шабачке,
Београдске и Рудничке), али и са територија Босне, Санџака и Турске.
Са друге стране, од регистрованих купаца Ваљевци су били малобројни,
а предњачили су Срби из јужне Србије, затим из Београда, Македоније
и Босне, а било је купаца и из Турске, Грчке, и Румуније. Нешто касније
дошло је до извесног опадања трговине на ваљевском панађуришту на
шта указује извештај са вашара на Цвети (Цветни панађур) 1838. године,
када је продато само 3 вола, 25 коња и 2 кобиле, а купци су били из Ужица, Пожеге, Раковице и Сребренице. Зато су уложени додатни напори за
оживљавање вашара и већ исте године на Илиндан укупан број активних
регистрованих купаца и продаваца је био преко 700, а они су дошли из 22
места у Србији и 7 места ван Србије.20
Ова епизода указује донекле и на велики значај Илинденског вашара, као и на опадање значаја, у овом тренутку из неутврђених разлога,
Цветног и Михољданског вашара, који су се убрзо угасили. Међутим,
привредне потребе не само Ваљева, већ и Кнежевине Србије, довеле су
до тога да се Михољдански вашар обнови, али не деловањем трговаца
и локалне самоуправе, већ директном иницијативом државних власти.
Наиме, Попечитељство финансија је покренуло иницијативу да се на погодном месту у Кнежевини успостави један велики панађур, који би био
искључиво сточни. Одлучено је да се он одржава на Миољдан (МихољПеруничић, 1973, 132 – 133.
Перуничић, 1973, 244.
19
Кривошејев, 2012, 136.
20
Поповић, 2002, 9; видети и: Милић 1959, 133.
17
18

183

Владимир Кривошејев и Жељко Бељац

дан – 29. септембра по јулијанском календару) у Ваљеву, што је својим
потписом, 29. новембра 1851, потврдио кнез Александар Карађорђевић.21 У образложењу Попечитељства финансија за овакав избор, било
је написано следеће:
„Што је Ваљево место у коме је најпознатији панађур у отечеству нашем и на развитак ког Отечество наше је дужно особито мотрити (...).
Ваљево је за држање панађура за живу стоку најзгодније јер у њему су и
прије, као што је познато, три панађура држата и највише се живе стоке
на њему продавало, и тако су људи имали прилику више пута у Ваљево
долазити и живу стоку куповати, а сада како је само панађур о светом
Илији, долазе само једанпут у години. (...) Панађур за живу стоку у Ваљеву велику ће ползу и купцима и продавцима принети. Многа ће се стока
ту продавати и за стране земље, особито када се ћумручка ствар у Босни
у бољи ред доведе него што је до сад било (...) На садашњем панађуришту
о светом Илији продато је 1181. комад волова пар најбољи до 40 дуката,
а најлошији 12 дуката цесарских. Када се о Миољдану панађур држати
почне још ће се и више живе стоке продати моћи.“22
После наведене одлуке кнеза Александра, вашари су у Ваљеву наставили да се организују у два термина, с тим што је Илиндански вашар
трајао пет дана, од 20. до 24. августа (по јулијанском календару), а Михољдански три дана, од 29. септембра до 1. октобра.
После одржаног Илинданског вашара, 1891. године, начелник окружја Ваљевског М. Миловановић обавештава министра унутрашњих дела
да је током трајања вашара у Ваљеву остварен укупан промет од 199.813
динара, и да је продат 1231 во по цени од 160 до 600 динара; 141 крава, од
30 до 60 динара; 12 телади по цени од 8 до 14 динара; 137 коња по цени
од 24 до 200 динара; 72 кобиле по цени од 20 до 80 динара; 10 ждребади
по цени од 8 до 14 динара и 239 јагањаца, а да су трговци били из Србије, Босне, Аустроугарске, Турске и Италије. Поред стоке продавани су
производи следећих заната: сарачки, абаџијски, кројачки, ковачки, казанџијски, кујунџијски, лимарски, пушкарски, опанчарски, ћурчијски,
мунџијски, платнарски, мутавџијски, и дрводељски. Продавано је још и:
вуна, луч, катран, воће и баштовански усеви. Најбоље је продавана опанчарска, мутавџијска, платнарска и ужарска роба. Такође су продавани и
индустријски производи из стакларске фабрике у Јагодини и дрвопрерађивачке фабрике у Ужицу, и продаја је била добра. Током трајања вашара
Општина Ваљевска је издала својих 9 дућана на вашаришту, као и 191
место за тезге било да су под шаторима било да су на отвореном (продаја
са кола). Било је и 65 места за механе и 13 за кола са пићем. Укупан оп21
22

Перуничић, 1973, 667-669.
Перуничић, 1973, 667-669.
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штински приход је био 4.091 динар, а расход 624 динара. Општинска каса
је остварила профит од 3.467 динара.23
Извештаји слични овом су писани и за наредне вашарске манифестације. Општински профит са Илинденског вашара 1895. је био 2.831
динар, а са Михољданског 2.551 динар. Иначе извештај са Михољданског вашара указују и на структуру расхода. Расходе су чинили хонорари
за жандаре, слуге, али и за доктора, шумара и чиновнике, од писара до
председника општине и комесара панађуришта.24 Десет година касније,
1905, од Михољданског вашара Општина је остварила профит од 1.312
динара.25
Поред тога што су вашари окупљали велики број трговаца са различитих страна, неретко и из удаљених крајева, они су нудили и прилику за
забаву, не само за оне који су дошли послом већ и за локално становништво. За већину ваљевског становништва важно је било присуствовати
панађуру, срести старе пријатеље и познанике, за многе младе бити виђен од стране момака, односно девојака, а за најмлађе забавити се и јести
слаткише. Са временом овај, раније секундарни карактер вашара почиње
да доминира.
Са протоком времена, са променом опште друштвене ситуације, карактер ваљевских вашара, као и бројних других вашара у Србији почиње
да се убрзано мења после Првог светског рата. Са организацијом великих
сајмова, као и сточних пијаца са чешћим терминима продаје, трговина
стоком се премешта на друге локације, а набавка ситних и крупних кућних потрепштина се обавља на друге начине, чему доприноси и отварање сеоских продавница и задруга. У таквим околностима она примарна,
економска, трговачка улога вашара замире и примат преузима забавни
карактер, против кога су раније, како смо видели, на почетку двадесетог
века предузимане законске мере. Чак и ситна трговина која се и даље
обавља на вашару мења своју основну улогу и постаје више део забаве
него потребе. Сећања старих Ваљеваца на време између два светска рата
указују да је током трајања вашара, на простору панађуришта, био постављен велики број шатри. Свака од њих је имала своју музику. Испред шатри су се налазиле богате трпезе са великим избором хране и пића, а пре
свега вруће јагњеће и прасеће печење, вино, пиво, али и лимунада, боза и
клакер. Најпродаванија посластица, у време Илинданског панађура био
је сладолед, „луше” и лицидерска срца.26
Перуничић, 1973, 1043-44.
Перуничић, 1973, 1080-86.
25
Перуничић, 1973, 1198.
26
Совиљ, 2007, 61.
23
24
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Овакав забавни садржај, уз модернизацију, био је доминирајући и после
Другог светског рата, с тим што се додатно обогаћују новим садржајима
заснованим на развоју технологије (све разноврснији садржаји луна паркова). И то је трајало до краја осме деценије прошлога века, када, са преуређењем дотадашњег простора вашаришта у парк и премештањем места
одржавања вашара на другу локацију, али и са даљим општим друштвеним
променама, и ови садржаји почињу полако да нестају. Ваљевски вашар почиње полако да се гаси, што постаје општа тенденција у целој Србији, и
мали број вашара се очувао до данашњег дана. На примеру Ваљева, премештање места вашаришта би могло буде главни узрок замирања, међутим
оно је само убрзало процес изазван општим друштвеним променама. Као
што су на почетку двадесетога века друштвене промене узроковале нове
видове велетрговине, после чега ранији примарни економски карактер вашара нестаје, а приоритет има општедруштвени, са забавом као његовом
водећом одликом, тако се пред крај истога века, са даљим друштвеним развојем и пратећим развојем технологије, драстично мења и приступ спровођењу доколице и забави. Појава диско клубова, кафића, али и даљи развој телевизије, филмске индустрије, видеа, потом и интернета, довели су
до појаве нових видова забаве и одумирања старих. Непримењивост нове
технологије и нових забава на вашарске манифестације узрокује да оне
губе забавни карактер тако да уз биоскопе, корзое и друге раније појавне
облике дружења и забаве почињу да нестају и вашари.
Међутим, како смо већ нагласили на почетку, овакве манифестације
су поред економских и забавних имале и изражене уже друштвене и политичке карактеристике.27 Одумирањем вашара, ове њихове карактеристике преузимају друге, само донекле сродне, манифестације. Тако су у
Ваљеву, још 1987. године, покренуте Тешњарске вечери као својеврстан
летњи фестивал колажног типа, који је требало да надомести друштвени
недостатак настао одумирањем Илинданског вашара. Сличан процес се
уочава широм Србије, и почињу да се оснивају разнолике и шаренолике
манифестације, фестивали, сабори, сајмови, различите „...ијаде“ (купусијада, чваркијада...). А оснивање нових манифестација прате и настојања обнове старих.28 И веома је уочљиво да се при оснивању и организовању ових нових манифестација све више инсистира, бар декларативно,
на њиховом економском карактеру, али више не на трговачком већ туристичком.
Више у: Марјановић, 2014.
Тако је у Ваљеву 2014. године обновљено народно саборовање на Илиндан, са
садржајима превасходно забавног карактера, је, али на новој локацији, у приградском Новом насељу, поред цркве Светог Георгија и зграде Ваљевске епархије.
27
28
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Данашњи вашари: забава са елементима
потенцијала туристичке понуде
За разлику од претходних векова, данашњи вашари у Србији, бар тамо
где су очувани,29 имају контексте другачије од оних изворних, везаних за
трговину. Ти преовлађујући контексти су пре свега друштвени, са израженим одликама забаве. Ослобођени трговине на велико, они су постали места за разбибригу и дружење становништва из ширег окружења. Истина, и
на данашњим вашарима се можe купити одређена роба, с тим што куповина више нема изразити карактер трговине стоком и масовне набавке ради
подмиривања стварних кућевних потреба, већ све више постаје куповина
због забаве. Ту се налазе тезге са прехрамбеним производима који се конзумирају с ногу, успут, затим и тезге са робом за сувенирску намену, како
ону индустријске провенијенције, тако и сувенирима настали у народној
радиности. Управо у овој врсти робе се налази скривен нови потенцијал
вашара. Они постају места на којима се посетилац може, између осталог,
упознати и са народним обичајима који полако нестају, али и са старим
занатима. И у данашње доба се, уз продају бројних модерних производа, на
вашарима могу срести грнчари, ковачи, казанџије, бравари, корпари, пинтери, ужари, опанчари, ћурчије, воскари, као и неки други занати који су
у фази изумирања. Тиме се забавни и општедруштвени карактер вашара
може проширити и на сферу заштите и презентације старих заната, а тиме
и материјалне као и нематеријалне културне баштине, с тим што у свом
промењеном облику вашари данас могу да представљају значајне елементе
туристичке понуде, која, зависно од директних мотива доласка, обједињује
разноврсне селективне видове туризма.
Савремено доба и развој туризма намећу све израженију селективност у приступу посетилаца, а зависну од врсте атракције и намере туриста. Тако се помињу: верски туризам, туризам природе, културни,
конгресни, културно-историјски, споменички, археолошки, едукациони,
екотуризам, градски, сеоски, манифестациони, спортски, рекреативни,
забавни, бањски, ловни, авантуристички, наутички, бициклистички, туризам баштине, археолошки, туризам сећања...30 Зато се може поставити
У Србији се тренутно одржава 124 вашара. Посетиоци и продавци су из исте
или околних општина, а код појединих и ширег региона. Број посетилаца и учесника је од неколико хиљада до неколико десетина хиљада. У туристичкој понуди Србије, као посебна туристичка атракција, а који се налазе у Календару туристичких приредби Србије, издвајају се вашари у Шапцу (57 бодова) и Пироту
(53 бода). Одржавају се током целе године, а у неким местима и неколико пута
годишње; видети: Бјељац, 2010, 94.
30
Видети у: Кривошејев, 2014, 87.
29
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питање: за који од селективних видова туризма данашњи вашари представљају примарну атракцију?
Са развојем нових интересовања, али и са додатном специјализацијом
– сегментацијом већ постојећих, број оваквих селективних туристичких
ниша се из године у годину повећава. Паралелно са повећањем броја
различитих туристичких ниша и микрониша уочљиво је и одсуство јасних граница између све бројнијих нових видова туризма. Поред тога,
не постоји ни јасан консензус о односу појмова облик туризма и врста
туризма.31 Истовремено, посета једној туристичкој атракцији може да се
сврста у различите облике туризма, а што директно зависи од примарног
разлога – мотива који је туристу усмерио на путовање. Тако, примера
ради „... ако је мотив обиласка манастира упознавање са културним вредностима, опет је реч о културном туризму, а чисто верски облик среће се
код посета мотивисаних стриктно верским, поклоничким разлозима“32.
У складу са наведеним, ако су основни мотиви посете вашарима
стриктно везани за црквене празнике и упражњавање верских обреда,
вашари представљају верске туристичке манифестације.33 Међутим,
како је већ наглашено, савремени вашари немају изражени верски карактер, већ превасходно друштвени са тежиштем на забави. Сходно томе
вашари могу да имају развојну улогу за друге селективне видове туризма,
а зависно од мотива доласка посетилаца са стране. У сваком случају они
се сврставају у групу манифестационог – догађајног туризма, међутим,
будући да је већ наглашено да се, паралелно са повећањем броја различитих туристичких ниша и микрониша, уочава одсуство јасних граница
између све бројнијих нових видова туризма, вашари имају, или би могли
да имају и изражене одлике културног, баштинског туризма, са субјектима нематеријалне баштине као главном туристичком атракцијом, поКривошејев, 2014, 87.
Кривошејев, 2014, 88.
33
Прослава верских манифестација (саборовање) има дугу традицију у српском
народу, међутим, тек деведесетих година 20. века и у првој декади 21. века, верске свечаности постају интересантне и као мотив за туристичка путовања. Каfо
пратеће манифестације се најчешће издвајају вашари (кирбаљи, панађури) и
одређени обичаји током великих верских празника (Ускрс, Божић). Организује
се разноврстан програм, који окупља и неколико десетина хиљада људи. Поједине од таквих манифестација су: Великогоспојински дани, Нови Бечеј; Петровдански дани, Србобран, Сабор огњене Марије, Девојачки бунар – Делиблатска
пешчара. Број посетилаца на црквеним саборима је и до неколико десетина хиљада, попут Великогоспојинских дана у Новом Бечеју, где, према изјавама организатор, буде присутно преко 100.000 посетилаца (?), а број учесника је неколико десетина хиљада; видети: Бјељац, 2010, 119-120.
31
32
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кретачем на пут.34 А за крај је неопходно да се нагласи и веза вашара са
пословним туризмом и сајамским туризмом као његовим подобликом.35
Данашњи вашари, бар у Србији, немају такве одлике, али вашари, са изразитим велетрговачким карактеристикама, какви су се одржавали у 19.
веку, и какав је био и ваљевски Илинденски вашар, представљали су својеврсну претечу овог облика туризма.

Summary
Local fairs were places where people gathered to do bigger or smaller purchase
and to have fun. Local fairs had both religious and folklore importance, but also these
events had a strong economic trades, much similar to exhibition trade fairs today. In
some manner, local fairs represent the very beginnings of financial and manifestation tourism. The local fair gathered traders and buyers from distant places in order
to make bigger deals. But local fair attracted many local people who would come to
purchase different every day needs. The fair usually attracted many visitors, it was held
for several days and it, in general, benefited local community. Fairs were a mean of
income and development for whole surrounding area and it was an instrument used
to build an image or position of the town where it was held. The secondary, but more
pronounced role of fair was entertainment - not only for the participants, but for all
local people and people from wider surrounding area.
With the modernization caused by industrialization and general development of
society, local fairs have undergone major changes. Other institutions with similar economic or trade roles appeared. Thus, livestock markets and local cooperatives took
over previously important part of local fairs – wholesale trading. However, trade, as
such still existed in local fairs, but it was not its main purpose. Entertainment and
trade in function of entertainment took primary role in these gatherings. With further
development of society and technology, the meaning of the word entertainment was
changed and local fairs lost even that characteristic. This contributed to their further
loss of importance or led to total disappearance of some fairs. Meanwhile some new,
different, contemporary events were established, with a pronounced economic character, but this time, based more on tourism, rather than trade. One of the ways to maintain existence of local fair is to strengthen their economic function through tourism
with selected cultural, traditional and manifestation program and planning.

О баштинском туризму и његовим облицима испољавања видети више у: Кривошејев, 2014, 77 и даље.
35
О пословном и сајамском туризму више у: Работић, 2012, 13, 151.
34
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НАСТАНАК УЛИЦЕ СЕЛИМИРА ЂОРЂЕВИЋА У ВАЉЕВУ
(у околини железничког круга)

Апстракт: У раду се говори о просецању улице Селимира Ђорђевића у близини некадашње железничке станице у Ваљеву, на тадашњој периферији града.
На основу датих извора покушали смо да реконструишемо њен постанак и прве
године коришћења од 1925. до 1941. године. Како је и због чега дошло до њеног
просецања, те самим тим и до проширења вароши и урбанизације ондашњег
приградског насеља тема је овог рада.
Кључне речи: железничка станица, Љубостиња, Ваљевска задруга, Суд општине, експропријација, просецање улице, скица пројекта, непосредно окружење улице, циглишта, проширење улице
SELIMIR ĐORĐEVIĆ STREET IN VALJEVO
(Near the railway circle)
Abstract: The paper refers to how street of Selimir Đordjević, located near old
railway, in what was then town peripherial area was made. It also tells a story on how it
was used in the first years from 1925 to 1941 and how it was intersected due to urbanization and town`s develoment.
Key words: railway station, Ljubostinja, Valjevo cooperatives, Municipality Court,
expropriation, street intersection, project, immediate street surroundings, brickyard,
street expansion.

Са 7.500 становника варош Ваљево је крајем 19. века била прилично
слабо саобраћајно повезанa са другим варошима и то већином путевима лошег квалитета. У самој чаршији постојао је велики број безимених
сокака, слабо калдрмисаних, а добар део их је био земљаног карактера.
Народ је ове сокаке звао по кућама виђенијих људи који су у њима становали. Ваљево је добило називе својих улица тек 1897. године, на иницијативу тадашњег председника ваљевске општине Миленка Драшковића
и професора Ваљевске гимназије Љубомира Павловића.1 Прва од улица
1

Аноним, 1994, 263-264
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која је била регулисана била је Главни сокак, односно Београдски сокак,
а од 1901. године звана Александрова улица, по краљу Александру Обреновићу. То је била тадашња најдужа улица у вароши, а одатле је пут водио
за српску престоницу. Сама улица била је више пута калдрмисана, а као
рабаџије у овом послу учествовала је цигларска породица Петковић из
Ваљева.2 Експропријација земљишта око места будуће железничке пруге
у Ваљеву, омеђене левом страном реком Љубостињом а са десне градским језгром, имањем браће Ненадовића, и улицама Вука Караџића и
Љубостињске, извршено је између 1904. и 1906. године.3 Грађење објекта
железничке станице отпочело је на Ускрс 1906. године, а предузимачи
су били С. Николић и Бујић4. Накнадна експропријација општинских
парцела одобрена је решењем министра грађевина од 3. априла 1908. и
уведена је у општинске списе под редним бројем 110615. Са десне стране
реке Љубостиње, а до железничке станице6 постојао је већи број приватних приземних кућа са плацевима,7 а до саме реке Љубостиње налазило
се имање у власништву Ваљевске задруге површине око 0,90 ха. Међутим, у пролеће 1925. године, грађани вароши Ваљева доставили су писмо
Суду општине у коме стоји:
„Суду је познато да смо ми потписати грађани који имамо своје непокретно имање и станове у улици Љубостињској имали службени пут,
како колски тако и пешачки у правцу улице Караџића, и да нам је овај
пут пресекла железничка станица те смо услед овога имали само пешачку службеност, али нам је и ову службеност пре десетак дана незаконито
спречила, те смо сада затворени. С обзиром на овакво стање ми се овом
молбом обраћамо томе суду, да нам отвори пут поред реке Љубостиње,
куда смо и раније имали а који је сада заградила Ваљевска задруга, мотивишући да је имање њихова својина. Ако би Ваљевска задруга имала
право својине онда молимо Суд да нам ово имање у потребној дужини и
ширини откупи од Ваљевске Задруге до наше улице, како би и ми имали
пут за службеност ка својим имањима.
Поповић, 2008, 197. Народ је градио путеве кулуком, а у занатским пословима
око улице краља Александра потпомогли су Петковићи. Вид. и текст: Гагић, Ваљево, 2006 98-105
3
Међуопштински историјски архив Ваљево ( у даљем тексту МИАВ), Фонд: Општина града Ваљева (у даљем тексту ОГВ), година 1904, пр. бр. 12
4
Зрнић, Ваљево, 2006, 96,
5
МИАВ, ОГВ, година 1920-1926, кут. бр. 170, дел. бр. I,A2,7214/1926
6
Железничка станица у Ваљеву је свечано отворена 14. септембра 1908. године –
нап. аут. Вид. текстове: Спасојевић, 2008, 84-87; Аноним, 2008. 88-90
7
То је савремени кварт града Ваљева омеђен данашњим улицама Селимира Ђорђевића, Владике Николаја Велимировића и Војводе Мишића – нап. аут.
2
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Овај пут могла би Општина откупити приватном погодбом или експропријацијом.
Како је сам Суд уверен да је неопходно потребно да нам се на овом месту отвори пут колски и пешачки молимо да се са овим решењем похита“8.
Поводом овога случаја Суд општине је сазвао ванредну седницу на којој је одлучено да се формира један Одбор који је формирао комисију на
челу са варошким инжењером, који би, потом, поднео стручан извештај
Одбору. Председник Суда Страхиња Лаушевић, у том циљу, овластио је
општинског инжењера Душана Матића.
Септембра месеца 1925. године, инжењер Матић поднео је Одбору
извештај, а по молби грађана, где је истакнуто да је најбоље решење поводом овог питања откуп имања Ваљевске задруге, ради пресецања потребне улице позади објекта Железничке станице, а која би везивала Љубостињску и улицу краља Александра. Општински одбор је, на основу
члана 88. Закона о општинама, решио да се поменуто земљиште откупи
за суму од 25.000 динара. Сам плац Задруге простирао се на исток од
железничке станице 42,50 метара, северно до реке Љубостиње 113,60 метара, западно од улице краља Александра 76 метара, и јужно, од имања
железничке станице 110,50 метара. Општински инжењер Матић истакао
је да пут мора бити стандардне ширине, а никако ужи од 8,60 метара,
да се треба исколчити свом дужином од 113,60 метара и с обзиром на
близину железничке станице у догледно време искалдрмисати. У даљем
поступку, Марић је затражио од надлежних служби да утврди порекло
земље; да ли је Задруга власник, општина или држава.
На дан 31. октобра 1925. године Управни одбор Ваљевске задруге, који
су представљали адвокат Драгиша Вукосављевићем и делегат Никола Јанковић, поднели су Суду оверену тапију бр. 39380 ваљевског Првостепеног
суда, од 17. новембра 1909. године, из које се утврдило да је дотични плац
у власништву Задруге, па су двојица делегата добили пуномоћје да се закључи уговор, под одређеним условима.9 Задруга је оспорила извештај општинског инжењера Матића, тврдећи да премер земљишта није ваљано
урађен, првенствено због незгодног терена обале реке Љубостиње. Том
приликом тражено је од Општине да се цена уступљеног земљишта плати
у једној рати, затим да се земљиште изравна у року од три године, да се
искрчи шибље на обали реке и кориту, да се сама река исправи а Задругина
ограда да се скине са ограђеног плаца и у трошку Општине измести.
МИАВ, ОГВ, 1920-1926, кут. бр. 170, дел. бр. I,A2, 7214/1926
Исто. Један део земљишта Задруге се водио под другом тапијом (бр. 47) од 4.
априла 1907. године и граничио се са цигланом Стевана Петковића. Колика је
била површина ове парцеле није нам познато – нап. аут.
8
9
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Суд општине је поново организовао ванредну седницу, 23. новембра
1925. године, на којој је одлучено да се у начелу Задрузи може исплатити сума од 25.000 динара, али тек од јануара следеће, 1926. године, када
ова ставка буде реферисана у градском буџету и кад се добије државни
кредит. По другим основама није постигнут договор. Задрузи није ишла
у прилог чињеница неправилности тока реке и самим тим плацева. Наиме, давањем пута Општини, стварали су се џепови земљишта површине
од два-три ара, које потом Задруга није никако могла да искористи њиховом продајом или на други начин, па је тражила од Општине да пут
прати што је могуће више пут реке. Међутим, самим тим, на појединим
местима се повећавала ширина пута на чак 16 метара, а за то је Задруга
тражила да се изврши поновни премер земљишта, да се изврши ревизија
уговора и да се сходно томе имање више плати.
Суд општине није могао стати иза ове одлуке Задруге, превасходно
због финансија; само сређивање корита реке Љубостиње могло је веома
да окрњи танак варошки буџет. Ново премеравање задружног земљишта потребно за улицу вршено је 30. јануара 1926. године, у присуству
новог општинског инжењера Милорада В. Бабића10. Том приликом инжењер Бабић поднео је скицу имања Ваљевске задруге, околних имања,
и пресецања нове улице. Бабић је био мишљења да се хитно формира комисија за откуп земљишта, а да сама површина пута минимално
мора износити 977 м².
Комисија за откуп земљишта формирана је 13. фебруара 1926. године у
саставу Михаило Р. Јовичић, адвокат, Недељко Савић, учитељ и предузетник, Н. Тодоровић и Љуба Благојевић. Комисија је пристала да се накнадно
заузето земљиште површине 11,35 ари поред реке Љубостиње накнадно
плати Задрузи 2.839,40 динара. Након већања, председник комисије за откуп земљишта Ристо Топаловић завршио је расправу закљученом.11
Према споразуму потписаном између опуномоћеног представника
Задруге адвоката Драгише Вукосављевића и председника техничке комисије општинског Суда Ристе Топаловића, пут је ишао поред реке, али
његова траса није била уједначена: са једне стране мерила је 12.60 метара, а са друге 15.00 метара. Општински инжењер Бабић поднео је коначну скицу пројекта улице маја 1926. године.12 Дана 13. маја 1926. године,
Инжењер Милорад Бабић био је шеф секције државне железнице у Ваљеву до
Другог светског рата; страдао је 19. априла 1944. године од окупатора у логору
на Бањици – нап. аут.
11
МИАВ, ОГВ, кут. бр. 170, дел. бр. I, A2, 7214/1926. Риста Топаловић је пре Првог светског рата био председник ваљевског Суда – нап. аут.
12
Исто, дел. бр. 6158/1926. Регулациони план ове улице као и уцртавањем дела
улица Краља Александра, Вука Караџића, Љубостињске и целог железничког
10
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Скица експропријације инж. Милорада В. Бабића, 1926.година

на адресу Ваљевске задруге приспела је прва рата за уплату у износу од
25.000 динара; остатак новца (2.839,40 динара) уплаћен је на исти рачун
следеће, 1927. године.
Новопросечена улица настањена околним житељима дуго је остала
безимена. Локално становништво ју је називало „сокак код железничког
круга“. Обала реке крај које је непосредно пролазила улица засипана је
земљом, ојачавана је од поплава, крчена од корова, коначно регулисана и
чишћена у више наврата тридесетих година двадесетог века.13
Са леве стране речице Љубостиње, а преко старог дрвеног моста14 налазили су се хангари Петог пешадијског пука, а на простору данашње
комплекса сматра се претечом првог плана ваљевских улица урађеног те исте
1926. године – нап. аут.
13
МИАВ, ОГВ, 1935. година, кут. бр. 174, пр. бр. I, A2, Ф-I, II-286/1935; казивања Мирославе Пантелић (Ђорђевић), забележена јануара 2005. Простор корита реке Љубостиње и њене воде на овом простору користиле су разне циглане,
као што је између осталих циглане Ђуре Ђорђевића и Стевана Петковића – нап.
аут. Државна Хипотекарна банка је Градском Поглаварству општине Ваљево је
у периоду 1934-1935 године донирала 55000 динара за регулацију и осигурање
речних обала као и за регулациони план града Ваљева
14
„Једна неопходна потреба Љубостиње“ , Ваљевски глас бр. 9 од 18. априла 1937.
године, стр. 3. Овде тешко да може да се говори о мосту на реци Љубостињи,
поред новопросеченог сокака, то је више био балвански прелаз. Извештач локалног листа указује како Општина толерише да у непосредној близини града не
постоји ваљани мост, него се за време празника и панађура гаца коритом реке,
што даје ружну слику о овој вароши. Напомиње се да ђаци прелазе реку у зимским условима. Поред овог балванског прелаза постојао је ваљани дрвени мост
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Економске школе и војна пруга уског колосека са шест-седам колосека.
На крају војног комплекса налазила се улица Даниловићева, и још даље,
дуж тока реке, циглишта „чија је каљуга ружила слику периферије вароши и била потенцијално жариште свакојаких болести“.15 Даничићева улица није била калдрмисана, околни житељи су се стално жалили
на блатњаву улицу без тротоара у којој је било неколико дућана, али и
столарских и бачварских радњи са десне стране улице16. Са леве стране улице налазио се војни комплекс, а улица се протезала до варошког
шеталишта које је носило име знаменитог ваљевског лекара Селимира
Ђорђевића.17 Ново градско насеље на овом простору полако је настајало
двадесетих година 20. века, а изграђено је и неколико отменијих здања
која су опстала до данас.18 Још даље, иза Петковића циглане, налазило се
стрелиште „Илија Бирчанин“ са помоћним објектима, подигнуто на општинској земљи а које се налазило у близини касарне Петог пешадијског
пука и војног сењака19.
преко реке Љубостиње у продужетку Синђелићеве улице који је за потребе војске изграђен 1901. године. Спајао је касарну Петог пешадијског пука и циглиште
Стевана Петковића са градским језгром. Општина вароши Ваљева је по накнадном решењу Краљевске банске управе у Сарајеву под бр. 18262/31 утрошила 10.
657,80 динара за његову оправку. Радови су започели 20. децембра 1930, а довршени су 15. фебруара 1931. године – МИАВ, ОГВ, кут. бр. 171 (1927-1934), пр. бр.
I, A2, 20577/1931. Такође, постојао је пројекат каменог моста преко Љубостиње
који би спајао Даничићеву улицу са центром вароши из 1900. године; међутим,
овај мост чије је грађење покренула војска није подигнут. Тада су извршени и
предрачунски радови и утврђено је да се за потребе овог моста мора издвојити
12. 292,82 динара. То је била веома велика инвестиција за ондашњи варошки
буџет, па се од пројекта одустало. Предвиђено је било да мост има распон од 9
метара, да буде квалитетно изграђен, а Даничићева улица да буде калдрмисана и
да се поставе тротоари са обе стране улице. Пројектант моста требао је да буде
окружни инжењер Л. Зисић – МИАВ, ОГВ, 1910. година, кут. бр. 147, пр. бр. 161
15
Казивања Вере Петковић, забележена јула 2007. Тридесетих година 20. века у
околини старог циглишта настајало је прво насеље
16
МИАВ, ОГВ, 1935. година, кут. бр. 176, пр. бр. 320
17
Варошко шеталиште протезало се делом данашње улице Јована Дучића. На
крају улице налазило се пар варошких кућа и забран који је водио до касарне
Петог пешадијског пука на брду - нап. аут.
18
Распоред улица оновременог Ваљева могуће је сагледати на основу плана улица који је први пут урађен 1926. године, и до Другог светског рата најмање је
једанпут дорађиван – Kатастарски план Ваљева из 1926. године, фонд Народни
музеј Ваљево.
19
Савезна стрељачка дружина „Илија Бирчанин“ у Ваљеву, Глас Ваљева од 4.
марта 1934, бр. 9, стр. 3 и „Освећење новог стрелишта у Ваљеву“, Глас Ваљева од
27. октобра 1935, бр. 43, стр. 2

196

Настанак Улице Селимира Ђорђевића у Ваљеву ...

Простор леве обале реке Љубостиње на коме се налазила Гроздановића
циглана преузео је под кирију, око 1930. године, Ђура Ђорђевић.20 Спор
између Суда општине ваљевске и Андрије Гроздановића, власника циглане, трајао је 1934-35. године.21 Између Поп-Лукине улице и у продужетку
Душанове улице, старог земљаног пута који је водио ка Рађевом селу, Ђура
Ђорђевић је купио неколико хектара земље и, 1934. године, отворио своју цигларско-црепарску радњу.22 У то време Поп-Лукина улица се увелико
изградила, а једна од тих кућа била је у поседу породице Ђорђевић. Поп-Лукину и улицу краља Александра повезивао је дрвени балвански мост
преко Љубостиње и земљани блатњави сокак иза кога се налазила циглана
Ђорђевића са постројењима.23 Одавде се црпела земља за експлоатацију
цигле и црепа, као и багремова шума којом је било обрасло корито реке.
На свом поседу Ђура Ђорђевић је имао већи број зграда, од којих су неке
коришћене као стамбене све до касних шездесетих година 20. века.24
Градско веће Ваљева је, марта 1935. године, дало налог да се изврши
оправка дела Душанове улице и да се постави варошки нужник који се налазио изнад Ђурине циглане.25 Крај Душанове улице се, 1940. године, наслањао
на циглиште и представљао је граничну тачку приградске зоне предратног
Ваљева26. У то време земљиште у Поп-Лукиној улици је већ било исцрпљено,
циглана се премештала у Душанову улицу бр. 8527. На простору старе циглане Ђорђевића изникао је мали земљани пешачки и колски пролаз који се
МИАВ, ОГВ, 1935. година, кут. бр. 176, пр. бр. I, A2,Ф-III - 180/1935; Казивања
Мирославе Пантелић (Ђорђевић) забележена јануара 2005. Циглана се налазила
на дну тадашње Синђелићеве улице, у близини Петковића циглане. Ђура Ђорђевић у исто време користио је „под кирију“ комад земље у близини војних хангара око реке Љубостиње, а нешто касније (око 1932) узео је под закуп Игњатовића
циглану – вид. Поповић, 2005, 27-38 .
21
МИАВ, ОГВ, кут. бр. 176, пр. бр. 96
22
Поповић, 2005, 27-38
23
Савремена Поп Лукина улица има два крака којом обухвата Селимира Ђорђевића улицу. Између се налази омање насеље – нап. аут.
24
Приликом сондаже терена и асфалтирања Селимира Ђорђевића улице осамдесетих година 20. века извађене су из тла веће количине цигле које су утврђивале старе куће – казивања Павла Бошковића, забележена августа 2005.
25
МИАВ, ОГВ, 1935. година, кут. бр. 176, пр. бр. 74. Овај простор се налазио у
близини данашње продавнице Еуропром у Душановој улици - нап. аут. За оправку Душанове улице варошким буџетом за 1935. годину обезбеђено је 5.979,72 динара – МИАВ, ОГВ, 1935. година, кут. бр. 174, пр. бр. I, A2, Ф-I, II-286/1935
26
Данас су то бројеви 94, 96 Душанове улице – нап. аут.
27
Ово је стара нумерација бројева, данас су то бројеви 110-116 Душанове улице
– нап. аут.
20
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спојио са једне стране Душановом улицом и са друге стране већ изграђеним
путем у регулационој линији Љубостиње до железничког круга.28
У циљу пописа становништва која је Држава намеравала да спроведе
у току 1941. године, наложено је Градском већу да изврши попис улица и да стави називе улица које су без имена или којима су произвољно
означена имена. У том циљу, у току 1940. године, градске су власти извршиле више мера, а једна од њих била је и формирање једног одбора, који
је донео предлог именовања нових улица и промена имена код других.
Одлуком градских власти постојећа улица Селимира Ђорђевића која се
протезала испод касарне V пешадијског пука понеће назив улица Краља
Милана, а безимена улица поред десне стране реке Љубостиње понеће
назив чувеног лекара из Првог светског рата Селимира Ђорђевића29.
Summary
In 1925, townspeople of Valjevo sent a letter to Minicipality Court, noting that they
would like for a trespass or street to be made next to small river, Ljubostinja and behind railway station, in order to connect to streets that were heading to town`s center.
The land on which this was to take place was ownership of Valjevo Craftsmen Cooperative. Based on this plea, the Court founded a Committee, whose task was to make
report from the field. After report was finished, Committee suggested that land should
be purchased for the purpose of making above noted street. However, the Court and
Cooperatives had a long and tiresome dispute over the final payment for the land.
Dispute was finally resolved in 1926-1927. Newly founded street was not an urbanistic
ideal, because it followed the curvy Ljubostinja stream. However, this was corrected
later, as the river flow was regulated.
For many years the street was nameless. People would simply refer to it as “small
ally next to the railway circle”. In that time, many other streets nearby were regulated
– Daničić Street and later, Ljubostinja Street. Also, the number of people living in this
area increased. In the close vicinity of the nameless ally, there was a brickyard, whose
owner was Đuro Đorđević. This brickyard was moved from that location, leaving a
muddy space, which was the closest shortcut between Dušan Street and the railway
station. More people were inhabiting this area, and the small ally was gradually expanded into a road. In the fall of 1940, Municipality of Valjevo decided for this road to
bear a name of famous Valjevo Doctor – Selimir Đorđević. After Second World War,
a road that was above small wooden bridge was connected to Selimir Đorđević Street.

Земљани пролаз је након ослобођења проширен, повезан са Душановом улицом и касније је посут туцаником. Педесетих година 20. века сав простор од
Душанове до железничке пруге понеће назив Селимира Ђорђевића улица. Коначно, 2000/01 године и простор од дрвеног моста код Економске школе па све
до кошаркашког терена „Студент“ понеће назив Селимира Ђорђевића улице.
29
Ранковић, Ваљево, 2002, 154
28
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АКТИВНОСТ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ОБНОВУ СРБИЈЕ
У ВАЉЕВУ У ПЕРИОДУ МАРТ 1942 – АВГУСТ 1944.
Апстракт: Влада Милана Недића, у склопу своје економске и духовне обнове српског народа, 16. децембра 1941, формирала је Националну службу рада за
обнову Србије. Сваки Србин способан за рад, од 17-45 године старости, имао је
законску обавезу да служи у националној обнови. Уз физички рад на поправци
путева, мостова, сечи дрва, у баштама и слично, Национална служба је, разним
пригодним садржајима, радила и на националном васпитавању и усмеравању
омладине, у складу са ондашњом политиком владе, односно, штитила их је од
комунистичке идеологије. Истовремено, обвезници Националне службе били су
заштићени од депортације и других принудних мера окупатора.
Кључне речи: Радне чете, омладина, обвезници, обнова, радови, мобилизација.
ACTIVITY OF NATIONAL LABOR SERVICE FOR RECONSTRUCTION OF
SERBIA IN PERIOD FROM MARCH 1942 TO AUGUST 1944
Abstract: The government of Milan Nedić, as a mean of economic and spiritual
revival of the Serbian people, established on 16 December 1941 the National Labor
Service for the quicker reconstruction of Serbia. Every Serb, capable of working, age
17-45 years, had a legal obligation to serve in the national reconstruction. In addition
to physical work on repairing roads, bridges, cutting firewood, gardens and similar,
National Service has also engaged in the education and guiding young people, in accordance with the policy of the government, i.e., protecting them from the communist
ideology. At the same time, all registered were protected from deportation or other
enforcement measures of the occupiers.
Key words: work troops, young people, tax payers, reconstruction, restoration,
work, mobilization.

Три месеца по формирању, влада Милана Недића спровела је реорганизацију државне управе. Главни задатак реорганизоване администрације био је завођење потпуне безбедности, мира и реда у Србији. Форми200
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рано је 14 округа, док је подручје града Београда чинило засебну управну
јединицу.
Округ ваљевски сачињавали су: Ваљевски, са седиштем у Ваљеву; Колубарски, са седиштем у Мионици; Подгорски, са седиштем у Каменици; Посавски, са седиштем у Обреновцу и Тамнавски, са седиштем у Убу.
Нови окружни начелници добили су већа овлашћења од окружних начелника из времена Краљевине Србије. На пример, непосредна контрола
општина из домена привреде, хигијене, школства, безбедности. У Ваљеву
је за окружног начелника постављен Драгомир Лукић, а за помоћника
Вукадин Средојевић, саветник министарства унутрашњих дела.
Једна од мера у стварању ефикасније управе, али и ради очувања српске омладине од депортације, рада у рудницима и присилне мобилизације, била је и формирање Националне службе рада за обнову Србије, 16.
децембра 1941.
Сваки Србин од 17 до 45 година, способан за рад, био је обавезан на
рад у Националној служби. Једино су била изузета стално запослена
лица, самоиздржавана лица, радници који су се пријавили за рад у Немачкој, чланови пољопривредних домаћинстава који су били неопходни
за одржавање имања. Такође, у складу са оновременом политиком окупатора, није био дозвољен рад Јеврејима и Циганима. Биле су предвиђене
казнене одредбе (затвор до годину дана) за оне који би избегавали службу. Основна јединица била је чета на чијем челу се налазио четовођа.
Свако је морао безусловно да поштује упутства и наредбе четовође. У
супротном, примењиване су дисциплинске казне. Бројност чете се кретала до 180 обвезника и делила се на водове и десетине, зависно од врсте посла који се обављао. Уколико је посао био захтевнији, могле су се
формирати групе од највише пет чета. Обвезници су добијали бесплатан
смештај, одело, храну, бесплатно лечење, осигурање у случају болести
или повреде на раду, бесплатан превоз. Посебном Уредбом о Националној служби рада, било је предвиђено да се ниједан омладинац не може
уписати у школу или на факултет ако претходно није одслужио обавезни рок у Националној служби. Иста уредба важила је и за занатлије и
чиновнике (нису могли обављати своју делатност, односно, запослити се
у државној служби). Припадницима службе био је забрањен сваки политички рад, а њихове старешине нису смеле припадати ниједној политичкој странци.1 Замишљено је било да национална служба рада представља
почасну службу српске омладине, да сви млади људи служе своме народу.
Држава је желела да се омладина удружи и да дисциплинованим радом
буде корисна своме народу. Такође, да се омладина правилно васпитава
1

Гаговић, 2013, 8-11.
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у српском духу и да даје конкретан допринос привредном, културном и
техничком напредовању Србије. За духовно формирање омладине, био је
предвиђен заједнички боравак у радним камповима, у којима би, уз физички рад, омладина била ангажована и на културним манифестацијама.
Национална служба је деловала у оквиру Министарства рада, социјалног
старања и народног здравља.
Ваљевски округ је одмах приступио формирању радних чета. У извештају Начелства округа, упућеног Министарству унутрашњих послова,
од 15. марта 1942, наведено је да су пописани младићи од 17 до 27 година
и да ће се радне чете формирати према упутству Националне службе за
обнову Србије. Затражено је хитно постављање инструктора за Ваљевски округ.
Од 9. до 11. априла 1942, Градско поглаварство обавило је ревизију
докумената о запослењу за све обвезнике рођене између 1920. и 1924. У
радну чету је примљено је 87 обвезника, од којих је 5 отпало после лекарских прегледа. Намера власти је била да се ови обвезници ангажују
на обради имања пољопривредне школе и среског шумског расадника,
као и на обради баште Петог пешадијског пука. Међутим, градске власти су одлучиле да их најпре ангажују на уређењу парка на Пећини и
изградњи спортског стадиона. Чети је одобрена новчана субвенција од
50.000 динара.2
Током пролећа 1942, биле су формиране и сеоске чете које су били ангажоване за пољопривредне радове у својим општинама. Основан је био
и Окружни одбор за прикупљање лековитог биља. Рад чета финансиран
је дотацијама општинске власти и сопственим средствима, које би национална служба наплаћивала од предузећа, приватника и сл.
Почетком јула 1942. поново су ажурирани спискови обвезника и позвани су и тек свршени средњошколци.
Ваљевска чета је санирала одроњени пут на Боричевцу и Кличевцу,
а свако поподне је рађено на подизању моста на Колубари, што је била
најзначајнија активност. Од 10. августа, радна чета је припремала камен
у каменолому на путу за Јовању за потребе поправки улица Војводе Мишића и Краља Александра. Током месеца, у улицама је завршено постављање коцке. Поред карактеристичних радних униформи, припадници
Националне службе највише су били препознатљиви по ципелама са дрвеним ђоном. Специфична бука која се стварала, била је сигуран знак
њиховог проласка.
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), Збирка
преписа, к-3.
2
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Код дела становништва је био присутан отпор и избегавање радне
обавезе. На различите начине је покушавано да се издејствује ослобађање од радне обавезе. Контрапропаганда (комунистичко-четничка) је,
такође, служила за одвраћање младих од ове обавезе, као што је Недићева пропаганда све чинила да афирмише овакав начин организације и
ангажовања српске омладине. Не знамо ко је све из нашег краја уписан
у тзв. „црну књигу“, у којој је власт уписивала све оне који су избегавали
радну обавезу, као и оне којима су то родитељи обезбедили поткупљивањем и протекцијом. По граду се говорило да имућнији родитељи новцем
склањају своју децу од ове обавезе
Преваспитавање заведене омладине требало је да допринесе и тек
формирани Завод за преваспитавање омладине у Смедеревској Паланци,
у лето 1942. У њега су слати ученици искључени из школа и студенти, а
по одлуци општинских органа власти. У Завод је упућивана и ваншколска омладина „која није схватала националне дужности“.3 За две године,
кроз Завод је прошло 1270 лица. Већи део бивших питомаца, прикључивао се Националној служби, или у некој од оружаних формација. Тако
се 1943, од 68 отпуштених омладинаца из Завода, у Националну службу
пријавило 52, а у добровољце 4 омладинца.4 На другом месту се може
наћи податак да су од 104 питомца, у СДК отишла 44, у САДС 34, а у
ЈВуО 26 омладинаца.5 Карактеристичан је случај омладинца Радована
Ломића, матуранта Пољопривредне школе. Некадашњи члан СКОЈ-а,
после преваспитавања у Заводу, приступио је добровољцима. Партизани
су га заробили и, по кратком поступку, стрељали.6 Из ваљевских средњих школа, кроз Завод је прошло десетак младића и девојака (Радивоје
Кузмановић, Радмила Матуновић, Тиосав Велимировић, Боривоје Вујић,
Мирчета Ковачевић, Милорад Андрић, Драгослав Гвозденовић, Нада Голубовићи др).7
Омладинци су били доста запослени током лета. На Илиндан, прва
чета је одржала пригодну свечаност (иначе, биле су организоване разне
секције: позоришна, музичка, хор, спортска, књижевна). Уз редован посао, стални задатак је био и сузбијање „комунистичких и деструктивних
елемената“. Од 22. до 23. августа 1942. одржан је спортски турнир на којем су, поред Ваљеваца, учествовали и обвезници из Београда, Шапца,
Петрановић, 1992, 483.
Архив Србије (у даљем тексту: АС), Фонд: Министарство просвете и вера, одељење за средње образовање, к-1020.
5
Записи, 1955, 89-90.
6
Карапанџић, 2010, 150.
7
МИАВ, Збирка фото и ксерокс-копија, к-2, д-35.
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Радна чета (гимназијалци) на калдрмисању
Улице Краља Александра у лето 1942.

Обреновца, Г. Милановца и Крагујевца. Обе вечери је одржан и симфонијски концерт на којем је гостовао симфонијски оркестар из Београда.
У извештају од 15. септембра 1942. наводи се да је Прва чета завршила
постављање камене подлоге у Улици војводе Мишића и земљане радове
у Улици краља Александра.
Од 13. до 15. септембра била је приређена изложба лековитог биља,
којој су присуствовале и званице из Београда, као и представници немачке и српске локалне власти. У периоду од 1, до 15. октобра 1942, обвезници су урадили канализацију у Улици краљице Марије; поставили
коцку у Улици војводе Мишића; поставили камену подлогу, насули шодер и песак и завршили ваљање Улице краља Александра. Затим, радило
се на утовару коцке на станици и рушењу старих општинских зграда у
Улици Чика Љубиној, преко пута хотела „Гранд“. На фудбалском турниру
одржаном 19-20. септембра 1942, учествовале су екипе В.С.К, „Трговачког“, „Будућности“ и тим Националне службе. Цео приход од 32.000 био
је намењен ратним заробљеницима.8 Такође, чета је радила на подизању
8

МИАВ, Збирка преписа, к-3.
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и поправци порушених мостова, поправци сеоских путева и
регулацији корита Љубостиње.9
Чета је престала са радом
18. новембра 1942, када је преименована у зимску чету. Али,
Градско поглаварство није продужило уговор са четом, па је
она била приморана да ради за
свој рачун. Највише је радила
по наређењу Крајскомандатуре,
или за рачун приватних фирми,
док је део обвезника био ангажован у хуманитарним организацијама („Црвени крст“, „Ђачка
трпеза“). Неки су је, због тога,
називали „кулучарском оргаОбвезници Националне службе 1942. у
низацијом“.
паузи за ручак
Највећи значај Недићева влада је посвећивала обнови села, материјалној и духовној. Из тих разлога је
слала на курсеве у Немачку младе пољопривреднике. Из ваљевског краја,
први су отишли омладинци Драгутин Чулић из Близоња и Милосав Вујић из Јасенице.10
Децембра 1942, слављена је производња првог српског плуга из Вистада, о чему је опширно писала ондашња штампа.11
Општина није финансирала рад тзв. зимске чете у периоду новембар
1942 – 19. март 1943.
Позивање обвезника обављано је сваке године првог априла и првог
октобра и то према годиштима, али и према нарочитим социјалним потребама неког подручја. О значају Националне службе, припадницима
службе и окупљеним грађанима Мионице, говорио је министар пољопривреде Радослав Веселиновић.
Средином 1943, Национална служба је, на нивоу Србије, имала 12
радних група, 27 самосталних чета, 12 самосталних водова, 6 баштенских
чета и 147 сеоских чета – негде око 22.500 обвезника.
Исто.
Исто, к-7.
11
"Српски народ", 1, 5. јануар 1943.
9

10
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У мају 1943. из округа је упућено 25 обвезника на обраду баште у Обреновцу, 20 у Параћин и 20 у Ћуприју, а у јуну је 127 обвезника послато
на радове у околини Ужица.
Радна чета је поново основана 25. јула 1943. и бројала је 65 омладинаца. Радила је за рачун Градског поглаварства.
У октобру 1943. чета је извела две приредбе по делима Ј. Веселиновића
и одржан је атлетски тромеч: ВСК, Гимназија и Национална служба, да
би у новембру чета радила следеће послове: довршетак кеја на Колубари;
завршетак радова на гвозденом мосту на Колубари; завршетак радова у
Мишарској улици; завршни радови на каналу код тунела и у ваљевској
електричној централи.
Одржали су и више приредби у Ваљеву, Костолцу, Пожаревцу и Београду. Најтежа је била радна обавеза у Борском руднику. Мушкарци су
то масовно избегавали, упркос тешким санкцијама. Тако је из ваљевског
среза требало да оде 209 људи, а упућена су била само 18-орица, због чега
је тројици била изречена мера принудног рада у трајању од три месеца. И
овде су богатији појединци новцем „откупљивали“ своју обавезу за рад.
Током године, при радној чети је основан тзв. културни одсек. Уз припаднике Националне службе, сачињавали су га и представници грађана, познати „национални и јавни радници". Поред пригодних концерата озбиљне музике, одржавана су и предавања са темама из националне
епике, прављење су тзв. усмене новине, одржавана посела. За дочек 1944.
године, сав приход од око 65.000 динара био је намењен слању пакета
ратним заробљеницима.
У фебруару 1944. основана је и једна сеоска чета од 30 младића који
су били смештени у „Београд-кафани". Требало је да се сеоска омладина
упозна са циљевима и задацима Националне службе и да се отргне од
„штетне пропаганде".
У фебруару је седам обвезника планирано да се пошаљу у Немачку на
курс. О томе је писао и „Српски народ“ у бр. 4. Међу њима налазили су
се: Благојевић Живојин, Вуковић Божидар, Негић Љубомир, Драшковић
Милан, Живковић Гвозден, Јоковић Жарко – све гимназијалци. У сачуваној четничкој документацији наведено је да су „све присталице равногорске мисли".12 У допису се још наводи да су појединци планирали да
побегну из Немачке у Швајцарску, што је оцењено као потпуно наиван и
нереалан чин.
Није познато како је до тога дошло да Немци ослободе Михаила Васиљевића, обвезника Националне службе, којег су четници Д.М. одвели
23/24. децембар 1943. из Ваљева, али су обвезници радне службе били све
више под будном пажњом окупационе власти и четника ДМ.
12

МИАВ, Збирка фото и ксерокс-копија, к-11.
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Током 1944. појачан је притисак љотићеваца и недићеваца на војне
обвезнике, а самим тим и на припаднике Националне службе за обнову.
Своју активност , по питању мобилизације, појачали су и припадници
ЈВуО, што се види из низа сачуваних докумената.
У једном наређењу од 29. јануара 1944, упућеном команданту Четвртог
батаљона, види се да је планирана обука са свим младићима од 15 до 23
године. Требало је да направе дрвене пушке и да три пута недељно вежбају
„форсирано", а да за командире одаберу „трезвене и исправне људе"13 У
једној каснијој наредби Горског штаба ЈВуО од 22. фебруара 1944, каже се:
Пошто ће Добровољци, по свој прилици, покушати 15. марта, приликом формирања трећег допунског батаљона да мобилишу и самосталну
чету националне службе, а како у њој има омладинаца вољних да раде
на ослободилачкој акцији, потребно је да се организује једна јача група
интелектуално јаких омладинаца који би конспиративним радом у Ваљеву и у самим добровољачким редовима, онемогућавали акције Добровољаца, достављали извештаје о намераваним акцијама, радили на писању
брошура и летака, које би ширили међу грађанством како градским тако
и сеоским и који би сакупљали све потребне податке, нпр. о утврђеним
положајима итд. Исто тако, једанпут месечно би могла да се пренесе извесна количина оружја и муниције из Београда или у Београд, приликом одласка обвезника по намирнице и спрему. Исто тако, могу вам се
доставити одела обвезничка и печатиране бланко објаве Нац. службе за
обављање Ваше курирске службе.14
Повереници и активисти четника ДМ су ревносно извештавали своје
надређене о свим активностима у својим селима.
У извештају председника Равногорског одбора Г. Буковица (Р. Јовић)
од 10. маја 1944, види се да су љотићевци насилно мобилисали 25 омладинаца. Такође, љотићевци су стално трагали за одбеглим добровољцима. Тако су у Беомужевићу, 13-14. маја 1944, у кућама Пантелића и Петрића, пронашли одело одбеглих обвезника. Домаћини су прошли само
са батинама.15
Бивши водник ове чете Александар Обрадовић Јарац, откривен је
само због своје неопрезности, тј. непотребног офирања. Тај проблем је
посебно наглашен у допису од 5. фебруара 1944, шифрованом „Алан“. У
њему се каже:
„Има неколико младића који су, како сами причају, у вези са присталицама ДМ, хвале се како су учествовали у разним акцијама и тиме се
Исто.
Исто.
15
Исто, к-12.
13
14
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потпуно офирали. Због тога су постали неупотребљиви за даљи рад. У документу се наводи да је отпуштен бивши обвезник Миодраг Тешић „као
штетан по Националну службу". Он се, наводно, хвалио својим везама
са четницима, „понашао арогантно и према старешинама и друговима“.
У истом допису се истиче да у чети има и љотићеваца и комуниста, због
чега би требало додатно повећати опрез, да се за рад користе само поуздани младићи, неофирани и озбиљни, „јер је боље радити са малим бројем добрих и одважних, него са већим, али мекушцима и брбљивцима“.
Лична нетрпељивост и подозривост између четовође Раје Васиљевића, за
којег се причало да је левичарски настројен и Миће Тешића, требало је
да се реши њиховим суочењем код команданта Нешка Недића. Не знамо
да ли је до тога дошло. Судбина Васиљевића није нам позната, а Тешић је
стрељан од партизана крајем 1944. у В. Каменици.
Оне које су мобилисали, љотићевци су обукли у униформе пољске
страже и распоредили их на разне стражарске дужности (чување трафо-станице код Вистада, Водовода, зграде Предстојништва и сл. „По уласку
партизана и њиховом заробљавању, одведени су на Пети пук, где је био
сабирни центар. Они који су преживели, упућени су на Сремски фронт.
У Националној служби никада нам нису држали предавања о политици,
већ само о свакодневном животу, о ономе што нисмо смели да питамо
родитеље и слично, што је доста позитивно било прихваћено од обвезника. Наш професор је после рата био осуђен на 20 година робије и робијао
је у С. Митровици. Посебно се сећам физичких вежби којима је руководио А. Обрадовић, касније познати фудбалски радник.“16
Радна чета је, по замисли равногорске организације, требала да буде
искоришћена и за: пренос муниције, оружја и пропагандног материјала.
Поверљиви обвезник је требало да се инфилтрира у љотићевску организацију „Бели орлови“.
Крајем априла 1944, четничка стража је ухватила гимназијалку Славицу Радуновић, ученицу V разреда гимназије приликом покушаја да
из Ваљева дође у Косјерић. Наводно, родитељи су јој бранили да се дружи са Предрагом Милићевићем, раније припадником добровољаца,
чији је отац радио у полицији. У списку, који је код ње пронађен, била
су имена скојеваца, комунистичких симпатизера, али и прочетнички
оријентисаних омладинаца: Јован Радовић из Градца; Љиљана (Душан)
Матић; Љиљана Пауновић (кћи директора Техничке школе); Роксанда
и још две сестре Карајанковић; Мирјана Димић, Ружица Средојевић,
Дивна Стошић, Мирјана Парежанин, Љубица Копач, наставница српског језика у Гимназији; Радишић, ученик VI разреда Гимназије; Драго
16

Сећање Ненада Обрадовића, аутору.
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Стошић, проф. Техничке школе; Бранка Милиновић, Боривоје (Јован)
Васић, ученика Трговачке академије; Александар (Тиосав) Обрадовић,
Благоје Ђуровић, проф. ТА; Нада Милошевић, Ненад Радаковић, матурант, иначе, обвезник Националне службе; Милош Савић, у Нац. служби; Милица Михајловић, ученица ТА; Раша Лаловић, кројач; Анђелко
Михаиловић, трговац; Драгић Селаковић и Јордан Селаковић (од којих
је један био у четницима). После саслушања, командант Воја Бранковић
је оценио да се ради о „дечјем несташлуку“ и пустио је, уз препоруку да
би требало испитати Љубицу Ножицу и Јована Радовића, које је ученица навела као главне.
Списак је, иначе, врло споран јер су у њему и имена лица која су комунисти стрељали при крају рата или су била изложена различитим облицима репресије.17
Током лета 1944, интензивирани су притисци на мобилизационе обвезнике са свих страна. Посебно се појачао притисак Равногораца, који
су били све ближи граду. На могућност регрутације припадника Националне службе у љотићевце, четничка команда послала је својим јединицама наређење ...да команданти батаљона забране долазак младића
на заказани лекарски преглед (28. јул?1944) под претњом смртне казне.
Наређено је јединицама да се затворе сви прилази граду и да се сви омладинци враћају кућама. Исто тако, наређено је да се спречава рад Пољске
страже у селима (купљење омладинаца за њихове потребе и сл).18 Добровољци су крстарили селима преобучени у сеоска одела не би ли сазнали
понешто о равногорској организацији и њиховим активистима.
Добровољци су веома често оптуживали радне чете да „прикривају
Дражиновце“, што ће се убрзо показати оправданом оптужбом.
Наредбом команданта Посавско-колубарске групе корпуса од 22.
јуна 1944, формиран је био Ђачки батаљон ЈВуО. У њега су регрутовани сви они који нису служили војску старости од 18-30 година и који
су имали најмање четири разреда гимназије (са положеном малом матуром) или неке друге средње или стручне школе. Рок за реализацију
наредбе био је 15. јули.
Батаљон је био састављен највећим делом од гимназијалаца, а добар
део њих, прешао је из Националне чете за обнову (Јоксимовић Миодраг,
Ковачевић Милош, браћа Максимовић Александар и Бранко, Милошевић Живан и Милош, Негић Љубомир, Николић Радован, Смиљанић
Иван, Стојановић Радисав, Лазић Војислав, Тешић Миодраг, Тимотијевић Божидар, Јоковић Жарко, Селаковић Драгић и др.).
17
18

МИАВ, Збирка преписа, к-4/I.
Исто, к-4/I, бр. 187.
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Почетком септембра 1944. четнички штабови позвали су на лекарски
преглед омладинце рођене између 1920-1926, а потом и све остале војне
обвезнике. Преглед је одржан у Лелићу. Сви су после прегледа пуштени
кућама уз обавезу да се јаве при мобилизационом позиву. Потпуно је збуњујућа оваква одлука, с обзиром на тешке борбе које су припадници ЈВуО
водили са партизанским јединицама у непосредној близини Ваљева.
Наређењем команданта ваљевског корпуса Воје Марковића од 29. септембра 1944, Ђачки батаљон је расформиран а његово људство прешло је
у састав штабне чете овог корпуса. Судбина, највећег дела овог батаљона
је позната: или су страдали током „босанске голготе“, или у сукобима са
партизанским и усташким јединицама. Њихов командант Марко Котарац, највероватније, ликвидиран је од Озне почетком 1946. „у реjону села
Врховине“.19
Summary
In Valjevo, from March 1942 to August 1944, there were a lot of active working
troops which engaged high school youth. Troop operated within the government's
National Service for Reconstruction Serbia. In addition to tasks in the development of
the town and the agricultural work, young people also participated in various cultural
events. Many of those who were involved in troops at the end of the war, were later
mobilized into various military formations.

19

АС, Фонд БИА, ф-140.
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ПИСМА СРПСКИХ ВОЈНИКА СА БАЛКАНСКИХ РАТИШТА
Пред нама су четири писма српских војника мобилисаних 1912/1913
године у доба Балканских ратова. Поменути војници потичу из истог
краја а већином су у сродничким везама или су комшије. Ову мемоарску
грађу нашли смо у прилично лошем стању, искрзaних крајева, похабану,
делимично подерану са додатним записима насталим у каснијем времену.1 На појединим местима хартија је поцепана, па текст нисмо могли да
прочитамо и стављен је у заграду. Писма су писана по касарнама, где су
војници били стационирани, али и у предаху битака, на првим борбеним
положајима. Садржај писама дат је хронолошки, а поједине допуне смо
ставили у заграде. Дали смо их у оригиналу, без исправљања правописних грешака, чиме смо желели да очувамо језик и дух времена.
у Нишу 1 маја 1913 године
Драги старче Јакове данас доби време и прилику да вам напишем
ово моје неколико речи и да вас упитам за ваше здравље јестели ви
живи и здрави Па ви акосте ради чути за моје здравље ја сам вам
Богу здраво и добро које желим од Бога да вас ово моје писмо затече у добром и повољном здрављу и весељу Драги старче Јакове да ми
одговориш јели спасоје писо одкад је отишо од куће кад је пошо он је
самном се састо у Нишу и казо је мене даће ми писати где остане Али
незнам гдеје а у којој вароши се налази и дами јавиш штали моји раде
код куће ја и од куће нисам добијо писме има већ 2 месеца дана сигурно
су ми писали Али ваљад неможе да ми дође и кад добијете ово моје
писмо ви дами одговорите и да ми јавиш јесили ти посијо мурузе и да
ли су моји могли шта урадити пошто нису имали волова ја кад сам
бијо на одсуству они су били узорали нешто и дами јавиш има ли код
МИАВ, Фонд: Окружни Суд Ваљево, 1913. година, разне фасцикуле. На маргинама ових писама налазили смо списак намирница које су сељани набављали у
варошким дућанима – нап. аут.
1
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Ваљевци пред одлазак на фронт 1912. године2

вас шљива и дали има код моје куће јели остало од оног снега То ми је
најгоре што не могу да знам јесули здраво А друго неби ни маријо и јели
писо пера и гдеје он сад и сад нема код нас ништа ново да би било скоро
пуштања Исад примте поздрав од вашег зета Милорада Тривуновића коморџије друге батерије градског Артиљ.пука прве Армије Ниш
и поздрављам прво тебе старче Јакове и бабу Ивану Јоку Миливоја
Душана Властимира и Раденка Јаћима и све његове кућане и јели сад
Раденко код куће и нека он мене пише и остали су који су били самном отишли за Пирот и само ја осто провијант 2 батерије у Нишу
и јављају ми моји другови да су ископали утврђења између Бугарске и
наше земље Путуј путуј писмо моје одавно се ми видило нисмо А кад
дођеш двору Ати седни те се одмори па се с мојим старцем Јаковом
разговори. Поздрав од Милорада коморџије 2 батерије Градског Артиљеријског пука прве Армије Ниш
Предати Јакову Стајићу село Горњи Лајковац срез Колубарски
округ Ваљевски општина Брежђанска писмо од војника
(на полеђини писма стоји списак намирница које треба да се набаве у дућану)

МИАВ, Фонд: В2, 335 збирка фотографија група: III објекти и ствари, фотограф
Душан Поповић, фотограф у Ваљеву
2
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у Приштини 5 маја 1913 године
Драги Брате ево и треће писмо дати напишем Аја од тебе недоби
ниједно само једно добијасмо на Скадру јасамтисе јавио из Солуна и
Скопља овоти пишем из Приштине Драги Брате молимте чим добијеш ово моје писмо тими одговори упредашњем писму тражијо сам
мога трошка да ми пошаљеш Бар 10 динара јерсам остао Без трошка, па кад ја дођем тада јаћути Вратити ја знам Да није ни ондена лако али опетје тамо лакшије неголи смене Драги брате мориште
одговорити што пре јестели сви здраво и живи садати немам ништа
више од новости јављати поздрав теби Чедомиру нашој мајци Милеви и Вишњи малој Дари и свој деци штати Бар Дара не пише једна
писма Сигурно она за мене не мари.
Поздрављам Живојина и његове све кућане такође и Берисављеве
његове кућане Димитрија, Саву и њине кућане, Маринка и сестру Јелисавку и његове све кућане.
Примите поздрав од Вашег Војислава Глишића II чете III батаљона V пука II позива приштина
молим за одговор
22 маја 1913 год. Јежево поље
Драги отац ево дати опет јавим да сам здраво које исто и ја вама
желим – здравље, отац ја сам вама писао пре једно писмо а Алекса
журијо по Миленку Муштерићу да ниси добијо али то и није могло
доћи до онда јашта после дошло ја не знам, па ако није дошло ти си
видијо што сам ти писао, а ако није. Ево сад дати јавим да је коњ
добар и здраво није бољи ни код куће бијо и онда да ти јавим да садасе
кући доћи не може никако осим којије слаб, па на боловање, а за нас
никасте чули да је пети пук страдао од бугарина то није истина јер
то није нико ништа ни почињо каке борбе, отац овамосмо сви здраво Ја Часлав Чедомир Миленко, и сви наши сељаци, молим да одма
одговориш јестеми здраво зато што са ти остао нешто слабуњав
а и Властимир је нешто остао кењав и јави какосу мурузи шеница и
какоје стока.
Сад поздрављам Теби отац Ивану, Јоку, Миливоја, Душана, Властимира
Ваш син Спасоје Ј. Средојевић
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28 јуна 1913
Призрен
Драги мој Старче Јакове
Данас доби време и прилику дати напишем које неколико речи и
да упитам за ваше здравље ови ако желите чути; за мене јасам вала
богу здрав и жив које желим и вас да затече ово моје писмо у добром и
повољном здрављу старче јакове добијо сам писма од мога оца 27 овог
месеца и касам видијо шта е и како ми пише за мог милога не заборављеног и не прежаљенога шурака Спасоја млогосамсе за препастио и
опет ја (...) чега молим те Старче даме известиш јелисе какои сречним сазнало да е жив затоте молим дами одговориш да ија сазнам
шта је сањим, ја самсе сањим понашо и на вашеру и свукуд па зато
штосмо и нај пречи сродници.
Сад старче више ти немам шта писати
Сад Поздрављам
Прво теби Старче Јакове и бабу Ивану и мога Миливоја и Душана и Властимира и шурњају Јоку и Јаћима даницу и све њине кућане
Старче
Поздравите
твој шурак Владислав Ковачевић
Прими Поздрав од твога зета Петра Урошевца каплара II чете III
батерије 5 пука
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Међуопштински историјски архив Ваљево
Ваљево

ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ
(1777-1854) 1823-1871.

Историјска белешка и аналитички инвентар

Историјска белешка
Прота Матеја Ненадовић, Бабо, Матвеј, Матфеј или Матија: Стефановић, Алексић, Оберкнежевић, Распоповић, чича Прота, Прота Ненадовић и другим именима познат рођен је у Бранковини 1777. године, од
оца Алексе и мајке Јоване рођене Ђелмашевић.1 Прва слова научио је, од
попа Станоја Петровића, у Бранковини. Школовање је наставио у Срему
у Ашањи и Купинову. Пошто је научио читање, писање и црквено певање, вратио се у Бранковину, 1793. године. Исте године се запопио у свом
родном месту. Добио је звање проте бранковинског, са нуријом у којој
су била села Забрдица, Јасеница и Попучке. Иако врло млад свештеник,
Прота заједно са осталим бранковинским свештеницима уводи ред у црквене обреде, по угледу на организацију духовног живота у Срему, уводи
тефтере и у њих уписује сву женску и мушку децу до седам година. Такође је учествовао у мирењу житеља свих села која су припадала и ишла
у цркву у Бранковини тако да је спречавао да се иде на суд и спречавао
кавге. Од оца Алексе се учио мудрости и умерености, помно пратећи текуће догађаје, упознавајући људе, њихове нарави и ђуди, посебно турске.
Прота се истовремено учио управљању народом у мирском и духовном
смислу, што ће му добро доћи у његовом дугом животу. Уз оца Алексу
учествовао је у историјским догађајима. После очеве смрти, 1804. године, активно учествује у Првом српском устанку као ратник, дипломата
и државник. Прота је своју дужност најозбиљније схватио. Главна брига
1

Велибор Берко Савић, Ненадовићи, Ваљево 2004, 96.
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му је била утврђивање шанчева, снабдевање војске храном и муницијом
и држање војске на окупу. Протин допринос устанку у прве три године
војевања против Турака, био је велики. Као први српски дипломата и
председник Совјета, он је дао допринос победама на плану дипломатије
и на ратним поприштима. Карађорђе га шаље у дипломатске мисије у
Русију и Аустрију. Био је први председник Правитељствујушћег совјета и
командант војске на Дрини.2
Прота Матеја Ненадовић основао је први суд устаничке Србије у Ваљеву. Он је саставио Законик на основу кога се судило. Законик је написан по угледу на Крмчију Саве Немањића, а усвојила га је Устаничка
скупштина. Протин Законик је усвојен као јединствени правни документ
на поробљеном Балкану, у исто време кад је и Наполеон Бонапарта дао
свој печат на француски Грађански законик. После слома Првог устанка,
Прота Матеја наставља дипломатске активности. Био је у Бечу за време
Бечког конгреса. Кнез Милош одредио је Проту, 1818. године, да прима
тужбе у Ваљевској, Соколској и Ужичкој нахији. За члана Општенародног суда Прота је постављен 1820. године. Током целе 1820. године Прота
борави у Крагујевцу, крај кнеза Милоша и осталих високих старешина.
Био је члан Великог народног суда и Законодавне комисије. На свој захтев, пензионисан је 1831. године. Вратио се у Бранковину где оснива
основну школу.
Одласком у пензију Прота се посветио свом домаћинству. Бави се и
трговином житарица, уз помоћ пасторака Димитрија и Николе. Протина
добра у Бранковини, Ваљеву и на другим местима нису била мала. Поред
воденице у Лисином Пољу, коју је подигао 1816. године имао је и воденицу на реци Градац у Ваљеву. Две велике баштованџинице у предграђу
Ваљева (засеок Градац) издавао је под закуп, који је 1835. године износио
осам стотина гроша. Брану на реци Градац заједнички је подигао са мајором Јовицом Милутиновићем, која је давала воду њиховим воденицама
на обе обале реке. После одласка кнеза Милоша из Србије, поново се активира у политичком животу.
Од 1839. године постаје члан Државног савета. После дужег времена
Прота се опет нашао на бојном пољу. Учествовао је у гушењу Катанске
буне, 1844. године.3 У овој борби учествовао је Прота Матеја са одредом
Ваљеваца и капетаном Јованом Миловановићем. Прота се после војних
активности вратио вршењу редовних послова у Совјету.
2

Исто, исто, 96, 98; Међуопштински историјски архив – Ваљево (у даљем тексту: МИАВ),
Б.2.327. Прота Матеја Ненадовић (1777-1854), 1823-1871, Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево 2004, 455, 456.
3
Водич МИАВ, Ваљево 2004, 455.
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У круг бесмртника Прота Матеја је ушао почетком 1845. године. Ценећи његове заслуге за отечество дружтво Србске Словесности претеча
Српска академија наука и уметности, изабрало га је за свог почасног
члана. Ту част имаће још два Ненадовића: син Љубомир и синовац Јеврем. Био је представник Кнежевине Србије на Мајској скупштини у
Карловцима 1849. године. Остао је члан Државног савета до 1852, када
је затражио пензију. Последње године живота Прота је проводио у кругу
породице у Ваљеву и родној Бранковини, молитвено пребирајући бројанице, уз редовно учешће на литургијама у бранковинској цркви, као својој задужбини. Прота Матеја Ненадовић женио се два пута. Прва супруга
Мирјана умрла је 1808. године. Пре ње су умрла сва деца рођена у том
браку. Други пут оженио се удовицом Јоком. У том браку су рођени: кћи
Марија и синови Алекса, Светозар и Љубомир. Његова ученост, вредноћа и скромност одржали су га током педесет година на врху политичких
збивања, што се не може рећи ни за једног од његових савременика. Све
време у народној служби обављао је одговорне послове и увек штитећи
достојанство једног малог али духом великог народа. Прошао је бројне
активности Србије у рађању. Он је један од покретача устанка, устанички
старешина, дипломата, државник, политичар, историчар, судија, законописац и мемоариста.4
Прота је био доста веселе нарави, разговоран и шаљив, радо је причао о својој прошлости а нарочито млађем нараштају и сељанима. Био је
врло бистар, досетљив и мудар. Био је познат као врло добар дипломата,
добар државник и добар војсковођа. Он је својом речитошћу умео придобити свакога са ким је водио разговор а нарочито простији сталеж. У
пићу је био врло умерен, мада јео је добро а нарочито је волео ајвар, рибу
и раке. Када би се докопао ових намирница није знао колико му је доста.
Он се задовољавао и најпростијим јелом само му је било битно да се добро наједе, било да је у питању сланина, бели лук, пасуљ и ма које друго
јело. Што се тиче облачења Прота се до смрти врло лепо носио, и увек је
на себи имао чисто богато по кроју свештеничко одело и капу на глави. 5
Прегледом архивске грађе личног фонда Проте Матије Ненадовића дошло се до закључка да се за Проту може рећи да је био вредан, радан човек,
домаћин који је запажао и водио рачуна о сваком детаљу. Прота је водио
рачуна и о башти, ограђивању баште, раду у пољу, бриге о сточном фонду,
кошењу траве, воденицама и бројним другим стварима. Трудио се да му
имање и имовина увек буду сређени и обрађени и да о свему буде обаве4

Велибор Берко Савић, Ненадовићи, Ваљево 2004, 165, 173; Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево, Ваљево 2004, 455.
5
Исто, исто. 178,179;
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штен. Поред његовог образовања које је било изузетно може се видети и
његово познавање села, сеоских послова, сеоских прилика, народа. За њега
се може рећи да је био човек из народа уљудан, скроман, свим добрим саветима приступачан и при том врло вредан човек. Прота Матеја Ненадовић је често своја права бранио на суду. Његов живот су такође обележиле
судске парнице које су биле углавном имовинско правног карактера. У његовој преписци са зетом Ђуком Сајићем можемо видети упуства која му
Прота даје и налог да се обрати суду. Прота је имао и породичних невоља.
1845. године му је умро брат Никола, иза кога је остао син Коста Ненадовић (Константин), артиљеријски официр у стајаћој војсци. Сматрајући да
Прота и Никола, као браћа, нису поделили заједничку имовину, Коста је
поднео тужбу за деобу чија парница је трајала и после Протине смрти све
до 1872. године када се Коста најзад скрасио у Бечу.
Начин сређивања и стање архивске грађе
Лични фонд Прота Матеја Ненадовић формиран је у Архиву 1998. године од докумената који су издвојени из Збирке поклона и Збирке откупа. Допуна са архивском грађом извршена је 2015 из фонда: Окружног
суда Ваљево.6
Архивска грађа разврстана је на године. Формирани су предмети и
извршено сређивање докумената у предмету. У оквиру године предмети су сложени према датуму настанка (хронолошки). Поред сигнатуре
(словно-бројчана ознака фонда), предмети су обележени бројевима од 1
до 81, колико и фонд има аналитичких јединица односно предмета. Фонд
је обрађен и урађен је аналитички инвентар 2016. године. Елементи описа инвентарисаних јединица (предмета) су: 1. сигнатура, 2. датум (хронолошка ознака); саставни део датума је и место настанка документа), 3.
врста документа, 4. садржај, 5. спољна обележја предмета. Акта су писана ручно црним мастилом, старословенским језиком. Прота је у својим
документима користио доста руских речи. Папир је претежно, нестандардног формата и димензија. Обављени су неопходни технички послови (стављање предмета у кошуљицу, печатање, сигнирање и фолијација).
Сва документа припадају српској ћирилској провенијенцији, односно
писана су црним мастилом, већином написана црквенословенском ћирилицом на машински израђеном папиру топло пресованом. Прилично
је глатке површине, мада има папира са благом текстуром, који је обично
беле (временом мало пожутеле) или светло плаве боје, која је углавном
6

МИАВ, Б.2.327. Прота Матеја Ненадовић (1777-1854), 1823-1871, кут. инв. бр. 1, група:
Имовинско-правни списи пр. бр. 15; кут. инв. бр. 2. група: Преписка пр. бр. 29, 31, 34, 38,
41, 43.
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остала очувана. Папир је претежно, нестандардног формата и сваки документ је премерен да би се одредиле димензије. Наиме, писма су уобичајене форме писмо-коверат. То је подразумевало да се по исписивању
садржаја оно савије, запечати црвеним воском са утиснутим печатом, а
на полеђини писма испише адреса примаоца. Акта суда – спорови Протини са сродницима, су увезана у предмет и по ондашњој пракси, носе
траг пресавијања по дужини. За разлику од већине кнезова и знаменитих
људи, који своја писма нису писали лично већ су то чинили њихови писари, Прота је сва своја писма писао сам.
Приликом приређивања докумената водило се рачуна о неким важним методолошким принципима. У својим документима користио је
доста руских речи, односно користио је слова и знаке која се не користе
у савременом српском писму (й, ы, ь, я, ю...). Такође, користио је словне
знаке у складу са језичком реформом Вука Караџића, као што су ј, ђ, ћ, џ
и друга. Приликом израде аналитике обављена транскрипција на савремено српско писмо, осим текста који се наводи из документа који је под
знаком навода и у курзиву. Прота је имао вичну руку, лепо, јасно и граматички је исправно писао. У прилог томе говори његово правилно познавање и коришћење интерпункцијских знакова, као нпр. тачку-зарез, писао је велико слово за властита имена и имена географских појмова, а и
велика слова назива органа власти. Оно што је уобичајено за писање тога
доба је – састављање речи, дешавало се и њему. Извршено је њихово растављање, да би садржај документа био јаснији. Речи које су писане скраћено дате су у целини, с тим што је део који недостаје стављан у заграде.
Места која нису могла да се прочитају, због избледелости или оштећења
(несавесног скидања печата), означене су са три тачке у заградама. Слово
х није уношено у речи у којима недостаје (нпр. спаиа, наиа, а треба спахија, нахија). Има аката који носе печате утиснуте у црвеном воску. Тај
печат је био гаранција да ће писмо стићи до крајњег одредишта. Прота је
користио два печата, округла 2х2 цм, оба са круном и крстом при врху,
један је оивичен цветним венцем и испод круне нејасне контуре које највише личе на две птице окренуте једна ка другој, а други има утиснуту
округлу линију а у средини штит са читири оцила.
Сви датуми у грађи наводе се по Јулијанском календару.
Фонд има три инвентарне јединице – кутије, које имају и унутрашње
и спољашње листе (етикете). Први сачувани акт заведен је 29. јула 1823,
а последњи 4. децембра 1871. године. Архивска грађа фонда до сада је
делимично коришћена и објављивана. Фонд припада категорији архивске грађе од изузетног значаја.7 Садржи грађу за период 1823-1871, 3
кутије списа (0,30 м).
7

Службени гласник Републике Србије бр. 42/1998.
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Лични фондови садрже разноврсну архивску грађу, по садржини и
обиму, која одражава разне врсте делатности творца фонда, па се општом систематизационом шемом утврђује, према садржајној врсти докумената на основне групе и то:
1. Лична документа
2. Имовинско-правни списи
3. Документи делатности
4. Преписка
5. Архивска грађа сродника творца фонда
За групу V, у напомени уз садржај и опис предмета у Аналитичком
инвентару, истраживањем родослова Проте Матеје Ненадовића написано је сродство.
У првој инвентарној јединици налазе се лична документа (декрет о
пензионисању); имовинско-правна документа (спорови око: земље, воденице, дуга, деобе имања, забрана; тапија на продају земље, подизање
„папирне фабрике“ на Градцу 1835).
У другој инвентарној јединици се налазе: документа делатности (писмо Ваљевском магистрату 1823; писма суду; Протин извештај о буни
у Срезу колубарском 1840); преписка са члановима породице, Протина
писма Ђуки Сајићу. Сачувано је 57 оригинал Протиних писама, писаних
у целости његовом руком.
У трећој инвентарној јединици се налазе: документа о сродницима
(именовање Светозара Ненадовића за начелника Среза колубарског
1851. и остало).
С обзиром на старост архивске грађе која датира из прве половине 19.
века можемо закључити да фонд није сачуван у потпуности, али делови
фонда који се налазе на чувању у МИАВ су добро очувани. С обзиром
на старост архивске грађе која датира из прве половине 19. века можемо
закључити да је архивска грађа новоформираног фонда очувана и, без
сваке сумње, спада у најзначајнију архивску грађу која се налази и чува у
Међуопштинском историјском архиву Ваљево. Архивска грађа фонда је
коришћена и објављивана.
Објављени радови:
−− Милан Ђуричић: Српски протојереј Матеја Ненадовић, одломци из историје српског устанка 1804. године, издање Словенског добротворног друштва, С. Петербург, 4. јула 1881, 98.
−− Велибор Берко Савић: Прота Матеја – Акта и писма, Дечје новине, Горњи
Милановац 1984, 738.
−− Велибор Берко Савић: Ненадовићи,издање аутора, Ваљево 2004, 748 (Види:
о Проти Матеји Ненадовићу: од 96. до 190. стр.)
−− Мирослав Перишић: Прота Матеја Ненадовић – Живот и рад, Ваљево,
1984, 100.
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Б.2.327. Прота Матеја Ненадовић
(1777-1854)
Аналитички инвентар
1823-1871.
Инвентарна јединица 1.
предмети 1 - 19
I. лична документа
Б.2.327. – 1.
Бранковина, Ваљево, 1831. септембар 10.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Бранковине, упућено кнезовима
Суда Нахије ваљевске у Ваљеву, којим их обавештава о свом недоласку
по договору у Ваљево, због одласка у Шабац. Уколико буде потребе да му
пишу у Шабац.
1 лист, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 2.
Бранковина, Ваљево, 1833. мај 1.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Бранковине, упућено славном Суду
Нахије ваљевске из Ваљева да не дозвољава удају своје малолетне унуке од
13 година. „Писмо које сте ми послали под нумером 164. у Призренију кћери
почившег Докића а унуке моје да је рад неки Аксентије из Палежа узети, и
да вас пита суд београдски, а ви мене отом ја благодарећи како вама тако и
суду београдском. Најављени Аксентије мени није добро познат, но га неки
код вас похваљивали да је поштен то море бити и да ја поштен не судим.
По моме мишљењу њему као бећару треба зрела девојка, макар и без мираза која ће му кућу кућити и свако удовљетвореније чинити а не дете које
сад тек тринесту годину навршује, које ни поњатија у кући нема а тол
како се мужу удовљетвори.“ ... „А сада није нужда да се сада безвремено удавати мора, ако ли осим дете код маћије бити не може, то молим славни
суд да ми јаве. Она има где да живи и до прве прилике за удају.“
2 листа, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 3.
Крагујевац, Ваљево, 1835. новембар 4.
Ранко Мајсторовић, члан Управног совјета и Вељко Зубан из Крагујевца, упућују декрет Исправничеству Окружја Ваљевског из Ваљева за
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пензију господина Мате Ненадовића Проте и Јакова Ненадовића. Декрет
се упућује на потврду кнезу, јер поменути немају та овлашћења.
2 листа, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

II. имовинско правна документа
Б.2.327. – 4.
Пожаревац, Ваљево, 1835. јул 8.
Обавештење кнеза Милоша Обреновића из Пожаревца, упућено
Исправничеству Окружја Ваљевског из Ваљева, да дозвољава подизање
папирне фабрике на реци Градац, а на имању Матеје Ненадовића. Дозвољава се Матији Ненадовићу фабриканту да одабере место на Градцу које
се њему допадне. Ако му не одговара на његовом имању да изабере друго
место, њиву или ливаду оно ће се за потребе фабрике откупити.

2 листа, 35x22

Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 5.

Београд - Ваљево, 1839. децембар 14. - 1840. март 15.
Судски спор Проте Матеје Ненадовића из Београда и Јовице Милутиновића из Ваљева, око вода за воденицу на Градцу. Јовица Милутиновић
повлачи своју тужбу у вези градње воденице јер су се (посулили) договорили. Јовица је пристао да уступи Проти Матији све што је у његовој
тапији записано а било је спорно за изградњу поменуте воденице. Током
овог спора Јовица Милутиновић није примао плату у државној служби.

3 листа, 35x22

Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 6.
Ваљево, Београд, Бачевци, Градац, 1840. април 1. - 1844. октобар 12.
Судски спор Проте Матеје Ненадовића из Ваљева по тужби Глише
Обућине из Бачеваца и Јоке Крсмановића из Градца, због градње воденице на реци Градац, поред њихове земље. Они сматрају да ће нова воденица наносити штету. Прота сматра да вода не може нанети никакву
штету и да свака воденица има свој јаз којим вода отиче а уколико дође
до неке штете да ће он сву штету платити. Прота наводи Јосипа Дабића
као члана Суда Окружног да посведочи да је ту била воденица од 4 витла
воденична и да је до њива увек био врбљак кроз који је вода текла, а да
нигде не може бити воденице а да око ње њива нема. Одобрено је да се
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воденица гради. Јован Крсмановић је ометао рад воденице због чега је и
кажњен са 25 штапа.

85 листова, 35x22

Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 7.
Београд, Ваљево, 1842. јул 27.
Судски спор Исмаила Хаџи Исмаиловића из Београда, против Проте Матеје Ненадовића из Ваљева због дуга од купљене земље, коју му је
продао његов отац Мустафа Бег Хаџи Исмаиловић у време обнародовања Царског Хатишерифа 30. новембра 1830. године. Земљу је продао у
Ваљевској Нахији и примио 20 дуката цесарских под условом да купац
земљу може четири и по године да користи. То време је прошло а Прота
и даље земљу користи а ни трага од повратка исте нема. Он тражи од
суда да му дозволи увид у тадашње књиге, да види како се та земља води
„пошто је Прота Матеја Ненадовић тада велики судија био” па мисли да
је у књиге уписао како је њему повољније било. Ибрахим је поседовао 70
плугова земље, а Прота је купио 40. плугова. Прота пристаје да врати 20
дуката а тапију да врати не може, јер је он ортак на ту земљу. Земља није
подељена па се не зна који је део његов јер је он само један део купио.
16 листова, 35x22
Оригинал (прилози у спору су копије), црквенословенска ћирилица, папир, воштани
жиг, скица земље.

Б.2.327. – 8.
Ваљево, Лукавац, 1842. август 14.
Тужба Проте Матеје Ненадовића из Ваљева, против Степана Гудовића,
Мијаила и Арсенија Кнежевића и Милована Дашковића из села Лукавца,
због искоришћавања његове земље – очевине у селу Лукавцу. Тврди да
две године ору и користе без икакве надокнаде. Суд позива оптужене
да дођу и донесу доказе о власништву на поменуту земљу. Суд налаже
начелнику Окружја Ваљевског да наложи господину капетану Аксентију
Срећковићу да он са неколико отмених кметова изађе на лице места и
саслуша обе стране са сведоцима. Тужени поседују неке доказе о куповини земље (исплате) али недовољне а граниче са са земљом Ненадовића.
Доказано је да постоји спорна земља и да до поравнања није могло доћи.
11 листова, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 9.
Ваљево, Београд, 1843. март 20. - 1849. новембар 19.
Спор Проте Матеје Ненадовића из Ваљева, са Попучанцима (мештани села Попучке код Ваљева) због воденице. Молба Суду округа Ваљев224
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ског да што пре узме у рад његову тужбу због уништења његове воденице, која стоји већ осам година. Воденица је насилним путем одваљена.
Прота тражи да му Попучанци израде нову воденицу и моли да га позову
да буде присутан кад се иста буде градила. Да се јаз очисти којим је вода
претекла јер је исти засут. Да му се накнади штета због нерада његове
воденице. Све ове захтеве он је на суду добио, као и накнаду штете. Од
накнаде штете је одустао, али да се воденица одмах уради и у рад пусти,
да се јаз још прошири, брана ојача и вода поново врати у јаз према потреби воденице. (план воденице Проте Матеје Ненадовића у Попучкама
са јазом старим и новим).
16 листова, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг, план воденице са јазом
старим и новим, документи су делимично оштећени.

Б.2.327. – 10.
Ваљево, Београд, Грабовица, 1844. септембар 4, 1845. фебруар 23.
Тужба Проте Матеје Ненадовића из Ваљева, против Милана Ђокића
из Грабовице, због сече дрвета. Он тужи именованог да је у Забрану (име
њиве) његовом, границу (дрво) посекао. Туженик не признаје да је посекао дрво, већ каже да је четири године узимао траву под кирију и да је све
обавезе по договору платио.
9 листова, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 11.
Ваљево, 1845. април 26.
Облигација Проте Матеје Ненадовића из Ваљева, издата високославном Попечитељству финансија. Ова облигација издата је на износ од 500
дуката цесарских. У прилогу овог дописа налази се списак непокретности које се налазе у Ваљеву на који се ставља интабулација за обезбеду
поменутог дуга. Процењене непокретности су у висини датог дуга. Измирена је тражена судска такса.
8 листова, 35x22
Оригинал (прилог-копија), црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 12.
Ваљево, Београд, 1846. јул 9.
Спор Косте Ненадовића поднаредника артиљеријског из Ваљева, са
стрицем Протом Матејом Ненадовићем из Београда, због деобе (утврђивања изградње воденице у Косјерићу). Предмет спора је да ли је воденица изграђена пре или после деобе Ненадовића. По исказу сведока Павла
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Југовића, Неранџе, удове Ненадовића и др. Није могуће утврдити да ли је
воденица саграђена пре деобе или не.
14 листова, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, предмет излечен
(извршена конзервација) тренутно у добром стању.

Б.2.327. – 13.
Београд, Ваљево, Бранковина, 1846. октобар 21.
Молба Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућена славном Суду
Окружја Београдског у којој тражи да му се пошаљу тапије од њива које
поседује у Косјерићу. По његовом сазнању он поседује око 20. плугова.
Толико је поседовао док није отишао у Немачку, али мисли да су Турци део земље узели у своје руке и продавали њиве и крчевине (искрчена
шума). Моли да му се доставе тапије на његово име, име свог оца, браће
Петра и Николу. Прота жели да оспори да се Турци укњижавају на његову земљу, и да се никад ниједан алија не може укњижити на његово
имање. „А моја крчевина Хвала Богу и још није Алији без сабље остајала
никад.“
32 листа, 35x22
Оригинал (прилог-копија), црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 14.
Београд, Ваљево, 1847.
Скица и урбанистички план града Ваљева, на којем се налази и кућа
господина Проте Матеје Ненадовића из Ваљева. Урадио Јован Невалд у
Београду. На скици се може видети где се налази воденица, чаршија, туђа
добра у односу на његову кућу. На урбанистичком плану се може видети
и распоред још неких битних објеката (данашњи Тешњар) као и сам ток
реке Колубаре.
2 листа, 49x32
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 15.
Београд, Ваљево, Смедерево... 1847. јануар 20. - 1854. октобар 22.
Спор - парница Косте Ненадовића, артиљеријског поручника сина
почившег Николе Ненадовића, са стрицем Протом Матејом Ненадовићем чланом Високославног Совјета због деобе имања. Предмет по овој
парници обухвата период од неколико година. Веома је сложен и садржајно богат, али не у потпуности сачуван. (Недостају пресуде и доста
других елемената предмета). Пошто је предмет био раздружен архивист
је применио принцип провенијенције и средио га по годинама а у оквиру
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година по хронологији, па ће на тај начин бити и приказан. Према подацима из предмета не може се утврдити тачан почетак као и завршетак
спора. Као година почетка парнице спомиње се 1846-1847. година. Пронађена је тапија на турском језику из 1846, која се налази припојена преводу из 1847. године (копија). Односи се на куповину земље од Турака.
Писмена изјава Косте Ненадовића артиљеријског поручника упућена
славном суду Окружја београдског којом одговара на оптужбе против
свог стрица Проте Матеје Ненадовића, које се односе на деобу његовог
покојног оца Николе и његовог стрица. Испитани су сведоци као што су
господин Гудовић, господин Дамњан Ђелмаш судски чиновник, госпођа
Неранџа Ненадовић. Сви ови сведоци су сагласни у једном да им није познато да су господин Прота и његов почивши брат Никола били подељени. Господин Гудовић износи да је господин Матеја забранио оцу Косте
Ненадовића да одлази у Косјерић, али му је овај одговорио „да он никад
одустати неће па макар га Прота и убио“. Такође износи да су Никола
и Матеја у Косјерић ракију воловским колима возили и да је једном приликом Матеја рекао да он „хоће за себе воденицу градити“ па се може закључити да је воденица постојала још у задрузи. Он не зна о ком трошку
је грађена. Такође и господин Ђелмаш не зна на који начин су подељени,
и да ли су подељени и да ли је уопште деоба била. Нема никаквих података о деоби. Сматра да деобе нема без баштенских књига. Он такође не
зна о чијем трошку је воденица у Косјерићу грађена, да ли у задрузи или
не. Мисли да Прота треба законским путем да докаже деобу. Воденица
се налази на земљишту Ненадовића. Помиње се да је Јаков спорни део
воденице поклонио Николи и Петру. Такође госпођа Неранџа износи да
Јаков има половину а другу половину има Матеја. Она наводи да је „Јаков свој део поклонио Николи“, то јест њеном оцу. Друга спорна воденица
била је на реци Колубари и она је такође била заједничка и припадала је
породици Ненадовић. Половина је припадала стрицу Лазару коју је он
поклонио Јакову а он Николи и Петру. Следећа спорна воденица налазила се у Попучкама. За ову воденицу вода је била доведена из Попучанског
јаза, што је и касније било спорно јер воденица није радила. Она такође
наводи да је стара воденица рађена у заједници. Сматра да је тешко то
доказати. Она зна да су Прота Матеја Ненадовић и Никола Ненадовић
били у заједници и да поједини сведоци и помажу и одмажу. Прота Матеја Ненадовић наводи да је деоба била и по грађанском закону. Коста
Ненадовић спори свог стрица и истиче да он „са својим стрицем никакву
имовину није стицао али има право на део свог оца и старине“. Мисли да
писана деоба између његовог стрица и оца није постојала већ је постојао
усмени договор. „Што се тиче земље што мој стриц каже да тапије има
то се односи на земљу Луковчана и она се зове „Лалинци“. Он ту земљу
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не потражује. Он потражује земљу у Косјерићу. На тој земљи се налази
воденица. Он наводи да се на тапији Јаића Бега власника великог броја
земље, воденица и кућа, које је касније продао одласком Турске администрације из Ваљева. Види се да је та земља вођена на целој фамилији Ненадовића, а не самом Проти Матији Ненадовићу. „Зато и противуречим
да је мој стриц било какве деобе са мојим оцем до његове смрти имао. Још
да је таква деоба извршена пре 12-13 година. Остајем при својој тужби
и захтевима за поменутим воденицама, земљом, и списку назначеном где
су пописане сребрне и друге ствари а нарочито жута пушка почившег
стрица Петра, за коју је Прота рекао да је његова а на њој се налази име
Петра Ненадовића на цеви урезано.“
Почетком априла 1849. године сва акта поменуте парнице достављају
се Врховном суду у Београду на разматрање. Такође као прилог налазе се
изјаве појединих сведока Симе Ђурића, Арсенија Неимаровића, Марка
Лазаревића, Живана Лазаревића, Луке Лазаревића, Андрије Лазаревића
који својим изјавама потврђују да се земља Косирић налази између села
Лукавца и Попучака и да иста припада господину Проти Матији Ненадовићу и да се на тој земљи налази воденица. Сведоци тврде у сведочењима
да је Прота „својим трудом ту земљу окрчио“ и да њему припада. Сва
прикупљена акта господин Коста Ненадовић артиљеријски поручник
против стрица свог господина Проте Матеје Ненадовића, подноси Вашој
светости „на високочајше благоразматреније“. По овој пресуди суд је 19.
маја исте године изрекао пресуду да оптужени нема право узнемиравати
тужитеља, и да убудуће само оне делове добара „пријажатељ“ које је његов почивши отац уживао користи. Ако сматра да му је у деоби имања у
Бранковини неправда учињена „ово новој деоби подвргнути може“. Такође у овом периоду господин Коста Ненадовић тражи период од 15. дана
за припрему одговора по поменутој пресуди. Прота Матеја Ненадовић
4. септембра 1850. године доставља обавештење главном Суду Окружја Београдског у спору са својим синовцем и обавештава поменути суд
да због „рђавог стања здравственог мог, а друго због моје старости“ не
може лично присуствовати па ће писменим путем одговорити као што је
и сама парница од самог почетка ишла. Дописом се тражи да се одреди
комисија које ће извршити увид на ком месту воденица Косјерићка се
налази. Господин Прота Матеја Ненадовић наводи да је деоба била урађена још за живота његовог брата и да је његов брат после тога неколико
година живео. Да је био незадовољан жалио би се власти. Наводи „кад
је деоба оцу његову права била и прихватио тако и његовом сину бити
мора“. Прота Матеја Ненадовић наводи да су у присуству сведока сагласили се у подели „земље, покућних ствари, покретне имовине, стара
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кућа, вајат, лебарница, подрум, мали подрум, амбар, чадрак, кукурузни
чардак, качњак“.
Од непокретне имовине наводи: ливада више куће, ливаде у кућишту,
њиве у гају Радојичином, њива у Рабасу, воћњаци, земља у Павињцу, виногради изнад Павићеве куће, воденице у Бргулама, земља у Косирићу и
остало.
Од покретне имовине наводи: оружје, златне ствари, сребрне и бакарне, дрвене, овце, свиње, кола, алати и остало.
Прота Матеја Ненадовић у писму славном суду даје образложење у
вези спора са својим синовцем Костом, који оспорава његову деобу са
братом да позове своје комшије које ће посведочити да је истина „попис
праведан“ и да се целокупна документација достави суду. Подсећа да је
од пресуде у свим прошлим годинама у Бранковину врло ретко долазио
негде око пет пута. Што се тиче ливаде Косјерићке не треба господин
Коста да се чуди како је та земља његова а он је за ту земљу Јаићу једног
свог коња у вредности од 400. гроша дао. А што се тиче тапије каже да је
ова тапија коју је Јаић дао оцу моме Алекси, Јакову и „свој нашој кући“
за времена Карађорђева. То се не односи на земљу која је спорна. Што се
ливаде Косирићке тиче а и тужитељ сам уживао то ће комисија доказати
како се које парче земље зове, које је „Лалинац“ а које је „Косирић“. Што
се тиче Бргулске воденице у уговору о поправци исте тужилац трошкове
поправке није хтео сносити, па самим тим и приход од исте воденице
није могао добијати. Поред многих сведока у вези поменуте парнице интересантно је сведочење 21. јула 1851. године Софронија Хаџића пароха
Бабалучког. Он наводи да се господин Матеја са својим братом Николом
у свему разделио и са кућама су 15 година одвојено били. Наводи да је он
о „Светом Алимпију“ са парохом њиховим почившим Симеоном Петровићем на славу долазио и обојици „по ради сече колача“. Колач сам ломио
„обашка“ у њиховим кућама у којима су живели. Што се тиче воденице у
Косирићу добро знам да Никола никаква ортаклука није имао зато што
је господин Матеја говорио да ту воденицу прави за своју супругу „Јоку“
говорећи „Ако ме пре случајно нађе смрт да јој бар воденицу оставим,
нека се госпођа Јока са децом хлебом храни“. Он наводи да што се тиче изградње воденице из куће – подрума ништа заједничко није узео ни трошио већ је од цркве Бранковачке око 300 ока ракије купио и то је однео
у Косирић радницима који су јаз копали и мајсторима који су воденицу
градили. Парох наводи да је после учињене деобе, почивши Никола неколико година био жив и ретко који празник да је пропустио а да цркви
није дошао, са нама се дружио, разговарао и никад се није жалио на деобу између њега и његовог брата. Напротив говорио је да му је жао што се
господин Матеја одселио у Ваљево а њега самог оставио да се мучи.
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У овој парници било је доста сведочења, доста доказа, жалби по разним питањима. Тако је господин Коста Ненадовић поднео тужбу против
свог зета Ђуке Сајића из Ваљева, у којој тражи да се све ствари које по
смрти свог оца његов зет присвојио попишу и под „безбедност судску
ставе“ као Костина очевина да се „запечате“ а Ђуку Сајића да суд позове
на ислеђење.
Окружни суд у Београду доставља акта парнице суду Округа Смедеревског у вези молбе, коју је суд Округа Београдског упутио Попечитељству правосуђа да се предмет парнице Косте Ненадовића артиљеријског
поручника против господина Проте Матеје Ненадовића члана Совјета
земаљског због деобе имања упути суду Смедерево на ислеђење и пресуду као неутралном суду у вези ове парнице.
Окружни суд у Смедереву на основу свега претходног доноси извод
суђења у парници господина Коста Ненадовића артиљеријског поручника против свог стрица господина Проте Матеје Ненадовића члана Совјета земаљског у следећем:
Суд захтева да се целокупно имање попише и по закону подели.
Да оптужени господин Прота Матеја Ненадовић „верно и законски“
није доказао да је се са оцем тужитеља почившем Николом као својим
братом поделио.
Двојако се полазило и са једне и са друге стране што се види из ислеђивања од 1847. године па надаље све веће и битније ствари припадале
су господину Проти Матији Ненадовићу а Николи скоро ништа. Суд има
став да је Никола неразуман био да је све веће брату препустио а ништа
себи узео.
Да је тапија осведочавана а Сулејман Бег Јаић Турчин из Београда
„поткрепио је“ (потврдио је) да је земља Косирић звана „Косирић“ не
само Матијина него браће му Николе и Петра јер је поменути Јаић свој
тројици уступио. Доказано је да је нова воденица у Косирићу на истој
земљи и на истом месту где је била стара „на старом воденичишту“.
Право на ову воденицу има господин Никола без обзира што тужитељ
говори да је подигнута на другом месту са другим јазом и да ју је он подигао за своју жену и децу. Све је то учињено на задружној земљи што је
потврђено исказима сведока. Воденица је прављена из задружне куће у
Бранковини и да је 200. до 250. ока ракије за изградњу отерано. Исказом
господина Гудовића кад се ради о Косјерићкој воденици да је оптужени
господин Матеја рекао да је за себе прави а господин Никола одговорио
„да је оставити неће па макар га брат убио“. Да је господин Матеја био
подељен не би господин Никола ово по Гудовићу поручио. Воденица је у
задрузи прављена и на задружној земљи.
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Такође се доказује да је виноград код Ваљева за који господин Прота
тврди да је његов исто у задрузи купљен и да је отац његов овај виноград
обрађивао и уживао, а тужени тапију од овог винограда није имао.
Постојало је још нерешених питања што се тиче покретне и непокретне имовине у деоби господина Проте Матеје Ненадовића и господина Косте Ненадовића. Суд је закључио да између браће деобе није било.
Сведоцима у овом поступку су исплаћене накнаде: Обрад Петровић из
Диваца, Митар Јеремић из Белића, Марко Бојић из Бргула и остали, као
и трошак тужиоца што укупно износи 1497 гроша. Да је господин Прота
Матеја Ненадовић као високи чиновник коме су закони земаљски добро
познати и као уважена личност и за отаџбину заслужан казни са 100.
талира и уплати у касу фонда школског, и да суду накнади трошкове поступка. Решење потписали председник суда Д. Исаиловић, чланови суда
Сима Банковић и Павле Симеуновић, као и секретар С. Обрадовић.
Из пресуде се види да господин Матеја „верно и законски“ није доказао да је се са оцем тужитеља покојним Николом, као својим братом
поделио. Прота Матеја Ненадовић на решење суда улаже „Рекурс“ (примедбе Проте Ненадовића у вези добијања решења).
Прота Матеја Ненадовић, 22. октобра 1854. године, упућује славном
суду Округа Смедеревског да му исти пошаље преписе свих аката његове
парнице са синовцем Костом Ненадовићем, да ће он таксу платити што
ће један писар дангубити преписивајући поменута акта. Уколико не могу
да му препишу, да Оригинална акта Ваљевском суду пошаљу па ће он
ангажовати неког писара да иста препише. Нада се да ће му Смедеревски
суд удовољити. Ово је једно од последњих оригиналних писама Проте
Матеје Ненадовића.
431 лист, 35x22
Оригинал (прилози-копије), црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 16.
Ваљево, Палеж, 1847. новембар 22.
Прота Матеја Ненадовић из Ваљева, стављање интабулације на добра
почившег Симе Хаџића из Палежа. Господин Прота Матеја Ненадовић
члан Високог Совјета ставља интабулацију на непокретна добра почившег Симе Хаџића из Палежа, за обезбеду дуга у износу од 1500 гроша
чаршијских. Именовани се задужио 1820. године.
1 лист, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
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Б.2.327. – 17.
Ваљево, Београд, 1850. мај 11, 1851. мај 25.
Спор господина Проте Матеје Ненадовића из Ваљева, члана Високославног Совјета са Анђом Гавриловић, женом Милутина Гавриловића
сарача из Ваљева због заузећа земље. Прота Матеја Ненадовић моли суд
да на лице места изађе „опарничено место“ и изврши увид и Анђу судским путем принуди да она његову земљу из своје „заграде испусти“. Као
сведоке наводи комшије Милутина Тадића и Јеврема Тадића из Ваљева.
Анђа жена Милутина Гавриловића сарача из Ваљева има у Ваљеву кућу
коју је још за време кнеза Милоша од Хасан Бега купила. „И о којој куповини има она писмено судом потврђено“. Пошто је Прота Матеја Ненадовић почео део плаца користити показујући неку тапију без икаква
права потписа и „мухура“ којим доказује да је поменута земља његова
и да ју је он сам од Хасан Бега купио. Будући да је Хасан Бег казао пред
Попечитељством иностраних дела „да он тај плац ником другом продао
није него поменутој Анђи“ која то и доказује писменим доказом. Тада је
Попечитељ иностраних дела умолио Попечитељство правосуђа да оно
Суду Окружја Ваљевског изда налог да забрани Проти Матији Ненадовићу продавање поменутог плаца на који он никакво право нема. Попечитељ правосуђа је Алекса Симић.
28 листова, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 18.
Ваљево, 1854. септембар 30.
Продаја земље Косте Ненадовића артиљеријског поручника из Ваљева, господину Проти Матеји Ненадовићу, пензионисаном саветнику
из Ваљева. Коста Ненадовић је поднео тапију коју издаје са своје стране
господину Матеји Ненадовићу где му продаје нека своја добра за цену
од 100. дуката, молећи да се иста тапија судски потврди и господину Светозару Ненадовићу преда. Тапија се односи на земљу у Рабасу, затим у
Козличићу, као и два воћњака близу куће Матеје Ненадовића. По овом
предмету плаћена је такса у износу од 5 гроша и 10 пара.
4 листа, 35x22
Оригинал (прилог-копија), црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 19.
Ваљево, Београд, Уб, 1854. децембар 28.
Спор (обнова поступка) Косте Ненадовића артиљеријског поручника
из Ваљева против Проте Матеје Ненадовића, саветника из Ваљева због
деобе имања. Господин Коста Ненадовић, артиљеријски поручник тражи
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од судских власти да по пресудама које су донете, изврше процену колико су добра која су била спорна доносила прихода имању, како би према
томе досадашње приходе са парничних добара од парничара наплатили.
Моли суд да се образује комисија која ће то утврдити, а он ће по добијању
комисијског извештаја таксу платити. У оквиру предмета се налази процена колики су били годишњи приходи коју су утврдили проценитељи у
саставу: Гаша Бошковић из Голе Главе, Јеврем Ашковић из Чучуга, Марко
Лазаревић из Бранковине, Јован Алексић из Бабине Луке, Дамњан Јеремић из Јошеве, Павле Павић из Бранковине.
13 листова,35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Инвентарна јединица 2
предмети 20 - 54
III. документа о делатности
предмети 20-26
Б.2.327. – 20.
Бранковина, Ваљево, 1823. јул 29.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Бранковине, Ваљевском магистрату о тужби Марка Матића из Палежа, који тужи Раку из Забрежја за
отимање ливаде. Марко Матић долази Проти Матији Ненадовићу да му
он напише тужбу. За узрок наводи да је Ракин отац држао и одселио се у
Забрежје и сада жели да задржи очевину и у Палежу, и у Забрежју.
1 лист, 37x24
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 21.
Памбуковица, Ваљево, 1828. август 17.
Писмо Матеје Ненадовића из Памбуковице, упућено кнезовима Суда
Нахије ваљевске, написано у име Васе Вукосављевића из Памбуковице,
због повраћаја уговора. Уговор је рађен када је именовани дошао да живи
у кући жене Веселе, и по том уговору се прихватио да храни њу и њену
децу. Уговор је био у славном магистрату, изван судског протокола. Уговор треба проследити поменутом да се код њега нађе. То се овим писмом
тражи.
1 лист, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.
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Б.2.327. – 22.
Тулари, Ваљево, 1830. мај 9.
Писмо Матеје Ненадовића испред мештана села Тулари, упућено Суду
Нахије ваљевске због парничења односно накнаде штете. Пише да је
више пута био обавештаван како један мештанин већ две године се „отурио“ (отишао) од куће и живи у околним шумама. Његово име је Срећко
и из Тулара је. Он наноси штету мештанима. Уништио је њиву са усевима
кмету Петру, Николи Даниловићу је кућу развалио, уништио род пшенични. Такође, сељаци наводе да преко Тулара, пут од Београда до Босне
кроз планину иде и да је поменути на том путу заустављао трговце као
хајдук и узимао харач. Због хајдука Срећка „и нас је Милутин Гарашанин
мучио и најпосле казнио од Беталага 700. а Тулара 500. гроша да даду док
се овога курталишу, после уватимо га и у суд предамо у окове, и господар
Ефрем смилује се и живот му опрости и метне га с момцима у Новаке.“
Једно време је са њима био а затим је почео трговати. Скупио је негде око
100 оваца, и крадом од свог комшије Ивана Зујаловића украо 25 оваца,
а све то затим продао у Шапцу. Иван Зујаловић је тражио своје овце и
посумњао је на Срећка. Касније му је то потврдио и Срећков чобанин.
Иван Зујаловић сматра да се штета само судским путем може наплатити.
„Не може свако коме на ум падне свакако се понашати“
2 листа, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 23.
Бранковина, Ваљево, 1830. јун 25.
Тужба Матеје Ненадовића из Бранковине, славном магистрату Ваљевском, а у име Глигорија Петровића који тужи Маринка кмета из Врела. У
тужби наводи да је Маринко нанео штету са својим свињама када их је у
Ваљево терао. Маринко му је запретио да не сме ићи са својим свињама
чак му је и воду забранио о чему је Глигорије био принуђен суд обавестити.
Такође, познато је како ме је Маринко терао у Крагујевац и тамо ме срамотио. Он ми казивао говорећи: „да неко писмо има од Сијатељства (а мени
га не показује) зато од мене не зависи да му ја што год смем прекословити
или га себи на суд позвати зато је, како је и друге тужбе тако и ова жалба к
славному суду ваљевском престави ја се у тај суд не смем упуштати.“
1 лист, 39,5x24
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 24.
Бранковина, Ваљево, 1830. јул 9.
Писмо Матеје Ненадовића из Бранковине, упућено благонародној господи кнезовима Суда Ваљевског. Примио сам Ваше писмо пуно укора
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зато што нисам послао везана Калиновчанина. Он је долазио код мене и
довео сведока кога сам укорио зато што је био врло близу и видео краву
свезану око носа. Када сам га упитао чиме је била везана у почетку није
хтео рећи, а касније ми је рекао да је била лозом свезана, и да је остала
свезана. Затим је он тражио од кмета да изађе и види то. Он то није урадио већ је рекао да ће то утврдити кад буде долазио по арач а кад је дошао
по арач тада је било вече. „Кад сам нарочито у то село на конак дошо
ваздан купио сам арач, нисам време имо предузети ту ствар пред само
вече јаве се за то а ја спремио на други конак“... „А што кажете да немате
пандура, ту пандур ни не треба но сам печат на кмета, да га доведе јер бо
кмета нема који сме преобразнути Вашу заповест.“
1 лист, 39,5x24
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 25.
Бранковина, Ваљево, 1833. март 15.
Писмо Матеје Ненадовића из Бранковине, упућено славном Суду Нахије ваљевске у име Ивана Степановића из Пожаревачке нахије. Поменути Иван пре две године за неко преступљење прогнан је са фамилијом
из поменуте Нахије да себи нађе ново место где ће да живи. Матеја Ненадовић га је прихватио и скоро три године „код мене је са двоје деце у
најму а Ивану дам помало земље те посеје, мучи се. И друго двоје деце и
жену рани како мени дошо ништа спозно нисам да му не ваља. Сад молим славни Суд Ваљевски да би му дали пасош да оде до куће и фамилије
да ако јоште што своје нађе донесе.“
1 лист 34x24
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 26.
Уб, Ваљево, 1840. април 27.
Писмо Матеје Ненадовића из Уба, члана Совјета упућено славном
Суду Окружја Ваљевског поводом буне у Колубарском Срезу. Он овим
писмом обавештава суд како се међу народом овога краја у ово време
„распаложење тишине налази“. „Јутрос сам обавештен да су неки Леберијаши из Београдског Окружја до села Јабучја долазили и позивали народ
да са њима пођу и претили им ако не би пошли, да ће страдати од њих.“...
„Наши људи изјаснили се њима да они за њих неће да чују и ништа о томе
да знају но ако им њихове представљене власти налог од нашег кнеза и
Правитељства што изјаве онда ће се тој заповести повиновати и следити
је а другачије не. Они њихове поступке сматрају бунтовничким“. Из Јабучја је са њима отишао само један човек, и један који се сматра као Лола.
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Из Скобаља је отишао такође један човек по имену Ђурађ. Они су без
ичијег знања и питања са људима из Београда отишли. Он обавештава да
има људи из села који сматрају да треба још боље да се утврде, као што се
и они одговорно права својих држе и права својих повинују. Да страже
покрај Колубаре треба да се појачају и упозорава да буду на опрезу. Ако
би нешто ново приметили да одмах јаве. „С овим спроводи се Гавра трговац који нам је могао нешто показати што се у Београду ради и он ће
Славном Суду веројатно показати. Ако би ипак што год скоро дознали
извештавати га нећемо пропустити.“
9 листова 38x25; 2 листа 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, два воштана жига.

IV. преписка
предмети 27-54
Б.2.327. – 27.
Београд, Ваљево, 1842. март 15.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда упућено свом зету Ђуки
Сајићу у Ваљево. Овим писмом Прота Матеја Ненадовић обавештава
свог зета Ђуку Сајића да је чуо да је тамо отишао Сулејман Аћиемаиловић због продаје земље Барбашића. Он налаже да у случају да је то истина
да се оде судијама и да се Грабовчани обавесте да не купују ниједно „парче“, док он у Београду не утврди чије је шта, па ако суд дозволи они могу
куповати. Зато треба јавити суду каква је истина, шта је чуо. „Ако нису све
судије туна а ти јави ономе који је туна или јави у начелство да забране
до пресуде а ја ћу у име Бога тамо уочи Васкрса доћи у Бранковину. Но
учини абер нашему Марку и поп Данилу нека нам набаве сена на шест
коња и зоби ако нема макар и кукуруза.“
2 листа, 21x17
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 28.
Београд, Ваљево, 1844. новембар 14.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено своме зету Ђуки
Сајићу из Ваљева. Обавештава зета да је сазнао од господина капетана
Срећковића да су почупане врбе из јаза а да му он о томе ништа не пише,
затим пита да ли је Ђура воденицу поправио, има ли довољно воде, може
ли и колико камена млети. „Јеси ли волове продо ако ниси а ти продај за
све ми скоро отпиши да знам како је те вас поздрављати остајем.“
1 лист, 28x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.
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Б.2.327. – 29.
Београд, Ваљево, 1844. новембар 21.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено зету Ђуки Сајићу у Ваљеву у вези куповине воденице. „Оно што ти је Јока писала ако
би се продавале оне воденице до 150. дуката цесарских да тераш, ја ти сад
пишем да нипошто не радиш нити о куповини тој не спомињеш јер бо ја
то нећу макар бадава биле“... „Пиши ми јел воденица промлела и колико
на камен сада самлети море. Волове ако ниси продао ти продај.“
1 лист, 27,5x23
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 30.
Београд, Ваљево, 1844. новембар 26.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено зету Ђуки Сајићу из Ваљева. Моли га да поправи саонице што су мало расцепљене, да
се удари једна карика и лепо уради, а ако пођу какве „кирићије“ са колима платићемо да кола до њега дотерају. „...ако ли нађеш муштерију а ти
продај а ја ћу овде друге купити саонице. Саонице коштају 25 талира а ти
можеш и за 20 талира продати. Пиши ми јеси накупио 200 товара ујма.“
1 лист, 36x21,5
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 31.
Београд, Ваљево, 1844. децембар 12.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено зету Ђуки Сајићу из Ваљева. „Обавештен сам да је „брод“ (прелаз преко реке) растурен на јазу и да не могу кола прелазити зато нађи арчата и зови Саву из
Градца нека поможе нека добро од јаза у поље раскопају и нека учине равно како могу кола лако ићи“... „ Пиши ми одма како су воденице и меље
ли која и ако меље који камен може за дан и ноћ самлети, има ли воде, и
како је брана“... „ Ако не можеш да ми пишеш ти замоли учитеља у моје
име нека ми по реду све отпише да знам ради ли што воденица или се бадава воденичару плаћа. Пиши ми јели новце по Милану примио и колико
да се не бринем.“... „Отиђи у Славно Начелство и обавести да сам тебе
опуномоћио да чуваш моја добра воденицу, ливаду у Градцу, обе баште“.
1 лист, 46 x 28
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 32.
Београд, Ваљево, 1845. јануар 30.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено зету Ђуки Сајићу из Ваљева, и пише: „откако си ми писао да си воденичара истерао, од
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онда ми ништа ниси писао меље ли воденица или не меље. Зато ми одмах
одговори кад примиш ово писмо. Како меље воденица и који камен меље
боље а који горе и на један сат колико који камен море самлети. Има ли
шта жита у амбару и брашна и да ли шта фали воденицама да све знам
како теку послови.“
1 лист, 21x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 33.
Београд, Ваљево, 1845. фебруар 27.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено зету Ђуки Сајићу из Ваљева. Писмо је приватне природе. Предмет је сечење прућа у
забрану. Прота се обраћа зету Ђуки: „Чуо сам да је неко секао пруће у
забрану, то гледај изнађи које и суду пријави.”... „Продај стара кола у Косирићу, ко ти даде по три дуката ако више не може.“... „Одмах како се
узморе копати посеј боба све по два зрна мећи у кућицу.“
1 лист, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 34.
Београд, Ваљево, 1845. март.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено зету Ђуки Сајићу из Ваљева у коме поручује баштованима да посаде купус и памук.
Прота тражи од свог зета да нађе неког ко ће да посади семе памука за
50 кућица. Такође да га обавести да ли су баштовани баште примили да
друге не шаље. „Да се сви дудићи што су пред кућом у ћошку покопају
и све као купус расади али гледај да најмањи дудић ископаш и у башту
пресадиш и који је мали нека се покрај њега што год забоде како би се видео.“ Он поручује да га о томе обавести шта је урадио и да њему пошаље
око сто зрна памука. Семе се налази у вајату.
2 листа, 19x11
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 35.
Београд, Ваљево, 1845. март 25.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу
из Ваљева. У писму се говори о уговору са Ђеном, баштованом о давању
у закуп баште на коришћење. Он је са њим потписао контракт (уговор,
споразум) који гласи: „Ја уступам горњу башту у Градцу, Ђену баштовану
од данас за три године. На сваку годину по 27. дуката цесарских. Шљиве
и ораси моји да буду. Ђене само земљу да ради.“... У уговору се помиње да
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Ђене прве године посади врбе доле испод великог ораха покрај воде, зато
ће за прву годину платити 26 дуката, а друге две по 27.
1 лист 23x21, 2 листа 37x21, 1 лист 12,5x21
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 36.
Београд, Ваљево, 1845. мај 3.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу
из Ваљева о обради имања. „Ђуко шаљем ти ово семе 12. ока има па гледај
како све распореди, и како ћеш ту њивицу засејати.“
1 лист, 18x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 37.
Београд, Ваљево, 1845. јун 12.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу из Ваљева у вези воденице у коме га моли да га обавести има ли каквог рада у воденици и да ли је негде остало не засејане земље. „Пиши
ми како је Никола и колико је од земље трава одрасла и јели прилика да
се до јесени може косити. Јел Теша што крупника (врста пшенице) могао
посејати у Градцу. Има ли кише тамо. Пошаљи говедима оку соли и поздрави Белушевиће. Ливаде гледај да се покосе и лепо сено подену. И Јока
Вас поздравља.“
1 лист, 36x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 38.
Београд, Ваљево, 1845. јун 25.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу
из Ваљева у вези косидбе ливада. „Драги мој Ђука, не знам зашто ми често о свачему не пишеш. Но како сам мислио да тамо Јока дође, она због
слабости не може, оде у Лозницу да тамо проба ако ће оданде тамо доћи.
Но ти како ово писмо примиш ако нисте ливаде покосили, косите отава
како је. Пиши ми не могу о свему знати. Кад ћете жети боље онако урадите. Јели Сава поплот како она казује да је погодила да добро поплете и
да врбе посади. На то ћете Ви и она у Косирићу. Ја сам неким поделио а
нешто је и неподељено остало зато ти гледај коме ћеш дати. Нека се сва
стара сена добро површе а и нова лепо подену да не трули. Отпиши ми
одма за воденицу или ли шта помељара (онај ко донесе жито у млин).
Ако је Ђуро обавио све како смо рекли, подај му 10. до 15. дуката док Јока
дође. Пиши ми за ону траву што си посејао како је никла и растели како
239

Владимир Дамњановић

је боб. Како су родиле оне лозе, јесте заливали јесу ли се примиле? Који
пут залијте ако киша не буде да се не осуше. О свему пиши да знам. Вас
све поздрављам.“
1 лист, 33,5x22,6
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 39.
Београд, Ваљево, 1845. јул 28.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу
из Ваљева у вези пријема две фуруне. „Драги Ђуко, примите ове две фуруне гвоздене од којих једна је мала а друга велика а кад примите ви измерите и платите на сто ока погођено је 8. Но кад их примите одпишите
да знамо јесте их примили.“ Пише да је рабаџији, по имену Панић Марко
из Попучака „дато му 1 цвонцик капаре“.
1 лист, 21,4x25,8
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 40.
Београд, Ваљево, 1845. октобар 30.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу
из Ваљева у вези сађења врба. „Ја сам по Бранковчанима био одписо да
ти не копаш врбе и сад ми пишеш да ти је Јока говорила да ти копаш пак
ако ћеш и преко средине њива, то добро видиш да они прете.“... „Ја сам
по Ваљеву све редом судове молио како је пресуда изашла да суд нагна
или суд дође, макар апсенике и пандура судскога пошаље по пресуди да
почупају и онда наплате“.... „Добро си учинио што си купио вино, гледај
ако није пуно буре напуни га лепим вином. Гледај да волове продаш да
не затекне снег. Кад си вино купио зовни да нам се пенџер (прозор) на
подруму пробије.“
1 лист,45x27,2
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 41.
Београд, Ваљево, 1846. фебруар 3.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу
из Ваљева у вези премера ливаде. „Пише ми Симо Томић да је премерио
пола ливаде и то је изашло 404. фата а пола каже да је оком и да има свега
740. фата. Не знам зашто је то од ока мерио а не све фатом. Пиши ми о
садњи ливаде, башти.“... „Кажи Ђену да ону кућу пренесе али да је начини
код орашчића да море се из куће гледати у башту. И доле Николи баштовану кажи низ јаз нека сасече гране али лепо да не поцепају дрво оздо.“...
„Ја ћу вероватно за Васкрсење макар на два три дана доћи. Ђуко онај
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катанац што је у Косирићу скини и донеси те удари у Градцу у воденици
и добро укуј.“... „Ђуко ону воду што је Јока у бурету оставила изручи да
се не би буре усмрдило.“
1 лист, 38x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 42.
Београд, Ваљево, 1846. април 16.
Пуномоћје господина Проте Матеје Ненадовића из Београда, које издаје свом зету Ђуки Сајићу из Ваљева да га може заступати за парничење
са Кличевчанима.
1 лист, 35x22
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 43.
Београд, Ваљево, 1846. април 25.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, свом зету Ђуки Сајићу
из Ваљева у вези ограде, плота, ливаде. „Не знам је ли Обућина плот раскопао. Јеси ли купио прошће и оградио башту и како је и колика трава? Гледај
ако је друга трава освојила а ти одмах покоси како сам ти рекао. Одмах покоси те ће се уравњати, неће бити једна већа а друга мања“... „Што покосиш
нека се добро осуши па покупи макар грабили а и у горњи крај ако афтика
(коровска биљка) освоји а ти је покоси и о свему отпиши.“
2 листа, 22x17
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 44.
Уб, 1846. мај 2.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Уба, свом зету Ђуки Сајићу из
Ваљева са одређеним упутствима: како да самеље пшеницу, спреми сланину и месо и пошаље колима, интересује се како расте трава зеленика,
да ли је оградио и да ли довољно киша накисује, да ли је купио прошће за
заграђивање ограде...
1 лист, 27x21
Копија – препис писара, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 45.
Београд, Ваљево, 1846. јул 17.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету Ђуки
Сајићу из Ваљева у вези бриге о имању. „Као што сам ти казао за бика да
га раздвојиш тако ти сад говорим да га никако ниси раздвојио. Нека га са
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јунадима заједно. Ако би онај човек дошао као што сам ти говорио да му га
дадеш опет немој га давати ни њему него нека га с кравицама. Притом ћеш
ону краву матору дотерати. Стеванчић нека одиде да је дотера. Пустите је
у Косирић нека се мало поправи па ћемо је овамо дотерати а ову одавде
послати тамо. Реци Ђоки да је не музе нека се теле поправи а Ђока нека
сваке суботе да им мало соли. Поздравила те је Ђуко Јока и да оне вренгије
што су на јунадима и која је на бику била од четири струке све те да узмеш
и оставиш и с бика и с кравица. Купићеш Ђуко двоје папуче. Једне Јоки
једне Мари“.
2 листа, 26x21
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 46.
Београд, Ваљево, 1846. јул 29.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету
Ђуки Сајићу из Ваљева у вези оправке бране. „Будући да сам ти казао
да ћу скоро доћи то јављам да чим сам у Београд дошао одмах прво вече
пао сам у болест. Никуд не могу и данас. Зато сам говорио Миленку да
подоштрите коље па да се побије у брану док није вода развалила. Него
чим добијете ово писмо одмах зови Миленка коље те побијте и нека се
коље лепо подоштри јер Миленко каже да је он томе вешт и онако гледајте као Јевремова брана“. Додаје: „Опет Ђуко препоручи Ђоки за ону јунад
нека их често соли и сазива да не би подивљала. А за ону краву ако није
дотерана нека дотера Стеванчић па пустите њу нека пасе по ливади да се
поправи мало а Ђоки препоручи да не музе краву но нека доји теле не би
ли се поправило.“
1 лист, 35x21
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 47.
Београд, Ваљево, 1846. септембар 20.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету Ђуки
Сајићу из Ваљева у вези договора о суђењу. „Како ово писмо дође а ти
узми оно пуномоћје које на тебе пише и ово писмо. Писмо однеси у суд
и подај га и када они теби акта и план који захтевам даду а ти одмах све
запечати и на реверс на пошту подај, како ће мени на руке доћи. Ти често
одлази и моли Славни суд да би одма акта и план дали ти. И то немој
пропустити но у понедељак однеси и предај у суд јер боје онда рочиште.
1 лист, 34x15
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.
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Б.2.327. – 48.
Београд, Ваљево, 1846. децембар 21.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету
Ђуки Сајићу из Ваљева у вези бриге о имању. „Писмо примио сам и све
разумео добро си учинио што си воденице погодио, и свиње две потуко
а то двоје раните до пред Божић и ако нађете кириџије одмах по Божићу
потуците. Нека их дотерају целе. Ако ли одмах не нађете кириџије а Ви
потуците и пак стопите у маст а месо нека се суши. То месо суво и ракију
порадите и по кириџијама пошаљите и платите да се коњи на рђаву путу
не муче. Нека Ђуро рани коње и нека у недељи дана по два пута хвата
у кола и по сат два прогони да не би се коњи одучили вући. Поздрави
Ђоку нека добро гледа воденице. Има ли воде, и ако се прошће разноси
ако ухвати кога одмах у суд јавите.“... „Ђура нека узме јарме и са сољу
помеша и однесе говедима и да поздрави Стеву да гледа да рани говеда
али да сено не растура. Ако хоће ко оног мањег бика купити одпишите
до коју цену и сена у Косјерићу пребројте и видите колико у свима има
кола и ако би кој хтео купити за готове новце дао би ђутуре.“.... „Андрија
иште оно парче што је Павле сејао. Подај нека посеје крупник напола ако
у марту време буде. Кажи Николи баштовану да ћу му послати контракт
(уговор) за башту како је и лане држао. За суд што сте дали моје писмо
надам се да ће суд одговорити. Почните пунити ракијом ону малу бурад.
За тамо послао би неко буре но сад се послати не може. Јока поздравља
Ђоку и моли га да оне две видрице (посуда за воду) нове у подруму подајте гвожђа оног танког нека цигани ударе по три обруча бар на једну
видрицу а на ону другу ставити дрвене обруче које скине са оне прве.“
2 листа, 24x20
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 49.
Београд, 1847. јануар 2.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету Ђуки
Сајићу из Ваљева у вези радова у пољу. Он га моли да жито на решето
просеје, да би га ослободило земље и да би било беље; да по кириџијама
пошаље 300 ока жита – брашна; да телад отера у Косирић и да поправи
чардак за жито; да погледа да се кукуруз не поквари и друго.
1 лист, 22x18,5
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, слабо очуван предмет.

Б.2.327. – 50.
Београд, Ваљево, 1847. март 11.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету
Ђуки Сајићу из Ваљева у вези његовог доласка. „Ђуко кажи Ђури нека
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пође с коњима у прву недељу у Пироман на конак а у понедељак овде на
конак али нека не тера кола јер бо кола овде имаду само амове нека понесе и уздице а коње нека редом јаше. Како ће бити овде у цветни понедељак вече па ако Бог да к Васкрсењу и ја ћу тамо доћи. Ту краву пошаљите
у Косирић у говеда.
2 листa, 21x17
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 51.
Београд, Ваљево, 1849. мај 31.
Писмо господина Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено
Славном Суду Београдском у којем даје одговор на рекурс (жалбу) Ђуке
Сајића из Ваљева и доставља цео предмет са оригиналима на увид. Предмет се односи на облигациони дуг Ђуре Гођевца поради примљених 75
дуката.
3 листа, 23x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 52.
Ваљево, Београд, 1850. мај 16.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Ваљева, упућено кнезу Александру Карађорђевићу у Београд, поводом судског спора у којем се поред
осталог осврће на свој рад из 1804. године. У овом писму Прота подсећа
кнеза како је он судио од 1804, а како су „сада“ неки чиновници „кои су,
што но рекну јуче од Ваше светлости дипломе добили, пак мисле да су са
дипломом памет филозофску добили“. Писмо завршава тако што наглашава да га је велика мука натерала да му напише писмо, „а нужда закон
мења“.
2 листа, 22x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, папирни печат, недостаје први лист писма.

Б.2.327. – 53.
Београд, Ваљево, фебруар 27.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету
Ђуки Сајићу из Ваљева у вези исплате кирије, радова у башти, садње
врба, продаје сена у Косјерићу или да сено да за овце (трампа). Такође,
Прота Матеја Ненадовић опуномоћује Ђуру да наплати дуг или у противном да одмах тужи суду.
2 листа, 22,5x18,5
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг, прегледом документа се
не може утврдити година када је настао.
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Б.2.327. – 54.
Београд, Ваљево, нема датума.
Писмо Проте Матеје Ненадовића из Београда, упућено свом зету Ђуки
Сајићу из Ваљева у вези воденице, ливада, воћа. „Колико има времена
од како ми ниси ништа писо како сте урадили са ливадама, има ли што
жита у воденици и јели Јока дала коме воћњаке да се тресу ако није она
скиме погодила а ти тражи кога те погоди нека се тресу кад буде време,
и какви су Матини кукурузи, и ако хоће Матеја нека туна дотера јапију
за чардак а у забрану нашем нек насече пруће и нека начини повелики
како би и ми наше са његовим сасули, пак ћу му и ја помоћи а море сеном
покрити. А ти ми отпиши да кажем на коме ћете месту градити и за све
ми отпиши. Ал ако мореш послати писмо јербо често отуда моји долазе
пак могу понети узгред да не плаћаш пошту. Кад није ништа а ти пиши
ми пошто се море узети зоби тамо.“ ... „Ако начини Матеја туна чардак
после ја би откупио од њега кад њему не би требало. Пиши ми колико је
трава нарасла.“
2 листа, 26,7x2
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, благи траг од воштаног жига, прегледом документа немогуће утврдити датум и годину настанка.

Инвентарна јединица 3
предмети 55-81
V. архивска грађа сродника творца фонда
предмети 55-81
Б.2.327. – 55.
Крагујевац, Ваљево, 1836. фебруар 22.
Милош Обреновић, кнез Српски препоручује Исправничеству
Окружја Ваљевског да постави Александра Ненадовића за безплатежног
практиканта.
2 листа, 23x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.
Напомена: Александар Ненадовић је син Јакова Ненадовића.

Б.2.327. – 56.
Београд, Ваљево, 1840. април 30.
Члан Примиритељног суда вароши Београда Јевта Поповић из Београда, упућује славном Суду Окружја Ваљевског рапорт у вези спорног предмета Димитрија Ненадовића против аустријског поданика
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Карла Цолића због дуга 119 форинти и 53 храјцара сребра, које оптужени Карл, по контракту из 1839. године, узео у закуп, а од дуга
од аренде једне воденице на Градцу „Високородног Саветника Матеје
Ненадовића“.
2 листа, 22x35
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена приређивача: Димитрије Ненадовић, син Алексе Ненадовића.

Б.2.327. – 57.
Крагујевац, Ваљево, 1840. децембар 18.
Попечитељ правосуђа просветенија Подполковник Стефан Радичевић из Крагујевца, препоручује да Суд Окружја Ваљевског цело деловодство канцеларије под управљеније вручи свом писару као и секретарске
послове Атанасију Ненадовићу из Ваљева уместо бившег секретара Јована Димитријевића.
1 лист, 24,5x27; 4 листа,38x23
Оригинал (прилог-копија), црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Атанасије Ненадовић син Јеврема Ненадовића а унук Јакова Ненадовића.

Б.2.327. – 58.
Ваљево, Крагујевац, 1841. фебруар 25.
Високославно Попечитељство финансија из Ваљева, упућује захтев
Високославном Совјета Књажевства Српског захтева да се добра Јеврема
Ненадовића интабулирају по сили облигације са 400 талира у уколико се
дуг на време не врати да се могу без сваког даљег одлагања продати и дуг
каси наплатити може.
1 лист, 23,5x38
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Јеврем Ненадовић је син Јакова Ненадовића, а њему је стриц Прота Матеја
Ненадовић.

Б.2.327. – 59.
Ваљево, 1841. септембар 20.
Начелство округа Ваљевског упућује захтев славном Суду Окружја
Ваљевског, за накнаду штете што су начинила говеда Јоке супруге Матеје
Ненадовића која су у ноћи о Илиндану нанела штету Николи и Крсти
Лазаревићу и неког Луковчанина ушавши у њиву у којој је био засађен
кукуруз.
5 листова, 23x37
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, оштећен воштани жиг.
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Б.2.327. – 60.
Београд, 1842. март 20.
Уступљење Јеврема Ненадовића и Александра Ненадовића из Београда, Високославном Попечитељству финансија Кнежевства Српскога.
Продаја куће са плацем у Ваљеву. Кућа се налази на главном сокаку, од
тврдог каменог материјала сазидана.
1 лист, 22,5x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг, делимично оштећен
документ.
Напомена: Јеврем и Александар су браћа и синови Јакова Ненадовића.

Б.2.327. – 61.
Београд, Ваљево, 1843. децембар 7.
Писмо Јеврема Ненадовића из Београда, члана Совјета потполковника који обавештава славни Суд Окружја Ваљевског о свом задуживању
у износу од 300 дуката из фонда удовичког и сиротињског. Моли суд да
изврши процену његове воденице која је налази на Мула Алином пољу.
3 листа, 21,5x34
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 62.
Београд, Ваљево, 1844. јануар 20, новембар 8.
Писма Јоке, жене Матеје Ненадовића из Београда, упућено своме зету
Ђуки Сајићу трговцу из Ваљева. У писмима се захваљује о бризи о њиховој имовини, земљи, стоци, воденицама и осталом.
4 листа: 1 лист 8x2; 2 листа 22,5x27; 1 лист 21x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 63.
Ваљево, 1844. фебруар 10.
Капетан Јован Миловановић из Ваљева, у одсуству Окружног Казнаца
(представник Државне управе), помоћник Окружја Ваљевског по налогу
славног Начелства Окружја Ваљевског, тражи да се изврши процена свих
непокретних добара „Г. члана Високославног Совјета Сербског Јеврема
Ненадовића“ због узимања новца из Правитељственије касе. Урађена је
процена. Воденица са 6 витлова је процењена на 500 дуката цесарских и
40 дана косеће земље у Мула Алином пољу која је процењена на 200 дуката цесарских, а све то укупно 700 дуката цесарских.
3 листа, 22x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Јеврем Ненадовић је син Јакова и Неранџе Ненадовић.
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Б.2.327. – 64.
Ваљево, 1844. август 16.
Јеврем Ненадовић из Ваљева издаје своју земљу „Писмено“ Николи
Дражићу и Ђорђу Павићу за годишњу кирију. „Писмено“ оверено код
Окружног Ваљевског Суда.
4 листа, 21,5x35
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Јеврем Ненадовић је син Јакова и Неранџе Ненадовић.

Б.2.327. – 65.
Ваљево, 1845. мај 17.
Начелство Окружја Ваљевског упућује допис славном Суду Окружја
Ваљевског, да члан Високославног Совјета подполковник Јеврем Ненадовић из Ваљева, жели узети из Правитељственије касе новац под интерес
и издао је Високославном Попечитељству финансија облигацију на 500
дуката цесарских. Моли да се изврши интабулација код суда, где се његова непокретна добра налазе која он за гарант овог дуга залажио.
4 листа: 2 листa 21,5x35; 2 листа 21,5x37
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 66.
Ваљево, Бранковина, 1845. октобар 8.
Спор господина Косте Ненадовића, поднаредника артиљеријског из
Ваљева са маћехом својом Марицом, удовицом Николе Ненадовића (његовог оца) из Бранковине.
2 листа, 22,5x37
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Никола Ненадовић је син Алексе Ненадовића, а Коста Ненадовић је син Николе Ненадовића.

Б.2.327. – 67.
Београд, Ваљево, 1846. јул 30.
Писмо Светозара Ненадовића, потпоручника из Београда упућено
свом зету Ђуки Сајићу из Ваљева, где га моли да поправи и утврди брану
на воденици на реци Градцу и остало.
1 лист, 22x34,5
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.
Напомена: Светозар Ненадовић је син Проте Матеје Ненадовића.

Б.2.327. – 68.
Београд, 1851. октобар 8.
Диплома кнеза Александра Карађорђевића о постављењу поручника
Светозара Ненадовића, за начелника Среза колубарског.
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2 листa, 29x40
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Светозар Ненадовић је син Проте Матеје Ненадовића.

Б.2.327. – 69.
Београд, 1853. нема датума.
Писмо Косте Ненадовића, поручника артиљеријског из Београда упућено свом брату Андрији Лазаревићу да му препушта своја добра да се он
стара о њима, издаје под кирију, води бригу о воћу и остало.
2 листа, 21,5x27
Копија – препис писара, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 70.
Београд, Ваљево, 1856. јун 8.
Парница Косте Ненадовића, поручника артиљеријског из Београда,
против Светозора Ненадовића начелника Среза колубарског округа из
Ваљева и Љубомира Ненадовића, начелника Попечитељства просвете из
Београда, због дуга у износу од 165 дуката цесарских.
16 листова, 22x35
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Коста Ненадовић је син Николе Ненадовића брата Проте Матеје Ненадовића. Љубомир Ненадовић и Светозар Ненадовић су синови Проте Матеје Ненадовића.

Б.2.327. – 71.
Београд, Ваљево, Шабац, 1858. фебруар 24. – 1869. јануар 8.
Спор Косте Ненадовића из Шапца, официра артиљеријског против
Светозара и Љубомира Ненадовића из Београда, због дуга у износу од
369.042 гроша и парничних трошкова.
56 листова, 22x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 72.
Ваљево, Београд, Шабац, 1866. мај 6. – 1868. октобар 30.
Молба Косте Ненадовића, официра артиљеријског из Шапца којом
тражи да се укњижи на купљену земљу од Светозара Ненадовића из Београда. Земља се зове „Косирић“ са воденицом.
85 листова, 36,5x22
Оригинал (прилози-копија), црквенословенска ћирилица, папир.
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Б.2.327. – 73.
Ваљево, Београд, Шабац, Крагујевац, 1867. март 23. – 1870. април 22.
Продаја имања господина Косте Ненадовића из Крагујевца, официра
артиљеријског и пренос на купца Мирка Радовановића правозаступника
из Ваљева и Дамњана Радовановића, трговца из Дупљаја.
61 лист, 22,5x3
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг делимично оштећен.

Б.2.327. – 74.
Ваљево, Шабац, 1867. август 21. – 1868. фебруар 8.
Спор Косте Ненадовића, официра артиљеријског из Шапца против
Василија Крунића из Јасенице, због дуга од куповине и продаје земље
„Ђеновац“.
23 листа, 22x35,5
Оригинал (прилог-копија), црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 75.
Ваљево, Београд, Шабац, 1867. децембар 18. – 1869. август 8.
Спор Јелене Ненадовић, жене господина Светозара Ненадовића управитеља Апсанског завода у Топчидеру, против Косте Ненадовића, официра артиљеријског из Шапца због потврде тапије на део имања и воденице у Косјерићу.
17 листова, 23x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.
Напомена: Светозар Ненадовић је син Проте Матеје Ненадовића, а Коста Ненадовић је
син Николе Ненадовића.

Б.2.327. – 76.
Ваљево, Београд, 1868. јул 20. – 1870. април 18.
Начелство округа Ваљевског, тражи од Окружног суда Ваљевског да
му достави податке о постојећим интабулацијама и теретима који се налазе на имовини Младена Ненадовића, коњичког капетана из Београда.
Тражени попис достављен је ради наплате од стране поверилаца.
51 лист, 22,5x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.
Напомена: Младен Ненадовић је син Јеврема Ненадовића, а унук Јакова Ненадовића.

Б.2.327. – 77.
Ваљево, Београд, 1869. април 8.
Обавештење Начелства Окружја Ваљевског упућено Суду Окружја
Ваљевског, о постављењу господина Димитрија Протића, архивара овог
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суда за заступника малолетној деци убијеног Светозара Ненадовића из
Београда.
4 листа,23x37
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир.
Напомена: Светозар Ненадовић је син Проте Матеје Ненадовића.

Б.2.327. – 78.
Београд, Ваљево, Шабац, 1869. фебруар 17.
Спор Косте Ненадовића, официра артиљеријског из Шапца против
Светозара и Љубомира Ненадовића, браће из Београда због наплате дуга
у има прихода за не уживано непокретно имање и трошкова око деобе.
На основу сачуване архивске грађе утврђено је да се спор водио од 1863.
до 1869. године.
216 листова, 22x34,5
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

Б.2.327. – 79.
Ваљево, 1869. децембар 19. – 1871. мај 26.
Уговор Јелене, удове Светозара Ненадовића из Ваљева и Милоша Новаковића, баштована из Ваљева о изнајмљивању воденице у Градцу у износу од 40 дуката цесарских годишње.
8 листова, 21x34,5
Копија – препис писара, црквенословенска ћирилица, папир.

Б.2.327. – 80.
Ваљево, Београд, Шабац, 1871. април 20.
Спор Косте Ненадовића, војног чиновника у пензији из Шапца против Јелене удове Светозара Ненадовића из Ваљева, због накнаде изгубљене добити.
51 лист, 22,5x37
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, папирни жиг.

Б.2.327. – 81.
Ваљево, Београд, Беч, 1871. децембар 4.
Спор Јелене, удове Светозара Ненадовића из Ваљева против Косте
Ненадовића, војног чиновника у пензији из Шапца, који тренутно живи
у Бечу, због скидања терета са имања.
19 листова, 22x36
Оригинал, црквенословенска ћирилица, папир, воштани жиг.

*Укупно 81 предмет*
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Мање познате речи:
Абер – вест, глас, порука
Арач-харач – порез
Аренда – закуп земље
Афтика – коровска биљка
Боб – биљка, врста пасуља
Брод – прелаз преко реке
Вајат – дрвена кућица без прозора
Вренгија – уже за везивање
Кириџија – превозник
Контракт – уговор, споразум
Крчевина – исечена шума
Крупник – врста пшенице
Отурио – отишао од куће
Пенџер – прозор
Плот – ограда од дрвета и прућа
Поплот – заградити, оградити
Рекурс – жалба, примедба
Рабаџија – човек који превози запрежним колима
Ујам – део брашна који припада млинару
Фат – стара мера за дужину
Фуруна – пећ
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Међуопштински историјски архив Ваљево
Ваљево

СОКОЛСКО ДРУШТВО ВАЉЕВО - ВАЉЕВО
(1906-1941), 1933-1941.
Историјска белешка
Увод
Покрет Соколство настао је вођен идејом свесловенства и поникао је
у Чехословачкој 1862. године, у доба када је ова држава била под Аустроугарском. Кроз соколство се чехословачки народ спремао за ослобођење
и самосталан живот, развијајући телесну снагу и дух словенски.1
Оснивач Соколског друштва био је Мирослав Тирш. Придржавајући
се гесла "У здравом телу и здрав дух'', веровао је да на тај начин може да
створи здраву и способну омладину. На прашком Универзитету Мирослав Тирш се бавио изучавањем класичних народа, где је увидео да су
Грци били у стању да се одупру унутрaшњим и спољним непријатељима
захваљујући здравој и крепкој омладини.2
Заједно у друштву са Јунгером Фингером оснива прво гимнастичко
друштво 1862. године. Касније се ова гимнастичка друштва јављају по
целој Чехословачкој, којима извесни Емануел Тонер даје назив Соко.
Годину дана након оснивања првог гимнастичког друштва у Чехословачкој, ова идеја продире у Словеначку, затим Хрватску и најзад у Србију.
Соколски покрет се први пут јавља у Србији 1882. године. Оснивачи су
били академски сликар Пера Тодоровић и Владан Ђорђевић, а први назив друштва био је ''Прво београдско друштво за гимнастику и борење''.
У Ваљеву, као и у другим градовима Србије, уведена је редовна настава у школама као обавезан предмет "Телесно и војно вежбање". У почетку
највећи проблем био је недостатак адекватних справа. Захваљујући изу1
2

Коруновић, 1937.
Глас Ваљева, Ваљево 1928, година 1. бр. 6, стр. 1
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зетним напорима Миленка Обрадовића3, тадашњег директора Гимназије, набављене су следеће справе: трамбулина, вратила, барне, висеће мотке, справе за одређивање висине при скакању, гвоздене шипке, лебдеће
вратило за превртање, јарац, сталне мердевине и теглица са каишевима
за вучење клипа. Од 1890-1898. године настаје пауза, јер је „због уштеде
у војном буџету“ у школама укинут предмет "Телесно и војно вежбање".
Касније, од 1901. године, неколико младих официра Дринске дивизије
учествовало је на I свесловенском соколском слету у Прагу. Након повратка из Прага млади официри су организовали часове војничког вежбања, што је уједно био и зачетак Соколства код нас.
Од 1903, па све до 1911. године. Ваљево доживљава нову, снажну
етапу свог укупног развоја на свим пољима (привредном, комуналном,
културном...), а посебно на спортском. Покрет телесног вежбања који
је настао 1901. године, прерастао је 1906. године у ''Ваљевско витешко
друштво Душан Силни''. Оснивачи су били официри ваљевског гарнизона, а први старешина био је Драгутин Димитријевић потпуковник и
командант XVII пука.4 Развоју Друштва у то време допринео је много
и поручник Светолик Станимировић, који је погинуо на Брегалници у
време балканских ратова.5
Године 1906. и 1907. штампа је прогласила Ваљево "Српском олимпијом", јер организује игре сличне Олимпијским играма. У то време, друштво "Душан силни", организовало је неколико пешачких трка, које су
уједно биле и прве трке те врсте у Србији.
Све до 1907. године Друштво је више пута мењало свој назив, а одзив
грађанства није био велики. Тада у Београд долазе чешки предњаци и
соколски рад постаје интензивнији. Активношћу се нарочито истицао
Франтишек Хофман, који је основао женске категорије 1908. године,
предњачке течајеве и течај у Војној Академији. Године 1909. основан је
''Савез српских соколских друштава Душан Силни'', а 1911. године савез
је учлањен у савез Словенског соколства.6
Друштво од 1908 год. мења свој назив у ''Соколско друштво Душан
Силни'' (у даљем тексту Друштво). Друштво је наставило да се развија
и једно време је имало око хиљаду чланова вежбача што је била седмина
од укупног броја становника. Даљи развитак и рад Друштва прекинули
су ратови (Балкански ратови 1912-1913 и Први светски рат 1914-1918).7
Трипковић, 1996, 274-276, 278.
Трипковић, 1995, 20
5
Трипковић, 1996, 274-276, 278.
6
Међуопштински историјски архив - Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), Б.1.326.
Породица Мандић (1902-1989), 1920-1976, кут. инв. бр. 4, пр.10
7
Исто, исто, пр. 22
3
4
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Послератни период до 1930.
После рата рад Друштва је обновљен 9. јуна 1920. године. Тога дана је
одржан збор на коме је присуствовало 31 лице, а већина чланова била су
из предратног соколског друштва. Одмах се почело са уређењем административног рада, позвано је грађанство на упис и одређена чланарина за
чланство.8
Технички рад је отпочео 15. децембра 1920. у једној малој собици
жандармеријске касарне, где се вежбало преко зиме.9
''Соколско друштво Душан Силни'' 22. августа 1921. године променило је име у ''Соколско друштво Ваљево''. Са овим именом Друштво је
пријављено Југословенском соколском савезу, који га је примио.10
Тада почиње активност на изградњи Соколског дома за који су Ваљевци дали преко 30.000 динара. За те сврхе општина је поклонила плац
код кафане ''Јадран'', али у новембру 1923. године Друштво узима у закуп
на четири године ''Шаргића кафану'' и троши скоро половину прикупљеног новца за њено реновирање, а већ 14. децембра 1923. године извршено
је свечано отварање првог привременог Соколског дома.11
Почевши од 1923. године Друштво запада у кризу. Почело је са брисањем више чланова због неуредног плаћања чланарине и недисциплине,
чак су средином године брисана из чланства два члана управе због неуредног долажења на седнице.
И поред свих проблема Друштво наставља са радом. Обновљен је певачки хор који се појављује у више јавних наступа пред публиком, у цркви и на соколским приредбама. Пазећи на своје најсиромашније чланове друштво је неколицину њих ослободило плаћања дугова и чланарине,
а такође им је поклонило вежбачка одела.12
Највећа криза је погодила Друштво до 1924. до 1926. године.13 Грађанство је изгубило поверење у соколе, а ишло се дотле да је чак школској
омладини у Ваљеву забрањивано посећивање соколане и соколских поседа. Обавезе према вишим органима се нису испуњавале, па је издат налог
да се организација у Ваљеву чак и распусти. У 1924. години, јавних часова
скоро уопште није било, само су ђаци Пољопривредне школе редовно вежбали. Од њих су изабране екипе од по пет чланова и послате на слетове у
Загреб и Сарајево. Рад у соколани је током 1925. године готово прекинут, а
рад управе је обележен трзавицама. Ентузијазам Ваљеваца који је за соколство био изузетно велики до 1914. године сасвим је спласнуо.
Споменица 1936, 14.
Трипковић, 1985а, 15.
10
Споменица 1936, 16
11
Трипковић, 1985а, 15.
12
Споменица 1936, 16-17
13
Трипковић, 1985а, 15.
8
9

255

Никола Ранисављевић

Консолидација Друштва почиње тек од 1927. године, али још увек
није било могућности за организацију квалитетнијег рада због недостатка простора. У јануару се вежбало уредно, а касније од директора Ваљевске гимназије добијена је једна учионица где се вежбало између клупа. У
новембру и децембру месецу радило се у кафани „Петроград“, за коју је
плаћена кирија 1500 динара месечно.14 Кирија за овај локал прогутала је
цео годишњи приход. Мало је недостајало да делегат Жупе Београд и те
године, због дуговања, распусти ваљевско Соколско друштво.
Углед Друштва је мало порастао у 1929. години. Друштво добија за
вежбаоницу два одељења у жандармеријској згради, а тек децембра месеца почиње нормални рад.15 Важан детаљ који је допринео порасту угледа
Друштва је оснивање предњачког курса, који је служио да оспособи будуће вође одељења и категорија. Течај је трајао три месеца и у њему су
били заступљени предмети: идеологија соколства, методика, организација, стројне вежбе, вежбе на справама, лака атлетика, физиологија човека, хигијена, прва помоћ, говорништво и игре.16 Циљ овог пројекта је био
да соколство у граду Ваљеву морају водити његова деца, а никако странци, јер се сматрало да ће на тај начин привући већи број омладине и деце.
Новим законом, Југословенски соколски савез је трансформисан у
Савез сокола Краљевине Југославије 1929. године, а ваљевско друштво
приступило је Савезу 29. децембра исте године.17 Од тада Соко има династичко-монархистички и полувојни карактер. Упис у Друштво је вршен по препоруци, а на дефинитиван пријем се чекало по годину дана,
када се полагао соколски завет. Сваки члан Соколског друштва служио је
војску три месеца мање и уживао друге повластице.
Врхунац развоја Соколског друштва и његов крај 1930-1941.
Почетком 30-тих година прошлог века, Друштво је и даље имало проблема у организацији техничког рада. У жандармеријској згради се радило све до 1934. године када је Банска управа отказала друштву локал.
Тада долази до застоја у раду све до 1935. године када је Друштво узело
под закуп кафану ''Битољ'' и поново отпочело рад.18 Овај локал био је
мали и неподесан, али управа Друштва је сматрала да је боље и у таквом
локалу радити него уопште не радити.
Споменица 1936, 18-19
Исто, 19
16
Глас Ваљева, 1929, бр. 49, стр. 2
17
Трипковић, 1996, 274-276, 278
18
Соколски поклич, 1936, бр. 1 стр. 3
14
15
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Захваљујући Марку Бабићу, тадашњем председнику општине, добило се одобрење да се тадашња жандармеријска штала, која се налазила
иза зграде данашње поште преправи у вежбаоницу Соколског друштва.
Приступило се одмах послу и добијена је од Краљевске банске управе
Дринске бановине помоћ од 15.000 динара. Послови су брзо изведени, и
већ на Ђурђевдан 1935. године Друштво је било у сопственој соколани.
Почетак рада у сопственој соколани био је врло важан моменат за
Друштво. Грађани су поново почели да добијају веру у Соколско друштво, а почело је и нагло повећање чланова. Услед повећања броја чланова приступа се проширењу соколане. Од Банске управе добија се још земљишта до соколане и на тај начин се ствара соколски дом. У соколском
дому се налазила једна од највећих и најлепших сала са бином дуга - 21
метар и широка 8,5 метара. Уз салу су се у соколском дому налазиле све
потребне просторије: канцеларије, свлачионице и др.19
Друштво је још више проширило свој посед 1936. године, купивши
од др Борислава Лоренца, професора Универзитета из Београда, непокретно имање у Ваљеву, у улици Карађорђевој бр. 54 у износу од 53.000
динара.20 Пошто Друштво није имало средстава за куповину овог имања
морало је да се задужи код Државне Хипотекарне Банке. Земљиште се
налазило одмах до имања које је Друштво примило од Краљевске Банске
управе, на тај начин проширило је своје имање за соколски дом и вежбалиште. Куповином поменутог имања од др Лоренца, у својину Соколског
друштва прешла је и кућа која је стајала на делу имања до саме улице. Од
те куће Друштво је примало 650 динара кирије.
Упоредо са изградњом Соколског дома, радило се и на изради соколске заставе. Друштво је одувек желело да има сопствену заставу која
симболизује витештво и националну част, али због тешке материјалне
ситуације никада се није приступило изради заставе све до 1936. године.
Захваљујући Светозару Гођевцу и његовој жени Зорки Друштво је добило на поклон заставу 10. маја 1936. године.21 Поред заставе Светозар
Гођевац је даровао Друштву и 5.000 динара. Застава је била тробојка плаво-бело-црвена, док је централни део заставе заузимао сиви соко. Велику
част Ваљевцима и Соколском друштву указао је Краљ Петар II, који је
био гост ваљевског Соколског друштва и кумовао Соколској застави на
свечаностима поводом тридесетогодишњице постојања Соколског друштва 7. јуна 1936. године.22
Исто, 4
МИАВ, А.7.6.299. Соколско друштво Ваљево - Ваљево (1906-1941), 1933-1941 (
у даљем тексту: Соколско друштво), кут. инв. бр. 5, пр. 5
21
Споменица, 1936, 49-51
22
Соколски поклич, 1936, бр. 1 стр. 3
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Најважнији део Соколског друштва била је његова спортска секција.
И поред већ наведених проблема са којима се сусретало Друштво, сви
соколски нараштаји су тренирали спремајући се на тај начин за соколска
такмичења која су се називали соколски слетови. Соколски слетови су се
организовали широм Југославије у зависности да ли су били окружни,
жупски и др. Од 1930. до 1940. године, ваљевски соколи учествовали су
на слетовима у: Ваљеву, Београду, Обреновцу, Сарајеву, Загребу, Сплиту,
Љубљани. Поред ових соколских слетова Друштво је учествовало и на
међународном соколском слету у Прагу.23
Први Свесоколски слет одржан је у Београду јуна 1930. године.24 Стадион на коме су се одржавала такмичења био је једна од највећих дрвених
грађевина у држави, и један од најлепших у тадашњој Југославији, могао
је да прими и до 50.000 људи, а на њему је могло одједном да се такмичи и
до 4.000 такмичара. Испод трибина налазили су се свлачионице, кафане,
продавнице и остали пропратни објекти.
Било је пријава из свих крајева света. Из Краљевине Југославије било
је пријављено 10.000 нараштајаца и 14.000 чланова и чланица, док су
још учешће узели Пољаци Чехословаци, Руси, Лужички Срби и амерички Југословени у броју од преко 20.000. На слету су биле позване, поред
словенских соколских организација, и међународне гимнастичке организације, војске пријатељских наклоњених држава, представници влада
и великих европских градова. Ваљевско Соколско друштво је на овом
слету учествовало са 111 вежбача свих категорија, за постигнуте успехе
одликована су три ваљевска вежбача.
Поводом прославе стогодишњице рођења оснивача соколства др Мирослава Тирша 1932. године одржан је у Прагу IV свесловенски Свесоколски слет, на којем су учешће узели сви словенски народи. Југословенско соколство послало је на овај слет рекордан број од 5.000 чланова и чланица,
а ваљевски соколи узели су учешће са 35 чланова, 10 чланица, 10 мушких
и 12 женских нараштајаца.25 До Прага Друштво је путовало 8 дана возом.
Један од најлепших утисака на свесоколском слету у Прагу оставили
су југословенски сељаци, којих је било 520. Сликовитост њихових народних ношњи и одлично вежбање изазвали су овације на стадиону.
Најбољи спортиста које је Ваљево имало, у том периоду, био је Радивоје Раша Миловановић. Истицао је се и постизао врхунске резултате широм Југославије у више дисциплина, а највеће успехе бележио је у
лакоатлетици. Био је санитетски војни службеник.26 На лакоатлетским
утакмицама војске 14. и 15. јуна 1930. године на I свесоколском слету СоМИАВ, А.7.6.299. Соколско друштво, кут. инв бр. 6, пр. 7
Глас Ваљева, 1930, бр. 18 стр. 2
25
Исто, 1932, бр. 33-38 стр. 3
26
Трипковић 1985б, 15
23
24
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кола Краљевине Југославије у Београду, добио је другу награду: сребрни
сат са статуом победника.27 На утакмицама за првенство Соколске жупе
Београд за 1931. годину добио је диплому за освојено треће место. Исте
године, на покрајинском слету у Сплиту, осваја прво место у лакоатлетици. Ловоров венац и диплому добија за треће место у бацању копља на
првенству Савеза сокола Југославије за 1933. годину. Од 1. до 3. августа
1934, такође на соколском првенству земље у Загребу други је у олимпијском петобоју, а трећи у бацању копља и кугле. Троструки је првак жупе
Београд на такмичењу у Панчеву 1935. у бацању копља, диска и кугле, а
четврти у измењеном петобоју. На истом такмичењу учествовао је у гимнастичкој врсти Ваљева која је била друга. Истакао се и у организацији
такмичења 1935. године, када је организовао у Ваљеву прве штафетне (6x
200 м) и крос-кантри утакмице (2500 м).
Једнако важну улогу у Соколском друштву, као спортска секција,
имао је и Просветни одбор. Главни циљ одбора био је да шири соколску
идеологију и пропагира и велича прошлост српског народа и ''морално,
телесно, интелектуално васпитање''.28 Свој циљ су желели да постигну
путем предавања, разних изложби, позоришних представа, библиотечког рада, штампе и друго.
Током 1936. године чланови одбора су одржали више предавања на
неколико свечаности, од којих је најважнија била на Ђурђевдан, а само
нека од предавања била су:29
−− Никола Храњец: ''Соколске идејне школе и организација Југословенског соколства''.
−− Миливоје Мандић: ''Кратак историјски преглед гимнастике и соколства''.30
−− Васа Боришев: ''Телесно васпитање у соколству''.
−− Љубо Новаковић: ''Национални значај Југословенског соколства''.
Током 1939 године Просветни одбор имао је највише успеха у организовању предавања, а нека од њих била су:31
−− Зорка Васиљевић: ''Штросмајер и Југословенство''.
−− Станојло Томић: ''Мисао јединства кроз векове''.
−− Драгутин Рогић: ''Петар Зрински и Фран Крсто Франкопан''.
−− Петар Виденовић: ''Борба Босне и Херцеговине за ослобођење и уједињење''.
Споменица, 1936, 34
Соколски поклич, 1936, бр. 1 стр. 1
29
МИАВ, Соколско друштво, кут. инв. бр. 6, пр. 5
30
Исто, Породица Мандић (1902-1989), 1920-1976, кут. инв. бр. 4, пр. 10.
31
Исто, Соколско друштво, кут. инв. бр. 6, пр. 7
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Просветном одбору припадала је и позоришна секција. Углавном,
одбор није имао превише успеха у организацији представа. На свечаностима 1936. године одржана је једна представа, био је то Нушићев позоришни комад ''Обичан човек''.32 Током 1939. године у плану је било извођење три позоришна комада, али на крају ниједан није реализован.
Једна од просветних делатности одбора била је и организација разних
изложби. Изложба ''Пропагандна недеља соколске штампе'' приређена је
1936. године, а изложбу је посетило око 120 посетилаца. Током 1938. године, поводом двадесетогодишњице уједињења, у соколском дому организована је изложба о животу и раду соколства и осталих грана телесне
културе Југославије (нарочито Приморја), народне ношње, народних
обичаја итд. Од прихода са ове изложбе било је намењено 25% у корист
ђачке трпезе и зимске помоћи. Свечаном отварању изложбе присуствовали су директор Гимназије са наставницима, који су били замољени да
организују ученике да посете изложбу.33
Захваљујући разним донацијама Просветни одбор успео je да организује музичку секцију 1936. године. Купљено је осам дувачких инструмената у вредности од 10.000 динара. Чланови музичке секције Соколског
друштва одмах по добијању инструмената кренули су са часовима вежбања, а први јавни наступ имали су на дан прославе тридесетогодишњице
постанка и рада Соколског друштва.34 Током почетка 1937. године часови
музике одржавани су редовно, укупно је у прва два месеца било 39 часова, а одржан је и један јавни наступ на омладинском соколском поселу. Већ 1939. године музички одсек, као између осталог и цело Соколско
друштво, доживљава осетан пад. Просечно, на углавном нередовним
часовима, радило је свега 4 члана музичара, а у другој половни године
чак једно време је био и обустављен рад музичке секције. И поред свих
проблема секција је имала 3 јавна наступа: 6. маја на Ђурђевском уранку
и на слави Ватрогасне чете и 7. маја при дочеку београдских студената.35
Просветни одбор је ширио соколску идеологију и преко штампе. Сваки лист који је излазио у периоду од 1930-1939. године није имао много
претплатника. Најпродаванији лист био је ''Соколски гласник'' који је поред листа ''Око Соколово'' имао највише претплатника, а током 1939. године распродато је 210 примерака од 330 штампаних листова. Поред ова
два листа излазили су још: ''Соколски поклич'',36 једини информативни
Исто, исто, пр. 5
Исто, исто, кут. инв. бр. 5, пр. 4
34
Споменица, 1936, 43-44
35
МИАВ, Соколско друштво, кут. инв. бр. 6, пр 3 и 7
36
Соколски поклич био је повремени информативни гласник Соколског друштва
Ваљево. Први број изашао поводом тридесетогодишњице ваљевског Соколског
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гласник који је излазио у Ваљеву, ''Соко'', ''Наша Радост'', ''Вежбе'', ''Соко
на Јадрану'', ''Братство'', ''Наша Крила'', ''Матица Рада'' и ''Истра''.37 Поред
соколских листова у дневној штампи су излазили чланци и вести о животу и раду Соколског друштва, а најзначајнији био је ''Глас Ваљева''.
Соколско друштво је поседовало и своју библиотеку. Рад библиотеке
био је отежан из више разлога јер се, до 1936. године, Друштво непрестано селило и тек након завршетка изградње соколског дома библиотека је
добила своје стално место, а затим је сређена и направљен је њен попис.
Соколска библиотека се делила на две главне групе: I групу су чиниле
соколске идеолошке књиге (117 књига)38 , док су II групу чиниле соколске стручне књиге (55 књига).39 Поред ове две групе библиотека је поседовала још трећу групу које су чинили разне књиге забавне, научне,
опште, хигијенске и друге садржине, а четврту групу су чиниле књиге
забавне садржине и биле су доступне само за чланство. Укупан инвентар
соколске библиотеке био је 398 књига, а набављане су куповином, разним
донацијама и поклонима. Највећи добротвори били су Андрија Славуј40,
правник из Ваљева, и Матица српска из Новог Сада.41
Соколско друштво Ваљево устрајавајући на соколском раду није се
ограничавало само на рад у самом Ваљеву, већ је тај рад пренело и на околину Ваљева. Спроводећи програм Сокола Краљевине Југославије почело се са радом и на селу. Од 1931, време оснивања прве соколске чете,
до 1941. године соколски покрет на селу није био развијен у довољној
мери како је то био случај у разним другим местима широм Југославије.
друштва 1936. године. Уредници су били Никола Храњец и Миливоје Мандић,
професори Ваљевске гимназије. Изашла су само два броја 31. маја и 7. јуна, а
штампана су у штампарији Димитрија А. Славуја. МИАВ поседује оба броја.
37
МИАВ, Соколско друштво, кут. инв. бр. 6, пр. 7
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Неки од наслова Соколских идеолошких књига били су: Душан Богуновић
''Соколство и народна војска'', М. Јовановић ''Југословенство и Соколство'', др
Мирослав Тирш ''Наш задатак, смер и циљ'', Хрвоје Мацановић ''Спорт и Соколство'' и многи други наслови.
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Неки од наслова Соколских стручних књига били су: Н. Беловарац ''Стројне
вежбе'', Томашев Антун ''Вежбе батинама за мушке нараштаје'', Л. Прњатовић
''Вежбе палицама'', А. Браздил ''Гимнастичке игре'' и многи други наслови.
40
Ранковић, 1985; Андрија Славуј био је син Димитрија и Анице Славуј, власника штампарије ''Славуј'' у Ваљеву. Након завршетка гимназије и упоредо са
студијама на Правном факултету учио је и штампарски занат и активно се бавио
њим. Почетком 30-тих година XX века, након смрти Димитрија и Анице Славуј, преузима штампарију која је радила све до краја априла 1948. године, када
је на основу Закона о национализацији извршена национализација и Славујеве
штампарије и њено припајање Штампарији Народног фронта.
41
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Сматрало се да су главни разлози за то били неинтересовање, а у вези са
тим, непознавање и неразумевање соколског циља и идеје. Током овог
периода основано је више соколских чета у Словцу, Дивцима, Поћути,
Грабовици, Пецкој, Рајковићу и Попучкама.42
Соколска чета у Словцу је најстарија чета, основана је 1931. године, а
1936. године бројала је 55 чланова. Чета је током свог постанка учествовала
на разним окружним и покрајинским слетовима и другим приредбама свога матичног друштва. После 1939. године рад чете је био у многоме отежан,
јер у чети није било соколских оснивача, пре свега свештеник и учитељ. И
поред свих проблема чета је била веома агилна у техничком раду, вежбачи су посећивали све ванредне часове које је Друштво приредило за сеоске
чете у Ваљеву у циљу припреме за слетске вежбе за 1939. годину. Са својим
члановима чета је учествовала на јавном часу у Ваљеву 28. маја 1939. године.
Соколска чета у Дивцима основана је 1933. године. Укупан број припадника до 1939. године био је 189, од тога чланова је било 50, нараштаја
109 и деце 30. У току године просечно је долазило на часове вежбања 25
чланова, 40 нараштајаца и 30 деце. Одржано је 20 часова вежби, а поједини чланови похађали су ванредне часове вежбања, који су се повремено одржавани у Ваљеву. Чета је добила бесплатно од Дирекције средње
пољопривредне школе у Ваљеву 232 комада воћних садница, а од Банске
управе у Сарајеву пет празних кошница, које разделила члановима. Чета
је пазила на најсиромашније ученике основне школе, које је помогла куповином одеће и одела. Током постојања чете у Дивцима одржани су разни течајеви из воћарства, пчеларства, као и разна друга предавања од велике користи за земљораднике. Скоро целокупно чланство чете бавило
се пчеларством, из тог разлога је рад чете био користан целом том крају.
Соколска чета у Поћути основана је 1934. године на иницијативу учитеља из Поћуте. Ова чета била је једна од најразвијенијих у ваљевском
крају, а имала је чак и фонд за подизање соколског дома, што ниједна
чета пре и после ње није имала. Све до 1940. године редовно је вежбало
више од 40 вежбача. Поред основних вежби, уредно су тренирали и дисциплине из лакоатлетике: бацање кугле, скок у вис, скок у даљ из места и
из залета, троскок са мотком и трчање. Чланови и нараштаји учествовали су на свим пограничним и окружним слетовима. Доста успеха чета је
имала у просветном раду. Сваке године организовано је најмање 10 предавања из соколске идеологије, задругарства, историје, шумарства, хигијене итд. Одржано је више течаја као што су нпр. алфабетски, воћарски
и сточарско-шумарски течај. Чета је чак поседовала и своју библиотеку
што је била права реткост у то време.43
42
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Соколске чете у Грабовици и Пецкој биле су најмлађе, основане 1939.
године. Поред редовног вежбања највише успеха су имали у просветном
раду, нарочито на организовању забава и позоришних комада, а један од
њих био је комад ''Ђидо'' од Јанка Веселиновића који је са успехом приказан у марту 1939. године у Соколском друштву у Ваљеву.
Постојале су соколске чете у Рајковићу и Попучкама, али из непознатих разлога морале су бити укинуте. Интересовања за соколски покрет
постојало је у Петници, Суводању и Бранковини. Поводом оснивања
чете у Петници управни одбор Соколског друштва Ваљево организовао
је излет у Петници целокупног чланства и свих вежбача.44 У Петници је
организована јавна вежба на којој су поред ваљевских сокола учествовале и чете из Поћуте, Словца и Диваца а соколска музика испратила је цео
догађај. Немамо податке да ли су чете у Петници, Суводању и Бранковини на крају и заиста настале.
Највећи значај Соколског друштва био је развој спорта у Ваљеву 19061941, нарочито гимнастике и атлетике, и у просвећивању народа и омладине. О значају Друштва говори и податак да је главни старешина Друштва
био лично Краљ Петар II Карађорђевић. Као што смо већ поменули Друштво је достигло свој зенит 1936. године, али након тога долази до кризе
која је трајала све до пропасти Краљевине Југославије. Након 1936. године
управу над Друштвом преузима Просветни одбор и од тада телесне вежбе
губе на свом значају и постају споредна ствар, а Друштво се оријентисало
на политичко-просветни рад. На тај начин Друштво је постало оруђе режима, диктатуре и владајућих странака. Већ 1937. године долази до трзавица и трвења у управном одбору, од чега Друштво није успело да се опорави. Опао је интерес вежбача за рад, иако су постојали идеални услови у
соколани, што се реквизита и справа тиче. Одржаване су ретке свечаности
манифестационог карактера само за државне празнике.
Када је у априлу, 1941. године капитулирала Краљевина Југославија
престало је да постоји и Соколско друштво.45
Након рата 1945. године нова власт није дозволила Друштву да обнови свој рад, што је био његов дефинитиван крај.
Начин сређивања и стање архивске грађе
Фонд је преузет без записника, 1955. године (Књига пријема бр. 12).
Систематизован је у периоду 1978-1980. године по принципу провенијенције и слободне провенијенције. Део архивске грађе сређен је по прин44
45
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ципу провенијенције (деловодној ознаци), а део по принципу слободне
провенијенције (тематски). Овај принцип сређивања је изабран због степена очуваности архивске грађе фонда (око 40 %), садржине и значаја
архивске грађе и да би грађа била доступнија истраживачима, тако да се
може рећи да је приликом сређивања архивске грађе фонда коришћен
принцип слободне провенијенције.
Прво је урађена идентификација списа према класификационој шеми
(три групе), а потом сређивање према систематизационој шеми по установљеним групама, а у оквиру њих тематски на целине и подцелине, по
врсти и садржају докумената. Свака група има нумеричку ознаку, а тематска целина носи словну ознаку, односно велико слово азбуке, а подцелине мало слово.
Паралелно са овим пословима вршено је прикупљање података за
историјску белешку.
Групе: КЊИГЕ, ОПШТА АРХИВА, ФИНАНСИЈСКА АРХИВА
Прва група - КЊИГЕ, разврстане по врсти и значају и уписане као
инвентарне јединице
Друга група - ОПШТА АРХИВА, разврстана је на тематске целине, у
оквиру њих (према потреби) на подцелине према врсти и садржају аката.
Прва тематска целина друге групе је преписка која је сређена хронолошки,
на године, а у оквиру година на поверљива и обична акта која су сложена по деловодним ознакама растућим редом. Остале тематске целине, ове
групе, сређене су по врсти, значају и садржају аката. У оквиру ове групе
постоје следеће целине: А. Записници и извештаји о раду органа друштва,
Б. Записници и извештаји о раду сеоских соколских чета, В. Записници и
извештаји о раду просветног одбора, Г. Седнице управног одбора.
Трећа група - ФИНАНСИЈСКА АРХИВА, сложена је по врсти, значају и садржају аката, у оквиру целине по годинама, а у оквиру године по
месецима, а то су: А. Завршни рачуни, Б. Спискови чланова, В. Благајничка документа, Г. Буџет.
Фонд је сређен 1980. године и урађен је сумарни инвентар. Фонд је
категорисан у архивску грађу од великог значаја.46
Садржи грађу за период 1933-1941, 4 књиге и 3 кутије списа (0,45 м).
Књиге 1933-1941:
−− књиге чланства 1933-1941, 2 књ.
−− књига дуговања 1936-1939, 1 књ.
46

Листа архивске грађе од великог значаја, Архив Србије, Београд, 1998.
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−− књига инвентара (музички одсек) 1936-1937, 1 књ.
Списи 1933-1941
−− Поверљиви списи 1937-1938 и административни списи 19331940, 1 кутија
−− Записници, извештаји и програми рада 1934-1941, 1 кутија
−− Финансијски списи: завршни рачуни, буџет, прилози за подизање
соколског дома, списак чланова, извештај благајника, 1 кутија.
Фонд има 7 инвентарних јединица од тога 4 књиге и 3 кутије. За књиге су урађене етикете које садрже назив Архива, назив фонда, распон
година фонда и распон грађе, врсту књиге, односно садржај књиге са
распоном година и број инвентарне јединице. Такође поред броја инв.
јединице додато је велико слово В, којим се наглашава да грађа припада
категорији од великог значаја.
Свака архивска кутија има спољашњу и унутрашњу листу. Спољашња
листа или етикета има исте елементе етикете као и за књиге. Унутрашње
листе су детаљније, и поред наведених општих података из садржаја, у
њима је написан и кратак садржај најзначајнијих предмета. Урађена су по
два примерка, један за архивске кутије, а један за досије фонда. Паралелно
са овим пословима вршено је прикупљање података за историјску белешку.
Досије фонда садржи све податке према обрасцу за досије фонда:
образац О-5 Досије фонда, образац О-1 Општи инвентар, Решење о утврђивању културног добра и Сумарни инвентар са свим елементима који
претходе његовој изради (историјска белешка, радници на сређивању,
упутство за коришћење Сумарног инвентара и скраћенице). Записник
о примопредаји архивске грађе није унет, јер је фонд преузет без записника. Такође, не постоји ни записник о излучивању, јер га није ни било.
Важна документа за историјат творца фонда су копирана и приложена у
досије. Извршен је унос свих података у рачунар.
Упоредо са пословима систематизације урађена је и техничка обрада:
печатање, исписивање кошуљица и израда спољашњих и унутрашњих
листа.
Акта су писана руком, мастилом и оловком или куцана на машини.
Папир је различитог квалитета. Најчешћи формат је А4 или А5, мада се
сусрећемо са папиром нестандардног формата, поготову код докумената
писаних руком.
На основу архивске грађе можемо констатовати да је регистратурско
пословање било централизовано, да су поверљива акта завођена у посебном деловодном протоколу. Остала документа су имала свој деловодни
протокол. До ових података о канцеларијском пословању дошло се анализом сачуваних докумената. Сва пристигла и решена акта - евиденти265
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рана су и завођена у деловодни протокол, хронолошки растућим редом
бројева.
Нова сигнатура фонда према структурној шеми Водича МИАВ из
2004. је А.7.6.299.
Фонд не поседује микрофилмована документа.
Сачувана архивска грађа пружа исцрпне податке о о начину рада и
функционисања Соколског друштва Ваљево и даје нам преглед о развоју
спорта у Ваљеву и Краљевини Југославији у периоду од 1933-1941.
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АШЕР БАТА ДЕЛЕОН
СЕДАМДЕСТ ГОДИНА ПОСЛЕ 1946-2016.
Ашер Бата Делеон рођен је 1921. године у Београду у јеврејској,
сефардској породици од оца Леона Делеона (рођ. 1889) и мајке
Лоти Кајон (рођене у Сарајеву 1896. године).
Прву младост и школовање провео је у Београду, а 6. априла
1941. године после бомбардовања Београда од стране Немаца и рушења куће, отишао је сутрадан прво тражећи војну јединицу, која
би хтела брата Елијаса и њега да прими, као добровољце, а затим у
Сарајево, где им је мајка избегла са најмлађим братом Габијем.
У Сарајеву је провео мај и почетак јуна, па побегао у Херцег-Нови, јер су започела шиканирања Јевреја од стране усташа. У Херцег-Новом је провео време до устанка Црногораца 13. јула 1941.
године, и одмах после тога, заједно са 192 припадника Јевреја, који
су се склонили у Херцег Нови, био је ухваћен од Италијана и спроведен у концентрациони логор Каваја у Албанији поред Драча, а
неколико месеци после тога пребачен у концентрациони логор
Ферамонти (јужна Италија – Калабрија). Јуна месеца је, захваљујући заузимању италијанског адвоката Alda Ceccarellija, о спајању
породице, заточен у селу Rosa, затим у селу Sandrigo (провинција
Вићенца), заједно са мајком и браћом.
После капитулације Италије 9. септембра 1943. године, пребегли су у Рим и живели илегално (са лажним легитимацијама) до
ослобођања Рима, пробијањем фронта захваљујући савезницима
код места Casinno јуна, 1944. године.
Отац Леон Делеон заточен је у концентрациони логор на Аутокоманди у Београду "Топовске шупе", где је последњи пут виђен од
Марти Левија и после убијен. Његова тетка Матилда је убијена у јед268
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ној рацији у Београду. Многи чланови Ашерове породице, са очеве и
мајчине стране у Београду и Сарајеву, страдали су током окупације.1
Ашер Бата Делеон је био у бази НОБ-а у месту Бари (у Италији)
где су се у селима Грумо и Гравина припремали и обучавали Југословени вољни да иду у партизане.
Са господином Делеоном, у Београду, где он сада живи, архивиста Међуопштинског историјског архива Ваљево Зорица Јеремић
Шевић, забележила је 2016. године његову аудио-визуелну мемоарску архивску грађу:
"Када сам из Рима прешао у Србију ми смо се спустили на аеродром у Топлици и са Војводићем и Стругаром, ја сам септембра
1944. године пребачен у Главни штаб Србије. Ми смо отишли код
Коче Поповића, да нас размести по јединицама. Он је духовито
констатовао: "Захтев минимум, доћи у Главни штаб – захтев максимум, побећи из Главног штаба". Војводић је пребачен у 25. дивизију, ја у 23. а Стругар послат у Београд. Од првих дана сам био
у културном одсеку дивизије. Одмах по ослобођењу Ваљева, Срба
Јосиповић политички комесар 24. дивизије добио је нову дужност:
секретар Среског народног одбора и члан Окружног народног одбора Ваљева. Он ми је поставио питање: Хоћеш ли са мном?! Ја, као
комуниста од средњошколских дана сам рекао, не питај, ја идем
тамо где партија каже. Тако сам дошао у Ваљево у Окружни народни одбор и тамо био на разним дужностима од 1944. године до почетка педесетих. У том периоду сам био: члан Окружне културне
екипе, повереник за просвету, уредник листа "Напред" (том приликом се потписивао са Бата Делеон – прим. аутора) и провео сам
неколико година на разним функцијама, које су покривале Округ:
Обреновац, Мионица, Ваљево, Осечина, Лајковац итд".2
Савременим начином комуникације, први пут примењеним у
раду са имаоцима архивске грађе у приватном власништву, добијена је аудио визуелна мемоарска архивска грађа која покрива важан
Архивска грађа у приватном власништву, Ашер Бата Делеон, биографија у рукопису.
2
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), Аудио
визуелна мемоарска архивска грађа, Ашер Бата Делеон, Седамдесет година после 1944-2016, Београд, 2016 – Запис урадила Зорица Јеремић Шевић архивиста
МИАВ.
1
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послератни период града Ваљева као седишта Окружног народног
одбора Ваљева 1944-1947.
Територијално и административно ваљевски округ обухватао
је град Ваљево и 5 срезова: Ваљевски (Ваљево), Подгорски (Ваљевска Каменица), Колубарски (Мионица) и Посавски (Обреновац). У саставу срезова била су 203 месна народна одбора са
222.586 становника.3
Окружни НОО за Округ ваљевски формиран је 24. септембра
1944. године. Његово формирање свега 6 дана после ослобођења
Ваљева, условљено је потребом организовања рада на обнови и
формирању нове власти на подручју које обухвата Округ. За председника Окружног НОО изабран је Живота Ђермановић, адвокат, а за секретара Милорад Милатовић, адвокатски приправник.
У времену непосредно после ослобођења Ваљева, па до коначног
ослобођења земље, 15. маја 1945. године, поред рада на подизању
привредног, социјалног и културног напретка овог подручја, целокупан рад ОНОО био је, пре свега, усмерен интересима и циљевима народноослободилачке борбе. Организациона структура
ОНОО постављена је одсецима (било их је 10), а на челу сваког
налазио се руководилац одсека.
Културно-просветни одсек – делатност овог одсека одвијала се
преко 6 сектора: радио службе, техничке службе, приредби, библиотека, усмених новина и биоскопа. Поред тога, овај одсек је од свог
оснивања 26. септембра 1944. године, руководио целокупном просветном политиком на територији округа. Културно-просветна екипа ОНОО заједно са војском давала је приредбе не само у Ваљеву,
већ и у Обреновцу, Мионици, Лајковцу, и у више села на територији
округа: да сељацима приближи тековине "Новог друштва".4
За шефа одсека за народно просвећивање ОНОО Ваљево, Ашер
Делеон је 12. јула 1945. године, после попуњеног упитног листа о
својој делатности, добио позитивну карактеристику од секретара
ОНОО Милисава Милисављевића која гласи: Ашер Делеон за време окупације активно је сарађивао са Народно ослободилачким
покретом, необично пожртвован у раду. Способан за делање на
Снежана Радић, Државни службеници Ваљевског округа, 1944-1947, Ваљево,
2014, стр. 18-19.
4
МИАВ, Збирка фотографија, II група инв. бр. 143, поклон Богомира Јеремића.
3
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просветном и пропагандном пољу, шеф је пропагандног одељења
ЈНОФ-а (Југословенског народног ослободилачког фронта). Заслужује да буде постављен за шефа Одсека за народно просвећивање овог Одељења. Занимљиву информацију даје нам упитни лист
Ашера Делеона где сазнајемо да је у то време био дописник Танјуга.
Цео пројекат је провоциран документом који се чува у Међуопштинском историјском архиву у Ваљеву и датира на 20. марта 1946.
године који је потписао Ашер Делеон, као шеф Одсека за народно
просвећивање. Тим документом Делеон тражи да управитељ Народне основне школе Лајковац, директно извести просветно одељење ОНО шта је предузето и какву су помоћ пружили друговима
радницима ложионице на раду на народном просвећивању. Постоји ли аналфабетски у ложионици и колико има полазника? Има
ли књижница? Да ли је образована дилетантска група или певачки
хор? Постоји ли усавршавање? Одржавају ли се предавања итд...?5
СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ПОСЛЕ

Моја мисија у Ваљевском Округу?
"Ваљево је у послератном периоду и времену мог рада и живота
у њему 1944-1950. било место где се одвијао интензиван просветни
живот. Почев од аналфабетских течајева. Имали смо културну екипу од тридесетак чланова, која је ишла по селима да прикаже сељацима лик нове власти – да је то нешто друго, да долази друго време.
Морам да кажем да смо живели у уверењу да је дошло ново време, што је делимично остварено, а великим делом неостварено.
Имали смо илузије, али смо имали и комунистичка уверења, која
ја носим од краја гимназије, да ће Југославија бити нешто сасвим
друго у односу на Краљевину Југославију и да ново доба долази.
Међутим, разрушено је то наше уверење. Ту смо где смо, данас
2016. године, пали смо и покушавамо да заборавимо да смо живели у времену пуном остварених илузија и пуном неостварених
снова".6
МИАВ, Фонд: А.5.15. Окружни народни одбор Ваљево – Ваљево 1944-1947
– Одељење за просвету Ваљево, Допис управнику школе у Лајковцу у коме се
траже подаци о пружању помоћи друговима у ложионици у раду на народном
просвећивању, дел. бр. 422, од 20. марта 1946, кут. инв. бр. 2
6
МИАВ, Аудио визуелна мемоарска архивска грађа, Ашер Бата Делеон, Седам5
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Смернице са врха власти?!
"Нисам имао смернице ни од кога, ми смо тада стварали власт
од дна до врха. Али они на врху тада, још у оно време нису успевали да нам дају неку ближу оријентацију ни за организовање аналфабетских течајева, ни за организацију основног школства, ни
за организовање листа "Напред". То су све биле ствари које су се
радиле у највећем броју округа оно време, а више на иницијативу
изнутра, из локалних места, него по детаљним директивама споља.
Зору Дудић, учитељицу сам добро познавао. Породица Дудић је
била врло активна у Ваљеву. Драгојло Дудић је велико име ваљевског округа.
То је било време великих иницијатива, која су почињале од неписмених људи, од бриге за неписмене (посебно неписмене жене)
и тако је та просвета почела свој ход без конкретних упутстава о
организацији рада, али са њиховим строгим надзором остварених
резултата.“7
Чланак листа "Напред" из 1946. године (писмо упућено редакцији) сликовито говори о том времену и месту жене у Србији: Речи
једне описмењене жене – Даје нам се могућност да прогледамо...
„Другарице, обраћам се вама јер смо исти живот преживеле.
Ја сам била кћи богатих родитеља, али са застарелим гледањем на
свет. Имала сам шта појести и обући, па су мислили да је то доста.
О мом школовању нису хтели ни да чују. И ако сам све имала остала сам слепа код очију. Удајом нисам ништа боље прошла. Муж, као
и отац, био је господар. Волела сам да будем писмена и да научим
више. Нисам могла јер сам била жена, а жена је морала ћутати и
радити. Данас је друкчије. Данас је жена равна мужу. Данас нам је
дата могућност да прогледамо. Ја сам то искористила.
Отварање аналфабетских течајева поздравила сам и дочекала
са радошћу. И ако ми је било 54. године ја сам се јавила. Течај сам
похађала и завршила... Данас знам шта се ради у нашој држави а
тако исто и у целом свету. Сада ми није потребно да друге молим,
већ све сама прочитам. Другарице, зато позивам све вас које сте
десет година после 1944-2016, Београд, 2016 – Запис урадила Зорица Јеремић
Шевић архивиста МИАВ.
7
Исто.
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неписмене, не оклевајте и немојте се предомишљати...“ Мира Степановић.8
Културни живот Ваљева у време ОНОО?
"Крушик" је био срце Ваљева. Велико предузеће, велики центар
у коме смо организовали културни живот радника у оно време на
разним нивоима: почев од неписмених радника, до високообразованих. Хиљаде људи је ту радило 1946. године.
Просвета и култура данас 2016. године се урушила. Ми смо
живели у уверењу да ћемо створити просветни систем у коме ће
перманентно образовање бити окосница и просветни живот. Да ће
људи радити и образовати се. Да ће радници моћи да живе од свог
рада и да се истовремено образују. Да ће универзитети бити отворени не само матурантима, него и људима који раде и образују се.
И да ће образовање да се настави после њиховог формалног образовања. То је била једна другачија визија образовања.
Сећам се када је једна екипа дошла око 1960. године из УНЕСК-а
да провери какво је образовање у Југославији. Био сам тада у Синдикату шеф културно-просветног одсека за Југославију. Рована и
Ленграна из УНЕСК-а сам одвео код министра просвете Родољуба
Чолаковића да им да информације. Он је рекао – ето вам Делеона
нека вам он објасни систем образовања у Југославији.
Били смо уверења да смо ми створили друштво у коме се о образовању брине цело друштво. Ми смо имали 253 радничка универзитета 1963. године. Данас нема ниједног.
Структура образовања се свела на формално школство. Једино
је предшколско образовање озбиљно напредовало.
Културне потребе народних маса у послератном периоду?
Моје искуство је врло добро за време 1944–1947 године. Када права инспирација дође са неког места, људи озбиљно реагују. Фабрике
су долазиле у позоришта и позоришта су одлазила у фабрике. Било
је увек великог одзива. Данас о томе мало ко мисли. Књиге се данас
издају у малом броју примерака, позоришне представе се продају
мање више средњој класи. О периферији нико не размишља.
Ми смо имали циљеве у култури: Урастање културе кроз све могуће поре друштвених делатности. То је било време када су ствара8

Недељник "Напред", бр. 100, од 24.11.1946, стр. 5.
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на позоришта и биоскопи у разним местима, када је драма освајала
Србију. То је било славно време Југословенског драмског позоришта (основаног 1947. година) са Бојаном Ступицом на челу. То је
било време процвата књижевности.
Када са дистанце од седамдесет година гледам у нашу културну
прошлост, можемо да кажемо да смо ми "последњи Мохиканци"
из оног времена дубоко разочарани оним на шта се свела култура.
Хобсбаум је написао књигу "Крај културе". Он из једног другог
угла гледа на крај културе, али то питање краја културе у свету је
озбиљан проблем на који Србија сигурно нема одговор.
Ја сам после Југославије живео у Паризу и радио на светском
програму описмењавања при УНЕСК-у. Ми смо тамо имали један
експериментални десетогодишњи програм, који није настављен. А
неписмених, данас 2016. године, има бар четири пута више у свету
него што је било педесетих и шездесетих година 20. тог века кад сам
ја дошао у Париз. То је светски проблем. По мени један од највећих.
Два су огромна проблема била пред човечанством: исхранити човечанство и описменити човечанство. У погледу исхране је урађено
више него у погледу описмењавања, али ни за један од тих проблема
се не може рећи да је скинут са дневног реда наших генерација.
Мој долазак у Ваљево 1944. са освртом и на приватни живот?
Ја сам ваљевски зет, оженио сам се Љубицом Ћубаном Ножица
која је била истакнути професор Ваљевске гимназије. Са њом имам
сина Леона Делеона.
Пријатељи су ми били професор Благојевић, Мингеј млађи и
многи други. Имао сам низ људи око листа "Напред" са којима сам
сарађивао. Лист "Напред" је био за нас важан. Мића Јеремић је био
један од иницијатора за покретање новог облика листа. Лист је постојао и пре рата, у предратној Југославији, али у нашој Југославији
је то било по угледу на друге округе у Србији, на крагујевачку "Светлост" и друге листове по разним окрузима.
Окружни листови у Србији су били нека "жаришта" да тако кажем.
Немам утисак да су данас окружни листови било чија жаришта. Желели смо да окупимо читалачку публику. Ми смо хтели да ти листови
буду места окупљања људи око неких идеја. А то се није постигло.
Ваљево је било место у коме су се рађали и живели књижевници, новинари... Ви данас имате велика имена нашег новинарства
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која су потекла из Ваљева, али, немате људе, колико ја знам, немате
екипу људи око листа "Напред".
Окрузи у целини играју мању улогу него што су играли у време
мог боравка у послератном Ваљеву. Данас се све сузило."9
Закључак

Радна биографија Ашера Бате Делеона почиње одмах после рата
1944. године, када се укључио у активан живот сматрајући то као
дуг својој земљи. Култура и образовање су биле области његове делатности.
Место шефа Одсека за народно просвећивање ваљевског округа
био је почетак, који га по налогу ЦК Србије одводи око 1950. у Синдикате Србије и Југославије – на рад у културно просветним одељењима. У Париз је отишао 15.12.1965. године по позиву Генералног
секретара УНЕСК-а и био ангажован на светским програмима описмењавања па једно време боравио у Индији. Приликом једне раније
службене посете УНЕСК-у у Паризу Ашер је био запажен и послат
на одређени курс који му је касније доста користио. Пензионисан је
1981. године а у Србију и родни Београд се вратио 2011. године.
Ашер Бата Делеон је ипак имао срећу и дочекао "ново доба 21.
века Србије", када формалне институције културе, које би због економске непрофитабилности држава полако угасила, губе приоритет, али, добијају сараднике у својој одбрани важности постојања
и развоја културе.
"Самоорганизовање је за уметнике окупљене у Магацину начин
да се доносе смелије одлуке и брани место за културу. У противном
ћемо бити сведоци да се укида дом културе, студентски град или
културни центар Београда, пошто су одличне зграде за хотеле –
сматра Кнежевић Стрика. Магацин се наводи као успешан пример
сарадње јавних институција и незваничне културе, што је и званична политика земље у придруживању ЕУ."10 Јелена Мијић, Лука
Кнежевић Стрика и Марко Димитријевић из Магацина су културМИАВ, Аудио визуелна мемоарска архивска грађа, Ашер Бата Делеон, Седамдесет година после 1944-2016, Београд, 2016 – Запис урадила Зорица Јеремић
Шевић архивиста МИАВ.
10
"Политика", 11. март 2017, Културни додатак, год. LX, бр. 48, Простор слободе,
Мирјана Сретеновић, 02.
9
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на герила Београда и Србије 21. века, којима је, њихов визионарски претходник, културно просветни герилац 20. века Ашер Бата
Делеон утро пут пре седамдесет година, тако да њихова младост
корача стазом "последњих Мохиканаца 20. века" уносећи културу у
живот – и живот у културу.

Ашер Бата Делеон даје своју аудиовизуелну мемоарску архивску грађу,
2016. године

Ашер Бата Делеон са сином Леоном
Делеоном и Зорицом Јеремић Шевић,
архивистом МИАВ

Културна екипа ОНО Ваљево, 1944. године

276

Делеон као помоћник генералног
директора УНЕСКО-а
од 1967. године

Ашер Бата Делеон – Седамдесет година после 1946–2016.

Извори и литература
Међуопштински историјски архив Ваљево
−− А.5.15. Окружни народни одбор Ваљево – Ваљево 1944 – 1947 – Одељење за
просвету Ваљево, допис управнику школе у Лајковцу у коме се траже подаци о пружању помоћи друговима у ложионици у раду на народном просвећивању, дел. бр. 422 од 20. марта 1946, кут. инв. бр. 2
−− Аудио визуелна мемоарска архивска грађа, Ашер Бата Делеон, Седамдесет
година после 1944-2016, Београд, 2016 – Запис урадила Зорица Јеремић Шевић архивиста МИАВ.
−− Збирка фотографија, II група, инв. бр. 143, поклон Богомира Јеремића.
Остало
−− Архивска грађа у приватном власништву, Ашер Бата Делеон, биографија у
рукопису.
−− Архивска грађа у приватном власништву, Ашер Бата Делеон, Збирка фотографија.
−− Снежана Радић, Државни службеници Ваљевског Округа, 1944 – 1947, Ваљево, 2014, стр. 9.
−− Недељник "Напред", бр. 100, од 24. 11. 1946, стр. 5.
−− "Политика", 11. март 2017, Културни додатак, год. LX, бр. 48, Простор слободе, Мирјана Сретеновић, 02.

277

Снежана Радић

СТАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА „СТРАДАЊЕ И
ХУМАНИЗАМ. ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914-1915.“
2015. година
Великом јубилеју, обележавању стогодишњице Великог рата 1914–
1918. године у коме су учествовале многе европске државе и у којем је
Србија поднела огромне људске жртве и ратна разарања, придружило се
и Ваљево.
У Србији захваћеној аустроугарском агресијом, једно од попришта
највећих страдања и жртвовања одиграло се у Ваљеву, у периоду јесен
– пролеће 1914/15, када су на хиљаде рањених и болесних војника, заробљеника, становника Ваљева и здравственог особља, изгубили животе у
трагичним догађањима надљудске борбе са епидемијом пегавог тифуса и
других заразних болести.
На позив српске владе у помоћ становништву и српској војци пристигле су стране лекарске мисије из целог света. У борби за спасавање
живота рањених и болесних, поред лекара Ваљевске војне болнице и
заробљених лекара и медицинског особља из аустроугарске војне силе,
велику помоћ и лично пожртвовање пружили су бројни чланови добровољних лекарских мисија из Велике Британије, Русије, Холандије, Белгије, Пољске, Швајцарске, Грчке, Сједињених Држава, Аустралије. У граду
Ваљеву, који у то време бројао само око 8.000 становника, скоро годину
дана водила се даноноћна битка за збрињавање, лечење и неговање десетина хиљада болесних и рањених. Сви јавни објекти, школе, кафане,
хотели, били су претворени у болничке просторе. У тој тешкој борби за
спасавање људских живота многи чланови добровољних лекарских мисија оставили су своје животе, па је Ваљево у то време постало поприште
трагедије античких размера, где се безгранична људска хуманост ухватила укоштац са невиђеним призором, патње, бола, страдања и умирања
људи. Написана реч америчког новинара Џона Рида најбоље илуструје
стање у Ваљеву тих месеци: „Ако је Србија те избегличке 1915. године
била земља смрти, а била је више од тога, онда је Ваљеву било суђено да
буде њена престоница.“
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Некадашњи хируршки павиљон данас архивски депо
Међуопштинског историјског архива Ваљево

У жељи да се сећање на ову славну епопеју трајно чува и искаже искрено поштовање према овим догађањима, Међуопштински историјски
архив Ваљево и Архив Србије, уз финансијску подршку Министарства
културе Републике Србије и Града Ваљева, у 2015. години су обележили
стогодишњицу ове људске трагедије.
„Реке избеглих и прогнаних, реке рањених, реке болесних, сливале су
се ка Ваљеву, у исто време и страшној и блиставој капији наде и искушења. Стотине и хиљаде мртвих напуниле су сеоска и градска гробља и није
било довољно ни запрега којима би одвезли покојнике. По селима жене
са нејаком децом и старима, тешком муком копале су раке по њивама око
кућа, виноградима и воћњацима и у њих сахрањивале своје најмилије.
И сасвим непознате, никад виђене. Та мала, породична гробља од којих
ниједно није старије од 1914. године, и данас, својом бројношћу, непогрешиво одређују линију до које је тада стигла аустроугарска војска и бежећи од ње, избегли народ.“ – написао је у уводу аутор Сталне изложбене
поставке и Каталога Велибор Видић.
У Депоу МИАВ, у аутентичној згради бив. хируршког павиљона Окружне ваљевске болнице, која је споменик културе и под заштитом државе,
на простору од 200 м2 урађена је стална изложбена поставка „Страдање
и хуманизам. Ваљевска болница 1914-1915.“ Изложбу чине документа о избеглицама, злочинима над цивилним становништвом, лекарски
извештаји, пописи лекара и болничара, добровољних и страних... Међу
изложеним документима је и извештај др Јулијуса Роксандића из 1916.
године, у којем се наводи да је на ваљевским гробљима 1914-1915. године
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сахрањено око 45.000 умрлих, као и аустроугарски статистички преглед
броја становника по окрузима у Србији 1910. и 1916. из којег се сагледава
мањак становништва у Ваљевском округу за око 40.000 становника.
За потребе изложбе обављено је током 2015. године истраживање у
МИАВ, Архиву Србије, Библиотеци САНУ, Матици српској, Универзитетској и Народној библиотеци у Београду и Библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву. Коришћени су разни дневници и документа из приватних збирки, чешких, шкотских и руских архива. Већина фотографија, које
сведоче о зверствима непријатеља, рањенима, оболелима... преузета је из
дневника холандског лекара Аријуса ван Тиховена „Страхоте рата у Србији“, који је управо радио у Ваљевској болници – Хируршком павиљону у
којем је изложба. Доказао је да су Аустроугари користили, противно Женевској конвенцији, распрскавајуће дум-дум метке. Ротердамске новине су
објавиле дневник 1915, а у Србији је објављен тек 2005. године.
Поставку прати и богато илустровани каталог на српском и енглеском језику. Аутор изложбе и каталога је Велибор Видић, историчар и
архивски саветник МИАВ.
Дизајн сталне изложбене поставке урадила је диа Озарија Лашић
Марковић. Цео простор је аутентичан, из 1907. године, од зидова до столарије, терацо пода до столарије. Једино је плафон спуштен за 20 цм да
би се уградило преко 50 одговарајућих халогених светиљки. Прозори су
опремљени меш платном са пригодном штампом; преко 70 м2 зидова је
опремљено лепљивим фолијама са штампом; извршено је опремање зидова катер-текстовима; урађено 20 витрина и столова бојено бело са свом
пратећом опремом, стакла, осветљење, и друго.
***
Стална изложбена поставка у аутентичном простору хируршког одељења Окружне болнице, свечано је отворена у петак 30. октобра 2015. у
16.30 часова.
Изложбу је отворио градоначелник Града Ваљева Станко Терзић, који
је, том приликом, јавно подржао идеју и нагласио потребу изградње
Меморијалног центра на месту где се налазила Окружна болница, као
симбола великог страдања и трагичне судбине српског народа у Првом
светском рату, а са друге стране као универзалног споменика људској
племенитости, хуманости и солидарности. Говорили су још проф. др
Драган Радовановић, председник Црвеног крста Србије и Велибор Видић, аутор изложбе. Отварању изложбе присуствовали су многи грађани
и званице: председник Републике Србије господин Томислав Николић,
представници бројних амбасада, међу којима и амбасадори САД, Канаде,
Француске, Холандије, Палестине, Катара, Марока, Малезије, Украјине и
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Туниса, председник Српске академије наука и уметности академик Владимир Костић, начелник Генералштаба Војске Србије Љубиша Диковић,
заменик градоначелника Беча, представници Будимпеште и друге високе
званице Града Ваљева и општина Колубарског округа. По слободној процени било је око 1.000 присутних.
Догађај који је саставни део обележавања јубилеја била је дводневна
Међународна научна конференција „Страдање и хуманизам. Ваљевска
болница 1914-1915.“ на чијем се отварању, 30. октобра, у Центру за културу Ваљево присутнима обратио г. Томислав Николић, председник Републике Србије. Говорили су и академик Владимир Костић, председник
Српске академије наука и уметности и др Мирослав Перишић, директор
Архива Србије.
Отварању конференције присуствовали су: Његова светост патријарх
господин Иринеј, представници бројних амбасада, градоначелник Ваљева Станко Терзић, друге јавне личности и грађани.
Други дан, 31. октобара, у свечаној сали Ваљевске гимназије страни и
домаћи научници и истраживачи изложили су више од 20 реферата који
се односе на Први светски рат, улогу коју у њему имала Ваљевска болница,
као и на значај српског санитета. Посебна пажња била је посвећена страним медицинским мисијама и лекарима и болничарима. У раду конференције учествовао је велики број научника из иностранства, међу којима
су познати стручњак за историју Првог светског рата др Олег Ајрапетов,
проф. Московског државног универзитета Ломоносов, др Светозар Рајак,
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проф. на Лондонској школи за економију и политичке науке, и др Василиј Карашин. Од домаћих научника и стручњака реферате су изложили др
Мирослав Перишић, др Миле Бјелајац, проф. др Александар Недок, проф.
др Јелица Новаковић Лопушина, др Љубодраг П. Ристић, и већи број историчара медицине. Запажене радове су изложили и Ваљевци: др Зоран Јокић, Велибор Видић, историчар и архивски саветник, Драгана Лазаревић
Илић, историчар и саветник кустос, Жељко Јеж, археолог.
Пројекат је реализован на иницијативу др Мирослава Перишића, др
Светозара Рајака, др Зорана Јокића, Жељка Јежа и др Илије Трипковића,
а омогућили су Министарство културе и информисања Републике Србије и Град Ваљево.
Као закључак, мишљење је научне и културне јавности, високих представника државе, Града Ваљева и Међуопштинског историјског архива
Ваљево да треба да се формира Меморијални центар у делу простора
данашњег Архива Ваљево, а некадашње Окружне болнице, који би био
живи споменик у славу и спомен пострадалима и исказаној, не само
европској, већ светској хуманости у временима незапамћеног и страдања
и хуманости који су се тих месеци одиграли у Ваљеву.
Цео пројекат „Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 1914-1915.“
досегао је највиши државни ниво. На тај начин су Град Ваљево и Међуопштински историјски архив Ваљево на достојан начин заокружили
обележавање стогодишњице почетка Првог светског рата и одали пошту
пострадалим грађанима, рањеницима, избеглицама, бројним страним
лекарским мисијама, медицинском особљу и лекарима. Исказана им је
изворна хуманост и истинска захвалност пуна поштовања са жељом да
успомену на њих, њихово страдање и хуманост стално подсећамо.
Хронологија
Архив Србије, као матична кућа Међуопштински историјски архив
Ваљево (у даљем тексту: МИАВ), дао је подршку, идејну и финансијску,
и у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије пребацио је Уговором о суорганизацији и суфинансирању изложбе
25. децембра 2014. године МИАВ 2.300.000,00 динара, за део реализације
пројекта Ваљевска болница 1915 – страдање и хуманизам.
По одлуци УО одржана је седница Иницијативног одбора 28. јануара
2015, којој су присуствовали представници Општине Ваљево, Општине
Осечина, Војске Србије, Епархије ваљевске, ваљевски лекари, директори
културних установа из Ваљева, чланови УО Архива и запослени у Архиву. На предлог председника УО МИАВ Жељка Јежа за председника Иницијативног одбора изабран је др Зоран Јокић.
282

Стална изложбена поставка „Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 1914–1915.“

Идеја је била да се у делу простора МИАВ (од 500 м2, определи 200 м2),
згради Депоа која је аутентични бив. објекат Окружне ваљевске болнице
и под заштитом државе отвори стална изложбена поставка под називом
„Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 1914-1915.“
Предложен је план активности и у том смислу одређени су носиоци
посла:
1. Стална изложбена поставка – аутор Велибор Видић, историчар и
архивски саветник у МИАВ уз стручну и техничку помоћ и сарадњу свих
запослених у Архиву. Изложбу прати вишејезични каталог, чији је аутор
Велибор Видић.
2. Међународна научна конференција – Мирослав Перишић, др Зоран Јокић и Жељко Јеж.
3. Меморијални центар – меморијални центар би имао задатак да радом кроз едукативне, културне и промотивне активности сачува сећање
на догађања у Ваљеву 1914-1915, да изнова подсећа на страдање и хуманост и успоставља мостове помирења међу народима. Циљ је да се Ваљево, кроз Меморијални центар, упише у културну и духовну мапу Европе.
Изградња нове наменске савремене зграде Депоа за потребе смештаја
сређене и пописане архивске грађе. Ослобађање целе зграде и отварање
Меморијалног центра као симбола великог страдања српског народа, био
би, „живи“ универзални споменик људске племенитости, хуманости и
солидарности.
***
Са задатком да прати и спроводи предложени план активности за реализацију пројекта формирано је уже радно тело (др Зоран Јокић, Жељко
Јеж, Бранко Матић, Велибор Видић и Снежана Радић) – одржано је више
састанака.
Др Зоран Јокић и Жељко Јеж су све време активно радили да пројекат добије државни значај и да покровитељ буде председник Републике Србије. У том смислу, написали су Кабинету председника Републике
писмо намере, обавили су више путовања и разговора. Почетком марта,
Архив је посетио саветник за културу председника Републике Радослав
Павловић. Начелно се сложио да председник Републике буде председник
Организационог одбора.
Одржано је више састанака са градоначелником Станком Терзићем,
замеником градоначелника Милорадом Илићем и начелницом за друштвене делатности Зором Бојичић.
Сагласност, односно обавештење стигло је 25. марта 2015. од председника Републике Србије господина Томислава Николића, да се прихвата
да буде председник Организационог одбора и покровитељ пројекта за
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обележавање „Стогодишњице Ваљевске болнице 1914/1915.“ За чланове Одбора предложио је најуваженије представнике државног и јавног
живота Републике Србије. На седници одржаној 15. маја 2015. године у
свечаној сали Ваљевске гимназије формиран је Организациони одбор.
Председавао је председник Републике.
Послови на сређивању Депоа, односно сређивање архивске грађе и
премештање из просторија предвиђених за изложену поставку започети
су крајем марта. Преко 300 дужних метара архивске грађе је препаковано
и одложено на своје место. Извршена је демонтажа полица (275 дужних
метара), а монтирано је 100. Уједно је рађено на сређивању архивских
фондова и ревизији архивске грађе – око 70 фондова. Послове су обављали сви стручни радници.
Све време, аутор изложбе Велибор Видић радио је на прикупљању
извора за поставку и добар део проводио у Архиву Србије, Библиотеци САНУ, Матици српској, Универзитетској и Народној библиотеци у
Београду и Библиотеци „Љубомир Ненадовић“ у Ваљеву. Коришћени су
разни дневници и документа из приватних збирки, чешких, шкотских и
руских архива.
У том моменту највећи проблем је био добијање Спецификације радова
и опреме – предмер и предрачун на објекту Архива, јер без тога није могло
да се приступи извођењу радова у самој згради Депоа ради адаптације простора опредељеног за поставку. Спецификација је, од архитекте дизајнера
Озарије Лашић Марковић, стигла тек 30. јуна 2015. где су наведени радови:
грађевински, фарбарски, груби радови, гипсарски, молерски, подполагачки, електричарски радови; тоалети, опрема – осветљење, столарско-занатски радови и штампа. Процењена вредност неопходних радова износила је
41.635 евра или око 5.000.000,00 динара, без трошкова накнаде за креативни
део реализације изложбе. Архив је на располагању имао скромна сопствена
средства. На све то, 31. јула на састанку у Архиву директор Архива Србије
је упознао председника УО МИАВ Жељка Јежа, председника Иницијативног одбора др Зорана Јокића и пословодство Архива да добијена средства
од Архива Србије, односно Министарства културе (чл. 2 Уговора о суорганизацији и суфинансирању изложбе између Архива Србије и МИАВ) нису
намењена адаптацији објекта, већ креативном тиму – ауторски хонорари
за аутора изложбе и каталога, архитекту и дизајнера изложбе, штампу поставке, штампању каталога, позивница и плаката, техничким пословима
уређења изложбе и каталога (сређивање фотографија, лектура, коректура и
друго). Јасно је, није било довољно средстава за адаптацију и прилагођавање простора за сталну изложбену поставку.
Део планираних послова морао је да иде преко јавних набавки, и то је
додатно усложило и успорило радове због законских процедуралних роко284
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ва. Морао је да се распише тендер за штампу – меш платна, лепљиве фолије
са штампом, опремање зидова катер текстовима и штампу каталога.
Из наведених објективних разлога, увелико се каснило. На преко 50
адреса послата су писма намере са детаљним информацијама. о пројекту.
Успостављени су контакти са председницима општина суоснивача Архива
и бројним власницима предузећа. Подршку је дао Град Ваљево, Општина
Лајковац и Холдинг компанија „Крушик“ Ваљево. Други се нису одазвали.
Тада су на сцену ступили људи моћних идеја, велике одлучности и
способности да све што је планирано и обећано, да се реализује – др Зоран Јокић и Жељко Јеж. Захваљујући угледу који уживају успели су да
доведу донаторе, људе добре воље који су били спремни да помогну. На
њихову иницијативу и лични ангажман дошли су донатори: Греда, Кеј,
Електроволт... Донатори су са грађевинским радовима ушли у Депо 3.
септембара 2015. године. Тада је до отварања изложбе било остало само
два месеца! Колектив Архива је радио у пуном капацитету и дао „скромну“ подршку, како физички – радно, тако и финансијски да се све договорено на састанцима испоштује. То је и била обавеза установе.
***
У реализацији пројекта учествовали су Центар за културу – отварање конференције, пригодан коктел за званице и одржавање позоришне
представе; Ваљевска гимназија (конференција и симултани преводилац),
Радио Ваљево – озвучење, Електродистрибуција – осветљење дворишта,
Саобраћајна полиција и сви други по налогу градоначелника.
Изложбу је у 2015. години видело око 2.000 посетилаца. Већином су то
организоване посете ученика, али и појединачне посете. Интересовање
је велико, тако да има случајева да се исти посетиоци појављују два пута.
Улаз је бесплатан. Овај прворазредни културни догађај, незабележен у
прошлости Ваљева прошао је без иједног инцидента.
Финансирање
Архив Србије – 2.300.00,00 динара
Град Ваљево – Средства одобрена од Града Ваљева у износу од
248.000,00 динара утрошена су за радове које је обавила фирма КРОВ
014 – Ваљево:
−− молерско фарбарски радови – глетовање, кречење, фарбање делова
столарије,
−− брушење постојећих терацо подова
−− крпљење малтером оштећених делова фасаде и премазивање бојом
−− демонтажа трулих и оштећених олука и уградња нових
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Општина Лајковац – Одобрила је средства у износу од 300.000,00
динара за сталну изложбену поставку. Средства су утрошена за израду
полица према пројекту архитекте дизајнера сталне изложбене поставке.
Међуопштински историјски архив Ваљево је из сопствених средства (413.000,00 динара) покрио је трошкове за:
– демонтажу полица
– дневнице за истраживање
– куповину ситног инвентара за тоалете и квака за врата
– агенција за чишћење
– електро радови
– подни радови – терацо
– трошкове јавне набавке
Донатори
Многи од радова обављени су уз помоћ, у виду донације, добијене
од Грађевинског предузећа „Греда“ Ваљево (изградња тоалета); Грађевинског привредног друштва „Кеј“ Ваљево, Привредног друштва „Gate”
Ваљево, „Електроволт“ Ваљево, Ординације „Јокић“ Ваљево, Холдинг
компанија „Крушик“ Ваљево и Школе страних језика “Kontext” Ваљево.
На тај начин дали су свој трајни допринос стварању спомен-обележја посвећен страдању и хуманости 1914-1915. који су обележили то време и
оставили дубок траг у историји града .
Први донатор ГП „Греда“ – Ваљево ушао је у Депо 3. септембра, и од
тада почиње трка са временом, јер су остала само два месеца. Извршили су комплетну изградњу три тоалета – два женска и један мушки (од
пројекта, до до инсталирања мобилијара).
Фирма „Кеј“ – Ваљево одрадила је гипсарске радове сви гипсарски
радови – спуштање плафона, постављање гипсаних плоча на зидове.
„Електроволт“ донирао је део светиљки.
***
Мишљење је научне и културне јавности, високих представника државе, Града Ваљево и Међуопштинског историјског архива Ваљево да
треба да се формира Меморијални центар у делу простора данашњег
Архива Ваљево, а некадашње Окружне болнице, који би био споменик
у славу и спомен пострадалима и исказаној, не само европској, већ светској хуманости у временима незапамћеног страдања и хуманости који су
се тих месеци одиграли у Ваљеву.
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Милорад Радојчић: ДР МИЛОШ МИША ПАНТИЋ ЛЕКАР И
РЕВОЛУЦИОНАР, Књижевна заједница; Матична библиотека
„Љубомир Ненадовић“, 2016. Ваљево, 244 стр.
Књига о др Милошу Миши Пантићу, лекару, хуманисти, патриоти, револуционару и борцу против фашизма и
окупатора, настала је стрпљивим вишегодишњим изучавањем расположиве архивске грађе, објављене литературе и записаних или усмених сећања,
блиских рођака и познавалаца живота
и дела личности којој је посвећена.
Аутор је већ у уводном тексту изложио мотиве који су га руководили да
се посвети истраживању релевантних
података који би осветлили лик и дело
човека који је оставио неизбрисив
траг у својој хуманој мисији народног
лекара али и просветитеља спремног
на личну жртву, за бољу слободнију и
човечнију будућност. Поред настојања да свестрано осветли све значајне
чињенице о животу и раду, једног од
најистакнутијих предратних комуниста, организатора устанка, аутор је посебну пажњу посветио разјашњавању
околности под којима је, приликом
преласка бораца преко реке Лим, у фебруару 1942. изгубио живот. Наводећи све објављене и јавности доступне
верзије, које коректно излаже, аутор се
потрудио да прибави сећања савременика, учесника тих догађаја али и других посредних казивања, све у циљу

приближавања истини о трагичном
страдању Милоша Мише Пантића.
Аутор је у књизи посветио дужну
пажњу и вредновању његовог револуционарног и ослободилачког доприноса, нарочито од стране званичне
послератне политике, истичући све
дилеме у вези изостанка проглашења
за народног хероја. Аутор је такође
изложио колико је живо сећање на лик
и дело овог великана и како се локална
заједница и његов завичај одужио, постављањем споменика и додељивањем
назива једној градској улици, здравственој и школској установи и једном
градском тргу са бистом.
Књига о др Милошу Миши Пантићу, конципирана је хронолошким излагањем чињеница и података из његовог живота од раног детињства, породичних прилика и неприлика, одрастања у породици очуха и школовања
у Ваљеву, током којег је већ испољио
интелектуални и хуманистички развој
своје личности и интерес за ангажман
у борби за хуманије друштво. Кроз
поглавља која следе, аутор ове књиге
прати школовање на Медицинском
факултету у Београду, где се укључује у напредни покрет и постаје један
од водећих интелектуалаца у кому-
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нистичкој организацији Београдског
универзитета. Као лекар, испољава несебичну бригу за здравље најсиромашнијих, којима неретко плаћа лекове
и пружа бесплатне услуге, потврђујући на најбољи начин своју хуману мисију народног лекара. Као истакнути
члан Комунистичке партије, агитује за
афирмацију њеног политичког програма и идеологије у ваљевском крају али
и шире, због чега бива праћен, прогоњен и осуђиван, од стране режимски
власти. Његова свестрана активност не
исцрпљује се партијским радом. Забраном делатности Комунистичке партије,
укључује се у активност синдиката, Народног фронта и других видова борбе,
просвећивања и организовања радника и сељака за остваривање слободнијег и праведнијег друштва.
У браку са лекарком Јулком Мештеровић наставља заједничку борбу, од
које није одустајао ни после хапшења
и суђења групи комуниста, у којој је он
међу најистакнутијима у одбрани од
неодрживих оптужби од стране режима. Међу првима увиђа приближавање
рата и фашистичке најезде, осуђујући
колаборантско понашање режима и
радећи на припреми за отпор наступајућој окупацији, окупљајући напредне
и патриотске снаге, за предстојеће
драматичне догађаје, који ће задесити
његов народ. Међу првима се укључује у одбрани отаџбине од фашистичке
најезде, после брзог априлског слома,
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заједно са својим истомишљеницима,
партијским друговима и својом супругом, укључује се у припреми и организацији устанка и првим оружаним
акцијама против окупатора и његових
домаћих сарадника. Један је од учесника говорника на вашару у Белој Цркви,
после којег је испаљен први устанички
хитац на жандаре, што се сматра почетком оружаног отпора.
Његово учешће у организацији санитета у првим месецима устанка и
борбени пут који је прошао, од почетка устанка до загонетне погибије, описан је детаљно, уз навођење свих релевантних, често противуречних сведочења. Аутор ове књиге, једине која
је посвећена личности и животном
путу др Милоша Пантића, настојао је
и у великој мери успео да отклони неке
недоумице и пружи читаоцу целовиту
представу о његовој улози у напредном комунистичком покрету, учешћу
у НОБ-у и стручном раду, пре и за време рата.
Монографија је илустрована пригодним фотографијама и наведеним
обимним списком коришћених извора
и литературе, казивања и писаних изјава, као и изводом из рецензија, компетентних историчара др Венцеслава
Глишића вишег научног сарадника и
др Милана Кољанина вишег научног
сарадника из Института за савремену
историју.
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Милан С. Младеновић: АЗБУКОВЧАНИ У ПАКЛУ РАТА 1914–
1918. ВОЈНЕ ЖРТВЕ, Библиотека „Милован Глишић“
Љубовија, 2016, стр. 518.
Монографија посвећена војним жртвама азбуковачког краја у првом светском рату, после објављивања књиге о
цивилним жртвама, аутор заокружује
вишегодишња истраживања посвећена овој, до сада недовољно осветљеној проблематици. После прикладног
предговора публицисте Милорада Ра
дојчића, следе поглавља о историјским
узроцима првог светског рата и места и
улоге Србије, српским потенцијалима,
почетку рата и првим ратним операцијама, војним жртвама, са описом спомен обележја посвећеним њима. Средишњи и најобимнији део монографије чине спискови погинулих и умрлих
Азбуковчана 1914-1918. са подацима
о породици, разврстани по насељима
из којих потичу. Текст са списковима
страдалих је илустрован прикладним
фотографијама до којих је аутор успевао да дође, које сведоче о размерама
страдања у току ратних операција и
спомен обележјима која су после рата
подигнута у овом крају.
Друга половина књиге посвећена је
повлачењу српске војске, голготи преко Албаније, жртвама током повлачења и током боравка на Крфу, Бизерти,
Халкидикију и на другим локацијама
и припремама за Солунски фронт и
његов пробој. Поред детаљног описа
ратних операција током припрема и
борби на пробоју Солунског фронта,

аутор је веродостојно описао гробља,
која су остала за ратницима страдалим од болести и изнемоглости у свим
местима у којима су били стационирани. У овом делу књиге су приложени
спискови умрлих и страдалих у ратним операцијама, ван своје домовине,
као и споменици и спомен гробља која
су остала расута у Алжиру, Тунису,
Солуну, Битољу и другим местима.
Аутор је посветио дужну пажњу и
страдалима у непријатељским логорима, прилажући спискове са подацима
до којих је тешко долазио, као и спомен гробљима, од којих су нека и до
данас сачувана, да сведоче о размерама страдања интернираних у логорима широм некадашње Аустро-угарске
царевине.
У последњим поглављима приказана су сва спомен обележја у Азбуковици, која су посвећена страдaлима током Првог светског рата, као и
списак носилаца Албанске споменице
из Дрлача. Поговором и рецензијом
историчара Милоја Николића, благородношћу аутора донаторима и спонзорима и списковима коришћених
извора и литературе, заокружена је
обимна и вредна монографија, посвећена огромним жртвама које је Азбуковица дала у Великом рату за васкрс
Србије, што ће служити на понос и поуку њиховим потомцима.
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Владимир Кривошејев

Др Божидар Пурић: БИОГРАФИЈА БОЖЕ РАНКОВИЋА –
ДОПРИНОС ИСТОРИЈИ СРПСКОГ ИСЕЉЕНИШТВА У
СЕВЕРНОЈ АМЕРИЦИ, Минхен, 1963.
Грађански сукоби вођени у Србији, односно Југославији, током Дру-

гог светског рата настављени су другим методама и по његовом завршетку. Поред низа разноврсних подела
између победника и поражених, који
су се повукли у емиграцију, дошло је и
до поделе на режимску и емигрантску
историографију. У настојањима да докажу исправност својих ставова, које
су заступале без поштовања Тацитове
премисе sine ira et studio, оне су се деценијама, све до скора, развијале без
међусобних додира, као два одвојена
света, и радови једних нису допирали до других, и обрнуто. То је довело
до великог јаза штетног по интересе
научне историографије узрокујући
да многе значајне личности остану
засенчене заборавом. Тако је српској
националној историографији, као и ваљевској локалној историографији као
њеном делу, остало у великој мери непознато име и дело Ваљевца Божидара
Боже Ранковића (Ваљево 1881 – Мајами 1960), вишегодишњег уредника првог дневног српског листа у Америци,
штампара, банкара и кума Михаила
Пупина. Драгоцени подаци о њему из
нети су у књизи: Биографија Боже Ранковића – допринос историји српског
исељеништва у Северној Америци, објављеној у Минхену 1963. године, само
три године после Божине смрти. Књигу
је написао др Божидар Пурић.
Божидар Пурић (Београд 1891 – Чи
каго 1977) био је српски и југословен-
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ски политичар и дипломата. Дипломирао је 1912. године правне науке у
Паризу и одмах потом, као добровољац учествовао је у Балканским ратовима и Првом светском рату. Пошто је
као дипломата, још током рата упућен
у Париз, докторирао је правне науке
1918. године. По завршетку рата, као
дипломата је краће време службовао у Русију, а потом пола деценије у
Сједињеним Америчким Државама.
Од 1926. до 1935. године био је шеф
политичког одељења министарстава
Краљевине Срба Хрвата и Словенаца
у Београду, а потом је постављен за
опуномоћеног министра Краљевине
Југославије у Паризу. Током Другог
светског рата био је и истакнути политичар српске владе у Лондону: председник министарског савета (владе) и
министар иностраних дела Краљевине
Југославије. По завршетку рата одлази
у Сједињене Америчке Државе, где је
важио за једног од водећих српских
емиграната. Поред дипломатских и
политичких послова запамћен је и као
песник. Објавио је више збирки песама, али, по завршетку службовања у
Америци, у издању Књижарница Ц. Б.
Цвијановић из Београда, 1929. године
је објављена и његова мемоарска књига Наши исељеници. Тим трагом Пурић је наставио и приликом припреме
књиге о Божидару Божи Ранковићу.
Ову књигу је припремио на основу
личних сећања, докумената која је поседовао, Пупинове књиге Са пашњака
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до научењака, али пре свега на основу
бројних чланака из српске емигрантске штампе у Америци. И ако је својим
насловом књига одређена као Ранковићева биографија, она је пре свега
усмерена ка разјашњењу комплексних
односа српске емиграције у Америци,
од почетка до половине двадесетог
века. Пратећи живот Боже Ранковића,
Пурић већу пажњу посвећује активностима Михаила Пупина, чији је Ранковић био блиски сарадник, и сталним
сукобима различитих емигрантских
струја праћених међусобним непризнавањем, увредама и махинацијама.
Описујући такво стање међу српском
емиграцијом у Америци, Пурић се
осврће и на многе друге личности, између осталих, и то веома детаљно, и
на владику Николаја Велимировића,
као и на личност и дело првог српског
владике у Америци Мардарија Ускоковића. Тако да је животни пут Боже
Ранковића уткан у једну веома разноврсну нарацију.
Божидар Божа Ранковић (1881–
1960) је рођен у Ваљеву где је његов отац
Илија имао месарску радњу. Основну
школу је завршио у родном граду. Ту
је започео и гимназијско школовање.
Пошто је завршио три разреда гимназије породица Ранковић се преселила у
Београд. Божа је ту завршио малу матуру, а потом се уписао на Трговачку
академију, коју је претходно завршио и
његов старији брат Живан. Као ученик,
аматерски се бави позориштем, које је
заволео још док је у Ваљеву посматрао
гостујуће трупе и локалну дилетантску
дружину, у којој је наступао и шегрт
његовог оца Сима Зарић.
Пошто је 1897. године завршио
Трговачку академију, Божа је, као један од три најбоља ученика у генера-

цији, добио чиновнички посао у Народној банци Србије. У међувремену
је завршава и војни рок и добио чин
ђак-поднаредник, а активирао се и у
Радикалној странци Николе Пашића.
После непуне деценије искуства на
банкарским пословима учествовао је
у активностима оснивања Црногорске
националне банке, где је требало да заузме истакнуту функцију, али до тога
није дошло, а потом му се измакло и
унапређење у Народној банци Србије,
које је очекивао. Разочаран, а млад и
спреман на нове изазове, Божа је решио да се одсели у Америку.
На пут преко океана Божа Ранковић је кренуо крајем 1907. године, из
Француске луке Авр, заједно са још
двојицом пријатеља, Павлом Хаџи
Павловићем и још једним Ваљевцем,
Костом Грбовићем. Пошто су стигли
у њујоршку луку тројица пријатеља су
кренула у потрагу за послом. Пошто
није могао да се снађе, Коста Грбовић
се вратио у Србију, док су Ранковић и
Хаџи Павловић остали у Америци, и
потом често бивали повезани бројним
заједничким активностима. Ранковић је краће време радио у Питсбургу,
Монтани и Лос Анђелесу, а затим и у
Сан Франциску, где је постао уредник
новопокренутог листа Српски гласник.
Као млади новинар, а на препоруку
свога све утицајнијег пријатеља Хаџи
Павловића, већ повезаног са Михаилом Пупином, Божа је 1909. учествовао на конвенцији уједињења свих
српских удружења у Америци, одржаној у Кливленду.
На конвенцији у Кливленду је формиран Српски потпорни савез „Слога“. За његовог председника је изабран
Михаило Пупин, један од потпредседника је постао Павле Хаџи-Павловић, а Божа Ранковић је постављен
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за благајника. Тада почиње и његова
активна сарадња са Пупином и бављење емигрантским удруживањем, али
и борбом са стално активном опозицијом унутар удружења. До великог
расцепа је дошло већ следеће 1910. године на конвенцији у Чикагу. Између
осталога, лист Србобран, који је био
орган „Слоге“, почео је да излази на
два места, уређиван од две групе људи,
једне из Питсбурга, други из Њујорка.
Та подела се претворила у вишедеценијске сукобе различитих струја око
вођства зарад моћи и угледа, а неретко
и личног интереса. Разочаран оваквим
следом догађаја, а не могавши да се
економски осамостали, Божидар Ранковић је намеравао да се врати у Србију. Будући да је био без новца, за помоћ
се обратио Словенском имигрантском
дому где је упознао Чехињу Руженку
Воришек. Пријатељство са њом је допринело да до даљњега одложи свој
повратак. Божа се у Србију ипак вратио непосредно пре почетка Балканских ратова. Када је почела мобилизација, будући да није имао ратни распоред, а како је добио и савет (а можда
и потпору?) да би као новинар био
кориснији за Србију у Америци него у
рову са пушком у руци, он се враћа у
нови свет и већ у октобру 1912. године у Њујорку покреће Српски дневник,
прве српске дневне новине у Америци.
Истовремено купује и штампарију, а
1913. године се венчава са Руженком.
Кум на венчању му је био Михаило Пупин, а Павле Хаџи Павловић девер.
После почетка Великог рата Божа,
заједно са кумом и девером, покреће
активности пропаганде за српске националне интересе: прикупљања новца
за ратне потребе и регрутовање исе
љеника добровољаца. Али и у овим
пословима била је веома изражена по-
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словична српска неслога која је довела
до сукобима са другим емигрантским
групама, пре свега са онима које су
нападале Пупина. У одбрану великог
научника, али и њихових заједничких
активности, Ранковић је обилато користио своје новине. Активно помажући интересе Србије сарађивао је и
са владиком Николајем Велимировићем, кога је знао још из Ваљевске гимназије. По завршетку Великог рата,
када је 1920. године Пупин основао
Словенску имигрантску банку, Божа
је постављен на место председника,
са власништвом акција. Истовремено
посредством својих новина наставља
да учествује у новим сукобима између
емигрантских фракција.
У јесен 1924. године, Божидар и Руженка Ранковић су се упутили у вишемесечну посету Југославији. У Београд
је стигао преко Париза, а утиске са овог
путовања је објављивао у свом Српском
дневнику. Читајући те утиске, Божидар
Пурић је забележио и следеће:
„Целога живота Божа је причао Руженки о Ваљеву као најлепшем кутку
под капом небеском. Пошли су аутомобилом да га посете. Суморна јесен
спустила се успаваном и замагљеном
равницом колубарском (...) Раскаљаним друмовима пуним рупчага брекће
и клизи муком аутомобил. Затекли су
Ваљево као да се сад тек пробудило из
старих рана с Мачковог камена. (...)
Улицама промичу жене у црнини, под
црним шамијама, забринуто и изгубљено, као нека статистика смрти. Хотел прљав, језиви нужник, са старим
новинама уместо папира. Нигде ни
трага ни гласа о идили и бајци из младости, нигде расцветалог цвећа које
је из баште мирисало по улицама, ни
дивљих гусака у пролазу, ни песме, а
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надошла Колубара жури мутна и жута
као да бежи од срамоте.“
У Ваљеву је Божа срео и Симу Зарића, некадашњег шегрта његовог оца, са
којим је ишао на позоришне представе
и чијем умећу у глуми се дивио, памтећи га као џина. А сада сусреће ситног,
мршавог човека, малог пилићарског
трговца. Божидар Пурић даље пише:
„Као да је то био крах његовог ваљевског поноса и илузије да га нико не
може обманути, нико као сам себе. Да
ли је могуће да је све ово не само прогутао, него га као најлепши сан у себи
носио. Као да се завеса последњег чина
спуштала. Брзо је напустио Ваљево“.
По повратку у Америку Божа је
наставио ангажовање у Српском дневнику, штампарији и банци, где је чак
знатно увећао лични акционарски
удео. Истовремено активно помаже и
у доношењу одлуке да се 1926. године
Мардарије Ускоковић, оснивач манастира Светог Саве у Либертвилу, постави за првог српског владику у Америци. А те исте 1926. године је донео
и преломне одлуке које су се тицале
његовог даљег пословног ангажмана.
Прво је своје новине Српски дневник
предао, без надокнаде, дотадашњим
сарадницима, а потом напушта и положај у банци и продаје све акције. Са
лепим иметком, и штампаријом коју
задржава и даље развија, посвећује се
напорима за уједињење разједињене
емиграције, до чега привремено дола-

зи 1928. године. Међутим, добит коју
је имао од продаје банкарских акција и
рада штампарије, уништена је у великој мери током Велике кризе, започете
у јесен 1929. године крахом америчке
берзе. Ипак, остала му је кућа, као и
штампарија. По завршетку кризе Божа
успева да опорави своје пословање, да
купи имање у Конектикату и да се ту
повуче и живи миран пензионерски
живот.
Током Другог светског рата Божидар Ранковић се није активно укључивао у нове турбулентне послове и размирице разједињене српске и југословенске емиграције, али по завршетку
рата, када је у Југославији промењен
режим, и када у Америку почињу да
стижу нови емигранти, овај пут не
економски већ политички, он се прикључује удружењу Народна одбрана и
постаје њен председник и добротвор.
Истовремено поново се активира као
новинар и почиње да пише за различите српске листове из Сједињених
Америчких Држава и Канаде. Био је
и председавајући на Конгресу српског
јединства, који је одржан у Чикагу
1953. године, а потом и сведок новог
разједињења српске емиграције на
више различитих фракција Зато се поново повлачи из активног друштвеног
ангажмана. Последње године живота
провео је на Флориди где је умро 9. а
сахрањен 12. марта 1960. године, на
гробљу у Мајамију.
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Славица Поповић Филиповић: ХРАБРОСТ ИЗМЕЂУ
РЕДОВА – АНИ ХРИСТИЋ У СРБИЈИ И ВРЕМЕ
ОДВАЖНИХ, Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“,
Београд, и Медивест КТ, Ниш, Београд 2015.
У све бројнијим разноврсним радовима у којима с обрађује тематика
Ваљева као града болнице у првим
годинама Великог рата поменуте су
бројне хуманитарне и лекарске мисије, као и појединци који су организовано, а неретко и самоиницијативно,
долазили у Србију да пруже помоћ у
борби против страховите епидемије
„три тифуса“, као и санирању његових
последица. Међу њима, било као организаторки, било као директних актера,
имало је и пуно жена. У великој мери
познат је животни пут, као и улога
коју су имале у Србији и за Србију:
Ана Павловна Хартвиг, супруга покојног руског амбасадора, Енглескиња
леди Лејла Пеџет, супруга британског
посланика у Београду, Американка
Мејбл Грујић, супруга српског дипломате Славка Грујића, припадницe Болнице шкотских жена, на челу са др
Елси Инглис... Али тешким веловима
заборава скривено је дело мајке и ћерке, Елизабете и Ане Христић, чија је
мала медицинска мисија радила у Ваљеву током 1915. године. Тачније, тако
је било до недавно, док није објављена
двојезична књига, на српском и енглеском језику, Славице Поповић Филиповић: Храброст између редова – Ани
Христић у Србији и време одважних.
Књига је из штампе изашла крајем
2015. године у издању Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“ из
Београда и Медивест КТ из Ниша.
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Ауторка Славица Поповић Филиповић, професор енглеског језика и
преводилац је своју најновију књигу
базирала на бројној литератури, али
и архивској грађи, као и новинским
чланцима, од којих је многе писала
управо Ана Христић.
Госпођица Ана Христић (1885–
1977), новинарка, суфражеткиња и
добровољна болничарка, била је ћерка Љубише Христића, сина познатог
српског политичара, у више мандата
председника владе Кнежевине и Краљевине Србије Николе Христића, и
његове супруге, Иркиње, писца и борца за женска права Елизабете Беси О
Брајан. Рођена је у Београду, а једно
време, следећи оца на његовим дипломатским задацима, живела је у
Петровграду, али је пропутовала и
већи део Европе, да би, 1905. године,
отишла на студије у Енглеску. Током
студија постала је новинар лондонског
недељника Daly Express, а такође се,
следећи идеале своје мајке, укључила
у борби за женска права. Као студенткиња и млада новинарка Ана је, 1907.
године, била чланица српске делегације на Балканској изложби у Лондону, а
потом и представница Српског народног женског савеза на Међународном
конгресу за женска права одржаном у
британској престоници, 1909. године.
По избијању Првог балканског рата,
Ана се са породицом враћа у Београд,
где се ангажује као добровољна бол-
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ничарка, али уредно шаље дописе из
Србије својим матичним новинама,
које преузимају и други британски и
амерички листови. У Србији је затиче
и Велики рат. Када је на почетку 1915.
године у Крагујевац стигла прва јединица Болнице шкотских жена, настала
иначе из британског суфражетског покрета, Ана одлази да им пружи помоћ,
и као болничарка и као преводилац,
али не прекида да пише за британске
новине.
По доласку у Крагујевац, чланице
јединице Болнице шкотских жена су
се неочекивано суочиле са разорним
последицама епидемије три тифуса
и схватајући да је њихова помоћ потребна широм Србије одлучују да се
сличне болнице формирају у другим
најугроженијим местима. Тако је почело формирање њихове Друге јединице
за Србију. Првих неколико месеци
1915. године трајале су акције на мобилизацији и прикупљању средстава
за набавку болничке опреме и финансирање рада. Пошто су до краја марта
прикупиле довољно средстава, кренуле су за Србију, где су стигле крајем
пролећа, када је епидемија тифуса већ
у великој мери била побеђена. Респоређене су у Младеновцу, Лазаревцу
и Ваљеву. Али пре њиховог доласка,
а током трајања епидемије, неколико
болничарки из Крагујевца је упућено
у Ваљево, а са њима, по свему судећи
још у фебруару, долази и Ана Христић.
У Ваљеву се Ана суочава са страхотама епидемије у њеном пуном замаху, о
чему извештава и читаоце свога листа,

а у ишчекивању доласка нове шкотске
болничке јединице, заједно са мајком
Елизабетом покреће малу независну
мисију – „Мисију Христић“. Новац за
рад мисије је сакупљен уз пуну подршку Daly Expressа и других британских листова који су преносили њене
чланке. Поред Ане и Елизабете, у мисији су радиле и четири професионалне болничарке, три из Енглеске и једна
из Норвешке. Поред болничког рада
при мисији је постојао и магацин санитетске опреме, одеће, обуће и резерви хране. Мисија Христић је у Ваљеву
остала све до 19. октобра 1915. године,
када је, непосредно пре нове окупације, град на Колубари напуштен.
Ово је само део богате биографије Ане Христић. Пошто је истражила
њен живот и рад, Славица Поповић
Филиповић је пред читаоце изнела и
прегршт других драгоцених информација везаних за бројне потомке Николе
Христића, који је имао дванаесторо
деце, међу којима су и министар Коста, судија Милан, дипломата Милош,
пуковник Михаило Христић, али и Полексија, супруга др Лазе Лазаревића,
и Јулијана, супруга др Јевгенија Брановачког, референта санитета Дринске области у време велике епидемије тифуса у Ваљеву. Поред породице
Христић, ауторка је у својој књизи, на
скоро пет стотина страна, велику пажњу поклонила и многим другим личностима са којима је Ана сарађивала,
од Елси Ингилс, леди Пеџет и Мејбл
Грујић до Надежде Петровић и краљице Марије Карђорђевић.
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да“, „Подгорина кроз средњи век“, „Ста
новништво и привреда“, „Маза, топионица и трг“, „Влашић, Власи и власи“,
„Први помени Осечине и њено име“,
„Становништво Подгорине после пада
под турску власт“ и „Духовни живот“.
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графијама, пописима насеља и регистром имена која се помињу у тексту.
Лазића мала у Осладићу, Богољуб Симановић, самиздат, Бајина Башта, 2016.
стр. 120. Хроника засеока подгорског
села Осладића, коју је аутор посветио
завичају.
После уводних тридесетак страница посвећених објашњењу мотива за
израду ове и сличних публикација, аутор је посветио прецима и потомцима
фамилија које су насељавале малу и у
којој многе и сада живе. Поред спискова фамилија са основним подацима о
њиховим члановима, аутор описује
миграције, учешће у ратовима, задружном животу и другим занимљивостима из живота мештана.
Карате клуб Ипон Др Томислав Стојановић – Драгиње – Коцељева, приредио Милан Миловановић, Глас Тамнаве, 2016. стр. 121.
Приређивач илустроване монографије у уводно тексту пише о историјату настанка клуба и његовом оснивачу Томиславу Стојановићу. Пуб
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Донат Граф Београд, 2016, 274 стр.
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године. Вишегодишњим истраживањем порекла становништва и породи-

ца, које су живеле или и данас живе на
овом подручју, чиме је допунио неке
пропусте и празнине новим подацима,
доприневши потпунијој и комплетнијој представи.
Ваљево једна епизода, Душан Михајловић, Документарно-информативни
центар ДИА, 2016. Ваљево, 316 стр.
Књига је аутобиографског карактера, настала из бележнице вођене
од 1978. до 1989. године. Аутор је систематизовао своја сећања на период властитог одрастања, сазревања и
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широј друштвеној заједници.
Блажићи, Живота Блажић, Команице
2015. самостално издање, стр. 96.
Кратка илустрована, луксузно
опремљена монографија, посвећена је
фамилији села Команице из мионичке
општине, чији је аутор један од њених
изданака. Користећи сачувану породичну архиву, објављену литературу,
фотодокументацију и сараднике који
су помогли у прикупљању релевантних података, аутор је сачинио сведочанство једној српској породици,
страдањима и траговима који су остављали њени преци оставили у аманет
данашњим потомцима.
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војне жртве, Милан С. Младеновић,
Љубовија, 2016. Библиотека „Милован
Глишић“ Љубовија, стр. 518.
После објављивања прве књиге
о цивилним жртвама из Азбуковице током првог светског рата, аутор
се латио озбиљног и захтевног посла,
прикупљања података о страдалим
војним жртвама из овог краја. У обимном тексту, на више од петстотине
страница, опремљеним предговором
публицисте Милорада Радојчића, по-
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глављима посвећеним ратним операцијама током трајања рата, списковима страдалих у ратним операцијама,
од задобијених рана, од болести и
страдалим у логорима, све то илустровано прикладним фотографијама и
фотокопијама документа, заокружује размере војних жртава и страдања
учесника овог рата из овог краја. Рецензију за ову споменицу приложио
је историчар Милоје Николић.
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Лесковица, у којој аутор описује драматичне догађаје опсаде магацина
оружја и експлозива у Беденику код
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добровољно војник Стојадин Мирковић свесно жртвујући живот.
Монографија је илустрована пригодним фотографијама, факсимилима писама, документима, изјавама и
сведочењима рођака, пријатеља и познаника херојских жртава. Поред њихових биографија, рецензију за књигу
написао је Никола Б. Поповић, редовни члан Академије наука и уметности
Републике Српске.

