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UDK= 929 Лазаревић Л.

Милорад Радојчић
Ваљево
bobava@ptt. rs

ЛУКА ЛАЗАРЕВИЋ (1857–1936)
ИСТАКНУТИ ПРОСВЕТНИ, КУЛТУРНИ И ЈАВНИ
РАДНИК
Апстракт: Свилеува и њена породица Лазаревићи подарили су више
знаменитих личности међу којима је било свештеника, обор кнезова, војних
старешина, професора, дипломата и других јавних личности. Нашу пажњу
привукла су две особе истог имена и презимена које су свака на свој начин
биле везане и за ваљевски крај. Старији Лука Лазаревић био је свештеник и
устанички војвода, а ратовао је и у овом крају. А млађи, Лука Лазаревић као
професор и директор гимназије радио је у Ваљеву, биран за народног посланика и бавио се књижевним радом.
Сврха овог рада је да осветли животни пут и дело Луке Лазаревић млађег јер је био пример неуморног прегаоца на плану образовања и васпитања
српске омладине и просвећивању нашег народа, па и унапређења политичког живота и развоја српске књижевности; да прецизније сагледа његово место и улогу у нашој просвети, култури и историји уопште. Како су живели у
различитим временским интервалима и никад се нису срели разјаснићемо
њихове родбинске везе, а покушаћемо и да га трајно сачувамо од заборава.
Кључне речи: Свилеува, породица, школа, професор, директор, школски
надзорник, народни и краљев посланик, министар просвете, писац књига и
других радова.

Посавотамнавско село Свилеува налази се на средокраћи
између Ваљева и Шапца, у општини Коцељева, у Мачванском
округу. Први пут се помиње у турском тефтеру из 1528. године као дербенџијско село. Има богату прошлост јер је у њој вођен један од првих бојева између Срба и Турака. Војвода Јаков
Ненадовић је са хајдуцима Недићима и око хиљаду устаника 9.
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фебруара 1804. године потукао Турке под вођством Али-паше
Видајића из Зворника који су од народа отимали храну. После те
победе Јаков је дигао на устанак Тамнавце и Посавце и тако ојачан кренуо у напад на Шабац.1 Не треба губити из вида да је у њој
учитељевао књижевник Јанко Веселиновић, да је рођен владика
Никанор Ружичић итд. У новијој историји Свилеува је подарила
још неколико познатих и значајних личности. У њој се налази
Црква Св. Архиђакона Стефана која је постојала пре Првог српског устанка. Од 1764. године при њој је радила основна школа
која сада има статус споменика културе.2 Према последњем попису (из 2011. године) село је имало 1.464 становника.
Деценијама, па и вековима, једна од најпознатијих и најугледнијих породица не само у Свилеуви већ и у читавој Посавотамнави су Лазаревићи. Предање које се у тој породици преноси с
колена на колено казује да су пореклом из Бањана у Велимљу, односно из Рудина код Никшића, одакле су највероватније крајем
XVII века дошли у Србију. По другом породичном предању они
воде порекло из старе Херцеговине, са реке Лима.3 Према писању антропогеографа Љубомира Павловића4 они су потомци Лазара, једног од тројице браће, досељених у првој половини XVIII
века из Бирча, у источној Босни. Један од те браће настанио се
у суседном селу Баталаге и од њега воде порекло тамошњи Тодоровићи и Ђурићи, а други Крста отишао је негде у Посавину.
Породица Лазаревић је дала селу и Српству свештенике, кнезове и друге угледне личности. Из ње су обор-кнез тамнавске
кнежине шабачке нахије Ранко Лазаревић, устанички војвода
поп Лука Лазаревић, капетан посавске кнежине Ђука Лазаревић
и још неке значајне личности. Потомци војводе Луке Лазаревића и његовог стрица Ранка Лазаревића су и посавско-тамнавски
капетан Марко Р. Лазаревић, министар просвете Лука И. Лазаревић, краљев посланик Миодраг Лазаревић, пуковник Лука А.
Лазаревић, пуковник Александар Л. Лазаревић, окружни начел1 Војни лексикон, Београд 1981, 1080.
2 Марко Павловић, Зоран А. Живановић, Храм Светог Арханђела Стефана
у Свилеуви, Коцељева 2008, 70.
3 Новица Прстојевић, Вождов коњаник – поп Лука Лазаревић, Шабац 2000,
23.
4 Љубомир Павловић, Антропогеографија Ваљевске Тамнаве, Београд, 2012.
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ник Драгомир Лазаревић, као и породица Лазаревић Лозует де
Бокор-Креки5, а зетови: државни саветник, капућехаја (специјални изасланик) Кнежевине Србије на Порти у Цариграду Лазар Теодоровић из Каоне код Коцељеве, који је био ожењен Јеленом, зв. Девом, кћерком кнеза Ранка Лазаревића6; председник
министарског савета, председник Народне скупштине и министар правде Марко Трифковић, који је имао сa Maријом Марковић, кћерком Николе Марковића и Данијеле Лазаревић сина
Јована и кћи Љубицу; армијски генерал Данило Калафатовић
(1875–1946), oд 1909. године био је oжењен Милицом, кћерком
Драгомира Лазаревића, окружног начелника, а имали су сина
Ратомира – Ратка и кћи Веру итд.
У овом раду биће речи о професору Луки И. Лазаревићу (18571936), кога је због српског пословичног немара, готово прогутао
заборав. А он је био потомак истоименог војводе из Првог српског устанка – завршио је Историјско-филозофски одсек Велике
школе у Београду. Радио је као професор и директор више реномираних гимназија и учитељских школа, а као припадник Пашићеве Радикалне странке четири пута је биран за посланика. У
Скупштини се доследно залагао за све што је доприносило унапређењу просветног система, а никада није запостављао ни оно
што спада у домен патриотске тематике у ужем смислу (у ширем
је свакако то и свеколико уређивање државе). У складу са својим
опредељењима, учествовао је као добровољац у Српско-турском
рату 1877. године.
ПОРЕКЛО, ОДРАСТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Према писању Ђорђа Перића7 предак Лазаревића у Свилеуви се звао Милинко Бирчанин, а населио се у заселак Грабље.
Очигледно Милинково презиме Бирчанин изведено је из назива
Lozouet de Beaucorps – Crequy, вид. француску и енглеску Википедију fr:
Famille de Créquy en: Créquy family
6
Са другом женом, сестром Димитрија Црнобарца, министра просвете,
имао је једну кћерку која се удала за проф. Владимира Јакшића, сина Јакова
Јакшића.
7
Ђ(орђе) Перић: Лазаревић, Ранко, у Српском биографском речнику, Нови
Сад, 2011, 5, 510-511.
5
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области одакле се доселио, односно Бирача у Босни. Према родословној скици коју су сачинили Живко И. Лазаревић и Зоран
Живановић8 Милинко је био отац Тодора, Гаврила и Радосава.
Радосављев син Гаврило населио се у Дрену код Обреновца,
где је убио неког Турчина па је морао да побегне у Грабовац, такође код Обреновца. Кад су га и ту приметили отишао је у Милорце код Уба, а одатле у Љубинић село у атару садашње обреновачке општине, где се коначно скућио; добио четири сина (Велимира, Живана, Николу и Михаила) па је тамо и умро.
Његови синови Живан и Никола су по очевој жељи и за његовог живота отишли и настанили се у Дрен. Живан се населио на
Дренском брду и од њега су настали Живановићи. Живанов син
је Неофит, калуђер манастира Боговађа, који је за време заседања Правитељствујушчег совјета сербског у Боговађи био његов
писар. Гаврилов син Никола, касније по наредби куће Лазаревића пређе преко Саве у Купиново, где је, почетком XX века, од
њега настало бројно потомство.
Синови Велимир и поп Михаило остану са оцем Гаврилом у
посавском селу Љубинићу, где су до почетка XX века, очували
потомство и свештенички чин у породици и дали неколико познатих личности. Велимиров син је Веса Велимировић, по многим оценама највиђенији, најбогатији и најразборитији Тамнавац крајем XVIII и почетком XIX века. Од 1791. године био је
срески кмет код цркве у Врелу код Уба и на кнежевини Алексе Ненадовића, обор-кнеза из Бранковине код Ваљева. У тим
звањима затекао га је и почетак Првог српског устанка. Мада у
почетку није био за устанак касније му се придружио и давао
драгоцен допринос. Постао је буљубаша и члан Правитељствујушчег совјета за округ ваљевски. Није био нарочито познат као
ратник али је важио за великог газду, доброг и правичног човека. И кад је напустио Совјет био му је, на разне начине, на услузи.9 Од њега су, почетком 19. века настали Велимировићи, касније
Весићи и Поповићи.10
Живко Д. Лазаревић и Зоран А. Живановић: Родослов поп Луке Лазаревића
и његове породице у књизи Сабор поп Лука Лазаревић; Коцељева 2004.
9
Милорад Радојчић: Судбине и људи – Веса Велимировић, „Тамнавске новине“ Уб, 1. април 1988. године.
10
Љубомир Павловић: Антропогеографија ваљевске Тамнаве, друго издање,
8
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Центар села Свилеуве

Друга двојица синова Радосава Лазаревића, браћа Лазар и Тодор, остали су са њим у Свилеуви, где су живели у заједничкој
породичној задрузи. Од њих су у Свилеуви поред Лазаревића,
образоване и породице Бајића и Станојчића. Лазаревићи су се
увек истицали богатством, видним политичким радњама и умешношћу у управљању народним пословима. Има тврдњи да су
били у блиским родбинским везама са Ненадовићима из историјске Бранковине, Бирчанима из Суводања подно Медведника
и још неким познатим српским породицама.
Радосављев син Лазар, живео је у Свилеуви и имао сина Ранка и четири кћери. Према писању Симе Милутиновића Сарајлије11 био је сеоски кмет и оснивач – родоначелник ове угледне породице. Пошто је имао само једног сина Ранка, Лазар је усинио
(посинио) и једног од седам синова брата Тодора – Луку. После
Лазареве смрти Ранко Луку шаље на школовање у Сремске Карловце.
Лазарев син Ранко, рођен је 1754. године у Свилеуви, до очеве смрти бавио се трговином. Радио је вредно и упорно, па се
и богатио, стекао поштовано име и добар углед. Са двадесетак
година живота, пре Кочине крајине, остао је без оба родитеља.
Београд, 1998, 176. и 179.
11
Сима Милутиновић Сарајлија: Житија устаника, Коцељева, 2003, 5.
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После очеве смрти изабран је на кметовско место (1774-1788). Од
1789. до 1790. године био је у аустро-угарском фрајкору а према неким индицијама учествовао је у Аустријско-турском рату
1788–1791. године, на страни Аустро-угарске. Сакупљао је царски харач и у време Мустафа-паше (1791–1800), па је са 34 године
постао обор-кнез Тамнавске кнежине Шабачке нахије. Кнезовао
је пуних 12 година и био један од дванаест најугледнијих кнезова
у тадашњој Србији.12
Први је пружао отпор јаничарима – тврде Марко Павловић и
Слободан Живојиновић у хроници Каоне.13 Као што је познато,
пред I српски устанак био је забрањен боравак јаничарима у Београдском пашалуку. Међутим, они су и даље упадали у пашалук
и пљачкали. Да би се од њих заштитио, Мустафа-паша је дозволио Србима да носе оружје, а кнезове је позвао да се боре против
јаничара. Тако је Ранко Лазаревић, обер-кнез Посавотамнаве, на
брду између Драгиња, Брдарице и Крнула разбио једну групу јаничара и убио им диздара. То се место сада зове Диздаревача. Ту је
ради већег серикта, на месту турске погибије, и поп Лука заклео
устанике 1804. године. На томе месту се налази један грм који
мештани ради успомене на тај догађај и сада чувају.
Како је у то време био један од најистакнутијих људи тамнавског краја и уживао велики углед код београдског везира Мустафа-паше, а уз то одбио да од народа прикупља и да им предаје додатни порез како би они наводно надокнадили оно што
су изгубили док су били одсутни из пашалука, Турци-јаничари
су одлучили да га убију. Учинио је то Турчин Бего Новљанин са
својим војницима 2. марта 1800. године у сред Шапца из освете.
Тако је постао прва жртва јаничарске сече кнезова.14 Приликом
предаје његовог тела, породица је уцењена и оглобљена високом
сумом гроша, коју је морао положити Лука Т. Лазаревић. Ранко
је тада имао само 46 година. Сахрањен је код манастира Каона.
Пошто је Ранкова смрт изазвала велико узнемирење, јаничари
Ђ(орђе) Перић: Лазаревић, Ранко, у Српском биографском речнику, Нови
Сад, 2011, 5, 510-511.
13
Марко Павловић и Слободан Живојиновић: Каона, Шабац,1970.
14
Витомир Т. Николић: Лазар Теодоровић слуга отечества, Владимици – Каона 2010, 21.
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су покушали да обману народ проширивши вест да су га убили
хајдуци. Међутим, народ и његове вође се нису дале преварити.
Услед присутног узнемирења и неспокојства у читавом крају;
нико више није био сигуран, свако се плашио да не доживи његову судбину. Кнез Алекса Ненадовић из Бранковине упутио је
писмо Мустафа-паши којим га је обавестио о Ранковом убиству
и својој намери да напусти кнезовање, а ако устреба и свој крај.
У жељи да поврати пољуљани углед турске власти и да смири
узнемирени народ, Мустафа-паша се одлучио да казни извршиоце злочина. Против шабачких јаничара послао је осам стотина крџалија,15 па је том приликом извршио одмазду и повешао
27 шабачких јаничара, али су главни кривци избегли у Босну.16
Услед тога мржња незадовољних јаничара против Мустафа-паше знатно је порасла.
Ранко у браку са Стојом имао је синове Марка, Димитрија
и Дамјана и кћерке Деву, Марију и Марицу.17 Изгледа да су одрасли само Марко и Јелена, зв. Дева, јер су Дамјан, Димитрије,
Марија и Марица помрли као деца. После Ранкове погибије поп
Лука се старао о Ранковој породици и подигао му споменик у
порти манастира Каона који је због проширења цркве извађен и
пресељен у Народни музеј у Шабац, а гроб премештен.
Ранков син Марко, рођен је око 1794. године у Свилеуви а
школовао се у Сремској Митровици. Био је ађутант код попа
Луке Лазаревића, а ратујући са њим постао је капетан посавски.
После пропасти устанка са Луком је избегао у Ириг потом у Бесарабију. Након успеха Другог српског устанка вратио се у Србију и постављен је за чиновника на скели у Митровици. Током
1830. године постављен је за капетана среза тамнавског у Шабачком округу са седиштем у Свилеуви и на тој дужности остао
шест година. Након Милетине буне у оквиру извршених промеСтаноје Филиповић: Први и други српски устанак у књизи Посавотамнава, Шабац, 1983, 90-91.
16
Ђ(орђе) Перић: Лазаревић, Ранко, у Српском биографском речнику, Нови
Сад, 2011, 5, 510-511.
17
Константин Н. Ненадовић: Живот и дела великог Ђорђа Петровића Кара-Ђорђа врховног вожда, ослободиоца и владара Србије и живот његови војвода
и јунака, Беч, 1883, 538.
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на по срезовима разрешен је те
дужности. Доласком Александра Карађорђевића на српски
престо постављен је за председника Суда округа шабачког.
Упадом катана (присталица
кнеза Милоша) у Шабац убијен
је 4. октобра 1844. године са чиновником Николом Нинићем.
Том приликом катане су обиле
државну касу и узеле 4.000 дуката, остављајући признаницу
написану новим, вуковским
правописом. Бунтовници су
народу говорили да их је цар
(аустријски) послао и да царске
Војвода Лука Лазаревић
трупе потпомажу њихов покрет
у другим крајевима Србије.18
Без дилеме најпознатији Тодоров син, али и Свилеувшанин је
поп и устанички војвода из Првог српског устанка Лука Лазаревић. Рођен је 1774. године у Свилеуви, од оца Теодора и мајке Јевросиме. Око пет година био је на школовању у Срему, у тадашњој
Аустрији. Вратио се и оженио се 1795. године Маријом, кћерком
имућног Максима Пејића из Забрдице код Ваљева, затим се запопио 1796. године и добио парохију. Занимљиво је да у Забрдици
нема породице Пејића па има индиција да би она могла бити унука Пеје Јанковића, који је након погубљења Алексе Ненадовића
био обор-кнез посавотамнавски, а да је Максим био његов син и
да је по очевом имену имао презиме Пејић. За парохију је од ваљевског митрополита Данила добио Коцељеву и Љутице.
Када су марта 1800. године шабачки јаничари убили његовог
стрица кнеза Ранка, Луки је било јасно шта намеравају. Проценио је да треба подизати устанак против њих. Први је у Шабачкој нахији 1804. године створио устаничку чету и устао против
Турака. Средином 1804 се распопио па је изабран за устаничког
18

Драгослав Страњаковић: Из Србије кнеза Александра Карађорђевића, 66
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војводу („постао вођ шабачким Тамнавцима и Посавцима где
год би се сударили с Турцима“) у првој половини 1805. године.
Брзо је избио у прве редове, поставши цењена и омиљена личност у народу.
Учествовао је у ослобађању Соколске и Ужичке нахије. Напуштајући Ужице, Турци су устаницима платили велику глобу. Од
Бега Новљанина, по чијем је налогу убијен кнез Ранко, Лука је
добио арапског ата и скупоцену опрему. У пролеће 1806. године,
Турци су упали у Свилеуву и запалили неколико кућа, између
осталих и Лукину. Лука их је сачекао у Чучугама и нанео им велике губитке у људству и бојном материјалу.
Учествовао је у свим бојевима против Турака у Подрињу, али
се нарочито истакао у боју на Мишару (1806. године). Том приликом је (заједно са протом Матејом Ненадовићем) командовао
српском коњицом која је вешто извршила јуриш и пресудно допринела српској победи. У најжешћем окршају, Лука се у једном
врбаку крај речице Думаче сукобио са чувеним Кулин-капетаном. Том приликом поп-Лука је био рањен, док су Кулин-капетана убили устаници.
После ослобођења Шапца, вожд Карађорђе га је поставио за
команданта шабачке тврђаве, и на тој дужности је био од 1807.
до 1813. године. Прича се да се показао као добар старешина који
се бринуо да заведе ред у граду и да се суди по правди. У пролеће 1809. године, Лука је (са јединицама Шабачке нахије) опколио
Турке у Јањи и Бијељини, али су се устаници ипак морали повући преко Дрине. Крајем јуна 1811. године, Лука је постављен за
команданта сектора на Дрини од Саве до Лознице. Под његову
команду стављене су војводе Стојан Чупић, Анта Богићевић и
Сима Катић. Много је волео добре коње и оружје, од којих се
никада није растајао. Имао је петнаестак рана, а један куршум у
телу и у гроб је однео.
У време пропасти Првог српског устанка, 1813. године, поп-Лука је напустио Србију и наредне године провео је у емиграцији. Испрва је кратко боравио у Срему, у тадашњој Аустрији, прво
у карантину у шумама манастира Фенек, затим у Голубинцима,
па у горњој тврђави у Петроварадину. Затим је одведен у Јуденбург у Штајерској, где је живео скромно и повучено. Одатле је
13
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заједно са осталим устаничким старешинама упућен у Хотин у
Бесарабији (Русију), где је живео до 1832. године. Од руске владе
примао је 300 дуката годишње, истовремено се бавећи трговином и узимајући спахилуке у закуп.
У домовину се вратио 1833. године с великим почастима и настанио у Шапцу. Кнез Милош поставио га је за члана шабачког
Магистрата и поклонио му кућу у Шапцу, тачно преко пута Јевремовог конака. Пред крај живота нашао се у тешкој материјалној ситуацији и био је принуђен да узима новац на зајам под
неповољним условима. Почетком 1847. године добио је пензију.
Био је велики противник кнеза Милоша и династије Обреновића. Током 1842. године за време буне Томе Вучића, по наредби кнеза Михајла Обреновића, Лука Лазаревић бива ухапшен и
смештен у затвор. После промене династије (кад су Карађорђевићи дошли на власт), постао је члан Државног совјета. Филип
Вишњић опевао га је у песмама Бој на Мишару и Бој на Чокешини. Умро је у Шапцу, 29. априла 1852. године. Сахрањен је поред
шабачке цркве.
У браку са Маријом имао је синове: Михаила – Мићу, храброг
официра у Руско-турском рату 1829. године, који је погинуо у
Русији и Кузмана, који је био руски официр и тамо остао. Пошто
је после седам година брака Марија умрла Лука се 1806. године
оженио Данојлом кћерком Ружице и Аћима Тодоровића из Цветуље код Крупња. У браку са њом имао је Ђорђа, Владимира,
Александра и Константина. Данојла је умрла 28. децембра 1842.
године. Владимиров син Драгомир (1851- 1911) био је окружни
начелник у Шапцу.
Детињство
Од Лукине браће за ову тему интересан је Радован, који је несретно погинуо.19 Радован се два пута женио. Имао је синове:
Симеуна – Симу Радовановића (по њему узео презиме) и Дамњана Лазаревића, зв. Бају20, рођеног око 1796. године који је био
Милан Ђ. Милићевић: Кнежевина Србија, Београд 1876, 430.
Према подацима из Википедије Дамњан је син кнеза Ранка Лазаревића што
наравно није тачно.
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службеник Правитељствујушчег совјета и кмет у родном месту.
У браку са Маријом имао је кћер Смиљку и синове: Милана,
Ивана, Петра, Милосава и Јована. Дамњан је умро 28. децембра
1852. године. По његовом надимку Дамњанови потомци су узели
презиме Бајићи и то су заправо данашњи Бајићи у Свилеуви.
Према попису од 1863. године сви одрасли Симеунови синови
живели су у заједничком домаћинству: Милан стар 48 година,
Иван, стар 37, Милисав 30 и Јован 25 година са својим породицама. Иначе, њихова породица била је најимућнија и најугледнија
у селу. Као најстарији члан породице Милан је био старешина
домаћинства и сеоски кмет.
У Милановом одсуству у вођењу породице одмењивао га је
брат Иван, рођен 1825. године у Свилеуви.21 Иван се оженио Марицом од Радуловића из Свилеуве (1833-1874). имали су синове
Филипа и Луку и кћери Ивану, Јовану и Кристину. Пошто је Марица преминула Иван се оженио Милевом и добио: Јосипа, Петра, Томанију и Настасију. Како му је и друга жена умрла он се
трећи пут оженио Катарином кћерком Петра Костадиновића из
Козличића код Ваљева, иначе женом покојног Јакова Стојчића
из Баталага код Коцељеве. У политичком погледу Иван је био
угледни члан Радикалне странке.
Најстарије Иваново дете кћи – Ивана рођена 1851. године
преминула је 1865. године, у својој 14. години. Друга Иванова
кћи Јована, рођена 1859. године удала се за Петра Марковића
из Свилеуве са којим је добила сина Милорада Марковића, познатог економа, вишегодишњег народног посланика, успешног
задружног радника и витеза Карађорђеве звезде са мачевима.
Јована је у 35. години умрла.22
Иваново прво мушко дете – Филип, рођен 1853. године, био
је писар Среза азбуковачког у Округу подрињском. У браку са
Мирком имао је четворо деце: Петрију, Радоја, Цветка и Живка.
Филип је свој живот окончао самоубиством (вешањем) у Шапцу
18. априла 1891. године. Сахрањен је на Доњошорском гробљу у
Шапцу. Мотиви самоубилачког чина нису познати.
Др Момичило Исић: Становништво у XIX веку, Свилеува 2002, 133.
Милорад Радојчић: Витезови Карађорђеве звезде, Годишњак Свилеува,
Београд, 2006, бр. 4. стр. 175-188.
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И треће Иваново дете било је мушко,
а рођено је 1857. године у Свилеуви.
Како је био праунук рођеног поп Лукиног брата по славном претку добио је
његово име. По објављеним резултатима пописа из 1863. године испада да је
Лука био син старешине тог домаћинства, односно Милана Лазаревића.23
Претпостављамо да је грешка настала
у попису или да је рукопис био нечитак па није најпрецизније дешифрован
степен Лукиног сродства са старешиМилорад Марковић
ном домаћинства. Као и већина других
људи тога доба и Лукини родитељи бавили су се пољопривредном производњом.
За разлику од свог доста славнијег претка који се истакао са
оружјем у руци и на бојном пољу он је своју афирмацију стекао
знањем, великим радом, мудрошћу и писаном речју. Дакле, ради
се о угледном просветном раднику, познатом политичару, хуманисти и плодном писцу. Према томе Лука И. Лазаревић је директан потомак устаничког војводе и бившег попа Луке Лазаревића.
У доступним изворима постоје извесне нејасноће око године његовог рођења. Док на пример Г. Павловић и Р. Јовановић
у књизи Министри просвете Србије 1811-1918 – Биографије, које
су објавили Педагошки музеј и Министарство просвете Србије
(Београд 2002, стр, 122) и још неки пишу да је рођен 1856. године, дотле М(иле) Станић, историчар и архивски саветник из
Београда у биографији Лазаревић, Лука И., објављеној у Српском
биографском речнику, који издаје Матица српска из Новог Сада
(књ. 5, Кв – Мао, Нови Сад 2011, 496) и већина других његових
биографа пишу да је рођен 1. јануара 1857. године у Свилеуви
код Коцељеве. Вероватно ову недоумицу је изазвало коришћење
старог или новог календара.
Малих нејасноћа има и у месту стицања његовог основног
образовања. Мада у већини његових биографија пише да је
Др Момчило Исић: Становништво Свилеуве у XIX веку, Свилеува, 2002,
стр.113.
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основну школу учио и завршио у месту рођења, већ помињани
М. Станић24 пише да је основну школу учио у манастиру Каона,
а завршио је у Свилеуви. Иако о томе нема архивске грађе имајући у виду чињеницу да је основна школа у Свилеуви постојала
и у континуитету радила од 1825. години не видимо разлога што
би ишао у Каону која је доста удаљена од Свилеуве.
Школовање у Шапцу
Ниже разреде гимназије завршио је у Шапцу (1867-1871). По
реформама из 1863. године гимназије су постале училишта у којима се младеж корисним знањима обучава у поглавитој цељи да
се за слушање виших наука спреми. У то време у њима су изучавани следећи предмети: 1) наука хришћанска, 2) српска граматика, 3) славенска граматика, 4) теорија прозе и историја српске
литературе, 5) природна историја, 6) историја српског народа с
погледом на земљопис Србије, 7) општа историја с погледом на
земљопис, 8) политички земљопис, 9) физички и математички
земљопис, 10) практична геометрија са геометријским цртањем,
11) популарна физика, 12) рачуница, 13) математика, 14) експериментална физика с основама хемије и математике, 15) латински језик, 16) немачки језик, 17) француски језик, 18) краснопис
и цртање. Сем ових предмета који су били обавезни, Министарство просвете могло је сходно околностима и потребама увести
још и црквено певање, музику и гимнастику.
Наставници су били дужни да у почетку сваког полугодишта
подносе директору програм свога предмета и да свој програм
реализују у дато време. Овом реформом начињен је значајан
напредак посебно у области методологије рада. Пошто ученици и даље нису показивали жељене резултате министарство је
издало нова упуства којим се тражи од наставника да више објашњавају материју коју предају и да од ђака траже да уче и код
куће. Директорима је сугерисано да чешће одлазе на предавања
а наставницима да што више примењују принцип очигледности
у настави. Евидентно је све веће коришћење штампаних уџбеМ(иле) Станић: Лазаревић, Лука И., у Српском биографском речнику, Нови
Сад 2002, књ. 5, стр. 496.
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ника, ангажовање већег броја младих и стручно оспособљених
наставника.25 Од 1864. до 1870. године директор шабачке гимназије био је Димитрије Нешић, касније директор палилулске
гимназије у Београду. Њега је заменио Димитрије Балатински,
професор латинског језика у београдској гимназији. Међу наставницима били су: Василије Абжић, Јосиф Дусл, Стеван Мирковић и Владимир Карић који се посебно истицао.
Док је Лука И. Лазаревић похађао шабачку полугимназију
укупно су је завршила 33 ученика. Била су то углавном шабачка
деца, трговачки синови. Са села било је мало ђака, махом свештеничка и учитељска деца и по које дете имућнијих сељака.
Било је појединаца из ваљевског и лозничког краја. Поред њега,
били су то: Андрија Андра Ђорђевић, Ђорђе Милијашевић, Владимир Зебић, Илија Ђелмаш, Драгомир Лазаревић, Зарија Протић и Михаило Рувидић.26
Сећање на школске дане проведене у тој познатој школи описао је октобра 1933. године, а она су објављена у јубиларној споменици тамошње гимназије27. За сваки разред директор је у почетку школске године одређивао цензора (редара), који је пазећи
на ред и мир у учионици између часова, записивао на школској
табли немирне ученике и сл. Цензори су бирани међу најбољим
и најодговорнијим ученицима у разреду, а један од цензора био
је и Лука И. Лазаревић. Цензор четвртога разреда имао је свој
прозивник у који су уписивани ученици свију разреда. Пред полазак у цркву он је вршио прозивку свих ученика, бележио им
изостанке и спроводио их од школе до цркве.28 Већ и чињеница
да је био одређен за цензора показује да се Лука И. Лазаревић
истицао знањем и понашањем и да је био запажен и ван школе.
Ученик и студент у Београду
Даље школовање наставио је у Првој београдској гимназији
(1871- 1873), где је учио још две године. Описујући школовање
у овој школи Лука Лазаревић29 је писао да су већину ђака Прве
Споменица шабачке гимназије 1837-1937, Шабац, 1938. стр. 67- 72
Исто, 298-299
27
Исто, 185-189.
28
Споменица шабачке гимназије 1837-1937, Шабац, 1938, 187-188.
29
Лука Лазаревић: Мали поменик, Београд 1933, 177.
25
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београдске гимназије тада чинили ђаци родом из унутрашњости Србије. То је нарочито био случај у вишим разредима, од петог па на даље, јер су многи пристизали из полугимназија да у
Београду уче више разреде. Сви ти ђаци у погледу исхране и становања и начина живота били су препуштени сами себи. Министарство је истина давало благодејање многим сиромашним
ђацима, али није се чинило ништа друго, и они су се и даље хранили по ашчиницама и кафанама а становали по страћарама у
намештеним собама са по два три кревета у њима. Благодејање
се више није добијало лако, а и кад се добије било је недовољно, па је све већи број сиромашних ђака остајао без помоћи и
злопатио се. Давање кондиција и послуживање често није могло
да обезбеди школовање, па ни приређивање разних ђачких села,
тако омиљених у Београду осамдесетих година, није битније
променило услове њиховог школовања. Неуредан живот и недовољна исхрана шкодили су здрављу ђака, а у атмосфери кафана
и ашчиница многи ђаци су и морално пропадали.30
Ђаци овог доба, поносни и захвални умели су да цене помоћ
коју им држава пружа у виду благодејања, књига и слично. Било
је случајева да се ђак сам одрекне благодејања, ако му оно у току
школовања постане непотребно, или са жељом да га може користити други сиромашнији ђак. Један ђак из овог доба, по имену
Иван Павловић, сиромашно сељачко дете са Космаја, након што
је завршио школовање у гимназији и студије медицине о државном трошку и постао лекар, уштедео је приличну суму новца и
вратио држави српској колико је утрошила на његово школовање. Ово је можда једини случај да је неко из личних побуда вратио држави помоћ коју му је она пружила у виду благодејања.31
Познато је да је Лука Лазаревић ту фазу школовања завршио
школске 1872/73. године са још 49 ученика. Међу њима је било
више познатих личности попут: Владимира Зебића, Владимира
Јовановића, Ивана Павловића, Јосифа Вујичића, Косте Шпартаља, Милана Радовановића, Момчила Иванића, Николе Протића, Ристе Стојановића и Саве Антоновића. Са њим су те годиМилорад Радојчић: Лука Лазаревић (1857-1936), годишњак Свилеува, 2004,
бр. 2, стр. 152-175.
31
Лука Лазаревић: Мали поменик, Београд 1933, 166-167
30
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не ту гимназију завршили познати
Ваљевци: Јован Божовић, касније
истакнути адвокат; Ранко Петровић
из ваљевских Брезовица, потоњи
гимназијски професор и директор,
Владимир Влајко Тадић, касније дипломирани правник, чувени економ
и индустријалац, народни посланик
и један од председника ваљевске општине.32
Дипломирао је на Историјско-филолошком одсеку Филозофског
факултета Велике школе у Београду
Лука И. Лазаревић
1878. године. Професорски испит
положио је 1885. године. Касније је
неко време провео на стручном усавршавању у Бечу, где се бавио
питањима уређења, организације и рада средњих школа, како би
та сазнања могао применити и у нашој средини33.
Наводно, још као студент био је добар друг Светозара Марковића, творца социјалистичког покрета, као и да му је као политички истомишљеник несебично помагао у раду34. Остало је
записано да је као студент добровољно учествовао у Српско-турском рату 1877-1878. године.
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА
По завршеним студијама посветио се просветно-педагошком
раду у средњим школама, углавном радећи у гимназијама и учитељским школама, где су и били неопходни најсвестранији и
најквалитетнији кадрови.
Свој професионални радни век започео је 1880. године као
предавач у Гимназији у Пожаревцу. Међутим, већ следеће школСпоменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду (1839-1939),
Београд 1939, 453- 454.
33
Митар Ђуровић: Космолошко трагање за новом школом, Београд, 1999, стр.
262.
34
Лист Време, Београд, 21. јула 1936, стр. 12.
32

20

Лука Лазаревић (1857–1936) – Истакнути просветни, културни и јавни радник

ске године премештен је у Гимназију у Великом Градишту, где је
радио школске 1881-1882. године. Наредне две године поново је
радно ангажован у пожаревачкој гимназији (1882-1884).
Као млад а добар професор, вредан и одговоран радник, а уз
то и добар организатор 1884. године постао је директор Ниже
гимназије у Великом Градишту (1884-1886). Извештај о раду те
гимназије објавио је у Просветном гласнику бр. XIV за 1886. годину. Из тог периода остало је записано да је успешно предавао
више предмета а посебно да је био одличан професор српског и
француског језика.
Одличан као наставник, он је у свој школски рад уносио нове
методе рада и реформске захтеве, своју доброту и племениту
широкогрудост. Ретко ко је имао толико праве очинске љубави
за дете и ученика као он. Оно што је као наставник био за ученике, то је био и као директор за наставнике.35
Директор Ниже гимназије у Ваљеву
За директора Ниже гимназије у Ваљеву постављен је указом
од 24. јула 1887. године и истовремено је предавао француски језик36 и моралне науке. На дужности директора у овој познатој
школи заменио је професора Миленка Обрадовића који је уместо њега отишао за директора велико-градиштанске гимназије.
Иначе, тада је у ваљевској гимназији радила читава плејада одличних просветних радника: Драгутин Јанковић, Петар Глогић,
Петар Лифка, Љубомир Ристић, Љубомир Павловић, Гаврило
Јовановић и Филип Поповић.37
Знајући да је у Ваљеву већ дуже време присутна иницијатива
и потреба за отварањем потпуне осморазредне гимназије, Лука
Лазаревић се одмах по доласку у ову средину интензивно ангажовао да се та жеља оствари. У тим својим настојањима имао је
несебичну помоћ и подршку, не само општинских власти, које су
К(аралић), П(редраг): Лука Лазаревић, у часопису Живот и рад, Београд,
септембар 1936, књ 24, стр. 156
36
Здравко Ранковић: Ваљевске гимназије 1869-2004, Ваљево, 2004, 87.
37
Добривоје Недељковић и Милан Трипковић: Сто година Ваљевске гимназије, Ваљево, 1970, стр. 45.
35
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Данашња зграда Ваљевске гимназије

одмах понудиле да се из дотадашње заједничке школске зграде
исели основна школа и комплетан простор и инвентар уступе
гимназији, већ и ђачких родитеља. Зато је и разумљиво што је то
његово ангажовање свесрдно подржао и локални лист Ваљевске
новине, пригодним текстом објављеним у броју од 15. септембра
1887. године. Због тога али и свог целокупног рада и понашања Лука Лазаревић је био лепо примљен у Ваљеву и уживао је
неподељене симпатије не само ђака и њихових родитеља већ и
свих других који су га познавали или са њим сарађивали. Његов
извештај, као директора ваљевске ниже гимназије објављен је у
Просветну гласнику број XIX за 1887. годину.
Јула 1890. године ваљевска Гимназија била је домаћин групе
наставника и ученика Друге београдске гимназије, која се у Ваљеву задржала краће време на повратку са екскурзије по Босни.
О свом боравку у Ваљеву и дочеку који им је приређен београдски професори су касније са одушевљењем писали у Просветном
гласнику.38 Из тог писања произилази да су београдске екскурзисте у Ваљеву дочекали директор Лука Лазаревић и професори
Милан Зарић и Љубомир Павловић. Ученици су били смештени
у гимназијској згради а професори у Народној гостионици. Успостављена је врло присна и срдачна атмосфера између гостију
38

Просветни гласник Београд, 1891, VII и VIII, 394-395.
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и домаћина. Ту је дошао и познати књижевник Љубомир Љуба
Ненадовић што је за госте из Београда представљало веома пријатан доживљај. У разговору са њим и шетњи по парку Пећина
провели су читав дан. Популарни чика Љуба се интересовао за
све што су београдски екскурзисти на том путу по Босни видели. Умео је да се дружи, разговара и шали са ђацима. Имао је и
он штошта њима да исприча са својих многобројних путовања.
Увече је приређена заједничка вечера у згради Гимназије. Родитељи ваљевских ученика учествовали су у припремању весеља. Београђани су били одушевљени. А сутрадан ваљевски ђаци
и професори са чика Љубом срдачно су испратили своје београдске госте, који су им захвалили на пријатељском дочеку.39
На положају директора Ваљевске гимназије Лука Лазаревић
остао је до марта 1891. године, када је добио посао професора у
Првој београдској гимназији40. Уместо њега за директора ваљевске гимназије дошао је Љубомир П. Ћирић, који ће на том месту
остати до средине 1893. године41, када је за директора постављен
Стеван Фотић. Према најновијим сазнањима већина тих промена извршена је из политичких разлога.
После годину дана рада у главном граду Србије професор
Лука Лазаревић се по молби 1. маја 1892. године поново вратио у
град на Колубари, да овдашњим гимназијалцима предаје српски
језик. У то време у Ваљевској гимназији нови професори били су
Богдан Јанковић, Лазар Крџалић и Пантелија Панта Сарић, све
угледни просветни радници. Како ни овде није било као кад је
први пут службовао то се овог пута у Ваљеву није дуго задржавао већ је наводно по потреби службе премештен у Врање, одакле
се убрзо вратио у Београд за професора и управитеља Учитељске
школе.42 Има индиција да је он само био распоређен у Врање а да
тамо није ни службовао.
Д. Недељковић и М. Трипковић: Сто година ваљевске гимназије, Ваљево,
1970, 40. и 41.
40
Споменица о стогошњици Прве мушке гимназије у Београду, 1839-1939, Београд, 1939, стр. 460.
41
Здравко Ранковић: „Напред“, Ваљево, 04. 02.2000. године.
42
Здравко Ранковић: Ваљевске гимназије 1869-2004, Ваљево, 2004, 87.
39
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Професор и управитељ Учитељске школе у Београду
За професора српског језика и управитеља Учитељске школе
у Београду постављен је 18. августа 1893. године и на дужности
управитеља остао до 10. априла 1894. године. Радни однос у овој
школи престао му је 4. септембра те исте године. Дакле, у Учитељској школи у Београду укупно је радио годину и 16 дана, а
од тога управитељ школе био је седам месеци и 22 дана.43 Као
професор у овој школи предавао је матерњи – српски језик. Те
године школу је похађало 195 редовних и 15 ванредних ученика.
Иначе, Законом о оснивању и уређењу Учитељске школе, донетим октобра 1870. године, регулисано је оснивање прве учитељске школе у Србији, која је свечано отворена 27. јануара 1871.
године у Крагујевцу, а шест година касније премештена у Београд да би била под надзором министра и министарства. Тридесетпрвог јула 1896. године Указом објављеним у Српским новинама Учитељска школа је из Београда премештена у Алексинац заједно са наставницима. Иначе, прва генерација Учитељске
школе у Београду уписана је септембра 1877. године.
Већ на почетку рада Учитељске школе школе у Београду дошло је до прекида наставе услед другог ослободилачког рата Србије против Турске.44 Првог децембра 1877. године обустављена
су предавања у свим школама Србије, а наставници и ученици
старији од деветнаест година упућени су у војску. После окончања кратког војног сукоба Учитељска школа је поново почела
да ради 1. марта 1878. године све до 1896. године. Све ове године
рада Учитељске школе биле су праћене нередима.
Учитељска школа била је под врховним надзором министра
просвете и црквених дела, ипак најнепосреднију управу над
њом вршио је њен управитељ. Управитеља, професоре и заступнике (супленте) учитељских школа постављао је књаз, на предлог министра просвете и црквених дела. У то време школовање
у учитељској школи трајало је три године, па је према томе цела
школа била подељена на три разреда. Школа је имала Збор шкоЈован Миодраговић: Учитељска школа у Београду за првих двадесет и пет
година својега живота, Београд, 1896, 109.
44
Исто.
43
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ле који су чинили управитељ и сви професори и супленти. Нешто касније школовање је са три продужено на четири године.
Уведен је и пријемни испит.45
Мало је писаних података о његовом раду на тој дужности.
Остало је забележено казивање његовог пријатеља Аце Станојевића, потоњег инспектора Министарства просвете и црквених
послова, који је у то време радио као професор Учитељске школе
у Београду и који каже да је у време Лукине управе имао прилику не једанпут видети с каквом умешношћу и љубави према
младим људима он стишава њихову бујност, уноси ред и ствара
добро васпитане младиће.46
Иначе, опште је познато да су за управитеље учитељских
школа у Србији углавном бирани најуспешнији међу најбољим
просветним радницима. Поред тога што се водило рачуна да то
буду одлични педагози редовно се настојало да они буду и добри
друштвени радници и слично. Као такви управитељи учитељских школа били су изузетно цењене и поштоване личности, па
су им повераване и многе друге одговорне дужности у Главном
просветном савету, телима за реформу образовања, испитним
комисијама, у припреми и уређивању стручних листова и часописа, објављивању књига итд. Полазећи од тога без имало претеривања може се констатовати да је огромна већина њих давала
значајан допринос не само ширењу, већ и развоју и унапређењу
система образовања у Србији. Из тог периода објављен је у Просветном гласнику његов свеобухватан извештај о стању и раду
школа у вароши Јагодини и срезовима беличком и левачком.
Без обзира на то и чињенице да је међу првима у наше средње
школе уносио нове педагошке методе и наставне садржаје, а по
начину и резултатима рада био је истински предводник новог
таласа просветних радника у Србија, било је изненађење да је
Лука Лазаревић пензионисан септембра 1894. године. Нема писаних података о мотивима тог неочекиваног и срамног чина
али се основано претпоставља да је то урађено из политичких
Век учитељске школе и деценија Педагошке академије у Београду, Београд
1983, стр. 31
46
Гласник Југословенског професорског друштва, Београд, септембар 1936, св.
1, стр. 76.
45
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Прва београдска гимназија

побуда. Како другачије разумети да је у пензију послат такав
стручњак и човек са само петнаестак година стажа, и то у најбољим годинама, када је објективно могао да највише пружи својим васпитаницима.
Директор Прве београдске гимназије
Пошто се убрзо схватило да је то била крупна грешка већ 1896.
године нове просветне власти поново га активирају и постављају за професора једне од наших најелитнијих школа – Прве
београдске гимназије. По новом Закону о средњем образовању,
из 1898. године у Првој београдској гимназији били су укинути
дотадашњи годишњи испити, уведено је прелажење у старији
разред на основу годишњих оцена, а после четвртог разреда полагао се нижи течајни испит. Вредна помена је и чињеница да је
ова гимназија годину дана раније постала вежбаоница студената Филозофског факултета који су се спремали за наставнички
позив.47
На основу Краљевског указа, од 6. децембра 1898. године,
Прва београдска гимназија је добила назив: Гимназија Краља
Александра I (наравно тај назив се односио на краља Александра I Обреновића). Овај назив је носила до династичке промене
1903. године. Од школске 1903/4 године назива се Прва београдска гимназија или Прва гимназија у Београду.
Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду 1839-1939,
Београд, 1939. 425
47

26

Лука Лазаревић (1857–1936) – Истакнути просветни, културни и јавни радник

Према нашим сазнањима од 1899. године Лука Лазаревић је
био управник Завода за образовање и васпитање глувонеме деце
и директор Школе за глувонему децу у Београду.48 Указом Његовог Величанства Краља од 1. августа 1900. године, а на предлог
Павла Маринковића, министра просвете и црквених послова
постављен је за референта за основну наставу у Министарству
просвете и црквених послова, са платом од 5 000 динара годишње.49 У време док је он радио у том министарству министар
просвете и црквених послова био је Андра Ђорђевић.
Пошто је на свим претходним радним местима остваривао
натпросечне резултате, а претходни директор Михаило Марковић је пензионисан 26. априла 1901. године, поново је постављен
за директора Прве београдске гимназије50 и то као директор I
класе са 21 годином стажа. У то време у овој школи радило је
близу сто наставника. Међу њима била је читава плејада изванредних просветних, културних и научних радника међу којима
су били: Васа Димић, Ранко Петровић51, Сава Антоновић, Љубомир Давидовић, Петар Типа, Андра Гавриловић, Павле Поповић, Јован Томић, Богдан Јанковић, Јаша Продановић, Михаило
Ђорђевић, Илија Ђукановић52, др Светолик Стевановић, Милорад Павловић, др Стеван Окановић, Риста Одавић, Стеван Мокрањац, Ђорђе Крстић, Петар Убавкић, др Манојло Смиљанић,
Тодор Радивојевић, Милан Грол и многи други.53 Као директор
председавао је и јединственом одбору испита зрелости. Такође
био је и у Комисији за полагање професорских испита, а само
Милорад Радојчић: Лука Лазаревић – предводник новог таласа просветних
радника, “Напред”, Ваљево, бр.4242, 03.новембра 1995, стр.8.
49
Просветни гласник, Београд, бр. 9, од септембра 1900. стр. 259.
50
Здравко Ранковић: Лазаревић, Лука, у Биографском лексикону ваљевског
краја, Ваљево, 2001, књ. 2. св. 9, стр. 274 и 275.
51
Ранко Петровић (Брезовице код Ваљева, 1854 – Београд, 1910) био је народни посланик и управитељ Нишке учитељске школе, а од 1906. и директор III
београдске гимназије.
52
Илија Ђукановић (Ваљево, 1871 – Београд, 1945) био је професор у више
гимназија, надзорник основних школа у Београду, лични секретар краља
Петра I Карађорђевића, управник краљевог двора, директор београдске Реалке, државни саветник и плодан писац.
53
Извештај Гимназије Краља Александра I за школску 1901-1902. годину, Београд, 1902, 47-50
48
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Скопље

те школске године осам дотадашњих суплената и предавача полагало је професорски испит у тој гимназији. На тим испитима
испитивао је кандидате из српске граматике, историје српске
књижевности и српске историје.
Директор гимназије и учитељске школе у Скопљу
Одличан као наставник он је у свакодневни школски рад уносио целог себе, своју доброту и племениту широкогрудост. Као
просветни стручњак заорао је дубоку бразду на пољу просвете
састављену од дугачког низа подстицаја и прегнућа. Као такав
7. новембра 1902. године изабран је за министра просвете и црквених дела Краљевине Србије.54 Убрзо по избору на ту дужност
засукао је рукаве и прионуо на посао решен да учини корените
промене у многим сегментима просветног система.
На захтев да се и у просвету уносе неке недоличне методе једног од својих претходника одбио је да то учини и после кратког
времена захвалио се за свој тадашњи положај. Тако је 30. априла
1903. године престао бити министар просвете и црквених дела.
Убрзо потом је други пут пензионисан. Након тога још више дошла је до изражаја његова љубав према школи јер силази у редове својих колега и гоњен родољубљем одлази у Скопље, тада још
турско и озлоглашено, да буде наставник српске гимназије.55
54
55

Министри просвете Србије 1811-1918. године, Београд, 1994, 122.
Станојевић А: Лука Лазаревић у Гласнику Југословенског професорског дру-
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Школске 1905/06. године у скопској гимназији дошло је до
ђачких нереда, па су меродавни схватили да је неопходно на то
место поставити искусног просветног радника са великим ауторитетом. После дугог размишљања избор је пао на Луку Лазаревића. Њему је понуђено да преузме ту деликатну улогу, што
је он прихватио од наредне школске године. За многе је то било
велико изненађење али без сумње ту су пресудиле не само његова велика љубав према средњој школи већ и јако изражено родољубље. Јер како другачије протумачити чињеницу да он након
више година службовања у главном граду Србије, добровољног
одласка са положаја министра и обезбеђене пензије прихвата да
иде у Скопље, које још није било ослобођено и по много чему
проблематично и да тамо ради као наставник српске гимназије.
Ова скопска школа у то време имала је четири разреда ниже
гимназије са 165 ученика и три разреда учитељске школе са 34
ученика на крају школске године. Зато се у многим писаним
изворима помиње податак да је он био директор Српске гимназије и Учитељске школе у Скопљу. Од укупног броја ученика гимназије током прве године његовог рада у старије разреде прешло је 115 ученика или 69,69%, а од ученика учитељске
школе сви. Занимљиво је забележити податак да је 57 ученика
гимназије плаћало трошкове издржавања у школском интернату. Са њима је радио 21 наставник, од чега су њих тројица била
хонорарно ангажована. Учитељски испит у Мушкој учитељској
школи те године положило је само десет ученика. Истовремено Професорски савет веома детаљно сачинио је нови наставни
план и програм за учитељске школе, који је одобрен за употребу
од школске 1907/08. године.
Општа је оцена да су у школској 1906/07. години у тој школи
остварени веома добри резултати. Поред рада на завођењу реда
у школи Лука Лазаревић се несебично ангажовао на побољшању
услова рада, кроз опремање кабинета, јачање националне свести и
културе, побољшање квалитета наставе и слично. Посебно је доста радио и на унапређењу васпитно-образовног процеса у школи итд. Поводом многих ласкавих оцена које су се тих дана могле
штва, Београд 1936 , књ, 17, св. 1.
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чути, директор Лука Лазаревић у Извештају Скопске мушке гимназије за школску 1906/07. годину, поред осталог, је записао:
„Не припада признање само јаком надзору што је ред међу ученицима био добар, што је владање њихово било примерено и понашање за похвалу, него ваља истаћи да су сва деца одиста добра и
послушна. Има додуше и међу њима оних који су аљкави и немарни; али је број таквих мален према броју оне добре деце. Само се
с оваквом децом могао постићи онакав успех у настави, којим се
може бити потпуно задовољно. Моје је уверење да ће од ове деце
изаћи поштени људи, вредни радници и ватрени Срби“56.
Ове речи најбоље показују његову скромност и честитост, па
и због тога заслужује посебно признање. Мада је био задовољан
оним што је остварио, наставничким и ученичким колективом,
Лука Лазаревић није био задовољан општим и политичким стањем у том делу земље па је одлучио да се 30. новембра 1907. године
повуче са директорског положаја у Скопљу и да се врати у Србију.
Директор Ниже гимназије у Свилајнцу
Почеци просветитељског рада у Свилајнцу везани су за прве
деценије 19. века. Значајан датум је и отварање Читаонице омладине ресавске 1868. године. Ту је никла идеја да се отвори ГимнаСпоменица четрдесетогодишњице Државне мушке гимназије у Скопљу
1894- 1934, Скопље, 1934, стр. 120 и 121.
56
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зија у Свилајнцу. После много рада и труда, Свилајчани су 1877.
године добили Гимназију, чијем је отварању присуствовао и кнез
Милан Обреновић. Од 1990. она се водила као истурено одељење
Гимназије у Ћуприји а потом је уследило и њено затварање.
После једанаест година паузе поново је покренута активност
за отварање Ниже гимназије у Свилајнцу57, која је требала да
има приватни карактер. Након низа предузетих акција и радњи
Министарство просвете 11. јуна 1909. године одобрило је отварање те гимназије. Нешто касније расписан је и конкурс за избор првих наставника. За директора поново отворене гимназије
у Свилајнцу постављен је Лука Лазаревић, који је већ 10. августа
1909. године писмено известио министра просвете да је стигао у
Свилајнац и примо дужност директора, да је школска зграда поправљена и доведена у ред, да је све спремљено и сви ће послови
бити свршени како би предавања могла почети 17. ов. м.58
И заиста предавања у Нижој приватној гимназији у Свилајнцу почела су 17. августа 1909. године у прва два разреда. Још пре
почетка школске године у први разред уписано је 37 ученика и
16 ученица а у други 16 ученика и две ученице. Поред организације живота и рада у школи Лука Лазаревић је држао и наставу
из српског језика. Истовремено, предузимао је многе мере да се
побољшају услови живота и рада у школи кроз набавку новог
инвентара, обнављање рада Фонда сиромашних ученика, отклањање последица велике поплаве од 31. маја 1910. године, формирање и опремање школских предметних збирки, обогаћивање
наставничке и ђачке књижнице која је обновљена у априлу 1910.
године. Поред тога овде је радио и на оснивању ђачке штедионице, интензивирању сарадње са ђачким родитељима, прослави
стогодишњице смрти Доситеја Обрадовића, организовању и држању предавања за грађанство, оснивању Ђачке литерарне дружине Зора, образовању стрељачке ђачке дружине, гимнастичког
друштва, проширењу културне и јавне делатности школе. АнСада она ради као саставни део Средње школе у том граду. Како је њена
зграда стара и вредна проглашена је за споменик културе под заштитом
државе. Прошле године у целости је реконструисана средствима Европске
уније и фондације Новака Ђоковића.
58
Никодије Трујић: Сто година Гимназије „Лаза Стојановић“ у Свилајнцу
(1877-1977), Свилајнац, 1977, стр. 66.
57
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гажовао се и на отварању виших разреда па је школске 1911/12.
године У Свилајнцу отворен и четврти разред ове гимназије.
Његовим заузимањем, у својству председника Културне лиге,
а у споразуму с Управом Женске подружине из Свилајнца у
Женској радничкој школи уведена је настава из српског језика,
рачуна, хигијене, историје са земљописом и домаћинства. Било
је и планова за отварање школа за домаћице, школа за описмењавање жена и продужене школе за девојке које су свршиле само
четири разреда основне школе. Ипак, после низа изванредних
резултата дужност директора свилајначке гимназије 9. августа
1912. године препустио је Живојину Јанићијевићу, који је предавао јестаственицу и географију.
Директор Прве крагујевачке гимназије
У већини публикованих биографија Луке Лазаревића пише да
је од 1913. до 1919. године био директор Прве (мушке) гимназије
у Крагујевцу. За директора те најстарије гимназије у земљи постављен је октобра 1912. године. Према нашим сазнањима он је
то радио само школских 1912/13. и 1913/14. године пошто током
окупације у Првом светском рату ова гимназија није радила. На
то указују и још бар две чињенице. У првом случају бивши ученик, а потом професор и директор Крагујевачке гимназије Ми32

Лука Лазаревић (1857–1936) – Истакнути просветни, културни и јавни радник

лоје Павловић59 написао је: Директора Вуловића ускоро је сменио
један стари школски радник и бивши министар Лука Лазаревић,
радан и искусан човек, ванредан инструктор младих наставника, Али, на жалост нисмо се дуго користили његовим паметним
упуствима и разлагањима. Рат је прекинуо рад и све, наставнике
и ученике, расејао на разне стране. Дуго смо морали да мислимо
на све друго само не на школу.60 По овоме може се закључити да
је Лука Лазаревић и овде оставио дубоку и лепу бразду на плану
просвете. Утолико пре што је тамошња гимназија била школа са
дугом и богатом традицијом и имала је преко хиљаду ученика.
Поводом обележавања сто година рада те угледне васпитно-образовне установе Лука Лазаревић послао је телеграм следеће
садржине: Стогодишњицу Крагујевачке гимназије радосно поздрављају сви просвећени Срби. Вечан помен умрлим наставницима и ученицима. Свима хвала данашњим наставницима и најлепши успех ученицима. Иначе, у периоду од 1833. до тада, ђаци и
професори Прве крагујевачке гимназије биле су многе знамените
личности, које су писале нашу историју. Међу њима су Радомир
Путник, Ђура Јакшић, Радоје Домановић, Светозар Марковић,
Живојин Мишић и многи други.
Та друга чињеница односи се на сазнање да је он изгледа за
време Првог светског рата као старији човек боравио у Београду.
Пошто је наш главни град од 25. септембра / 8. октобра 1915. до
19. октобра односно 1. новембра 1918. године био под окупацијом он је помно бележио сваки значајнији догађај и тако је настала његова књига Белешке из окупираног Београда (1915-1918), где
поред осталог пише: Ми Срби, немамо се рашта стидети првог
датума, а с пуно поноса помињаћемо други. Наши рачуни с непријатељем нису рашчићени. Оставићемо у аманет деци својој
да се обрачунају с онима који су нас живе јели. Два пута годишње
прикупљао је цене најважнијих животних намирница и објавио
их на крају те занимљиве књиге.
Који је 1941. године као управитељ Учитељске школе у Крагујевцу ухапшен
са својим ђацима и 22. октобра 1941. године изведен на стрељање у крагујевачким Шумарицама. Мада су му понудили да буде ослобођен стрељања он
је то енергично одбио и са својим васпитаницима отишао је у смрт. Посмртно је проглашен за народног хероја.
60
Споменица Мушке гимназије у Крагујевцу 1833-1933, Крагујевац, 1934, .303.
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Трећи пут је Лука Лазаревић, али сада по својој молби, пензионисан 2. маја 1919. године, као директор крагујевачке гимназије.61
Већ следеће године поново се враћа у школу али овог пута као директор IV мушке гимназије у Београду, где улаже огромне напоре.
Директор Четврте гимназије у Београду
Четврта београдска гимназија основана је 8. септембра 1910. године под називом Српска краљевска четврта гимназија.62 Била је
непотпуна и прве школске године имала је само четири нижа разреда. Од школске 1912/13. године прерасла је у потпуну осморазредну гимназију. Између два светска рата радила је под називом
Четврта мушка гимназија, односно Четврта мушка реална гимназија у Београду. Била је у надлежности Министарства просвете.
Лука Лазаревић је постављен за директора Четврте мушке
гимназије у Београду 26. јануара 1920. године.63 У тешким даГласник Југословенског професорског друштва, Београд, септембар 1936,
стр.76.
62
Монографија школе (недовршена), оригинал у Библиотеци Педагошког
музеја у Београду.
63
Архив Југославије Београд, АЈ 66-674-1129
61
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Милош Црњански и Сима Пандуровић

нима после Првог светског рата није могао бити начињен бољи
избор. Лука Лазаревић био је једна од најугледнијих личности у
некадашњој Краљевини Србији, изузетно искусан педагог, али и
књижевник и политичар. Пре Првог светског рата Лазаревић је
био директор гимназија у више српских градова (у Великом Градишту, Пожаревцу, Ваљеву, Београду, Свилајнцу и Крагујевцу),
па и Скопљу. Био је писац историјских романа и приповедака, а
управо док је био директор Четврте мушке гимназије објавио је
Белешке из окупираног Београда, драгоцено сведочанство о животу у престоници под аустроугарском окупацијом (1915-1918),
о страдању и жртви, али и о јунаштву и части малих, обичних
људи. Са таквим угледом, који је само био увећан држањем под
аустроугарском окупацијом, када је многе Београђане спасао затвора или интернације, Лазаревић је прионуо на посао стабилизовања Четврте мушке гимназије. Урадивши то са успехом,
пензионисан је 20. марта 1924. године.
За то време је, као сарадник „Политике“, Црњански путовао у
Мађарску. Милош Црњански је, по повратку у Београд, доспео у
угледну гимназију, па се само тако наставио низ младих суплената
и професора који су своје каријере отпочели у овој школи, а доцније
постајали угледни књижевници, сликари, композитори, научници,
дипломате, политичари, црквени великодостојници. Пре Црњанског, у Четвртој мушкој гимназији у Београду предавали су књи35
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жевници Сима Пандуровић, Никола Антула, Стеван Јаковљевић,
затим сликари Марко Мурат, Љуба Ивановић, вајар Ђорђе Јовановић, композитор Милоје Милојевић, математичар и политичар
Сима Марковић, свештеник, доцнији митрополит, Јосиф Цвијовић. А колеге Црњанског, који су са њим заједно радили у овој гимназији, били су књижевници Никола Трајковић, Синиша Кордић,
Душан Матић, Момчило Настасијевић, историчар Васа Чубриловић, књижевни историчар Радослав Меденица, теолог и историчар
религије Ђоко Слијепчевић, сликар Коста Хакман.64
Но, одмах по доласку у ову гимназију, Црњански се суочио са
непријатном ситуацијом да су сви часови већ били распоређени и додељени другим професорима. Директор Четврте мушке
гимназије, Лука Лазаревић, известио је Министарство просвете:
Данас ми се пријавио назначени наставник за ову школу г. Милош Црњански, и кад сам му саопштио распоред предмета на
наставнике, изјавио је да би он могао предавати само литературу, немачки језик и историју. Сви су ови предмети заузети и у рукама су наставника који с успехом раде годинама. Према томе,
за г. Црњанског нема часова у овој школи.
Изгледа да је са Двора извршен притисак на директора Лазаревића, па је Црњански, противно закону, иако није имао часове, остао у гимназији са свим принадлежностима, тј. са пуном
платом. За друго полугодиште извршена је прерасподела часова,
и Црњански је добио да предаје историју, са фондом од дванаест
часова недељно. Већ у пролеће 1923. године Црњански је од министра просвете затражио пет дана одсуства због породичних послова, и то је био само почетак његових сталних настојања да што
више времена проведе изван наставе. Увидом у документа може
се утврдити да је од свих професора IV мушке гимназије између два светска рата Црњански највише одсуствовао! И ово одсуство – представљено да је узето тобоже због породичних послова – провео је уствари у Дубровнику, одакле је затражио да му се
одсуство продужи. Са тим се није сложио директор Лазаревић,
који је оштро протестовао код Министарства просвете: Г. Милошу
Црњанском, супленту, у току последња два месеца, давано је одсуБојан Ђорђевић, Координате: Српска краљевска четврта гимназија 1910/11
– Гимназија Свети Сава 2010/11, Гимназија „Свети Сава“, Београд, 2011.
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ство двапут. Први пут је ишао у Пешту, други пут у Дубровник.
Ти одласци његови не стоје ни у каквој вези са школом ни с науком.
Ако се г. Црњанском поверавају некакве политичке мисије, или
послови неке друге врсте, нек остави место које је заузео у школи. Одсуства овакве врсте ремете рад у школи, штете настави.
Против таквих одсуства жалим се Министарству и молим да се
та пракса прекине. Директор је дужан замењивати наставнике
болесне, и оне који су другим крупним сметњама спречени да дођу у
школу, али није дужан замењивати оне који траже приватну зараду ван школе, а на рачун школе. Г. Црњанском је одобрено одсуство
истекло 21. ов. м. Јуче, 25. ов. м., он ми се јавља телефоном, да је
тог дана допутовао, да му је одсуство продужено (ја о томе нисам
извештен) и да ће данас доћи у школу. А данас га нема на часовима. Црњански је тек накнадно молбу за продужење одсуства, које
му је министар просвете очигледно усмено одобрио, поднео директору, па Лука Лазаревић – стари и педантни чиновник, бивши
министар – ту молбу пропраћа Министарству просвете са горком
и заједљивом примедбом: Како је г. Црњански већ употребио ово
одсуство, по усменом одобрењу познатог фактора (мисли на самог
министра просвете; прим. М. Р.), немам шта да предложим, осим
да се ово питање сматра као свршено.65 Министар је одобрио одсуство, али је Црњански опоменут да се више никада не обраћа
директно Министарству просвете, већ преко директора.
Коначно је Лука Лазаревић пензионисан фебруара 1924. годи66
не , али овог пута са пуним радним стажом.
ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКА АКТИВНОСТ
Још за време свог боравка и рада у Ваљеву Лука Лазаревић
се активно укључио у друштвени живот града на Колубари. Поред свакодневног рада у школи и странци, учествовао је и у раду
више културних, социјалних, хуманитарних и спортских организација. Нарочито је био активан на социјалном плану јер су
последице Српско-турског (1876-1878) и Српско-бугарског рата
(1885-1886) биле веома тешке а манифестовале су се кроз опште
сиромаштво нашег народа. То се посебно негативно одражавало
на живот и редовно школовање деце и омладине. Свестан нега65
66

АЈ 66-676-1129 (28. 4. 1923).
Лексикон писаца Југославије, Нови Сад, 1987, трећа књига, стр. 609.
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тивних последица таквог односа према младом нараштају Лука
Лазаревић предузимао је више акција и конкретних мера да се
то стање ако не трајно превазиђе оно бар ублажи.
Тако је на његову иницијативу, 1888. године покренута велика
хуманитарна акција за прикупљање помоћи за сиромашне ученике.67 Све је почело од Светосавске прославе, организоване те
године, у познатој гостионици Симе Бојовића у Ваљеву, где је
приређена забава са игранком са које је сав приход ишао у корист сиромашних ученика. Поздрављајући присутне родитеље
и друге грађане директор Лука Лазаревић је, поред осталог, рекао: У овдашњој гимназији има више од половине ученика из сиромашнијих кућа. Има их тако убогих да немају нигде ништа, да
су остављени себи сами, да сада као деца морају да се брину и за
храну, и за одело и за обућу и за све остале потребе68.
Био је то не само његов позив већ и узнемиравајући вапај водећег човека најугледније школске установе свима у граду који могу
да помогну. Колико је он био неопходан и делотворан показује чињеница да су још то вече прикупљена значајна финансијска средства. Убрзо, потом, уследила је иницијатива за образовање Фонда
за потпомагање сиромашних ученика при ваљевској Гимназији,
коју су подржали сви запослени у њој али и многи други.
Пошто је његова иницијатива и материјално подржана то је
убрзо основан Фонд за сиромашне ученике ваљевске Гимназије
који је наишао на добар пријем код грађана. Имовином новоформираног фонда руководио је Управни одбор састављен од наставника овдашње гимназије и појединих виђенијих грађана Ваљева.
Одмах по оснивању Фонда издвојено је 120 до 150 динара на име
помоћи сиромашним ученицима, која им је обично додељивана
уочи божићних и других значајнијих верских празника.
Посебно је значајно нагласити да је Фонд наишао на добар
пријем код боље стојећих грађана па су временом средства Фонда вишеструко увећана. Након само десет година постојања његов капитал је био преко 4. 000 динара69. Нешто касније основан
Мирослав Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19. века (1870-1903), Ваљево, 1997, 127.
68
Ваљевске новине, Ваљево, 24. јануар 1888, стр. 7.
69
Добривоје Недељковић и Милан Трипковић: Сто година Ваљевске гимназије, Ваљево, 1970, стр. 40.
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је Фонд за помагање сиромаших ученика не само у Ваљеву већ и
у више других места у Србији.
Од марта 1891. године био је професор Прве београдске гимназије70. Долазак за професора у елитну београдску школу где
је некада био ученик, доживео је као изузетно признање. Међутим, ту су га сачекала нека нова искушења. Из периода његовог
рада у тој гимназији остало је забележено да је повремено организовао стручне излете и екскурзије и своје ученике водио у
ширу околину Београда и северозападну Србију, ради обиласка
културно-историјских и природних знаменитости. Колико је
он био далековид може се закључити из каснијих констатација
појединих историчара школства који су дошли до сазнања да је
модерна настава незамислива без екскурзије.71
Министар просвете и црквених послова
Пореклом из познате и угледне породице, стручно добро поткован, јаког карактера, великих личних и моралних особина Лука Лазаревић био је
као предодређен да се високо уздигне
на друштвеној лествици. Његове интелектуалне могућности, радне и организационе способности свестрано
су га препоручивале за нове одговорне
дужности. Већ на преласку из XIX у XX
век Лука Лазаревић је радио као референт за основну наставу у Министарству просвете и црквених послова и био
Димитрије Цинцар
уредник листа Српске новине, тадашњег
Марковић
службеног гласила Краљевине Србије.
Седмог новембра 1902. године изабран је за министра просвете и црквених послова у 58. српској влади, чији је председник био
генерал Димитрије Цинцар Марковић, а која је владала Србијом
Споменица о стогодишњици Прве мушке гимназије у Београду, 1839-1939,
Београд, 1939, стр. 460.
71
Митар Ђуровић: Космолошко трагање за новом школом, Београд, 1999, стр.
301. и 302.
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до 29. маја 1903. године. Дужност
министра просвете и црквених послова преузео је од Миљка Марковића. Поред њега у тој влади били
су: Милован С Павловић министар
војни; Василије Антонић министар
иностраних послова (до 23.12.1902)
и Сима Лозанић (до 23.03.1903) а
замењивао га је Павле Денић; министар правде Антоније Пантовић;
министар грађевина Павле Денић;
министар финансија Милован Маринковић и министар народне привреде Љуба Новаковић.72
Лука И Лазаревић
Већ 30. априла 1903. године73 Лука
Лазаревић је поднео оставку на ту дужност јер се није слагао са
начином рада владе којој је и сам припадао. Нисмо успели доћи
до писаних докумената о мотивима тог чина, али с тим у вези
треба имати у виду, да је то било политички нестабилно време
у коме су се често мењале владе, па и министри у њима. Такође,
треба знати да је 24. марта 1903. године у 23,15 часова краљ Александар Обреновић укинуо Устав како би могао без пристанка
Народне скупштине Краљевине Србије да промени изборни закон. Истине ради треба рећи да је већ у поноћ Устав био поново
враћен на снагу и уставност успостављена. Али за три-четири
сата колико је он био ван снаге биле су укинуте све функције
Скупштине, Сената, Државног савета и Владе. Изгледа да је и то
утицало да се Лазаревић, који је живео мирно, скромно и честито, определи на овај корак.
Након тога дужност министра просвете и црквених послова предао је Живану Живановићу, такође познатом професору,
писцу и политичару, рођеном у Живковцима код Љига. После
тог повлачења са министарског положаја Лука Лазаревић је по
други пут био пензионисан.
72
73

Све српске владе, Београд,1992, стр.64.
Министри просвете Србије 1811-1918, Београд, 1994, стр.122.
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Нема много писаних трагова о његовом раду на положају министра. Међутим, познато је да је као министар, 23. јануара 1903.
године послао распис свим гимназијама да ретке ствари и предмете покупе и уступе Музеју српске земље. Такође, наложио је 15.
фебруара те исте године свим наставницима природних наука да
прикупљају вредне и занимљиве предмете и друге експонате за
потребе збирки у својим кабинетима. Деветог марта 1903. године
наложио је основним школама да набаве Прегледе за лепо писање
и да их истакну на видно место како би их видела сва деца.
Четири дана касније донео је наредбу у вези са изменама и допунама Закона о уређењу учитељских школа. Њом се прецизира
обавеза ових школа да за ученике својих првих разреда примају
само ученике који су претходно свршили четири разреда гимназије74. Овим чином створени су повољни услови да се у учитељске школе примају само ђаци који већ имају солидно образовање. Тиме је значајно побољшана структура ученика учитељских
школа и створене битне претпоставке да учитељи буду боље
образовани од многих других грађана и представљају лучоноше
свеколиког прогреса у срединама у којима буду живели и радили. Све то скупа имало је за последицу и знатно боље резултате
које су они остваривали у свакодневном раду.
Мада је овде реч о неким конкретним и на први поглед ситним
активностима, евидентно је да је он бринуо о многим детаљима
и упорно покушавао да, и за то кратко време које је провео на
министарској дужности, по нешто побољша у нашој просвети.
Већ са ових неколико наредби, а посебно са другим конкретним
мерама и поступцима он је показао да школу схвата као врло
реалан просветни и политички фактор. На жалост од њега се у
том тренутку тражило да у просвету унесе партизанске методе
једног ранијег свог претходника, чија је жртва био и он сам у 1898.
години, и он се већ после три четири месеца – захвалио за свој
тадањи положај75.

Исто.
Гласник Југословенског професорског друштва, Београд, септембар 1936,
стр. 75.
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Лука Лазаревић и Мајски преврат 1903. године
У појединим биографијама може се прочитати да је Лука Лазаревић учествовао у мајским збивањима 1903. године, па су му
неки и то замерали. Међутим, то није тачно. До заблуде је дошло
јер је у њима учествовао његов имењак и блиски сродник пешадијски мајор Лука А. Лазаревић, такође директан потомак војводе Луке Лазаревића.76 За њега у доступним документима пише
да је у извршењу плана завере показао велику хладнокрвност. На
захтев Енглеске 1906. године је пензионисан.77
Међутим, и Лука И. Лазаревић има неке везе са Мајским превратом 1903. године. Као што се зна до њега је дошло пошто је
страшним убиством последњег владара из династије Обреновића, краља Александра и његове супруге, краљице Драге 29. маја
1903. године од стране завереничке групе српских официра и
враћањем Карађорђевића на српски престо. Добро је познато да
је та завера дуго планирана – скоро две године, да је имала велики број учесника међу којима је било и појединаца из првих
редова државне управе и државне одбране; да је делом подсећала на атмосферу уочи убиства кнеза Михаила Обреновића истог
дана (29. маја) 1868. године у Кошутњаку. Да зло буде веће та завера је на неки начин била нека врста јавне тајне али да се о њој
у Београду углавном ћутало што је на одређени начин мистификује. Томе посебну тежину и упитаност даје сазнање да су неки
краљеви министри и други високи државни функционери стали
Према родословној таблици овај Лука био је син Александра, сина војводе
Луке из другог брака, који је рођен у Хотину 1825. године а умро у Београду
1905. године. Александар је био члан Главне контроле, а у браку са Надом Лазаревић, рођ. Цинцар-Јанковић, кћерком војводе пожаревачке нахије Цинцар-Јанка Поповића имао је сина Луку и кћерке Данојлу и Јелену. Наводно
тај Лука је рођен 1862. године а досегао је до чина пуковника. У браку са
Љубицом Докић, кћерком др Лазара Докића, министра и председника министарског савета имао је сина Александра (1899-1964) такође пуковника и
Надежду – Наду (1904-1981) удату за Милорада Костића, иза којих је остало
бројно потомство. Љубичина браћа су били армијски генерал Ђуро Л. Докић, министар, (Ужице 21. XII 1873 – Београд, 17. VII 1946) и коњички бригадни генерал Иван Л. Докић (Београд, 5. III 1882 – Теслић, 8. VIII 1938).
77
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уз војне заверенике. Евидентне су и неке индиције о умешаности
великих сила, пре свега Аустроугарске и Русије у те догађаје.
Све то, а поготово начин на који су извршене те промене, наишло је на неодобравање дела домаће а поготово стране јавности.
Генералштабни капетан Милан Новаковић који је са одликом
свршио Николајевску генералштабну академију у Петрограду, а
потом упућен у Француску на изучавање језика и стручно усавршавање, по повратку у домовину упућен је у Ниш на службу у
XVI пешадијски пук. Долазак Карађорђевића на престо ојачао је
положај завереника а неки од њих не само да су одликовани за
тај гест већ су и постављени на више положаје.78
Уочавајући даљи развој ситуације и под утицајем неповољног
страног, а пре свега домаћег јавног мњења написао је и упутио
проглас Српском официрском кору у коме тражи да се 68 официра који су учествовали у завери удаље из војске и да им се скину
официрске ознаке. С тим у вези кренуо је у акцију да придобије
што више официра за ту намеру. Сазнавши за ту акцију завереничка врхушка покренула је акцију хапшења Новаковића и његових следбеника углавном из Нишког гарнизона. Шеснаестог септембра 1903. године војни суд за официре донео је пресуду, коју је
Велики суд, са неким изменама, оснажио 26. истог месеца и којом
су двојица потписника прогласа, капетани Милан Новаковић и
Добривоје Лазаревић, као коловође и подстрекачи, осуђени на по
две године заточења, четворица потпоручника на по 13 месеци са
губитком права, а осталих 15 на по четири месеца затвора.79
По изласку из затвора Новаковић 16. септембра 1905. године дође у Београд и преко београдског дневника Правда, упути
нови проглас свима родољубима, пријатељима мојих идеја и онима који ме осудише и не саслушавши ме у коме, осуђујући врло
оштро заверенике и њихове поступке, објави: да поново ступа у
борбу против њих и позова сваког Србина да га у њој помогне. А
само дванаест дана после тога, њему пође за руком да у Београду,
и уз помоћ неколицине угледних личности образује Друштво за
законско решење завереничког питања, са задатком да се легалним средствима бори за његово коначно решење.
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У говору који је том приликом, и у присуству одабраних присталица овог покрета одржао, Новаковић је указао пре свега, на
опасну и жалосну усамљеност Србије, у коју је запала због познатог догађаја, истичући, с друге стране, веома завидан положај до јуче вазалне Бугарске, чији владалац путује и бива сјајно
дочекиван по свима скоро европским државама, стварајући на
тај начин што повољније прилике за своју земљу на случај решења балканског питања, које је увелико на дневном реду. За такву
своју и незаслужену усамљеност, која може да има фаталних последица, Србија је сама крива. Уместо да изађе усусрет Европи и
да се одазове пријатељским саветима свију држава и јавног мишљења цивилизованог света, опраштајући се од оних који су је
са њим завадили, она, напротив, извршиоце онога догађаја благосиља, прославља, декорише и назива спасиоцима: дочекујући због
тога познати и толико, по битне интересе државне штетни
дипломатски штрајк, врло хладне дипломатске односе са свима
велесилама, отворен прекид односа са Енглеском, као и жалосно
одбијање посета владалаца од стране европских дворова. Бојкотована тако и као заражена изолована од целога света, она је
у тај положај дошла само зато што је, куражећи злочин од 29.
маја, уверила Европу да га одобрава.
Истовремено је подсетио да на тај начин подржавају оне који
желе да докажу да је 29. мај 1903. године: 1) народно дело, 2) да
је он револуција и 3) да их је народ преко Народног представништва благословио и ослободио их сваке одговорности. Тражећи да се осуди такво понашање завереника и што пре реши
завереничко питање, истраје на његовом окончању у интересу
земље алудирао је да се то масовно помогне. Истога дана, а на
крају те конференције и после говора бивших министара Светомира Николајевића80 и Луке Лазаревића, изабран је привремени главни одбор Друштва за законско решење завереничког
питања у који су ушли: за председника Гач. Поповић, пуковник
Светомир Николајевић (Радуша, Уб, 1844 – Београд, 1844), професор и ректор Велике школе у Београду, професор и ректор Велике школе, књижевник,
био је председник београдске општине, председник српске владе, министар
унутрашњих дела, члан Државног савета, опуномоћени посланик Србије у
Атини, редовни члан Српског ученог друштва и Српске академије наука и
многих других организација и удружења-
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у пензији, за потпредседника Лука Лазаревић, министар у пензији, за секретара Милан Новаковић и за чланове одбора: Светомир Николајевић, министар у пензији и народни посланик;
Павле Бошковић, генерал у пензији; Павле Денић, министар у
пензији; Димитрије Николић, пуковник у пензији; Љуба Јовановић, адвокат; Светозар Ђорђевић, окружни благајник у пензији; Ђока Марковић, потпуковник у пензији; Милан Ђорђевић,
окружни начелник у пензији; Милош Ђурић, трговац; Јова Стојановић, адвокат; Никола Делини, апотекар; Милан Дрндаревић,
Александар Тодоровић и Милија Цветковић, бивши официри.
Неколико дана после тога овај одбор донесе решење о набавци
друштвене штампарије и покретању листа За Отаџбину, чију
дирекцију су поверили Милану Новаковићу и чији се први број
појавио 10. децембра 1905. године.81
Убрзо после појаве овог листа и Народног листа, под уредништвом С. Шибалића, њихова акција наилазила је на све већу
подршку. Нешто касније упућени су нови прогласи на адресу
многих официра и подофицира у Крагујевачком гарнизону. Тим
поводом уследила су нова хапшења и осуде. Лист За Отаџбину
је угушен 23. августа 1906. године али је Новаковић написао и
штампао своју брошуру Афера листа „За Отаџбину“ у којој је
доказивао незаконите поступке београдске полиције. После тога
било је и више других активности. Коначно, под притисцима и
захтевима велесила, дошло је до пензионисања официра завереника (Дамњана Поповића, Александра Машина, Петра Минића,
Луке Лазаревића и Љ Костића) након чега су донекле нормализовани односи са Енглеском.
Растанак са драгим особама
Поред планског и систематског рада у школи Лука Лазаревић је обављао и многе друге друштвене послове. Био је учесник
многих радних договора, активиста многих друштава и удружења, организација и клубова, судионик разних акција и манифестација. Неретко се опраштао и од пријатеља и познаника који
су напуштали овај свет.
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Приликом сахране професора и ректора Велике школе, академика, политичког,
културног и јавног радника Светомира
Николајевића као његов ученик Лука И.
Лазаревић82 се опростио од њега у име
Друштва Краљ Дечански овим речима:„...
Ученици Светомирови и сад се сећају драгога им професора; сећају се занимљивих
предавања његових, на која су долазили
најуредније. Нико није хтео пропустити
Светомиров час, јер је сваки хтео да чује
Светомир Николајевић
реч Светомирову, да чује његов суд о којем
знаменитом књижевнику великих и малих народа европских. Али
Светомир није предавао Историју књижевности, није исказивао
само своју оцену књижевног дела или свога књижевног рада појединог књижевника, већ је у изводу, некад текстиелно приказивао
књижевна дела. Иза тога долазила је оцена књижевника.
Умео је Светомир своје ученике заинтересовати више него
иједан други професор. Слободоуман, какав је био Светомир, он у
своје предавање о каквом енглеском песнику згодно убаци кратку
– обично врло кратку – осуду неког политичког акта конзервативне српске владе; вешто се подсмехне каквом назор – државнику нашем. Напреднији део школске омладине гутао је те речи
Светомирове, одушевљавао се њиме, угледао се на њ.
Одушевљени патриота, Светомир је задахњивао своје ученике свом топлином љубави према отаџбини, према своме народу.
Он је веровао у ослобођење браће наше која су била под непријатељем. Припремао је духове за борбу која се имала повести с
непријатељима нашег народа. Готово нико осим он, нико као он,
није умео прићи срцу својих ученика. И у познијем животу он је с
љубављу предусретао све ученике своје; они су с пуно поштовања
прилазили своме драгоме професору.
Годишњица Николе Чупића, Београд 1923, књига XXXV, 329-330. занимљиво је да је Лазаревић у тексту објављеном у овој годишњици представљен као
пређашњи министар просвете и садашњи директор III а не IV београдске
гимназије.
82
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Велика школа (потоњи Универзитет београдски) имала је и
раније – има сада, више него икада – стручних, вредних и савесних радника али још није нико претекао Светомира, одушевљенога и узвишенога на књижевном послу и умешнога на предавањима“....
Неке од њих је боље, а неке недовољно познавао. Појединце
је изузетно ценио и поштовао. Зато је о некима аргументовано
и афирмативно говорио, док је о другима казивао из куртоазије
или на нечије инсистирање. Зато је у тим говорима било више
општих места, пуно фраза, па и која празна флоскула.
Дугогодишњи посланик
Задојен слободарским традицијама још
седамдесетих година XIX века, Лука Лазаревић ступа у редове напредне српске
омладине. Касније, попут многих других,
приступа Радикалној странци и постаје
један од њених истакнутијих чланова, борећи се за учвршћење праве уставности у
земљи и остварење нужних услова за што
бољу просвету. Још од 1880. године с велиПрота Марко
ким бројем ондашњих исто тако виђених
Петровић
просветних радника чини дивну плејаду
која се бори не само за увођење новог, бољег политичког курса
у земљи, него и доноси нов дух и погледе на школу и просвету.
Та група људи којој је припадао Лука Лазаревић представљала је
снагу на коју се морало рачунати јер су давали тон многим активностима за дужи временски период не само напорима наше
државне администрације на пољу просвете и школства већ и
јавног живота уопште.
На жалост нема довољно писаних трагова о његовој политичкој активности, али ако је судити по дужностима које је обављао
претпостављамо да је био веома активан и у странци. Нарочито је запажено његово залагање за поштовање људских права,
47

Милорад Радојчић

Професор Ранко Петровић и
Правник и економ Владимир Влајко Тадић

законитости и уставности а посебно стварање што повољнијих
услова за ширење и даљи развој просвете.83
Као члан Радикалне странке више пута се кандидовао на парламентарним изборима у Србији. Само у раздобљу од 1889 до
1898. године чак четири пута је биран за народног посланика у
ваљевском крају. Поред тога зна се и да је током 1900. године био
и краљев посланик, што показује да је уживао не само подршку
народа већ и симпатије краљевског двора у време владе краља
Александра Обреновића. Имајући све то у виду о њему се може
говорити као дугогодишњем посланику.
На парламентарним изборима, одржаним 14. септембра 1890.
године, радикали су у ваљевском крају остварили највећи успех.
Заслужује да подсетимо да су тада постојале по две кандидатске
листе – за посланике са општим својствима и посланике са посебним својствима. Том приликом у Ваљеву и околини гласало
је 15.333 људи са правом гласа. Носилац радикалске листе за посланике са општим својствима био је Марко Петровић чувени
прота из Бранковине. Пошто је она освојила 13.443 гласа то су
за посланике изабрана сва четири њена кандидата а то су поред
њега били: Тома Бојичић земљорадник из Гуњака код Осечине,
Љуба Јоксимовић књижар из Обреновца и Илија Мојић економ
из ваљевских Брезовица. Радикалску листу за посланике са по83
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себним својствима предводио је Ранко Петровић, професор у
Београду, рођен у Брезовицама подно Повлена, а на њој се налазио и професор Лука И. Лазаревић, тада директор Ниже гимназије у Ваљеву. Како је та листа освојила чак 13.540 гласова то су
и њима двојици припала оба предвиђена посланичка мандата84.
Тако је постао и квалификовани народни посланик за Ваљевски
округ. Највише гласова за варош Ваљево (243) добио је правник,
економ и политичар Владимир Влајко Тадић, чиме је изабран за
народног посланика.
Приликом свог другог избора за народног посланика Лука
Лазаревић је у локалном листу Ваљевске новине објавио једну,
за ово време посебно занимљиву изјаву. У њој се поред осталог
каже: Нека ми се нико не обраћа молбом за препоруку да добије
државну службу, да буде премештен или унапређен. Мени је ово
врло непријатан посао и не иде ми за руком. Пријатеље своје молим да ме извине што ово чиним.85 Уместо било каквог коментара не преостаје нам ништа друго него да са жаљењем констатујемо што таквих поштењачина и сада нема више.
И као народни посланик Лука Лазаревић је био веома активан на скоро свим пољима. Тако је на пример са колегама
Љубомиром Ћирићем, Ранком Петровић и протом Марком Петровић припремио предлог Народној скупштини Краљевине
Србије да се нашим познатим писцима Љубомиру П. Ненадовићу и Јовану Јовановићу Змају за изузетан допринос развоју
земље посебно на књижевном пољу, поред стечене пензије, у
знак народног признања додели доживотна годишња награда у
износу од по 4.000 динара. Тај предлог су потписала 33 народна
посланика, међу којима су били и Ваљевци: Владимир Влајко Ј.
Тадић, Милош Марковић, Љуба Јоксимовић, Илија Ж. Мојић и
Тома Бојичић и он је 13. фебруара 1892. године достављен Народној скупштини. По скупштинском пословнику предлог је
одмах упућен Финансијском одбору који га је истог дана размотрио и препоручио Народној скупштини да га усвоји. На
Мирослав Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19. века, Ваљево, 1997,
стр.193.
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Радован М. Драшковић: Ваљево у прошлости, Ваљево, 1987, стр.133. и 134.
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свом 44 заседању Народна скупштина је једногласно усвојила
тај предлог уз више похвала.86
Остало је записано да је Лука Лазаревић бивао и секретар
Народне скупштине Краљевине Србије. Први пут на ту значајну дужност изабран је за ванредно заседање Велике народне
скупштине, од 1. октобра 1889. до 18. априла 1890. године, у Београду. Други пут ту дужност обављао је на редовном заседању
Народне скупштине Србије које је одржано од 1. новембра 1890.
до 31. марта 1891. године у Београду. Трећи пут на ванредном
заседању од 1. јуна до 9. августа 1893. године такође у Београду и
четврти пут на редовном заседању Народне скупштине Србије
одржаном од 29. јуна до 12. јула 1897. године87. Занимљиво је да
је на свим тим заседањима председник Скупштине био чувени
Никола Пашић а потпредседници Димитрије Катић и Павле Вуковић. Добро је познато да је у то време улогу секретара Народне
скупштине обављало више лица а регистровано да је на неким
од тих заседања Лука Лазаревић био и први секретар Народне
скупштине Србије.
Члан Главног просветног савета Србије
Одличан као наставник, он је у свакодневном школском раду,
поред солидног знања, испољавао и разне иновације, самоиницијативу, значајне организационе способности, сопствену доброту и
широкогрудост. Тешко је било наћи још неког ко је тако озбиљно
и одговорно обављао све поверене школске послове. Деловао је
као човек који суверено влада и који увек зна који следећи покрет
треба повући. Од њега се имало увек шта чути и научити!88
Зато је и у сталешким организацијама и органима Лука Лазаревић био веома поштован и цењен. А зар је и могло бити другачије ако се зна шта је све претходно радио и какве је резултате остваривао. Био је један од оснивача и активнијих чланова
Велибор Берко Савић и Љубисав Андрић: Споменица о столетници Љубомира П. Ненадовића, Ваљево 1995,60-611.
87
Боро Мајданац: Народна скупштина Србије: од обичајне установе до савременог парламента, Београд, 2004. године.
88
Станојевић А: Лука Лазаревић у Гласнику Југословенског професорског друштва, Београд 1936 , књ, 17, св. 1.
86

50

Лука Лазаревић (1857–1936) – Истакнути просветни, културни и јавни радник

Професорског друштва Србије. Више пута биран је за делегата
годишњих скупштина тог друштва, у његов управни одбор, па
и за председника тог друштва. Од 1896. до 1898. године био је
уредник часописа Наставник, који је издавало Професорско
друштво Србије.
После извесног времена повлачио се са свих функција, да би
пружио прилику млађима да даље стасавају и покажу шта могу.
Неки нису лако прихватали ту његову одлуку пошто се од њега
увек имало нешто ново чути и научити. Треба само остварити
увид у извештаје са првих годишњих скупштина Професорског
друштва или прелистати старе бројеве Наставника и прочитати
његове чланке објављене у рубрикама: Из бележнице једног разредног старешине, Наставник ван школе, Директорове белешке
и друго, па видети са којом је енергијом и љубављу он прилазио
сваком послу. Лист се бавио бројним питањима везаним за наставу у средњим школама. Пратио рад професорске организације и доносио приказе нових књига и уџбеника
Као такав више пута биран је за и члана Главног просветног савета Србије, који је имао веома значајну улогу у креирању
просветне политике код нас. Још 1891. године, као директор Ваљевске ниже гимназије, први пут је изабран за ванредног члана
Главног просветног савета Србије. Изгледа да је на тој дужности
остао само те школске године. Остало је записано да је за ванредног члана Главног просветног савета биран и 1902. године,89
док је први пут за редовног члана овог органа биран 1894. године
као управитељ Учитељске школе у Београду 90 и на тој дужности
је остао до 1900. године.91 Током 1901. године је био и пословођа
Главног просветног савета Србије.
За потребе Главног просветног савета Србије написао је већи
број реферата, оцена и мишљења који су имали далекосежни
значај и битно утицали на доношење појединих одлука и решења. Тако је на пример на 762. састанку Главног просветног савеМ(иле) Станић: Лазаревић, Лука И., у Српском биографском речнику, Нови
Сад, 2002, књ. 5, стр. 497.
90
Љубомир Протић: Главни просветни савет, Београд, 1910. godine
91
М(иле) Станић: Лазаревић, Лука И., у Српском биографском речнику, Нови
Сад 2002, књ. 5, стр. 497.
89
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та Србије, одржаном 19. априла 1900. године, реферисао о свом
виђењу књиге Marie Robert Holt, који је превео Ал. Стојановић,
названу Роман једног малише. Књигу је оценио као занимљиву
и васпитну за младе генерације, а правац добар. Указао је на
постојање наше књиге истог назива и предложио да се у нашем
преводу зове Живот једнога радника. Савет је прихватио да се
књига може штампати и употребити као корисна лектира за ученике грађанских школа уз исправке реферата. Објављена је код
нас под насловом Историја једног младића у издању фонда Дим.
Николића Боде, а штампана у Државној штампарији Краљевине
Србије. Вредно је поменути да је оригинал те књиге наградила
Француска академија наука .
Лазаревић је са државним саветником Пером Ђорђевићем написао и реферат о рукопису Милана Шевића Читанка за трећи
разред гимназије. Рукопис је позитивно оцењен и савет је одлучио да се може употребити као привремени уџбеник пошто се
изврше измене по примедбама реферата.92 Он је писао и приказ
рукописа Ж. О. Дачића и Влад. Т. Спасојевића Дете у породици и
школи, који представља читанку моралних поука.
Пажљиво је прочитао и књигу Историјска песмарица Михаила Јовића (Дрлаче код Љубовије 1856 – Београд, 1935), познатог
учитеља и писца који је неко време живео и радио и у Ваљеву, а
чије је син Никола био дугогодишњи свештеник у Степању код
Лајковца.93 Пошто је констатовао да је то збирка од 28 народних
и уметничких песама, одштампана на финој хартији и у лепој
штампи нагласио је да је за три-четири године продата у десетак хиљада примерака. Истовремено констатује да су нам такве
књиге потребне пре свега због моралног васпитања и неговања
националних осећања. Затим наглашава да је Јовић у одабраним
песмама отклањао неке архаизме и друге недостатке али да у
томе није био доследан и да има још доста недостатака. После
свестране и занимљиве анализе 11. маја 1892. године закључио
је да књига није погодна да се поклања ђацима. На бази његовог
Просветни гласник, Београд, бр. 3, од марта 1901. године, стр. 342-343.
Илија Мисаиловић и Милорад Радојчић: Јовић, Михаило у Биографском
речнику ваљевског краја, Ваљево 1999/2000, књ. 2, стр. 166-167.
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предлога Главни просветни савет је закључио да се она не може
примити за откуп и употребити за поклон.94
Са познатим педагогом Јованом Миодраговићем Лука Лазаревић је ишчитавао рукопис уџбеника Причице из српске историје за IV разред учитеља Арс. Пантића. После више занимљивих
оцена о настави из Историје код нас они констатују да је Пантић вероватно пошао од закључка да су уџбеници тог предмета
преопширни и сувопарни, па је покушао да направи сажетији.
Међутим, у својој намери није успео па је припремио преглед
најзначајнијих историјских збивања са пуно нејасноћа, без неких крупнијих грешака али са низом недостатка. Отуда су 11.
маја 1898. године закључили да не могу да га предложе Главном
просветном савету Србије да се он штампа о државном трошку
и дистрибуира као уџбеник за основне школе.95
Истовремено он је бивао и члан разних других просветних
одбора и комисија. Од 1901. до 1903. године био је члан Сталне
испитне комисије за полагање професорског испита. Био је члан
више културних, просветних и хуманитарних организација.
Његови биографи тврде да је имао ретко погодну и врло пријатну нарав која је много доприносила његовом месту и угледу
у јавности. Тих и одмерен он је своју јасну и одређену вољу спајао са изванредном предусретљивошћу која је широко освајала
и стицала нове поштоваоце и пријатеље. Многе лепе особине, а
пре свих љубазност и доброта биле су дубоко усађене у његову
личност, па је и разумљиво што он није имао личних непријатеља, мада ни он није могао да избегне вртлог наших вечито бурних и тешких политичких прилика и страсти, који је и његов
живот узбуркивао96.
У обављању својих бројних послова присно је сарађивао са
многима, а нарочито са нашим истакнутим професорима попут Петра П. Ђорђевића, Свете Стојковића, Стевана Ловчевића,
Николе Петровића, Љубомира Стојановића, Ранка Петровића,
Ђуре Милијашевића, Живана Живановића, Живојина Симића,
Реферат о књизи Историјска песмарица од Михаила Јовића, Просветни
преглед, Београд XII/1892, 852-856.
95
Главном просветном савету, Просветни гласник, Београд, VII/1898, 349-350.
96
Живот и рад, Београд, књига XXIV, стр. 253.
94
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Момчила Иванића, Ђ. Анђелковића и других. Била је то плејада
људи која је више деценија давала основни тон не само напорима наше државне администрације на пољу просвете и школства, већ и јавног живота уопште. Од њих су потицали многи
предлози, иницијативе и сугестије где шта да се уради, како да
се догради и побољша. Иако некад нису имали посебно значајне друштвене функције увек су могли значајно помоћи да се по
нека намера оствари или осујети.
Школски надзорник
Као угледни просветни радник и руководилац Лука Лазаревић је повремено био ангажован и као школски надзорник или
министарски изасланик при полагању завршних испита. У тим
улогама настојао је да увек има потпун увид у стање просвете и
функционисање школских установа на свом подручју. При томе
се стално трудио да што потпуније и боље сагледа стање и сачини што објективнији извештај, како би и на тај начин дао свој
допринос даљем унапређењу васпитно-образовног процеса.
По наредби министра просвете и црквених дела Лука Лазаревић је као директор великоградиштанске ниже гимназије школске 1986/87. године обављао улогу школског надзорника у вароши Јагодини, беличком и левачком срезу округа јагодинског. За
26 дана прегледао је 15 школа и оценио 32 наставника. О свим
прегледаним школама сачинио је посебне извештаје и прикупио
тражене податке и 4. маја 1887. године доставио их министру
просвете и црквених дела.
У заједничком извештају о том надзору који је објављен у Просветном гласнику97 констатовао је евидентан напредак у скоро
свим основним школама али и истакао низ примедби. Оцењујући наставу Српског језика констатује да се много већа пажња
поклања граматици него читању и говорењу. За њега је забрињавајуће да је мали број учитеља који исправља грешке ученика у говорењу. За Рачун тврди да се учи механички и да слабији
О школама у вароши Јагодини и срезовима беличком и левачком округа јагодинског. Извештај школског надзорника, Просветни гласник, Београд, св.
XIX/1887, 714-719.
97
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учитељи чак избегавају рад са разломцима. У већини случајева Географија се своди на минимум, а Познавање друштва учи
напамет. Тешко је бити задовољно резултатима проучавања
Српске историје, а Словенски језик се доживљава као непотребно наметнута обавеза. Код предмета који се баве проучавањем
вештина стање је доста шаренолико. Цртању се поклања мало
пажње. Гимнастика се своди на војно вежбање, мада има школа
где су остварени изванредни резултати у Лепом писању, а да се
углавном свуда може бити задовољно Женским радом.
Посебну пажњу посветио је васпитном раду који по његовом
мишљењу није довољно заступљен. Такође, замера да се недовољно пажње поклања и хигијени, нарочито личној. Има доста
примедби и на рад школских одбора који се ретко састају. Међу
многим предлозима и сугестијама предложио је и да се укину
продужне школе јер се оне и овако ретко одржавају. Посебно је
занимљиво његово запажање да остварени резултати превасходно зависе од стручности и ангажованости учитеља, за које тврди
да су разнолике школске спреме. Веома похвално се изражава о
спремности младих просветних радника за удруживање.98
У свом извештају из Ваљева, школски надзорник за Округ ваљевски Лука Лазаревић, директор ваљевске Гимназије, наглашава
да се и у њему, као и већини места у Србији оскудевало у школском
простору. Акција за грађење новог школског простора за основне
школе започела је одобрењем Општине Ваљево 20. априла 1888.
године да прода 79 плацева а добијени новац употреби једино на
подизање нових зграда за основне школе. Затим је уследила преписка Општина Ваљево – Министарство финансија – Министарства грађевине – Министарство просвете до 1896. године да се добију планови за изградњу две нове школске зграде. Како је настала
одлука да се граде две школске зграде, пише и ово: Реком Колубаром Ваљево је подељено на готово две једнаке половине. С десне
стране је стара варош, утрпана између реке и једног повећег брега.
На том брегу је варошко гробље, а већ је пошкољено кућама старо
турско гробље. И једна и друга страна вароши стара се да приволе
себи што више канцеларија, државних начелстава, општинских
управа, да би задовољили захтеве обеју страна, решено је да се по98
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дигну две зграде за основну школу, на обе стране реке по једна. Купљен је прошле године у старој вароши и један повелик плац. Малена варош, као Ваљево, рекао бих да и нема потребе за две школске
зграде. Као што се може видети из статистичких података, који
се пишу уз извештаје, Ваљево даје посве мален број ђака: има одељења са 20-30 ученика, кад се начине две школске зграде, свака ће
страна тражити, без обзира на број ученика да има све разреде и
мушке и женске школе. А што је најважније, земљиште на којем се
мисли подићи школа у старој вароши, нездраво је.99 Као савестан
и одговоран човек не само да је описао новостворену ситуацију
већ је указао на нерационалност и могуће проблеме које ће таква
одлука произвести.
Седмог јуна 1890. године, као директор Ваљевске ниже гимназије, Лука Лазаревић је доставио министру просвете и црквених
дела веома критичан извештај о стању у ваљевским школама.
У том извештају, поред осталог, пише и ово: Докле се учитељи
труде да своме звању што савесније одговоре, прате све новине у
нашој књижевности и старају се да резултате науке примене у
школи, састају се и договарају о раду, претресају питања школске природе, држе своја већа и зборове на којима држе предавања
и критички их пропраћају – дотле се учитељице задовољавају
са оно мало знања што су изнеле из школе, брину се како ће припремити своје ђаке за испит, избегавају сваки састанак на коме
се води разговор о школи, не примају ничији савет изјављујући да
оне знају колико им треба. Оне чине колегијум за се, у коме се не
расправљају стручна питања, ту се редовно претресају дневне,
локалне новости. Где који пут, док се деца у учионицама забављају певањем какве сокачке песмице, у канцеларији ваљевских
учитељица бацају се карте да се из ње прочита судбина ове или
оне. Пред испит се јури да се постигне што се нерадом у току
године изгубило и онда има посла и лењир и штап, грдња и проклињање; онда се човек може уверити у нежност женског срца.100
Ако сте неким случајем и помислили да је Лука Лазаревић
имао нешто против радног ангажовања жена у просвети грдДр Марија Исаиловић: Основне школе у ваљевском крају 1804-1918, Ваљево
1985,293-294.
100
Архив Србије, Фонд Министарства просвете, ф. XXXIV, р 190/1890.
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но сте се преварили пошто он већ својим следећим реченицама то негира и потпуно вас разуверава. Од те неповољне опште
критичке оцене већ је био изузео ваљевске учитељице Лепосаву
Сретеновић и Чакајчеву. Тим поводом за њих наглашава да су
добре у раду и озбиљне у понашању101. Оваквих и сличних извештаја има више. Сви они скупа показују колико је он пажње
посвећивао школи и кадру који у њој ради. Као што се види он је
избегавао да помиње и конкретна имена и презимена. Настојао
је да буде објективан, да све назове правим именом и да сваког
постави на место које му објективно припада.
КЊИЖЕВНА ДЕЛАТНОСТ
Природно интелигентан, високообразован, вредан и радан
Лука Лазаревић био је велики љубитељ лепе писане речи. Поред
тога што је доста читао веома млад, временом се и сам почео
бавити списатељским радом. Био је човек од пера и волео је књижевност. Био је један од оних који су сматрали да књижевност,
школска и дечија, не мало припомаже да се постављени циљеви
постигну, умно и морално васпитање усаврши. Он не само да је
заговарао већ је и практично деловао. Важио је за човека лака
пера и брзо се афирмисао као особа која уме и не одбија да пише.
Захваљујући личним афинитетима, веома добром образовању, развијеним радним навикама и бројним потребама написао
је и објавио велики број новинских, књижевних, педагошких и
историографских текстова. Објављивао је: сећања, приповетке,
приказе, чланке и расправе из педагогије, историје школства,
националне историје, савременог јавног и културног живота
али и школске уџбенике. Настојао је да своје радове заснива на
провереним и поузданим чињеницама. Ради својих архивских
истраживања доста је путовао и више пута боравио у Бечу, Трсту и још неким значајним местима. Чак је Милица Баковић написала да је десетак година боравио у Бечу и Трсту ради архивских истраживања.
Мирослав Перишић: Ваљево град у Србији крајем 19. века, Београд – Ваљево, 1998, 200 и 2001.
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Плодан писац
Не само да је био човек од пера већ је и истински волео књижевност. Доста је читао дела домаћих и страних писаца, па се
његово име повремено среће међу претплатницима на разне
књиге, часописе и друге публикације. Писао је и објављивао
приповетке, приказе, чланке и расправе из педагогије, школства и савременог јавног и културног живота.102 Поред својих
стручних радова написао је велики број кратких портрета и
сцена из предратног и ратног Београда, чије је високо друштво
одлично познавао захваљујући свом положају у друштву и дугом животу.
Своје радове објављивао је као посебне књиге али и као радове у следећим листовима, часописима, алманасима и другим публикацијама: Просветном гласнику (1891, 1892, 1900), Наставнику, Одјеку (1895), Учитељу (1895-1897, 1890-1900, 1904, 1924-1930),
Бранковом колу (1899), Витезу Београд (1900), Новој искри (1903),
Веснику Српске цркве (1909), Новом животу (1924-1926), Новом
књижевном листу (1935), Самоуправи (1925), Братству (1926),
Споменици Николе П. Пашића 1845- 1925 (Београд 1926), Времену
(1926), Утешитељу (1899), Гласнику Професорског друштва (19261928), Вољи (1927), Венцу (1927-1928/ 1929), Записима (1927-1928),
Правди (1930,19339, Пашићу – илустрованом радикалском алманаху, Београд (1924,1925 и 1926), Пожаревачком грађанину (1933),
Споменици Шабачке гимназије 1837-1937 (Шабац, 1937), Слике из
Посавотамнаве (Владимирци, 1934).103 и још неким.
Сарађивао је, између осталога, и у ваљевским гласилима:
Ваљевске новине (1888), Глас Ваљева и Наша нахија. Посебно
је вредан и занимљив серијал његових текстова, под насловом
Светла имена међу професорима, које је објављивао у Гласнику
Професорског друштва 1927. и 1928. године. У њему је публиковао биографије већег броја истакнутих просветних радника.
Неке прилоге објављивао је и у различитим зборницима, извеЛука Лазаревић: Белешке из окупираног Београда (1915-1918), Београд,
2010,148.
103
Лука Лазаревић: Белешке из окупираног Београда (1915-1918), Београд,
2010,148.
102
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штајима и сличним публикацијама, као што су: Споменица шабачке гимназије, Тринаести извештај о Заводу за образовање и
васпитање глувонеме деце, Споменица Николе Пашића и слично.
Занимљиво је да своје чланке објављене у дневној штампи углавном није потписивао. Друге је најчешће потписивао са скраћеним потписом Лаз. Л. или псеудонимима Марко Бојић и Стари
радикалац. Поред писања за наведене листове и часописе бавио
се и уређивањем неких од њих. Од 1896. до 1897. године био је
уредник Наставника, а 1900 и Српских новина.104
Објавио је и следеће књиге: монографију Краљевић Марко
(1885); Фрамасони у просвети (1885); Споменик – књига за децу:
прва105 и друга, (1897 и 1898): Из првих дана овог века (1899); уџбеник Српска историја са сликама за IV разред основне школе106
(1900, 1901 и 1903); монографију Узор-витез поп Лука Лазаревић
(1900. и 1996); Слике у речи (1913); Ми и деца (1914); Белешке из
окупираног Београда (1915-1918) (1919); Из наше градине (1922);
Приповетке, прва, друга и трећа књига (1924, 1925 и 1926), монографија Кнез Ранко Лазаревић (1926); Мали поменик (1933); Мали
поменик – Додатак (1936); и анегдотску књигу Наши старији у
причама I (1936). Неке од његових књига доживеле су и по два
издања.
Белешке из окупираног Београда (1915-1918)
Као што се могло видети овај плодни писац написао је више
књига, од оних намењених деци, преко историјских уџбеника,
до збирки приповедака. Њих је, као и стручне текстове из педагогије, приказе и чланке посвећене културном животу, редовно
објављивао у часописима. Обимом невелика али врло значајна
књига Белешке из окупираног Београда, објављена је 1919. године, али јој ни тада није посвећена дужна пажња. Зна се да су
Срби непосредно по окончању Првог светског рата и стварања
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца већ оболели од опаког виМ(иле) Станић: Лазаревић, Лука И., у Српском биографском речнику, Нови
Сад 2002, књ. 5, стр. 497.
105
Са Димитријем К. Соколовићем познатим учитељем.
106
Са Петром К. Шрепловићем.
104
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руса братства и јединства са
онима који су против нас ратовали а неки од њих нас клали и
чекали прилику да нашу нацију докољу. Отуда, са политичког
становишта, није било пожељно да се много бавимо крвавом
истином. Ипак, она је доживела
два издања. Прво издање Белешке из окупираног Београда
(1915-1918) приредио је Здравко
Крстановић, а појавило се непосредно након Првог светског
рата, у време када су сећања
на страдања нашег народа још
увек била свежа и болна. У њој
Белешке из окупираног Београда
износи сведочанства Београђана о бездушности и примитивизму аустроугарских завојевача. Друго издање истоветне књиге објављено је у Београду 2010. године. Намера аутора је била
да са овим белешкама упозна оне који нису робовали у Београду
с претрпљеним невољама, како би добили представу о мучном
животу нашег народа.
Лука Лазаревић у уводу књиге Белешке из окупираног Београда (1915-1918), поред осталог пише: Ваљало би написати
читаве томове да се наброје сва зверства немачка и маџарска
у окупираном Београду. Ми смо под њима патили као и наши
преци под Турцима, с том разликом што Турци знају за душу
и бар покаткад имају срца, а Немци и Маџари немају ни срца
ни душе.
Затим додаје и ово: Кад је непријатељска војска узела сву
власт у своје руке тј. кад је Србија изгубила слободу, и радикали,
и самосталци, и народњаци, и социјалисти, ујединише се. Сви
Срби постадоше једна класа – робље... Бивши министри, ђенерали и пуковници, државни саветници, чиновници свију струка,
богати трговци, занатлије и радници, жене, девојке и деца – сви
смо сведени у једну класу, сви смо потпуно бесправна бића. Поред
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осталог он је записао и податак да је улазак Румуније у рат одвео
у ропство више од сто хиљада људи.107
Нису Немци односили, то јест пљачкали и крали само књиге.
По писању Луке Лазаревића: Двор, државна надлештва, новчане
заводе, министарске и официрске куће – то су опљачкали првих
дана. Затим се прешло на највеће радње, на велике куће. Плен су
делили међу собом. Нешто смештали у своје магацине, а остало
шиљали у Маџарску и Аустрију, као ратне трофеје. Лазаревић
затим бележи да је из Београда као ратни трофеј однето три
стотине клавира, да су и госпоје официрке које нису музикалне
понеле клавир као дар својим сестрама и рођакама.
Према тврдњи Луке Лазаревића, на основу тадашњег изгледа
града могао се добити појам о сеоби народа. Све врсте превозних
средстава, укључујући и трамваје, коришћене су за транспорт
заплењених ствари: робе из дућана, канцеларијског и кућног намештаја, клавира, ћилима, огледала, као и свог другог покућства,
па чак и ноћних лонаца. Од гужви које су се због тога стварале,
улице су биле непроходне, док се тротоарима једва пролазило.
Званичне пленидбе једнако су пратиле и приватне, а у њима су
учествовале све категорије освајача, па и представници највиших власти. Само је гувернеру фон Ремену, наводно, требало 5
железничких вагона како би сместио свој нови иметак. После
одласка аустроугарске окупацијске управе (до средине октобра),
пљачкање су наставиле немачке трупе, које су се са Солунског
фронта повлачиле преко Београда. Војска у транзиту пленила је
све оно што је заостало иза Аустроугара, а о безобзирном карактеру њене отимачине говори и податак да је од становништва
наплаћивано осветљење и порез за наредну, 1919. годину. Непосредно пред свој дефинитиван одлазак, немачке јединице дигле
су у ваздух железничке комуникације у граду и мост на Сави,
онеспособиле водовод и електричну централу, и још једном похарале све радње од Славије до Теразија. Београд је ослобођен 1.
новембра 1918. године, а тиме је, истовремено, окончано и свако
даље његово материјално уништавање у Првом светском рату.108
Лука Лазаревић: Белешке из окупираног Београда (1915-1918), Београд,
1919,41.
108
Исто.
107
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Мали поменик и Додатак
Књиге Луке Лазаревића Мали поменик (1933) и Мали поменик – Додатак (1936) садрже кратке биографије многих виђених
људи и јавних раденика предратне Србије написане су језиком
одличног стила. Објашњавајући циљ свог писања у предговору
књиге је написао: Рећи млађима шта су радили и какви су били
они који су извели народно уједињење: то је била тежња писца
ових слика.
Мали поменик садржи 223 кратке биографије личности из новије прошлости написане одличним стилом и ретким приповедачким даром, баш као да су насликане уметничком кичицом. У
њој су људи из свих крајева уже Србије са којим је Лазаревић у
контакту и познанству био. Међу њима има и више личности из
нашег Ваљева и његове околине. Књига има 385 страна, а штампана је на квалитетној хартији и у добром повезу.
Биографије Ваљеваца објављене у овој књизи публиковане су
у серијалу прилога Из живота старијих Ваљеваца који су објављени у листу Глас Ваљева. Најпре је објављен прилог о Љубомиру Љуби Ненадовићу штампан у 40-том броју за 1930. годину,
а последњи о Костадину Мартиновићу у броју 46 за 1931. годину.
У међувремену објављени су прилози о: Михаилу Гребеничанину, Добри Гавриловићу, Манојлу Пањевићу, др Светозару Атанасијевићу, Радојици Жујовићу, Пери Томићу, Ранку Гођевцу, Пери
Драговићу, Лази Б. Лазаревићу, Јанку Бабићу, Илији Ранковићу,
Милошу Глишићу, Миладину Љубичићу, Јеврему Јадранину, др
Ђоки Видаковићу, Влајку Тадићу, Живку Тадићу Милану П. Зарићу, Јовиши Ђурићу, Јовану Молнару и Марку Антоновићу.
Поред својих стручних радова, дао је једну лепу и веома корисну монографију Узор – витез поп Лука Лазаревић о свом славном претку Поп-Луки Лазаревићу, а затим и читав низ краћих
историјских приповедака, већином са мотивима из доба устанака и његовог родног краја. Такође, написао је велики број кратких портрета и сцена из предратног Београда.109
Без обзира на време и услове у којима је настала, већина његових објављених радова представља значајан допринос нашој
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културној историји. Неки од њих намењени су омладини која је
била посебан предмет његове пажње и љубави. Отуда се у његовим Приповеткама и Поменику и сада могу наћи лепи примери
његовог доброг поступања са омладином и коректног односа
према васпитању и образовању.
ПРИВАТНИ ЖИВОТ
Уз помоћ доступних матичних књига установили смо да се
Лука Лазаревић 1882. године оженио Живаном дев. Стефановић
(1859-1931), кћерком Ђорђа и Насте. Познато је да је Живана имала два брата Владимира и Светозара Стефановића, али о њима
немамо других података.
Живана и Лука имали су троје деце. Кћи Дивна рођена је 1887.
године у Ваљеву. Син Миодраг такође је рођен у Ваљеву 5. октобра 1889. године. О њиховој најмлађој кћери Звезданки немамо
других сазнања..
Миодраг је после основне школе и гимназије завршио студије на правном факултету 1913. године. Након уписа на студије
права радио је од средине 1909. године у државној служби. По
стицању дипломе Савет Правног факултета изабрао га је на
конкурсу као државног питомца за наставак студија из области
привредног права у Хајделбергу.
Студије је прекинуо 1914. и као ђак поднаредник упућен је у
Моравску дивизију. Повлачио се са Штабом дивизије преко Албаније. Током 1916. године унапређен је у чин резервног пешадијског поручника и радио је у Министарству војном на Крфу.
По потреби марта 1918. године пребачен је за писара у Министарству унутрашњих дела на Крфу. Од септембра 1918. до марта
1919. године био је секретар Председника Министарског савета.
По повратку у домовину био је у Министарству иностраних
дела до половине 1920. године, а потом отишао на дужност у
Париз. Наредних година радио је у дипломатским представништвима у Варшави и Риму. По повратку, крајем 1925. године, радио је разне послове у Министарству а почетком 1927. постао је
шеф једног одељења. Када је почетком 1929. године краљ Александар Карађорђевић увео лични режим упућен је за саветника
63

Милорад Радојчић

посланства у Прагу. Од пролећа 1931. био је у генералном конзулату у Ријеци, током 1934. био је отправник послова у Паризу и
1935. године генерални конзул у Марсељу. За посланика у Атини
постављен је у лето 1935. а у лето 1937. године премештен за посланика у Бриселу.110
Према подацима из других извора111 бивао је и секретар наших посланстава у Вашингтону, Паризу, Варшави и Риму, секретар Министарства спољних послова Краљевине Југославије,
генерални конзул у више места итд. У време избијања Другог
светског рата био је спречен да обавља послове посланика па је
1940. године враћен у Министарство иностраних послова, а после Априлског рата 1941. године је пензионисан. После Другог
светског рата призната му је пензија.
Умро је 27. фебруара 1974. године у Београду. Сахрањен је у
Опатији. Носилац је Албанске споменице, Ордена светог Саве
I реда, Легије части, малтешког Ордена витеза, ватиканског одликовања Светог Силвестера III реда, Ордена Френикса I реда,
Светог Спаситеља V реда, Полонија реститута III реда, Италијанске круне III реда и др.112
У браку са др Винком Енцом Крстуловић (1898- 1981), пореклом са Брача, лекаром-педијатром имао је троје деце.
Син Мирко Лазаревић (1928-1993), правник који је након
Другог светског рата остао у емиграцији, оженио се грофицом
Kristinom Lozuet de Bokor – Kreki (Lozouet de Beaucorps – Crequy)
кћерком грофа Žofroa de Bokor – Креки (1908 – 1986) (Geoffroy
de Beaucorps-Créquy), рођеном 1941. године има два сина Ивана (рођ. 1966) и Петра (рођ. 1968 . године). Пошто је Кристинин
отац гроф Žofroa de Bokor – Креки био последњи мушки наследник ове породице, према обичајним правилима, потомци најстарије, а у овом случају, и једине кћерке наслеђују породично
име и имовину, прихватиши да свом презимену додају и мајчино презиме. Тако да би се сачувало историјско презиме, синови
Душан Петровић: Лазаревић, Миодраг Л., у Српском биографском речнику,
Нови Сад 2011, 5, 505.
111
Дипломатско-конзуларни годишњак, Београд, 1931, стр. 88 и 89.
112
Душан Петровић: Лазаревић, Миодраг Л., у Српском биографском речнику,
Нови Сад 2011, 5, 505
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Мирка и Кристине Лазаревић имају презиме Лазаревић – Lozuet
de Bokor-Kreki. Захваљујући томе у власништву породице, односно Kristine Lazarević Lozuet de Bokor-Kreki у Француској је
замак Шамбоно.
Миодрагова кћерка Јасна Лазаревић (1933-2008) била је удата
у Тексасу (USA). Из тог брака има кћерку Кристину Берг и сина
Ерика Берга.
О другој Миодраговој кћерци Марији нисмо могли ништа да
сазнамо, па претпостављамо да је била кратког века.
Непосредно пред смрт породица Луке И. Лазаревића становала је двоспратној кући у Београду, у улици Косанчића венац
број 15. Она се наводно и сада налази у власништву потомака
који живе у Француској.
Последњи дани
Измучен болешћу и опхрван годинама прешао је у вечност
19. јула 1936. године у Београду. Преминуо је у осамдесетој години живота, у дубокој старости. Стоички подносећи разне неприлике у друштву прешао је дуг животни пут, обележен стваралачким и корисним друштвеним радом. Био је пример неуморног
радника на васпитању омладине, на просвећивању народа и на
одржавању књижевности,
Целом својом личношћу, животом и радом представљао је
једно наше доба, пуно идеализма, оптимизма и енергије, чији
су нас последњи представници напуштали, остављајући нам у
души једну нарочиту и дубоку носталгију, којој садашње националне и политичке околности дају једну тешку и мрачну црту.
Ко га је упознао, никад неће заборавити отмену појаву тога
господина, тихог и ведрог у исти мах насмејаног и духовитог, из
чије су личности истовремено зрачиле животна снага и благост.
И баш том својом старачком животношћу и добротом, он је био
као инкарнација исконских словенских врлина и стремљења.113
Био је и остао велика фигура нашег јавног, нарочито просветног
живота.
К(аралић), П(редраг): Лука Лазаревић, у часопису Живот и рад, Београд,
септембар 1936, књ 24, стр. 156
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Вест о његовој смрти потресла је његове најближе сроднике,
колеге, пријатеље и сараднике. Поводом његове смрти пригодни некролози објављени су у часописима и листовима: Живот
и рад, Гласник Професорског друштва, Братство, Време, Правда и још неким. Познати београдски дневник Политика, у свом
броју од 21. јула 1936. године, објавио је кратку вест о његовој
сахрани.114
Сахрањен је у присуству најближе родбине, бројних колега,
бивших ученика, суседа, других познаника и пријатеља. Према
писању тадашње штампе том приликом од њега су се опростили:
инспектор Министарства просвете у пензији Аца Станојевић, у
име Југословенског професорског друштва и као лични пријатељ; професор и директор гимназије у пензији Милан Костић
говорио је о Луки Лазаревићу као његовом професору и политичару, инспектор Душан Андријашевић испред Министарства
просвете казивао је о његовом доприносу развоју и унапређењу
просвете у Србији и други.
Summary
Although he was born in a traditionally military family, Luka Lazarevic was a
village boy, but developed high class due to his personal qualities. A man of great
intellectual and moral values, with highly developed work habits and gifted for
initiative and organization, he became a strong and versatile man, predestined for
great deeds and high positions. His uniquely favourable and pleasant character
also greatly contributed to the rise of his social status and reputation. Quiet and
steady, he combined his will with exceptional generosity which helped him get
new friends and supporters quickly.
He was charming with his knowledge, behaviour and practical work. He demonstrated every day in the best manner possible what a good high school teacher and an
instructor of the young generation should be. That couldn’t get unnoticed, so he was
assigned the most responsible duties in education and politics. He performed every
assigned task the best he could and earned many recognitions.
Because of everything he did, it is hard to forget that classy old gentleman,
always smiling and humorous. He always radiated great life energy and graciousness. That goodness and that energy in his old age made him seem like an incarnation of the primal Slavic virtues and aspirations. There is no doubt that he indebted us a lot with his life and works and we need to do all it takes not to forget him.
Милорад Радојчић: Лука Лазаревић – предводник новог таласа просветних радника, “Напред”, Ваљево, бр. 2441, од 3. новембра 1995. године, стр. 8.
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ПРИЛОЗИ
КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ
Гимназија у Пожаревцу, предавач 1880
Гимназија у Великом Градишту, професор 1881–1882
Гимназија у Пожаревцу, директор 1882–1884
Гимназија у Великом Градишту, привремени директор Ниже
гимназије 1884–1886
Гимназија (Нижа) у Ваљеву, професор и директор 1886–1891
Прва мушка гимназија у Београду, професор 1891–1892
Гимназија (Нижа) у Ваљеву, професор 1892
Учитељска школа у Београду, управитељ и професор 1893
Прва пензија 1894–1895
Прва мушка гимназија у Београду, професор 1896–1899
Управник Завода и директор Школе за глувонему децу 1899–1902
Референт за основну наставу у Министарству просвете и
уредник Српских новина 1900
Директор Прве мушке гимназије у Београду 1901–1902
Министар просвете 1902–1903
Министар у пензији 1903–1912 (друга пензија)
Директор Српске гимназије и учитељске школе у Скопљу1906–1909
Директор и професор Приватне ниже гимназије у Свилајнцу
1909–1912
Директор Прве мушке гимназије у Крагујевцу 1913–1919
Трећа пензија 1919–1920
Директор Четврте мушке гимназије у Београду 1920–1924
Четврта (коначна) пензија од 1924.
БИБЛИОГРАФИЈА ЛУКЕ И. ЛАЗАРЕВИЋА115
1. Посебна издања
Краљевић Марко. Историјска расправица. – Пожаревац (Издање аутора). Штампано у филијали Задруге штампарских раденика, 1885; стр. 22; 19 см.
За овај прилог коришћен је пре свега текст Добрила Аранитовића Био-библиографија Луке И. Лазаревића, али и подаци Јована Племића и Милорада
Радојчића.
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*Потписано: Лаз.(Лука И. Лазаревић)
Фрамасони у просвети. (Прештампано из Одјека). – Београд,
Штампарија Радикалне странке Београд, 1885, стр. 54,16.
Публикација против министра просвете Андре Ђорђевића.
Споменак: књига за децу. Прва кита. Прибрали Л(ука) Лазаревић (и) Д(имитрије) Ј. Соколовић. – Београд. (Издање приређивача). Штампала Парна радикална штампарија Београд, 1897,
стр. 103; 19.
*Садржај: Књизи. – Бог да прости доброга чику. – Рис. –
Ђачка песма. – Џон Мезон. – Како је њему по вољи. – Љубим те,
роде. Како је у Аустралији. – Уцена. – Српској деци. – Кокајинско дрво. – Са болесничке постеље. – Паун. – Свој кров. – Задовољно пастирче. – Пријатељство међу животињама. – Лисица
и петао. Рођена без руку. – Мали јунак. – Бојна песма. – Загонетке. – Шала. Отварајте прозоре. – Отровни колачи. – Разум
у животиња.
Споменак: књига за децу. Друга кита. Прибрали Л(ука) Лазаревић (и) Д(имитрије) Ј. Соколовић. – Београд. (Издање приређивача). Штампала Електрична штампарија и књиговезница
Павловића и Стојановића Београд, 1898, стр. 80, 19.
*Садржај: Труди се, песма од Љуб(омира) П. Ненадовића. –
Рђав друг, приповетка. – Домовини, песме Свет(озара) Ћоровића. – Излет у подрињски округ. – Ђачка песма, Ал(ексе) Шантића. – Видра. – Племенито срце, приповетка. – Птице на прозору,
песма Змај Јована Јовановића. – Канаринка. – Оборкнез Ранко
Лазаревић. – Српчету, песма Ст(евана) Бешевића. – Бранковина.
– Спасен, приповетка. – Шта је Србин? песма СТ(евана) Бешевића. Друштво Краљ Дечански. – Загонетке. – Један рачунски
задатак.
Из првих дана овога века: историјска црта. Одштампано
из „Бранкова кола“ 1899. – У Срем(ским) Карловцима, штампала
Српска манастирска штампарија, 1899; стр. 34, 19.
*Потписано: Мирко Бајић.
Српска историја са сликама за IV разред основне школе. –
По новом програму удесили Л(ука) Лазаревић и П(етар) К. Шрепловић. – Београд. Издање Књижаре В. Валожића, Штампарија
Светозара Николића Београд, 1900; стр.78 са сл.; 8.
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Узор – витез поп Лука Лазаревић. (Одштампано из Витеза).
Београд, Штампарска радионица Војног министарства Београд,
1900, стр. 31; 8.
Српска историја са сликама за IV разред основне школе. –
По новом програму удесили Л(ука) Лазаревић и П(етар) К. Шрепловић. Друго издање. – Београд, Накладом Књижаре Велимира Валожића, штампано у Штампарији Просвете Београд, 1901;
стр. 78 са сл. 8
Српска историја са сликама за IV разред основне школе. –
По новом програму удесили Л(ука) Лазаревић и П(етар) К. Шрепловић. Треће издање – Београд, Издање књижаре Велимира
Валожића, штампано у Штампарији Просвете Београд, 1903,
стр. 78 са сл. 8
Слике у речи. – Београд, (Издање аутора) штампала штампарија С. Хоровица Београд, 1913; стр. 128+(1); 19.
*Где је шта: Свој кров. – Жива реч. – У праскозорје. – За другога. – Туђа кост. – Такве сам ја талије. – А, ти ли си то, сине?
Потписано: Мирко Бајић.
Ми и деца. – Београд, (Издање аутора), штампала штампарија Симеон Мироточиви Београд, 1914; стр. 43; 218.
*Јавно предавање одржано на Цвети 1914. године у Крагујевцу.
Потписано Л. Лазаревић.
Белешке из окупираног Београда (1915-1918), Београд, Издање
аутора а штампала Штампарија Мироточиви, 1919, стр. 156, 20.
Из наше градине. – Београд, Издање аутора а штампала
Штампарија Мироточиви Београд, 1921, стр. 142+(1);18
*Где је шта: На Побусани понедељак. – Сусрет. – Његова посла. – Истинска помоћ. – У праскозорје. – Чича Срећко. – Из старе школе. – Горак хлеб. – Жива реч. – Без ујма. – Кмет Крсман.
Потписано Мирко Бајић
Приповетке I. – Београд, (Издање аутора), Штампала штампарија Југославија Београд, 1924; стр. 126+(2), 19.
*Где је шта: С оног света. – дуг. – Тежак посао. – У одбрани.
– Сан. – Доцкан! – Вуче је крв. – Ко је јунак? – Само истину! –
Учите Француски! – На разбоју.
Потписано: Л. Лазаревић.
Приповетке II. – Београд, (Издање аутора), Штампала штампарија Мироточиви Београд, 1925; стр. 124+(1);18
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*Где је шта: Лед и ватра. – На забави. – Стари депутарац. –
Остављена. – Нема му суда. – Дивљака. – Јединствена девојка.
Потписано: Л. Лазаревић.
Кнез Ранко Лазаревић. – Београд, Графички институт Народна мисао А.Д. Београд, 1926; стр.16; 8
Друштво св. Саве, књ. 33.
Посебан отисак из Братства, књ. XX
Потписано Л. Лазаревић
Приповетке III. – Београд, (Издање аутора), Штампала штампарија Мироточиви Београд, 1926; стр. 122+(1); 19.
*Садржај: Уљез. – Приморци. – Двоножац. – Гујина женидба.
– Књижевне саоре. – На стрика Крста. – Народна пресуда. – У
новим приликама.
Потписано: Л. Лазаревић.
Мали поменик. – Београд, (Издање аутора), Штампала штампарија „Планета“, (1933), стр. 386; 20
*Садржај: Агатоновић Радослав. – Алимпић Душан. – Андоновић Јеврем. – Анђелковић Ђока. – Антоновић Сава. – Аранђеловић Сотир. – Аршинов Паја. – Атанасијевић Светозар. – Бабић
П. Станојло. – Бакић Војислав. – Балатински Димитрије. – Барјактаревић Милоје, прота. – Белимарковић Јован, генерал. – Богићевић Анта, генерал. – Богићевић Милан. – Борисављевић Н.
Коста. – Борисављевић Коста. – Борисављевић Пера, пуковник.
– Бошковић Стојан. – Бранковић Георгије, патријарх. – Валтровић Михаило. – Васић В. Милан. – Велимировић Пера. – Веселиновић Јанко. – Веселиновић Милојко. – Веселиновић Стева.
– Вићентије, митрополит. – Вујић Миша. – Вујковић Митар. –
Вуковић Гавро, војвода. – Вуковић Паја. – Вуловић Светислав.
– Вучетић Илија. – Вучетић Михаило – Хаџи, прота. – Гавриловић Андра. – Гарашанин Милутин. – Гершић Гига. – Главинић Ђ. Димитрије. – Глишић Ђ. милован. – Глушћевић Окица.
– Гођевац Ранко. – Грујић Сава, генерал. – Дамњановић Алекса
, пуковник. – Дамњановић Јоца. – Динић Димитрије. – Динбић
Јован. – Даничић Ђура. – Денковић Ђорђе. – Димитрије, патријарх. – Димитријевић Лаза. – Докић Ђ. Лаза. – Драговић Пера.
– Дусл Јосиф. – Дучић Нићифор, архимандрит., Душманић М.
Илија. – Ђаја Јован. – Ђорђевић Кр. Мика. – Ђурић Милан, про70

Лука Лазаревић (1857–1936) – Истакнути просветни, културни и јавни радник

та. – Ђуровић Митар. – Жујовић Младен. – Жујовић М. Миленко. – Зебић Владимир. – Зечевић Јован, проза. – Ивковић Ивко.
– Илић С. Драгољуб. – Илић Ј. Драгутин. – Илић Лаза. – Инокситије, митрополит. – Јакшић Владимир., Јанић Голуб. – Јевтић
Ј. Стева. – Јовановић С. Алекса. – Јовановић Јован –Змај. – Јовановић Јован – Јошка. – Јовановић Ж. Јоца. – Јовановић Љуба –
Јоксимовић Љуба. – Карић Владимир. – Катић Димитрије. – Кирило, архимандрит. – Кнежевић Коле. – Кнежевић Урош. – Ковачевић Љуба. – Коловић Илија. – Копше Фрања. – Костић Сима.
– Костић Тадија, прота. – Крстић Никола. – Крстић Павле, поп.
– Крупежевић Никола, прота. – Кујунџић Милан. – Куртовић
П. Милосав. – Казаревић Драгомир. – Лазаревић Иван. – Лазаревић М. Петар. – Леви Исак. – Леко Марко. – Ловчевић Стева. – Лукић Мита. – Луковић Љубица. – Љешчински Михаило.
– Љотић Влада. – Љочић Драга. – Љубичић Андра, поп. – Максимовић Пера. – Максимовић Стева. – Маринковић Димитрије.
– Маринковић Р. Милован. – Маринковић Павле. – Марковић
Јеврем. – Марковић Милош. – Марковић Михаило. – Марковић
Никола. – Матић Ђока. – Медаковић Милорад. – Мијаиловић К.
Паја. – Миладиновић Жарко. – Миладиновић Љуба. – Миладовић Божа. – Миленковић Рака. – Миленковић Ј. таса.,- Милетић
Раша. – Миленковић Стева., – Милићевић Ђ. Милан. – Милићевић Стева. – Миловановић Аврам, прота. – Миловановић Ђ. Милован,- Миловук Катарина. – Милојевић Милош С. – Милојковић Радивоје. – Милосављевић Светозар. – Милошевић Новак,
прота. – Миљковић Стева. – Михаиловић Милан. – Мишковић
Груја, пуковник. – Мишковић Јован, генерал. – Мокрењац Стева. – Ненадовић П. Љубомир. – Нестор, владика. – Несторовић
Сима. – Нешић Љуба. – Нешић Ј. Стеван. – Никанор, владика.
– Николајевић Александар. – Николајевић Светомир. – Николић Андра. – Николић Младен, пуковник. – Нићифор, митрополит. – Новаковић Драгутин. – Новаковић Ђока. – Новаковић
Стојан. – Павловић Драгољуб. – Павловић Иван,- Пајић Марко.
– Пантић Коста, пуковник. – Пачу Лаза. – Пашић П. Никола. –
Пашин Ж. Срета. – Перовић Милош. – Петровић Јоца, генерал.
– Петровић Марко, прота. – Петровић Мита. – Петровић Ј. Никола. – Петровић Петар. – Петровић Ранко. – Петронијевић Ми71
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лан. – Пјешчић Сава, прота. – Поповић Алекса. – Поповић Јован – Липовац, генерал. – Поповић С. Риста,- Поповић Д. Стева.
– Поповић Р. Стева. – Поповић Крстов Томо. – Прапорчетовић
Јоца, генерал. – Протић Јанко, прота. – Протић с. Коста, генерал.
– Протић М. Љуба. – Протић Стојан. – Раденковић Будимир. –
Радовић Димитрије. – Ранковић п. Светолик. – Самуровић Павле. – Скерлић Јован. – Смиљанић Манојло. – Солић Милован.
– Спасић Никола. – Сремац Стеван. – Софрић Павле. – Стаменковић Драгутин. – Станковић Тодор. – Станојевић Михаило.
– Стефановић Данило. – Стефановић Никола. – Стојиљковић
Драгољуб. – Стојковић Ј. Срета. – Тадић Ј. Влајко. – Таушановић
Коста. – Таушановић К. Ваја. – Теодосије, митрополит. – Тодоровић пера. – Тодоровић Борко. – Томановић Лазо. – Томић Илија.
– Топузовић Милан. – Трифковић Марко. – Трифуновић Никола, прота. – Трипковић Макса. – Туцаковић Тодор. – Ћирковић
Димитрије. – Ћурчић п. Стеван. – Урошевић Сава. – Фалаџић
Сулејман, хоџа. – Фирмалијан, митрополит. – Хаџић Светозар,
пуковник,- Христић Никола. – Цвијић Јован. – Чумић Аћим. –
Шапчанин П. Милорад.
*Биографске белешке о личностима значајним за историју и
културу српског народа као наставак Поменика Милана Ђ. Милићевића.
Потписано: Л. Лазаревић.
Мали поменик. (Додатак). – Београд, (Издање аутора), Штампала штампарија Скерлић Београд, 1936, стр. 64 +(39; 20.
*Потписано: Л. Лазаревић
Наши старији у причама I - Београд, (Штампала штампарија
Зора, Београд), 1936; стр.114, 20.
*Садржај: I,: Некад је тако било. – Никола Пашић о Македонији. – Лаза Пачу о краљу Милану. – Радивоје министар у савезној
влади. – Покривају дефицит. – Чика Љуба у Немачкој. – Миша
Вујић у посланичком клубу. – Дим(итрије) Маринковић у просвети. –Гарашанин о буџету. – Протекционаш. – Чика – Љубина
критика. – Радивој Милојковић и његов повереник. – Милутин
Гарашанин. – Лаза Пачу не прима поклоне. – Помиловање. – Целокупна дела Љуб(омира) П. Ненадовића. – Наследна особина. –
Стојан Протић и дипломата. – Ђорђе Денковић. – Бржи језик од
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памети. – За породицу стрељанога. – „Паке Тире“. – На претње
договор. – Чика – Љубина здравица. – Неуморни ловац. – Желео
би српски орден. – Неочекивана помоћ. – Да буде друкчији. –
Дивљи Рад(е) Пашић као судија. Чика – љуба и Молнар. – Пред
Тимочку буну. – Часна реч. – На казан“ – Чика – Љуба и ватрена
кола. – Писац „Немање“. – „Не сме се то рећи“. – Узајима, а не
враћа. – Покушава да се поправи. Руска војна администрација.
– II: Mито, или дар – не прима се ниједно. – Ватрено оружје. –
Mило за драго. – Oста Чика Љуба без доктората. – Без пасоша
ни из села у село. – Изгубио ранг. – Саслушати али не послушати. – да купи школско сведочанство. – Новаковићева синтакса. –
Помози у невољи. – Мудар посредник. – Искушавају га . – Стево
Д. Поповић. – Набавка топова. – Увек једнак. – Где је река Дон?.
– Претекао их. – Пред Н(овим) Пазаром. – ревизор и учитељ. –
Поверљив акт. – Спор предузимач. – Архијерејска дарежљивост.
– Да подмити владику. – За равноправност жена. – „Моја њива
неће бити веча“. – Редак предузимач. – Подлац. – Ђура Даничић
и студент. – III: Вечити опозиционар. – Оде ливада! – Стари учитељ. – Много деце. – Извукао за другога. – Гига Гершић и судија.
– Реверс на добројутро. – Неуместан захтев. – Лазо Томановић
о Пашићу. – Гигин сестрић К(оста) Таушановић и поштар. – Генерал Милован Павловић. – Кнез Милан у Народној скупштини. – Белимарковићев јатаганџија. – др Илија Коловић. – Васа
Пелагић. – Пред споменицима на Калемегдану. – За целибат. –
Миласи Михаиловић. – Илија Вучетић. – Немци за време рата.
– Димитрије Катић, председник Народне скупштине. – „Ум за
морем...“ – Михаило Банић. – Хајка на Пашића. – Пресуда одмах
извршена. – „Испод Градовића“. – Плати, па да лажем. – „Дај јаке
јемце!“. Раша Нинић. – Нашао кондиције. – Ђура Даничић о женама. У посланичком клубу напредњачком.
Узор-витез поп Лука Лазаревић. (фототипско издање). Приредио (и „Белешку о писцу“ (32) написао Д(обрило) А(ранитовић).
– Шабац, Народна библиотека „Жика Поповић“, 1996, стр. 31+1;8
Библиотека: Фототипска издања. књ. 2.
Белешке из окупираног Београда (1915-1918) (Фототипско
Београд изд. према изд. из 1919. приредио Здравко Крстановић.
– Београд: Јасен, 2010)
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2. Чланци и прилози у периодичним публикацијама
Извештај Ниже гимназије у Великом Градишту– Просветни
гласник,
XIV/1886, 521-525.
Извештај директора ваљевске ниже гимназије – Просветни
гласник,
XIV/1886, 497-498 ? (597-598)
О школама у вароши Јагодини и срезовима беличком и левачком округа јагодинскога. Извештај школског надзорника –
Просветни гласник, XIX/1887, 714-719.
Женске школе у Аустрији – Просветни гласник, 1/1892,66-69;
2/182, 150-153. и 3/1892, 228-235
Реферат о књизи: Историјска песмарица,од Михаила Јовића –
Просветни гласник 12/1892, 852-856.
С ревизором у школи. – Учитељ, 14/1894-95,191.
Ручни рад у енглеским школама. – Учитељ, 14/1894-95, 495.
У основној школи у Лондону. (Превод с француског) – Учитељ, 14/1894-95,156.
Педагошки конгреси, – Учитељ, 14/1894-95, 542.
Учитељ и учитељице у Немачкој. – Учитељ, 15/1895-6, 922.
Шта смета основној настави. – Учитељ, 16/1896-7, 353.
Друштво „Учитељски дом“ у Бечу. – Учитељ, 16/1896/7, 478.
Нижи течајни испит – Наставник, 1898,
Б. Т. Нешић: Наше основне школе. – Учитељ, 18/1898-9, 755.
*Приказ
Главном просветном савету (са Ј Миодраговићем) – Просветни гласник 7/1898, 349-350
У слободним часовима. Књига за младеж. Спремио Ж. О. Дачић, Београд. Штампано у Државној штампарији Краљевине Србије. – Учитељ, 6/1899-1900, 694-696.
*Приказ. Потписано: Лаз.
Реферат о књизи: Дете у породици и школи – читанка за моралне поуке, од Влад, Спасојевића и Ж. О. Дачића – Просветни
гласник, 3/1900, 275-276
Реферат о књизи Историја једног малише, у преводу Алексе
М. Станојевића. – Просветни гласник, 6/1900, 6, 684-685.
*Дело Marie Robert- Halt.
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Главном просветном савету – Просветни гласник, 3/1901, 342343.
Извештај референта за основну наставу о испитима учитељских школа –
Просветни гласник, 7/1901,809-811,
Успомене на пок. Љуб. П. Ненадовић – Нова искра, 12/1903,
356-361.
Један предлог о школском надзору – Учитељ, 23/1902-3, 92.
Св. краљ Милутин – Утешитељ, 1/1909, 2, 48-55.
Светомир Николајевић. – (У). Тридесети извештај о Заводу
за образовање и васпитање глувонеме деце и о раду управе Друштва „Краљ Дечански“ за шк. 1923-24, Београд, 1924, стр, 49-58.
Деци у помоћ – Просветни гласник, 6-7/1924, 378-389.
Историја. – Нови књижевни лист, 1/1925, 1, 66-73.
*Објављено писмо Јеврема Обреновића кнезу Сими Михаиловићу од 20. 1. 1823; акт Суда српског народа од 26.3. 1830. о
цени меса; писмо Суда од 8. 5. 1830; Суду нахије шабачке; писмо
кнеза Милоша од 8. 10. 1830. Шабачком магистрату о пребеглицама из Аустрије.
„Мало полумоћја“. – Нови живот, XXVII-2/1925-26, 57-59.
*О пуномоћју које је Савет Србије дао Томи Вучићу Перишићу да угуши „Катанску буну“ 1844. г.
Зла слутња. – Нови живот, 7/1925-26, 26/8, 244-247.
*О вези Михаила Обреновића с Катарином Константиновић.
Из историје наше уставности. – Нови живот, 7/1925-26, 24/7,
200-208.
*О Турском уставу из 1839. и о пројекту устава Николе Христића из 1867.
Ко удави Илку Јеврема Марковића? – Самоуправа, 242/1925,
3 и 243, 3.
*У београдском затвору 1883.год.
Из историје наше уставности: О турском уставу из 1839 у о
пројекту устава Николе Христића из 1867. – Нови живот, 7/192526, 200-208.
Зла слутња – О вези Михаила Обреновића с Катарином Константиновић – Нови живот, 8/1925-26, 244-247.
Ђорђе Зорић, васпитач кнез Милошевих синова. – Учитељ,
1925-26, 670.
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Пожаревачко коло. – (У) Пашић. Илустровани радикални алманах, књига трећа, 1926, стр. 21-23.
Моћ предвиђања. – (У) Споменица Николе Пашића 1845-1925.
Београд, 1926,. 61-63.
Светомир Николајевић. – (У): Наша нахија, Београд, Удружење Ваљеваца и Ваљевки у Београду, 1926, стр. 77-83.
Прота Марко Петровић. – (У): Наша нахија. Београд, Удружење Ваљеваца и Ваљевки у Београду, 1926, стр.90-96.
Једно занимљиво писмо Милована Видаковића. – Време,
1666/1926, 4.
Упућено кнезу Михаилу из Пеште 19.8. 1841. год.
Кнез Ранко Лазаревић. – Братство, Београд, XX, 1926, стр.
94-109.
Књига Друштва Св. Саве, 33.
Устав народни школа у Књажеству Србије. – Учитељ, 1926-27,
120, 194.
Стара и нова школа (Љуба Миладиновић). – Учитељ, 1926-27,
270, 362.
Катанска буна. Катане у Лозници – Воља, II/6/1927, 415-418.
Владан Ђорђевић: Успомене. – Учитељ, 1927-1928, 739.
Катанска буна. Једна пресуда. – Записи, 1/1927,1/3, 163-167.
*О пресуди Милошу Богићевићу 1844. због учешћа у Катанској буни.
Sila predvidivosti. – (U): Nikola Pašić. Jeho život a dilo. Prelozil a
usporadal Fratišek Cerny, Praha, 1927, str. 129-136.
Пред рат. Сећање на 1875-1876. – Записи, 2/1928, 2/4, 209-216.
Југовић – шпијун: О Јовану Савићу као аустријском шпијуну
– Записи, 2/1928,3/1-2, 20-24.
*О Јовану Савићу (Ивану Југовићу) као аустријском шпијуну.
Некад. – Венац, 14/1928-29, 3, 205-208.
*О односима Србије и Турске од 1835. до 1842. год.
Дете без руку. – Учитељ, 1929-30, 743.
Из живота старијих Ваљеваца – Глас Ваљева, Ваљево, 51/1930, 3.
Јанко Веселиновић – Правда, 184/1930, 3.
Mилован Глишић – Правда, 198/1930,
Драгомир Лазаревић. – Правда, 204/1930, 2.
Стеван Сремац. – Правда, 210/1930, 3.
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Стева Д. Поповић. – Правда, 233/1930, 3.
Милош С. Милојевић. – Правда, 237/1930, 2-3.
Змај Јова Јовановић. – Правда, 250/1930, 10.
Митрополит Фирмалијон (Дражић). – Правда, 252/1930, 3.
Милан Ђ. Милићевић. – Правда, 255/1930, 10.
Љубомир П. Ненадовић. – Правда, 261/1930, 3.
Душан Алимпић. – Правда, 272/1930, 4.
Владимир Зебић. - Правда, 277/1930, 5.
Милан Кујунџић. – Абердар. – Правда, 294/1930, 3.
Владимир Карић. – Правда, 297/1930, 3.
Светолик Р. Ранковић. - Правда, 299/1930, 3 и 300/1930, 5.
Милорад П. Шапчанин. – Правда, 305/1930, 2.
Милосав Куртовић. – Правда, 348/1930, 348, 8.
Светислав Вуловић. – Правда, 352/1930, 8.
Павле Самуровић. – Правда, 356/1930, 8.
Љуба П. Ненадовић – Глас Ваљева, Ваљево,40/1930, 3
Михаило Гребеничанин – Глас Ваљева, Ваљево,42/1930, 2.
Добра Гавриловић – Глас Ваљева, Ваљево, 42/1930, 2.
Манојло Пањевић – Глас Ваљева, Ваљево, 45/1930, 3
Др Светозар Атанасијевић – Глас Ваљева, Ваљево, 45/1930, 3
Радојица Жујовић – Глас Ваљева, Ваљево, 47/1930, 3.
Перо Томић – Глас Ваљева, Ваљево, 48/1930, 3.
Ранко Гођевац – Глас Ваљева, Ваљево, 49/1930, 3.
Пера Драговић – Глас Ваљева, Ваљево,50/1930 ,3.
Лаза Б. Лазаревић – Глас Ваљева, Ваљево, 1/1931, 3.
Јанко Бабић – Глас Ваљева, Ваљево, 2/1931, 3.
Илија Ранковић – Глас Ваљева, Ваљево, 6/1931, 3.
Милош Глишић – Глас Ваљева, Ваљево, 8/1931, 3
Миладин Љубичић – Глас Ваљева, Ваљево, 9/1931, 3.
Јеврем Јадранин – Глас Ваљева, Ваљево, 15/1931, 2.
Др Ђока Видаковић – Глас Ваљева, 28/1931, 3.
Влајко Тадић – Глас Ваљева, Ваљево, 29/1931, 3.
Живко Тадић – Глас Ваљева, Ваљево, 30/1931, 3.
Милан П. Зарић – Глас Ваљева, Ваљево, 32/1931, 2.
Јовиша Ђурић – Глас Ваљева, Ваљево, 38/1931, 4.
Јован Молнар – Глас Ваљева, Ваљево, 41/1931, 3.
Марко Антоновић – Глас Ваљева, Ваљево, 45/1931, 4.
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Коста Мартиновић – Глас Ваљева, Ваљево, 46/1931, 3.
Др Јефта Ђонлић. – Правда, 21/1931, 9.
Милан Топузовић. – Правда, 53/1931.
Димитрије Ђ. Главинић. – Правда, 67/1931,10.
Петар Петровић. – Правда, 69/1931, 9.
Др Драга Љочић. – Правда, 112/1931, 3.
Пуковник Груја Мишковић. – Правда, 174/1931, 5.
Павле Софрић. – Правда, 213/1931, 3.
Положајник – Глас Ваљева, Ваљево, 1/1932, 2.
Прота Хаџи-Михаило Вучетић. – Правда, 33/1932, 5.
Милан Богићевић. – Правда, 144/1932, 2.
Божа Милановић. – Правда, 147/1932, 147, 3.
Прота Јанко Протић. – Правда, 1543/1932, 7.
Др Јован Цвијић. – Правда, 1357/1932, 6.
Апел Луке Лазаревића за очување „Гласа Ваљева“ – Глас Ваљева, Ваљево, 52/1932,2.
Божа Кнежевић. – Правда, 10369/1933, 14.
Љубинка К. Лазаревић. – Правда, 10384/1933, 2.
Др Живан Јашић. – Правда, 10402/1933, 4.
Лаза Комарчић. – Правда, 10369/1933, 6.
Педесета је година. – Пожаревачки грађанин, 3/1933, 102-104, 5.
*О спровођењу неколицине радикала, оптужених за симпатисање и учешће у у тимочкој буни, на издржавање казне у Пожаревац.
Прота Љубиша Марковић – Глас Ваљева, Ваљево, 37/1934, 3.
Диша Соколовић – Глас Ваљева, Ваљево, 29/1935, 4.
Шабачка полугимназија. – (У) Споменица Шабачке гимназије
1837-1937, Шабац, 1938, стр.185-189.
3. Литуратура о Луки И. Лазаревићу
Протић Љубомир М.: Споменик. Књига за децу. Друга књига. Прибрали

Л. Лазаревић и Д. Ј. Соколовић, Београд, 1898. – Учитељ,
181898-99, 7, 652-653.
* Приказ књиге.
Вaт-Бук: Л. Лазаревић: Белешке из окупираног Београда (1915
do 1918): Издање књижаре С. Цвијановића , Београд. – Југословенска обнова – Њива, 1/1920, 54-55.
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*Приказ дела.
Zorec, Ivan: L. Lazarević: Beleške iz okupiranog Beograda (19151918), Beograd, 1919. – Ljubljanski zvon,40/1920, 8, 508-509.
*Prikaz.
Ј(евтић) Б(оривоје): Белешке из окупираног Београда (С. Б. Цвијановић, Београд, 1920. – Будућност 1/1920, 15-16.
*Приказ.
Протић, Љубомир и др.: Реферат Љуб. Протића, Драгутина
Костића и Мих. Станојевића о књизи „Белешке из окупираног
Београда“ , од Луке Лазаревића. – Просветни преглед, 37/1920, 6,
130.
И.: Л. Лазаревић: Приповетке II. (Beograd, 1925). – Нови књижевни лист, 1/1925, I, 74-76.
Васић, Драгиша: Девесто трећа. Мајски преврат. – Београд,
1925; 8.
*О Луки Лазаревић на стр. 197-209.
Н.: Л. Лазаревић: Приповетке III. (Београд, 1926). – Воља,
2-5/1927, 390.
*Приказ.
Лазаревић Лука: Кратка информација о „Малом поменику“,
који треба да изађе и позив на претплату – Глас Ваљева, Ваљево,
50/1932, 2.
Илић, Петар М.: Л. Лазаревић: Мали поменик. – Учитељ,
1932-1933,626.
Аноним: Мали поменик – Глас Ваљева 11/1933, 3.
Мали поменик: О изласку из штампе дела Луке Лазаревића –
Глас Ваљева, Ваљево, 28/1935, 4.
Берић, Г (ргур).: Лука и. Лазаревић: Мали поменик (Додатак)
– Живот и рад, 23/1936, 136
*Приказ
Аноним: Лука Лазаревић. – Правда, 32/1936, 11402 (21.7), 3.
Аноним: Погреб Луке Лазаревића. – Правда, 32/1936, 11403
(22.7), 17.
Аноним: Сахрана Луке Лазаревића. – Политика, 33/1936 (21.7)
Берић, Г (ргур).: Лука и. Лазаревић: Мали поменик – Живот
и рад, 23/147/1936, 54.
*Приказ.
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Грчић, Лука: Занимљива збирка анегдота . – Глас Матице
српске, 47/1936,54.
*О књизи Мали поменик Луке Лазаревића.
К(аралић), П(редраг): Лука Лазаревић. – Живот и рад, 9/1936,
24/156, 253-264.
*Некролог.
Станојевић, А.: Лука Лазаревић. – Гласник Југословенског
професорског друштва, 1936, 17/ 1, 74-76.
*Некролог.
Станојевић М. З(ора): Сахрана Луке Лазаревића. Некролог –
Време, 5213/1936, 12.
Хаџи-Васиљевић, Јов(ан): Лука Лазаревић. – Братство, VII,
1936, стр. 66-67.
Недељковић, Д(обривоје)- Трипковић, М(илан).: Сто година
Ваљевске гимназије, 1970, 8.
*О Луки Лазаревићу на стр. 38-39, 41.
Аноним: Лазаревић Лука и. – (У): Именик. Трагом професора и ученика Шабачке гимназије. Шабац. Народна библиотека
„Жика Поповић“, 1987, стр. 82.
Николић, М(илен) М. Лазаревић, Лука И. (Свилеува, Србија,
1.1.1857 – Београд, 19.7. 1936). – ( У): Лексикон писаца Југославије,
III,К-Љ, Нови Сад, Матица српска, 1987, стр. 608-609.
Аноним: Лука Лазаревић. – (У): Министри просвете Србије
1811-1918. – Београд, 1994, стр. 122.
Радојчић, Милорад: Лука Лазаревић – предводник новог таласа просветних радника – Напред, Ваљево, 1995, 2441 (3.11), 8.
А(ранитовић), Д(обрило): Белешка о писцу. – (У): Узор-витез
поп Лука Лазаревић. (Фототипско издање из 1900): – Шабац, Народна библиотека „Жика Поповић“, 1996, стр. 32.
Војиновић Ж(ивана): Фототипска издања Народне библиотеке у Шапцу. Лука И. Лазаревић: Узор витез поп Лука Лазаревић.
– Глас Подриња, Шабац, 52/1996, 2563 (29.9), 8.
*Приказ.
Ранковић Здравко: Ваљевски гимназијски директори: Од
Ђуре Козарца до Горана Бојичића – Велики народни календар
Колубара за 2000, Ваљево, 2000,
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Ранковић, З(дравко): Лазаревић Лука (Свилеува,1.1.1857 –
Београд, 19.7. 1936), средњошколски професор и књижевник. –
(У): Биографски лексикон ваљевског краја, Ваљево, 2001, књ. 2,
св. 9, 274-275.
Радојчић, Милорад: Лука Лазаревић (1857-1936). – (У) Годишњак Свилеува, 2/2004,152-174.
Аранитовић, Добрило: Биобиблиографија Луке И. Лазаревића. – (У) Годишњак Свилеува, 2/2004,174-188.
Сарађивао је у следећим листовима и часописима:
1. Ваљевске новине (1888)
2. Просветни гласник (1891, 1892,1900)
3. Одјек (1895)
4. Учитељ (1895-1897, 1890-1900, 1904, 1924-1930)
5. Бранково коло (1899)
6. Утешитељ (1899)
7. Витез (Београд,1900)
8. Нова искра (1903),
9. Весник Српске цркве /1909)
10. Пашић – радикални алманах I, II и III (Београд, 1924, 1925
и 1926)
11. Нови живот (1924-1926)
12. Нови књижевни лист (1935)
13. Самоуправа (1925),
14. Братство (1926)
15. Споменица Николе П. Пашића 1845-1925 (Београд 1926)
16. Време (1926)
17. Гласник Професорског друштва (1926-1928)
18. Воља (1927)
19. Венац (1927-1928/1929)
20. Записи (1927-1928)
21. Правда (1930, 1933)
22. Пожаревачки грађанин (1933)
23. Споменица Шабачке гимназије 1837-1937 (Шабац, 1937)
24. Слике Посавотамнаве (Владимирци, 1934)
25. Глас Ваљева (?)
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Владимир Кривошејев
Народни музеј Ваљево
krisha@open.telekom.rs

Александар Недок

Академија медицинских наука
anedok@sbb.rs

ВАЉЕВСКА ВОЈНА БОЛНИЦА,
ОД ПРВИХ ДАНА ДО ВЕЛИКОГ РАТА
Апстракт:1 Тежиште досадашњих историографских истраживања здравства у Ваљеву било је постављено на великом историјском процесу са догађањима везаним за ваљевску ратну болницу 1914-1915. године, а делом и на
проучавање настанка и развоја ваљевске цивилне болнице и цивилног санитета у целини, док су питања везана за настанак и развој ваљевске војне болнице остала потпуно неистражена. Зато је циљ овога рада да отвори ту тему,
од првих појава привремених резервних болница до Великог рата: од болнице
из времена кризе 1862, преко резервне болнице за време српско-турских ратова 1876/78, до војне болнице Дринске дивизије формиране после великих
војних реформи краља Милана Обреновића из 1883, када Ваљево постаје гарнизони центар Дринске дивизијске области.
Кључне речи: Ваљево, болница, војска, санитет.

Увод
Устаљени, опште познати појам Ваљевска болница не односи
се, бар када је реч о првим годинама Великог рата, на одређени
болнички објекат или болницу као институцију, већ означава
Прва верзија овога чланка објављена је на енглеском језику у реномираном
међународном часопису Војномедицинске академије: Војносанитетски преглед
(видети: Nedok i Krivošejev 2017). Ради додатне популаризације његове
тематике, као и веће приступачности изнетих резултата истраживања, чланак
се, уз одобрење редакције Војносанитетског прегледа, на српском језику
објављује у Гласнику Историјског архива Ваљево, уз извесне допуне. У складу
са тим изворни део рада је без фуснота, са endnote референцирањем који се
примењује у Војносанитетском прегледу док су допуне, које се односе на
локалне теме, убицирање појединих објеката, накнадна сазнања и потребна
појашњења, овде изнети у фуснотама.
1
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временски процес. У склопу низа специфичних догађаја, услед
којих је цео град постао једна велика болница, постојале су две
сталне и шест резервних болница, распоређених у више десетина централних и придружених објеката у Ваљеву, као и промењив број пољских болница у граду и његовој широј околини.
Досадашња историографска истраживања су била усмерена ка
проучавању сложене целине, са тежиштем на општем развоју и
збрињавању рањених и оболелих [1-3]. Тако су у великој мери
запостављене појединости везане за две од раније, пре ратних
страхота, постојеће болнице: цивилну Ваљевску окружну болницу и Војну болницу Дринске дивизије. Док се о цивилној болници зна нешто више, будући да постоје радови који делимично
систематизују њен настанак и развој, [4, 5, 44] настајање војне
болнице је измакло пажњи истраживача, и информације о њој
се помињу само успутно, у радовима посвећеним другим војним
темама [6-7]. Зато је циљ овога рада да отвори тему историјата
војне болнице у Ваљеву, почевши од првих повремених помена,
до почетка Великог рата, и да постави основе за даље систематско истраживање.
Историјат ваљевске војне болнице је нераскидиво повезан са
стратешким положајем Ваљева у позадини реке Дрине и историјских окружења преко њених обала, која су формирала непрекидне непријатељске изазове почев од првих дана устанака
почетком XIX века све до ескалације 1914. године са почетком
Великог рата. Налазећи се у непосредној позадини могућих и
стварних ратних дејстава Ваљево је од стране војне команде препознавано не само као место војничких исходишта, већ и као
погодно стециште за пријем рањених и оболелих војника.
У постојању војних болница у Ваљеву уочавају се три различита периода. Први је везан за време кризе узроковане образовањем српске народне војске 1860 и инцидентом у Београду 1862.
године, други за период српско-турских ратова 1876-78, а трећи
период почиње са великим реформама војске које је од 1883. године спровео краљ Милан Обреновић. Између болница из првог
и другог, и другог и трећег периода не уочава се постојање континуитета, док је болница настала у трећем периоду континуирано егзистирала до Првог светског рата, као и после њега, с
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тим што је у први мах именована као стална, потом током првих
петнаестак година као привремена, а од прелаза 19. у 20. век опет
као стална.
Привремена „Добровољачка болница“ из
времена кризе 1962. године
Један од основних задатака који је кнез Михаило Обреновић
поставио себи по другом доласку на власт 1860. године било је
ослобођење Србије од турске превласти. Зато је у августу 1961.
године донет Закон о устројенију народне војске којим је поред
постојеће малобројне стајаће војске предвиђено формирање народне, мобилизационе војне силе способне да се упусти у рат за
ослобођење. То је довело до заоштравања односа са Портом, који
је кулминирао инцидентом на Чукур чесми 3/15. јуна 1862. године и турским бомбардовањем Београда са градске тврђаве 5/17.
јуна, а потом и до великих тензија током којих се очекивао оружани расплет са могућим ширењем и на друге делове Балкана.
Ескалација сукоба је спречена дипломатском интервенцијом великих сила која је наредне 1863. године довела и до проширења
аутономије и исељавања Турака из Србије (сем из подунавских
градова Београда, Шапца, Смедерева и Кладова).
Пре постизања споразума, током периода неизвесности, кнез
Михаило је настојао да се што боље припреми за могући ратни
исход, па је између осталог иницирао стварање Добровољачког
кора (корпуса) сачињеног од 3.000 добровољаца из Србије, као
и са територија Хабзбуршке монархије и Отоманског царства,
углавном Срба, али и припадника других словенских народа, а
под командом бившег аустријског официра Антонија Орешковића. Једна од две легије овога кора, „граничарска“, била је од
краја јуна 1862. године стационирана по импровизованим војним колибама у Ваљеву, са наменом да спроведе оружане акције
у Босни и ту изазове устанак. Друга, названа „бугарска“ налазила се у Алексинцу. Будући да до ескалације сукоба није дошло,
на основу дипломатских одлука Канлишке конференције од 29.
септембра / 11. октобра и на захтев великих сила корпус је крајем октобра / почетком новембра 1862. расформиран, а известан
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број школованих официра и војника је задржан у саставу српске
војске [8-10].
Поред добровољаца, у Ваљеву је током 1862. године била стационирана и једна пољска батерија народне војске, а за њен смештај су, на основу наређења министра унутрашњих дела Н. Христића од 15/27. новембра 1862. подигнуте топовске шупе [11].
Претходно је поред старог барутног магацина који се налазио
у Кули Ненадовића направљен и нови и између њих је просечен
пут, што се види из извештаја заступника министра грађевина
министру војном Иполиту Мондену, од 13/25 октобра [12].2
Наведене војне припреме за евентуални сукоб пратило је и
организовање санитетске службе. Тадашњи руководилац војног
санитета др Белони је наредио да се, поред привремене болнице
у Београду, са 800 постеља, одреде лекари и локације за болнице
и по унутрашњости Србије, посебно у граничним местима [13].
Једна од болница је била лоцирана у Ваљеву, а њена главна намена је била збрињавање добровољаца. Ова „Добровољачка болница“ је формирана на основу наређења министра И. Мондена од
27. јула / 8. августа 1862. Зато је у Ваљево послат капетан II класе, емпирик Димитриј Капарис „са свима потребним лековима и
инструментима“. 3 Наредбом Министарства унутрашњих дела од
2/14. августа наређено је: „Кућу за болницу на стотину болесника
има да одреди тамошње начелство и да за њу набави од народа
На основу каснијег стања можемо да претпоставимо да су се топовске шупе,
подигнуте за потребе пољске батерије народне војске налазиле западно од
Куле Ненадовића, на почетном делу данашње касарне Војвода Живојин Мишић, где ће доцније бити подигнути и војни магацини, интендантура, касније и касарна болничке чете Дринске дивизије, а после Другог светског рата
и највећа ваљевска касарна (првобитно Жикица Јовановић Шпанац, данас
Војвода Живојин Мишић). Наиме, у документу о првом именовању варошких улица из 1897. године забележено је да тадашњи Главни сокак добио име
Улица Краља Александра, а да се протезао од „ћуприје на Колубари“, па право
до „шупа војни преко Љубостиње“ (данас Улица Војводе Мишића; видети референцу: [27], стр. 188).
3
Димитрије Капарис (1808-1875), један од првих војних лекара у Србији; службовао је по многим војним болницама. Био је деда познатог лекара др Селимира Ђорђевића, који је умро од тифуса у Ваљеву 1915. године, будући да
је његова мајка Софија била Димитријева ћерка (видети: Радојчић 2006, стр.
35-36).
2
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400 ћебади, 100 сламњача, 100 јастука, 400 кошуља, равно.“ [14]4
Непосредно потом Министарство војно је 7/19. августа начелству ваљевском упутило додатне инструкције: „Све што народ
тамошњег округа овом сад приликом набавио буде, оставиће се
и предат ће се у своје време окружном начелничеству и моћи ће
служити за подићи се имајућу окружну болницу.“ [15] На основу рапорта команданта добровољачког кора од 28. августа /
9. септембра 1862, Владан Ђорђевић је написао: „Ове године
/1862/ почну се скупљати у Ваљеву добровољци и министар
војни упути у Ваљево Димитрија Капариса за лекара који је,
осим што је добровољце лечио, био и трупни лекар тога кора.
Он је одмах по доласку свом у Ваљево лекарски прегледао цео
добровољачки кор и у след тога отпуштено је 154 добровољца
као неспособни за војну службу“. [16] Mеђу добровољцима je
био и извесни Данишевич, студент медицине из Пољске, „који
је утекао из тврђаве Кронштат“, али није познато да ли се укључио у рад болнице. [17]
По свему судећи ваљевска добровољачка болница је расформирана када је током јесени 1862. године распуштен добровољачки кор, а Димитрије Капарис, који је у Ваљево стигао из мале
пожаревачке војне болнице (или из Крагујевца где је био лекар II
батерије народне војске?) наставио је своје службовање по Србији, па га почетком 1864. године налазимо као лекара привремене
војне болнице у Ћуприји, а потом у Зајечару [18].
Што се тиче даље егзистенције било какве војно-санитетске службе у Ваљеву, у периоду од расформирања добровољачке болнице у јесен 1862. године до формирања ратне резервне
болнице из периода српско-турских ратова 1876/78, расположиви подаци су веома штури и онемогућавају да се створи комплетнија историографска слика. Увидом у државне шематизме
и војне распореде официра из тога периода, [19-21] види се да,
као и раније, у Ваљеву није била стационирана ни једна јединица стајаће војске, бар не дугорочно, али зато ту и даље постоји
артиљеријска батерија народне војске установљена 1862. године.
Она се налази у саставу Дринско-савске команде са седиштем у
4
Сходно досадашњим сазнањима, нисмо у могућности да одредимо место лоцирања Добровољачке болнице, као и Добровољачког кора.
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Шапцу. Према шематизмима, војне болнице у то време постоје
у Београду, Крагујевцу и Ћуприји, међутим у табеларним синтезама о броју лекарски третираних војника Владан Ђорђевић
указује и на постојање других, по свему судећи резервних или
привремених санитетских субјеката,5 чији се број мењао, као и
место њихове локације. Тако за 1862. годину, када је, како смо
видели постојала ваљевска добровољачка болница, наводи се да
у Србији постоји пет болница: у Београду, Топчидеру, Крагујевцу, Зајечару и Ваљеву, у коме је лечено 58 војника. За 1863. годину Ваљево се не помиње, али зато у прегледу за 1864. Ваљево се
налази међу десет места у којима је било лежећих болесника.6 Те
године као једно од места лечења се помиње и Шабац, штабни
центар Дринско-савске команде, где су лечена само 2 болесника.
Ваљево се не помиње у наредне две године, 1865. и 1866, али се
помиње Шабац, у коме је лечено 12, односно 8 болесника. За поменуту 1866. годину на списку места лечења је и Ужице, које је
такође улазило у састав Дринско-савске команде. Наредне 1867.
године (када је у Ваљеву основана цивилна окружна болница
која је почела са радом 10/22. октобра), Ваљево се помиње као
место у коме је лечено 48 војника, а нема помена Шапца, док се у
наредној 1868. помињу и Шабац, Лозница и Ужице, као и Ваљево
у којем су лечена 44 болесника, од којих је један преминуо. Иста
места се помињу и 1869. године, када су у Ваљеву лечена 22 војника. Наредне две године и даље се помињу Шабац, Лозница и
Ужице, али нема података за Ваљево. Потом, 1872. године уз наведена места помиње се и Ваљево, као место лечења 29 оболелих.
Ваљево се помиње и 1873. када је у њему лечено 30 болесника,
од којих су два преминула, као и 1874. када је лечено 8,7 док се за
Или је реч о амбулантама („амбулаториј“) при касарнама, у којима су војници лечени амбулантно, уз могућност и краткотрајног стационарног третмана
(о правилнику за рад амбуланторија из 1884. видети у: Станојевић 1992, стр.
136)?
6
Те 1864. године донета су два нова закона: о устројству министарства војног
и о устројству војске (којим су замењени претходни закони из 1860. и 1861.
године). Овај други закон је предвиђа постојање сталних војних болница у
Београду и Крагујевцу, а налагао да се привремене војне болнице формирају
„по потреби“, „у местима окупљања трупа“ (Станојевић 1992, стр 48-50 и 69).
7
По свему судећи ове, као и претходних година, реч је о војницима артиље5
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1875. годину наводе податци само за Београд и Крагујевац8, „јер
је др Лаза Докић у време писања извештаја остале податке однео
са собом“! [22]
Резервна ваљевска војна болница из времена
српско-турских ратова 1876/78.
Ратни сукоби Србије са Турском, којe је, ради потпуног ослобођења, почео да припрема кнез Михаило, десили су се током
владавине кнеза Милана Обреновића. У периоду од 1876. до
1878. године вођена су два рата. Први је почео у јулу и трајао је до
новембра 1876. године. После почетних успеха на југоисточном
фронту српске трупе су биле надјачане и само је дипломатска интервенција великих сила спасла Србију од потпуног пораза. Српска војска, милицијског типа, слабо наоружана и обучена, није
се, упркос помоћи 2.500 руских добровољаца (скоро 200 разних
санитетских профила од лекара и апотекара до болничара) могла одупрети турској војсци, надмоћнијој како бројчано, тако и
у обучености и савременом наоружању. Али, како рече велики
српски државник Јован Ристић, „крв српска и руска пролила се
заједно и тако учврстила братство наша два народа“. За то време
је западна српска војска, Дринска дивизија (начелник санитета
мајор др Јосиф Холец) имала нешто више успеха у борбама око
Зворника и у Семберији, привремено освојивши Јању, али је безуспешно нападала Бијељину.
Имајући потребе за санитетским прихватом рањеника, у Ваљеву је већ са почетком непријатељстава отворена привремена
војна болница. Среској и општинској власти је наређено да се у
месту одреде зграде у које би се у случају потребе могло сместити
400-800 рањеника и болесника и да се образује месни одбор који
би био на помоћи властима. За управника болнице је, са чином
капетана II класе, постављен добровољац из западног Срема др
Алекса Ђукић, који је дошао болестан од туберкулозе. Он је у Ваљево стигао 21. априла / 2. маја, са својом младом супругом, Руријске батерије народне војске који су лечени амбулантно (видети и у једној
од претходних напомена)
8
Где су биле сталне војне болнице (видети у претходним напоменама).
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скињом, која је радила као болничарка и била од помоћи своме
супругу. Убрзо је болнички кадар ојачан: у јулу је послат медицинар Војислав Ј. Суботић, у августу медицинар Ђорђе Шаиновић,
а у септембру руски лекар др Перестрајткович са два болничара
[23-24].
Други српско-турски рат је почео 7/19. децембра 1877, на инсистирање Русије, која је још у априлу отпочела борбе са Османском царевином, ослобађајући Бугарску, освојивши утврђење
Плевну и дошавши до капија Цариграда. У борбама које су почеле у Србији ослобођени су Ниш, Пирот, Лесковац, Врање, а
српске трупе су ступиле на Косово, где их је задржало склапање
примирја. Привремени мировни уговор између Русије и Турске
је потписан у марту 1878. године у Сан Стефану са врло неповољним условима по Србију, јер је Русија форсирала стварање
Велике Бугарске на рачун српских освајања, али је ревидиран
половином исте године на Берлинском конгресу, при чему је
Србија, уз подршку Аустрије и наклоност председавајућег грофа Бизмарка, добила потпуну независност, задржавши освојене
територије.
Иако је током рата тежиште војних активности било усмерено
ка јужној и југоисточној граници са Турском, висок степен приправности, уз повремене чарке, постојао је и на западној, дринској граници, коју је штитио Дрински корпус јачине око 20.000
војника. Начелник санитета овога корпуса био је санитетски мајор др Стеван Недок.9 Војна команда формирала је две привреПрвопостављени начелник је био мајор Јосиф Холец, али га је убрзо заменио
мајор др Стеван Недок (мајор др Недок је прадеда једног од аутора овога рада);
командир корпусног санитетског одељења је био капетан др Милутин Поповић, командир шабачког санит. одељења др Милан Новаковић, в.д. лекара шабачке резервне болнице и резервних трупа студент медицине Лазар Лазаревић,
командир подринског санитетског одељења: др М. Светић, командир 1 пољске
болнице др Антоније Гродер, командир 2 пољске болнице др Фрања Копша, в.д.
лекара влашко-њивске посаде студ. медицине Богослав Завађил, в.д. лекара љубовијске посаде студ. мед. Михаило Љешћински, командир ваљевске војне бонице др Херман Краус (видети референцу: [25], стр. 116-117). Један од резервних ваљевских војних лекара био је и срески лекар са Уба др Стеван Сибер. Он
је током српско-турских ратова 1876–78. био шеф резервне болнице и апотекар
у Лозници, а потом командир санитетског одељења Ваљевске бригаде, лоциране прво на Јавору, па у Ужицу и Чачку (видети у: Кривошејев 2017).
9
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мене војне болнице, једну у Шапцу, где је в.д. лекара био старији
медицинар Лаза Лазаревић, и другу у Ваљеву, у којој је за управника постављен др Херман Краус. Нешто више информација о
раду санитетске службе у Ваљеву током Другог Српско-турског
рата изнето је у трећој књизи др В. Ђорђевића, у делу са насловом „Ваљевске резервне болнице“, писаном на основу извештаја њиховог управника др Крауса: „Цели шпитаљски прибор још
од прошлог рата се у магацину у таковој количини налазио да
се је не само 1. и 2. класа народне војске снабдјети потребама,
но са истима још и болница са 200 болесника се извесно време
подмирити могла. Што се тиче здања за болницу то се у тима у
почетку доста оскудјевало, због чега су се болесници више пута
премештати морали, и то: из тобџијске касарне у школу, а кад се
је школа од 1. марта отпочела, онда су се из ове опет пресељавали
у Касину и окр. Суд.10 /.../ Сад је опет школа11 у бившој тобџијској
касарни, где се могу наместити 30 постеља, а у окр. Суду где има
места за 26 болесника. У последњем здању има места и за апотеку и шпитаљску канцеларију. Персонал болнички се састојао
из шефа болнице, 1 лекарског помоћника, 1 апотекара, комесара
и подкомесара и осталог потребног особља. Први болесници су
примљени 1. децембра, кућама отпуштено до конца маја; свега
72, укупно примљено болесника и рањеника 383, у команду упућено 279, кућама 72, умрло 8.“ [25]
Овај рат је био погубан по слабашни српски санитет: од 60
лекара до закључења примирја умрло је седам: мајори др Стеван
Недок и Александар Вермински и капетани II класе др Алекса
Ђукић, др Адам Ђерман /Герман/, др Раде Петровић, др Периша
Тобџијска касарна, као и раније помињане тобџијске шупе, вероватно се
налазила западно од Куле Ненадовића, на почетку данашњег касарнског комплекса на шабачком путу (видети у ранијим напоменама). Школа је по свему
судећи данашњи објекат Народног музеја Ваљево, тада (од 1869.г.) у функцији
основне школе и гимназије. Зграда суда се налазила на месту данашњих судских зграда (конкретно Окружног суда), у старој турској кући коју је 1842.
године ваљевска општина преузела од Јеврема Ненадовића, а коју је он претходно, 1836. године купио од наследника извесног Алије спахије (видети референцу [27], стр. 144-145). Касина је вероватно нека од тадашњих репрезентативнијих градских кафана.
11
Sic!; или болница?; напомена аутора.
10
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Шљивић и др Андреј Бикл, а нешто касније и осми, капетан др
Илија Милијић. [26]
По завршетку рата, већ од 1879. године, у Ваљеву је стационирана стајаћа војска. Ту је био штаб Артиљеријског дринског
пука и место лоцирања његове две пољске батерије.12 У то време,
према државним шематизмима, војне болнице постоје у Београду, Крагујевцу и Нишу, а привремене у Ђуприји, Куршумлији,
Кладову, Прокупљу, Врању, Лесковцу и Карановцу (Краљеву).
[19] Ваљевска војна болница је, по свему судећи, са завршетком
ратних сукоба расформирана,13 а поново ће бити успостављена
1883. године, када је дошло до нових војних реформи које је споровео кнез (од 1882. краљ) Милан Обреновић.
Ваљевска војна болница Дринске дивизијске области
После склопљеног мира настало је затишје у развојним активностима све до 1883, када су у донета три закона која су својим
садржајем омогућила постепени развој у организацији српске
војске, у оквиру тога и њеног санитета, до степена са којим је
ушла у Балканске (1912) и Први светски рат (1914). Првим, Законом о устројству министарства војног Санитетско одељење
је добило самосталност, другим, Законом о устројству војске су
дефинисани и стручни санитетски кадрови, а трећим, Законом
о формацији целокупне војске је одређена унутрашња организација и за санитет. Овим трећим законом одређена је територијална подела државе на 5 дивизијских области и одређени њихови центри (Моравска – Ниш, Дринска – Ваљево, Дунавска –
Београд, Шумадијска – Крагујевац и Тимочка – Зајечар). Ваљево
је, захваљујући свом геостратешком положају постало седиште
Дринске дивизијске области, место лоцирања њеног командног
кадра и дела оперативних јединица. [6-7]
Вероватно и даље на месту где смо претпоставили да су се налазиле тобџијске шупе.
13
Али је забележено да је 1880. године у Ваљеву био стациониран санитетски
мајор Јулијус Ленк, са функцијом „командир санитета при штабу Дринског
корпуса у Ваљевском округу“ (видети референцу: [19], календар за 1881).
12
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У првој години спровођења реформи, поред команде Дринске
дивизијске области у Ваљеву су биле лоциране њене две чете, од
укупно дванаест, распоређених у три пешадијска батаљона. Већ
од 1885. године у Ваљеву се налазе четири пешадијске чете, а после нових војних реформи, на почетку двадесетога века у Ваљеву
су лоциране 24 пешадијске чете (у две касарне, 5. и 17. пука) и
артиљерија. [6, 19]
Како се види из овог штурог прегледа Ваљево је за две деценије израсло у снажан гарнизони центар, што је подразумевало
и развој војне инфраструктуре. Већ 1885. године на ободу Ваљева, на Илиџи, отпочела је градња павиљонског комплекса прве
касарне (доцније касарна 17. пука, а после Другог светског рата
касарна Кадињача).14 Касније, 1899. године, на брду Крушик довршена је и градња монументалне касарне 5. пешадијског пука
Дринске дивизије,15 да би, током првe деценије новог двадесетог
века, на изласку из Ваљева, на Београдском путу, био саграђен и
павиљонски комплекс артиљеријске касарне са складиштима,16
у центру града зграда Команде Дринске дивизије,17 а западно
од брда Крушик и низ магацина и других помоћних и пратећих
објеката, међу којима и зграда за смештај болничке чете Дринске
дивизије. [27, 28]18
Касарна на Илиџи, павиљонског типа, постојала је све до пролећа 2018. година, у скоро непромењеном облику у односу на њено првобитно стање, што
се види и на старим разгледницама Ваљева.
15
Ова касарна је оштећена приликом ослобађања Ваљева у Другом светском
рату, у септембру 1944, а по завршетку рата је порушена до темеља.
16
Од више павиљонских објеката Артиљеријске касарне, од којих су два била
уз улицу, а остали у дубини парцела, сачуван је један, и у њему се сада налази
Средња медицинска школа. Остали су порушени, и на њиховим темељима су
касније подигнуте зграде Ремонта (не постоји више, од 2015. године, и ту је
сада тржни мол, и Прве основне школе.
17
Зграда команде Дринске дивизије и данас постоји у центру Ваљева, у улици
Војводе Живојина Мишића.
18
Део ових, тада пратећих гарнизоних објеката подигнутих током прве деценије 20. века (вероватно у близини на месту раније помињаних тобџијских
шупа), на путу ка Шапцу постоји и данас у јужном делу великог комплекса
касарне који се развијао после Другог светског рата (Касарна Жикица Јовановић Шпанац, данас Војвода Живојин Мишић). Један од њих је и некадашња
касарна болничарске чете, чији положај раније није био прецизно убициран,
14
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Прерастање Ваљева у гарнизони центар подразумевало је
формирање и развој војног санитета и отварање Дринске војне
болнице.19 За њеног првог управника 1883. године је постављен
капетан II класе др Јован Ђокић, који је истовремено и референт
санитета Дринске дивизијске области [29]. Поред болнице у Ваљеву је установљена и поменута Дринска болничка чета са возарским ескадроном, с тим што је од оснивања па на даље командир болничке чете истовремено био и комесар болнице.20
Увидом у државне и војне шематизме [19-21] (а узимајући
у обзир да стање приказано у шематизму за конкретну годину
фактички одговара стању из претходне године, током које су
прикупљани објављени подаци) уочава се да је 1883. војна болница у Ваљеву именована као стална, потом, у периоду од 1884.
до 1899, води се као привремена,21 а од 1900, када је после нових
али је накнадно препозната на основу фотографија др Аријуса ван Тинховена
објављених у првом холандском издању његових сећања на ратна догађања у
Србији (видети референцу [48]), и то тек после упоређивања са необјављеним
фотографијама из Тинховеновог ратног албума „1914 – 1915 Servie” постављеног на сајту Националне библиотеке Холандије (видети референцу [51], где испод једне од фотографија стоји потпис: Санитетска касарна (видети слика 4).
19
Ваљевска војна болница је отворена на основу наређења Министра војног
у коме, између осталога пише и следеће: „Да се отворе привремене болнице
у Ваљеву, Ужицу (као што је за ове већ и наређено), и у Крушевцу и Зајечару.
Болнице у прва три места устројиће дотични окружни физикуси, а у последњем месту општински лекар“ (према: Станојевић 1992, стр. 131). У тренутку
формирања војне болнице у Ваљеву се, на функцији окружног физикуса, налазио др Светозар Атанасијевић. Он је у Ваљево дошао у марту 1882. године, а
пре тога је био на војној служби, са чином капетана 2. класе. На функцији ваљевског окружног физикуса остао је до јуна 1890. године. А општински лекар
у Ваљеву је у време оснивања војне болнице био др Ђорђе Петровић (видети
референца [4], стр 12-13).
20
То је обично био неко од старијих, (ређе млађих) пешадијских официра,
а препуштање логистике несанитетског пословања таквом официру, као командиру болничара, од којих је део био из чете дислоциран у болницу, била
је уобичајена и прописана пракса тога времена (видети: Станојевић 1992, на
више места).
21
У претходним напоменама смо видели да је привремена ваљевска војна болница, заједно са другим, основана по наређењу Министра војног, с тим што
је за ваљевску и ужичку постојало и неко претходно наређење. Могло би да
се претпостави да у том претходном наређењу није био конкретизован тип
болнице, што је учињено у доцнијем наређењу из исте 1883. године (видети у
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реформи, али и довршетка градње велике касарне 5. пука број
војника у Ваљеву знатно повећан, ваљевска војна болница је
опет стална.22 До великог рата, током три деценије постојања, у
војној болници се изменило 12 управника, с тим што су поједини од њих ову дужност обављали паралелно са дужношћу референта санитета23 Дринске војне области.
Како смо нагласили, први вршилац дужности референта санитета Дринске дивизијске команде управника ваљевске војне
болнице, 1883 и 1984. године био је санитетски капетан II класе
Јован Ђокић,24 а у болници је радио и Вацлав Сипњевски, као
уговорни лекарски помоћник I класе. До јуна 1885, дужност
управника је вршио мајор др Васа Брентовић, а потом је запопретходним напоменама). А у Правилима за војне болнице, из 1884. године
наглашено је да су сталне болнице само оне у Београду, Крагујевцу и Нишу, а
да се привремене отварају „где се појави потреба, према дислокацији војске“
(Станојевић 1992, стр. 134).
22
Статус сталне војне болнице је званично добијен наређењем министра војног од 27. октобра 1899. године (Службени војни лист од 30. 10. 1899).
Један од могућих разлога за претходни привремени статус ваљевске војне
болнице би могао бити и непостојање адекватног објекта, о чему ће даље бити
више речи. А други, снажнији разлог би могао да буде неизвесност везана за
место лоцирања штаба и већег дела јединица Дринске дивизије. И ако је од
почетка 1883. Ваљево било центар Дринске дивизијске области, била су изражена настојања да командно место постане Шабац (на чему су инсистирали
виши официри, будући да је Шабац тада био место са веома развијенијим
грађанским друштвеним животом него Ваљево), и чак се размишљало да се
нова велика касарна за смештај 5. пука не гради у Ваљеву већ у Шапцу. У међувремену, 1894. године донета су нова Правила за војне болнице, која су донекле допунила и изменила претходна из 1884 (видети претходну напомену).
У њима је наглашено: „Сталне болнице су у дивизијским местима“ (Станојевић 1992, стр. 177), а што је Ваљево било већ дуже од деценије. Међутим, како
је и даље постојала неизвесност везана за локацију команде, ваљевска војна
болница је преименована у сталну тек када је та неизвесност дефинитивно
отклоњена, пошто је 1899. године нова касарна 5. пешадијског пука подигнута у Ваљеву, на брду Крушик, и када је одлучено да се у центру града подигне и
зграда команде (видети у: референца [6], стр 319, Мишић 1985, стр. 188, Драшковић 1987, стр 238-230 и Павловић 1929, прештампано у: Ранковић 2003).
23
Главнокомандујућег санитетског официра целе војне области.
24
У складу са наређењем Министра војног, да болницу „устроји дотични
окружни физикус“, послове управника болнице је обављао уз подршку окружног физикуса др Светозара Атанасијевића (видети раније у напоменама).
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чет Српско-бугарски рат у коме су учестали и пукови Дринске
дивизије. Њен ратни референт санитета мајор др Љубомир Весовић погинуо је у току битке на Сливници, коју је неприпремљена српска војска изгубила. За време рата у Ваљеву је у војној
болници и у обласној команди остао мајор др Алојз Кумер, који
ће и после склопљеног мира, према мирнодопском распореду од
1/13. марта 1886. остати на истим дужностима. [30]
Током трогодишњег периода од 1886. до 1888. године на функцијама управника војне болнице и референта санитета Дринске
обласне дивизијске команде је био санитетски мајор др Освалд
Хајнц, а апотекар потпоручник Љубомир Суботић. Већ током
1888. године функцију управника болнице је привремено вршио санитетски капетан II класе др Михаило Лоренц, замењујући оболелог Хајнца, који је умро почетком 1889. године, „од
прикљештења киле“ [31]. Те 1889. године је на обе фукције постављен др Јевта Ристић, санитетски капетан I класе, уз кога у
болници и даље, као лекар, ради др Лоренц. Слична ситуација је
и наредних пет година, од 1890. до 1894, с тим што, према шематизмима, др Ристић 1890. и 1891. обавља само дужност референта санитета, а др Лоренц је 1890. вршилац дужности управника
болнице, док је то место 1891. било упражњено, да би од 1892. до
1894. др Ристић (од 1893. мајор) поново обављао обе функције, а
др Лоренц (од 1892 капетан I класе) је и сада ту као лекар. Током
овог периода лекарски помоћник је уговорни потпоручник Павле Ошко, а апотекарски помоћник потпоручник Љубомир Суботић, док се од 1890, невезано за болницу, јавља и место трупног
лекара гарнизоне управе, на које се распоређују млади лекари, а
које није увек попуњено. Током наредне две године, од 1895. до
1896, мајор др Ристић поново обавља само функцију референта
санитета Дринске обласне дивизијске команде, на ком положају
га 1897. замењује потпуковник др Јевгеније Брановачки,25 док је
управник војне болнице санитетски капетан I класе др Светозар
Др (Ј)Евгеније Ђена Брановачки је претходно, од 1894/5. године био окружни физикус Ваљевског округа (према: референце [5], стр. 58 и [4], стр. 16).
У Ваљево се вратио и на почетку Првог светског рата, поново преузимајући
дужност референта санитета. Почетком 1915. оболео је од пегавог тифуса;
пребачен је у Ниш, где је преминуо у фебруару (према референца [1]).
25
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Арсенијевић (од 1896. мајор), који је претходно, 1889/91. године,
као поручник био трупни лекар гарнизоне управе. Уз њега у болници ради и апотекарски помоћник, али не и други лекар, док
се млади лекари смењују на положају ван болнице, као трупни
лекари гарнизоне управе, а један од њих, санитетски поручник
Андреја Лишка, недипломирани апсолвент медицине, 1897. постаје и вршилац дужности лекара војне болнице. [19, 20]
Наредне три године, од 1898. до 1900,26 положај управника војне болнице преузима санитетски потпуковник др Роман
Далмајер, с тим што 1900. године од др Брановачког преузима и
функцију обласног референта санитета. Од овог периода у болници, поред управника и апотекара (раније апотекарског помоћника), ради и један лекар (повремено и два), а ван болнице
по један трупни лекар, било при гарнизоној управи, било при 5.
пешадијском пуку Краља Милана, али не сваке године, а касније,
од 1906. те функције преузимају болнички лекари као додатно
задужење. [19, 20]
Од 1901. до 1903. године функције референта санитета Дринске дивизијске области и управника Дринске сталне војне болнице су опет спојене и обавља их санитетски потпуковник др
Јосиф Хрњичек, уз помоћ једног болничког лекара и апотекара, и
без посебних трупних лекара ван болнице. Од маја 1904. до маја
1910. године на месту управника Дринске сталне војне болнице
налазио се санитетски мајор (од 1908. потпуковник) др Милан
Пецић, с тим што је 1905. обављао и функцију референта санитета, преузимајући је од др Хрњичека, који је то био и 1904, престајући да обавља функцију управника болнице, а од 1906. функцију
референта преузима санитетски потпуковник (од 1912. пуковник) др Владимир А. Поповић, и обавља је до почетка рата 1914.
Уз њега у болници су ангажовани и по један апотекар и лекар.
[19, 20]
У другој години управе др Пецића, у лето 1905, у ваљевским
јединицама, првенствено у 17. пешадијском пуку лоцираном у
касарни на Илиџи, дошло је до велике епидемије трбушног тифуса. Оболело је 136 војника из 17. пука (16% од укупног састава), 5
из 5. пука, један возар и 9 болничара (од 40); умрло је 9 оболелих.
26

Када привремена војна боница постаје стална војна болница.
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Са епидемијом су се борила три лекара, од којих је један обављао
и послове референта санитета, а мали капацитет болнице је са 35
повећан на 50 кревета. Зато су многи војници лежали у једном
од павиљона касарне 17. пука, док су официри лечени код својих
кућа. [32, 33] Друга епидемија, али са мањим последицама, епидемија дизентерије, забележена је у лето 1909. [34, 35]
Од 1910. године функцију управника болнице преузима санитетски мајор (од 1912 потпуковник) др Јордан Т. Стајић који
је истовремено и шеф Хируршког одељења, док је на Интерном
одељењу капетан I класе др Павле Војтех, а апотекар је Мелхиор
Артико. Неколико месеци, од априла до почетка ратова у јесен,
одсутног др Стајића замењује потпуковник др Негосав Велизарић. [19, 20]
Ваљевска војна болница у балканским ратовима
Пре страхота које су Ваљево захватиле у Великом рату, Ваљевска болница, као дубоко позадинска, примала је српске, али
и противничке рањенике и страдале током балканских ратова
1912/13. Тада се уз сталну отварају и две резервне војне болнице,
које раде у више градских објеката [36].
По избијању рата сви војни лекари одлазе у ратне јединице, а
у Ваљеву остају окружни физикус др Селимир Ђорђевић и млада Ваљевка, берлински ђак, др Драгиња Бабић, радећи и у војној
болници. Њима помажу и страни лекари, који већ тада долазе
у Ваљево. Неки од њих су записали своја сећања на ово време,
попут младог Швајцарца, авантуристе, др Ханса Фогела, који је
мемоаре из Првог балканског рата написао три деценије касније,
превише романсирано, пуштајући машти на вољу. [37] Знатно
објективнији и прецизнији био је вараждински градски физикус
др Стјепан Станковић, који је своја запажања делио са читаоцима хрватског листа „Наша правица“. Из његових чланака сазнајемо да је “поред два српска лекара у среској болници”, мушкарца
и жене (очигледно др Селимир Ђорђевић и др Драгиња Бабић) у
Ваљеву радило укупно 11 лекара, од којих су њих шесторо били
страни добровољци (3 Данца, 2 Чеха и он, Хрват) уз још 5 старих
српских лекара и 8 медицинара (4 Чеха). Такође сазнајемо да су у
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Две фотографије др Аријуса ван Тиенховена из 1913. године на којима се
виде турски заробљеници, болничари, испред касарнске амбуланте у оквиру
касарне 17. пука – касарна на Илиџи. (Fotoalbums Arius van Tienhoven, 19121915; album „1912-13 II”; https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/
moderne-geschiedenis/fotoalbums-arius-van-tienhoven-1912-1915)

98

Ваљевска војна болница, од првих дана до Великог рата

функцији смештаја рањеника који су стизали са територије целе
кампање против турске Вардарске армије (Куманово, Мердаре,
Прилеп, Битољ) коришћене зграде касарне 5. пука (400 кревета,
шеф др С. Станковић са 1 Чехом лекаром и 3 Чеха медицинара),
гимназија и основна школа; уз малу војну и окружну болницу,
укупно 5 објеката са 1.100 кревета.27 Др Станковић пише и да су
из првих бојева рањеници долазили у свежијем стању, углавном
рањени пушчаним зрнима, док су из каснијих, због дужег транспорта и лошијих услова у којима су рањени, нарочито после битке код Битоља, били измучени и исцрпљени, са више пропратних компликација. Такође сазнајемо и да је у Ваљеву било 2.000
турских заробљеника, међу којима је било и болничара,28 и да се
са њима добро поступало [38-40].
Слично др Станковићу, чији записи се односе на Први балкански рат, за читаоце новина из своје домовине о дешавањима
у Ваљеву током Другог балканског рата је писао и млади Холанђанин др Аријус ван Тинховен. Он је већ био у Србији (у Београду), током претходног ратног сукоба, а када је почео рат са
Бугарском одазвао се на позив српског Црвеног крста. Поново је
дошао у Србију са др Ван Хамелом, инструментарком де Хроте,
два „полудоктора“ и девет медицинских сестара, уз материјалну
помоћ „Балканског комитета“ који је основао његов отац са својим пријатељима. Овај пут долази у Ваљево, са рендген апаратом
и за један дан уређује болницу (не наводећи у ком објекту)29 и
Сви ови објекти, уз многе друге, су у функцији болница били и током ратних дешавања 1914/15. године (више: видети референце [1-4]). Од њих је једино гимназија до данас сачувала своју примарну функцију. Основна школа
је данас Народни музеј; тадашња окружна болница се налазила делом у данашњем најјужнијем сегменту данашњег касарног простора – у ширем окружењу гарнизоне амбуланте (више: видети референцу [44]); касарна 5. пука више
не постоји; о локацији војне болнице више у даљем тексту.
28
Данас су познате фотографије др Аријуса ван Тиенховена (фотоалбум из
Другог балканског рада 1913. године) на којима се се виде турски заробљеници са ознакама црвеног полумесеца на рукаву, а фотографисане су унутар
комплекса касарне 17. пука на Илиџи, испред зграде касарнске амбуланте
(видети у: референца [51]. На основу датирања ових фотографија можемо да
закључимо да су турски заробљеници из Првог балканског рата остали у Ваљеву и током Другог балканског рата (слика бр. 5).
29
Неопходно је да се нагласи да је у санитетском збрињавању током Балкан27

99

Владимир Кривошејев и Александар Недок

већ прве вечери прима 230 рањеника.30 У Ваљеву је радио све
до септембра, када је отпуштен и последњи болесник, после чега
се враћа у Холандију, пошто је у Ваљеву проглашен за почасног
грађанина. [41-42]
По завршетку Балканских ратова ваљевска војна болници
се вратила на претходно стање и са др Јорданом Стајићем на
челу је дочекала почетак Великог рата. У том кратком интермецу 1913/1914. на Интерном одељењу радили су мајор др Павле
Војтех и уговорни поручник Рус др Иван Владисављевич, док је
апотекар био Мелхиор Артико. Лекар гарнизона био је уговорни
капетан II класе др Симеон Швиф. [43]
Положај објекта Ваљевске војне бонице
Питање локације ваљевске војне болнице до сада није било
тема историографског истраживања, као, до скоро, и питање
најстаријих наменски грађених објеката цивилне окружне болнице у Ваљеву. [44]
Према сећањима старих Ваљеваца војна болница се у периоду између два светска рата налазила у центру града, у почетном
делу Поп Лукине улице који је после Првог светског рата преименован у улицу доктора Стајића, по њеном вишегодишњем
управнику. Остало је отворено питање да ли се пре и током Великога рата војна болница налазила на истом, или можда на
неком другом месту, укључујући и објекте касарни на Илиџи и
Крушику?31
ских ратова, барем током Другог рата, поред објеката који се помињу у информацијама везаним за Први балкански рат, болничку функцију имала и
касарна 17. пука, на Илиџи. По свему судећи др Тинховен се управо ту лоцирао, што може да се закључи на основу више његових фотографија на којима
се виде делови дворишта и објеката управо ове касарне (видети: референца
[51]).
30
На фотографијама из горе поменутог фото албума види се да је са Холанђанима био и Рус др Добоготов (или Добохотов).
31
Ове касарне су, како су правила тога времена налагала, независно од болнице, имале и своје амбуланте („амбуланторије“). На једној од поменутих фотографија др Тиховена турски заробљеници – болничари стоје испред објекта
амбуланте касарне 17. пешадијског пука (видети: референца [51]).
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Од раније је била позната штура информација, која није могла да помогне при убицирању, а изнета у шаблонском извештају
који је ваљевски окружни лекар Мијаило Цвијетић у фебруару
1904. године послао Министарству унутрашњих дела, где пише
да у Ваљеву имају две болнице и да једна „окружна, одговара
прилично, друга војна стална не одговара“ [45]. Али о положају
те неодговарајуће болнице није било сазнања. Додатне информације, веома драгоцене, али опет без директног утврђивања тачног положаја, дао је један од управника војне болнице др Милан
Пецић у свом чланку у ком описује поменуту епидемију трбушног тифуса из 1905. године. Др Пецић је напоменуо да се мала
и неусловна болница налази на удаљености од 500 метара од касарне, „идући кроз саму главну улицу – чаршију“, да је смештена
у изнајмљеној механи уз пијацу и да је тик преко пута болнице
– механе хотел, те „болесник у болници умире, а преко пута све
трешти од музике“ [32].32
Ова одредница, имајући у виду садржај тадашњег урбаног
ткива Ваљева, би могла да укаже да се механа – болница налазила недалеко, или од хотела Гранд, или од хотела Секулић, будући
да су се оба тадашња градска хотела налазила на мањим градским скверовима – трговима, како треба схватити појам „пијаца“, с тим да је већа вероватноћа да је ипак реч о хотелу Секулић,
будућа да је од њега до касарне 17. пука растојање око 500 метара, док је од Гранда до касарне око 800 метара, али и зато што се
Секулић налазио на почетку Поп Лукине улице, где је касније,
Поред штурог описа ваљевске војне болнице, објављеног у Српском архиву
за целокупно лекарство, др Пецић је њен нешто конкретнији опис оставио у
својој Аутобиографији (Станојловић и Кривошејев):
32

„Дринска стална војна болница је дивизијска болница у месту, у коме је и дивизијска
команда и требала је да је нешто боља но до сада описане болнице. На велику нашу
жалост и она није ништа боља. За болницу узета је кафана, која се налази у средини
вароши. Када кажем да је ту била кафана, може се лако разумети, да није била за болницу. Имала је интерно и хируршко оделење. За интерно оделење служиле су две собе
и једна соба за хируршко оделење. Поред тога једна четврта мала соба са неколико
кревета и одвојеним улазом служила је за заразно оделење. /.../. Да би се болница мало
проширила, број кревета увећао се а уједно и лекарски рад олакшао у дво-

ришту сазидана је једна мала зграда за хируршко оделење, које је имало 2 собе
за болеснике и две мање собе за операције и то једна соба за чисте операције
а друга за гнојаве.“
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Зграда у којој је била Војна болница (фото архива Народног музеја Ваљево)
и данашњи изглед исте зграде после темељне реконструкције; десно се види
зграда у којој је био Хотел Секулић (фото: В. Кривошејев).
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како је наглашено, поуздано била ваљевска војна болница. Дефинитивну потврду ове претпоставке даје текст објављен 8/20.
новембра 1909. године у београдском листу Вечерње новости у
коме пише следеће: „Штетно за здравље: Војна болница у Ваљеву
постоји у сред вароши, преко од највећег хотела Драге Секулића,
где су честе забаве и где игра позориште. У позоришту се пуца,
у кафани се пева и свирају Цигани, а кадкад и војна музика, што
све чини штету по мир болесника. Сама хигијена ово не допушта, а и време је да болница буде већ једном тамо где треба“. [46]
Како видимо, војна болница се вероватно и 1904, а сигурно
1905. и 1909. године налазила на истој локацији где и после Првог
светског рата – на почетку Поп Лукине, односно Стајићеве улице,
преко пута хотела Секулић. А да се ту налазила и током Великог
рата потврђују мемоарска сећања аустроугарског заробљеника,
војног свештеника фра Габре Цвитановића, који је, описујући где
је радио током 1914-1915, забележио и следеће „Ја сам се налазио у
Дринској војној болници код Хотела Секулић“. [47]
По свему судећи од тренутка када је војна болница постала
стална, ако не и раније, она се налазила у наведеним објектима
који су некада били механа,33 а која је, сходно пракси тога времена имала и собе за преноћиште, као и двориште са објектима
за смештај стоке и робе. Вероватно је то требало да представља
почетно, привремено решење, које се претворило у дугорочно, што није усамљен случај будући да се уочава и када је реч
о оснивању ваљевске цивилне болнице 1867, која се у привременом објекту налазила до 1885. године. [5, 44] Даљим истраживањима дошли смо до фотографије коју је 1914/15. године
у Ваљеву снимио холандски хирург Аријус ван Тинховен, а на
којој је приказано двориште ваљевске војне болнице. Она је
објављена у првом, холандском, издању његове књиге сећања
А могло би да се претпостави (али не и тврди) да је на том месту војна болница била и раније, можда и од времена оснивања. На то указује и пракса из
тих времена. Када је 1890. године тадашњи начелник санитета обилазио гарнизоне на југу и истоку Србије констатовао је да се војне болнице у Пироту
и Зајечаре налазе у закупљеним механама, да је болница у Врању у старој откупљеној турској кући, а у Књажевцу једним делом у државном ненаменском
објекту, који је истовремено и део касарне, а другим делом у једном закупљеном приватном објекту (видети: Станојевић 1992, стр. 168 и даље).
33
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Парцела војне болнице на катастарском плану Ваљева из 1926
(Дигитализовани катастарски премер Ваљева из 1926. године. Ваљево:
Служба за катастар непокретности Ваљево).

на ратна догађања 1914/15. године [48], али није репродукована у знатно каснијем српском издању. [49] На њој се види део
дворишта војне болнице са уздужном приземном зградом. То
је само део болничког комплекса, а целина се спознаје на геодетском плану Ваљева из 1926. године, где се препознаје и тај
дворишни објекат. [50]
За крај је неопходно да се нагласи да поменути комплекс у
којем је била ваљевска војна болница и данас постоји. Улична
зграда припада предузећу Ерозија,34 и у истим је габаритима,
тим што је током осамдесетих година двадесетога века темељно реконструисана, а у дубини дворишта се налази општински
плац са ауто парком и канцеларијама смештеним у објекту који
се види на Тинховеновој фотографији.35
Као и Јавно преузеће Колубара.
Како смо видели из новинског чланка из 1909. године, већ тада се прижељкивало да се војна болница из механе у центру вароши премести на примеренију локацију: „...да болница буде већ једном тамо где треба“ (видети референцу [46]). Међутим, ово привремено решење је потрајало знатно дуже,
и до премештања ће доћи тек после 1954. године. Тада се ваљевска цивилна
болница преместила на нову локацију, а један део старог цивилног болничког
комплекса је припао војсци. По премештању на нову локацију, нешто примеренију, поред старих болничких објеката који су припали војсци, саграђена је
и нова зграда гарнизоне амбуланте са стационаром (видети референцу [44]).
34
35
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Дворишна зграда војне болнице на фотографији Аријуса ван Тинховена 1914
(Tiehoven v A. De gruwelen van der oorlog in Servie – het dagboek van den oorlogschirurg. Den Haag; 1915) и данас – са леве стране, дубље у позадини (фото: В.
Кривошејев).
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Касарна болничке чете на путу ка Шапцу (из два угла), на почетку данашњег
касарнског комплекса, на фотографијaмa Аријуса ван Тинховена 1914
(Tiehoven v A. De gruwelen van der oorlog in Servie – het dagboek van den oorlogschirurg. Den Haag; 1915 и Fotoalbums Arius van Tienhoven, 1912-1915; album
„1914 – 1915 Servie”; https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/modernegeschiedenis/fotoalbums-arius-van-tienhoven-1912-1915)

106

Ваљевска војна болница, од првих дана до Великог рата

Summary
The focus of existing historiographical research of healthcare in Valjevo was the
large evolutionary process of the immense Valjevo Hospital of 1914 and 1915 and
the events surrounding this process. A fraction of the research was also focused
on the establishment and the development of a civilian hospital in Valjevo and
the civilian healthcare system as a whole, while questions surrounding the initial
formation of the Military Hospital of Valjevo remained unanswered. Thus, the
objective of this paper is to revisit this unexplored subject, from the emergence
of first interim hospitals until the Great War; from a hospital operating during the
military tensions of 1862, through the events occurring during the Serbian-Turkish
War of 1876-1878, until the final, permanent formation of the Military Hospital
of Valjevo that happened during king Milan Obrenović’s great military reforms of
1883, when Valjevo became the centre of the Drina division garrison.
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ПРИВРЕДНЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СОЦИЈАЛНЕ
ПРИЛИКЕ У ВАЉЕВУ
(од 1. септембра 1939. до 6. априла 1941. године)

Апстракт: Тема овог рада везана је за привредне, социјалне и хуманитарне прилике у Ваљеву и ваљевском крају у периоду од избијања Другог
светског рата у Европи до напада нацистичке Немачке на Краљевину Југославију. У којој мери је криза утицала на живот чаршије, какав је био положај грађанства али и сељака тог времена, затим, зашто је дошло до инфлације, какви су били санитарни услови града и планови његовог уређења, нека
су од питања којa је аутор хтео да образложи у овом тексту. Такође, указује се
на уредбе општинских власти, описује се рад државних комора и Дирекција
и њихов осврт на ваљевске прилике, али и на појаву црне берзе.
Кључне речи: привреда, хуманитарне организације, социјалне активности, скупоћа, Одбор за сузбијање скупоће, цене, коморе, уредбе и прописи

После периода велике депресије који је задесио Краљевину Југославију од 1930. до 1934. године, уследило је неколико година
обнове југословенске привреде. Привреда се обнављала споро,
али је генерално показивала тенденције раста, што је било обележје и ваљевског краја. Тако је и поред сушне 1938. године Ваљево дистрибуирало и извезло око 850 вагона сувих шљива, са
укупном зарадом од 4 милиона динара, што је свакако имало великог утицаја на оживљавање и побољшање куповне моћи најширих слојева грађанства и околине. Занатство и трговина дали
су снажан замајац развоју града, који је почео бројем становника
да се увећава. Извоз је већином био оријентисан ка Немачкој,
али се сува шљива продавала и у Пољској и Чехословачкој. Ме113
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ђутим, у последњем кварталу 1938. године пласман суве шљиве
био је доста успорен због мењања граница у Европи.1 По избијању Другог светског рата у Европи 1. септембра 1939. године, економске прилике у Краљевини Југославији нагло су се погоршале.
Велики део југословенског извоза2, који је дотад ишао у правцу
Чехословачке, није могао да нађе адекватни пласман, а привредна југословенско-чехословачка удружења су се гасила.3 Стога је
извоз ишао у правцу немачког Рајха, али је део обостране трговине почињао да опада. Тешке економске прилике тридесетих
година оставиле су трага у међусобној трговини балканских народа, док је пласирање робе у Велику Британију и Француску
пословично било мало. Домаћа трговина, оптерећена бројним
наметима државе, из месеца у месец показивала је тенденцију
пада. Краљевина Југославија, свакако једна од сиромашнијих
држава Европе тога доба, била је у овом периоду још сиромашнија, са малим бројем стручних људи спремних да се ухвате у
коштац са новим економским потешкоћама.
Економске прилике након избијања новог рата у Ваљеву биле
су умногоме сличне као и у држави: мала куповна моћ становништва, сиромашно село, штрајкови радника, скупоћа која је расла
на месечном нивоу, утицали су да се покрену разна друштва и
акције хуманитарног карактера за помоћ најсиромашнијим грађанима нашег града. Ова помоћ тицала се хране, прикупљања
одеће и обуће за угрожене, огревног дрвета. Тако је 28. децембра
1939. године „иницијативом Градског поглаварства и свих националних, хуманих, сталешких установа и удружења основан
Септембра 1938. потписан је Минхенски споразум, којим је западни део Чехословачке, звани Судети припао немачком Рајху. Заједничком немачко-мађарском инвазијом на остатак Чехословачке марта 1939. године ова подунавска земља је као самостална држава нестала са географске карте – нап. аут.
2
Највећи проценат извоза Краљевине Југославије чинили су пољопривредни производи–нап. аут.
3
У накнадним извештајима Управног одбора Ваљевске задруге наводи се податак да је 1938.година последња година великих трговинских трансакција
привреде ваљевског краја. Пре стабилизације динара однос југословенског
динара према швајцарском франку био је у односу 9:100, а за 100 немачких
марака добијало се 1550 динара. Француски франак је у ово доба стално губио вредност према осталим европским валутама –вид. Извештај Управног
одбора Ваљевске задруге о раду и стању у 1938. години.
1
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одбор Зимске помоћи“ ради прикупљања прилога по граду, а у
циљу потпомагања најсиромашнијих слојева становништва Ваљева.4 Одбор се обратио на неколико адреса: цркви, гарнизону,
градским установама, организацијама, појединцима. Секретар
Одбора био је ваљевски свештеник Јован М.Симовић. У току јануара 1940. године Одбор је од 17. артиљеријског пука прикупио
новчаних прилога у износу од 243,50 динара.5
Стабилизација динара извршена 1938/9. године и инфлација
која се појављивала највише је погодила сеоско становништво:
наиме, цене пољопривредних производа пале су испод производних трошкова, порези су расли, па је сељак упадао у дугове
према држави. Многа сељачка имања у ваљевском крају више
нису могла да се унапређују, па је сељак био кредитно инсолвентан. Извоз воћа у иностранство ишао је лоше, јер су крупне фирме имале монопол на формирање малопродајне цене сировина и
полуфабриката. Великих фабрика прехрамбене индустрије било
је мало, и држави и извозницима било је лакше продавати сировине по знатно мањим ценама на европском тржишту. Тако
је сељак био више гладан него сит: продавао је пшеницу првог
квалитета да би нешто зарадио, а хранио се кукурузним и ражаним хлебом. Због високог задужења сељака, нова инострана
пољопривредна оруђа била су му недоступна, не само услед њихове скупоће него и превисоких заштитних царина.
У јесен 1939. године инфлацију6 држава више није могла да
контролише и иста је прелазила 40%; незадовољство скупоћом
осећало се у ширим друштвеним слојевима града на Колубари.
Стога је иницијативом Начелства среза, децембра месеца, постављен Светислав Гроздановић за председника Одбора за сузбијање скупоће.7 Децембра 1939. године донета је Уредба о порезиОдлука градског већа у Ваљеву о додели сталне месечне помоћи разним
лицима, Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ),
ОГВ, 1940. gодина, кут. бр. 206, бр. 325/1940.
5
Исто. Добровољни прилози официра и подофицира 17. артиљеријског пука
предати су благајнику Градског поглаварства Васи Ножици. Није познато
колики су били прилози других установа и појединаца.
6
У изворним текстовима се спомиње скупоћа – нап. аут.
7
МИАВ, ОГВ, 1940 година, кут.бр.208, пр.бр.142. Јавно мнење у Ваљеву се
врло критички опходило према Одбору, сматрајући да није много учинио у
4
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ма, уредба о таксама, као и уредба о трошарини за пиће, којима
је држава опорезовала разне прехрамбене артикле. Уредбом су
строго контролисане трговинске, угоститељске и прехрамбене
радње у Ваљеву, с тим да је држава имала право затварања истих
ако нису биле испоштоване све таксе, порези и санитарни услови пословања.
Због недостатка шећера у Ваљеву, Градско поглаварство издало је ваљевском трговцу-гросисти Исаку Вајнбергу уверење о
концесији за добављање истог из фабрике шећера на Чукарици.8
Поремећаји у међународној трговини због рата онемогућавали
су ваљевским трговцима у Кнез Милошевој улици набављање
важних колонијалних артикала (гума, памук, петролеј, штофови). Набавка разне луксузне робе по ваљевским модистичким и
бакалским радњама била је већ сасвим престала.
Дана 22. децембра 1939. у Ваљеву је основан Обласни одбор
Удружења ратних инвалида Балканских ратова и Великог рата.
У преамбули оснивачког акта стајало је да је „удружење хумана,
ванпартијска, ванверска и ванплеменска организација“. Задатак Удружења био је да ради на моралном, материјалном, културном, патриотском окупљању својих чланова, да се брине о
учесницима ратова и њиховим породицама давањем помоћи у
случају болести и смрти, да гаји сећање на пале жртве, да чува
од заборава имена палих ратника за отаџбину у времену 1912–
1918. године. Удружење је потпомагало раднике, бивше ратнике
који су у условима економске кризе живели на граници опстанка. Удружење није имало своје просторије, па је молило Градско
Поглаварство да им оно уступи један од бројних локала у свом
власништву за потребе канцеларије.9 У потоњој коренсподенцији Одбор је указивао да су инвалидске потпоре породицама палих ратника изузетно мале.10
циљу стабилизације цена. Гроздановић није дуго остао у Одбору: јуна 1940.
за новог члана Одбора изабран је Живорад Гавриловић, извршитељ Поглаварства – нап. аут.
8
МИАВ, ОГВ, 1940 година, кут. бр. 209, пр. бр. 222.
9
Велики број одбора удружења ратних инвалида, у то време, основан је на
овај начин у градовима предкумановске Србије – нап. аут.
10
МИАВ, ОГВ, 1939, кут. бр. 203, бр. пр. I, A 2,23049/1939 и кут. бр. 202, бр. пр.
I, A2, ФVIII/40/1939. Секретар Удружења био је Драг.С. Јовановић – нап. аут.
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На основу одлуке Краљевске банске управе Дринске бановине у Сарајеву, од 24. новембра 1939. године, Градско веће града
Ваљева донело је одлуку о додели помоћи општинској сиротињи града Ваљева у износу од 44.000 динара.11 Истог месеца основан је Потпорни фонд, тј. Окружни уред за осигурање радника
у случају изнемоглости, старости и смрти. Фонд је осигуравао
запослена лица од 21 до 70 година старости.12
Сиромашнијим грађанима града Ваљева, који нису могли
да плате болничке трошкове, Градско поглаварство је плаћало
поменуте услуге из своје касе, а на основу параграфа 4. Закона
о самосталним здравственим општинама и параграфа 8. Закона о болницама. У случају потребе, при болницама су радили
свештеници који су за ту прилику били ангажовани од стране
Поглаварства.13 Следеће, 1940. године, због велике скупоће повећале су се таксе за болничке услуге на подручју Дринске бановине, па је уведен нови начин плаћања болничких трошкова
који је појединцима наплаћиван према непосредном задужењу
годишњег пореза.14 Настанку и ширењу свакојаких болести погодовали су нехигијенски и сиротни услови становања по разним уџерицама и чатмарама како у селу тако и у граду.15
У току 1939. године, вишеструко су подигнуте казне за наше
несавесне суграђане који су гајили стоку по граду и нису се придржавали санитетских прописа донетих напосредно после Првог
светског рата. Ваљево је у то време био врло неуређени град, пун
блатњавих и прашњавих улица, нехигијенских клозета, па су се
градске власти плашиле велике епидемије.16 У много случајева
Исто, 1939, кут. бр. 204, пр. бр. 154. Одбор за дељење помоћи је постојао у
ранијем периоду, али је због скупоће издејствовао око 25% више новца за
наведену намену кроз градски буџет 1939/1940 године – нап. аут.
12
Исто, пр. бр. 149.
13
Исто, пр, бр. 14.
14
Исто, 1940. година, кут. бр. 208, бр. пр. 563.
15
Небојша Максимовић, „Здравствене и социјалне прилике у ваљевском
крају у оквиру Дринске бановине 1929–1941“, стр. 75-90, Гласник МИАВ број
49, Ваљево, 2015.
16
Варошким органима је нарочито било у лошем сећању време 1914–1915 године, када је због недостатка хигијенских услова у вароши буктала епидемија пегавог тифуса. Стога је поглаварство истрајавало да се хигијенски услови
11
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грађани су се оглушавали о ове наредбе градских власти. На основу наређења Суда, а на основу 1. и 2. члана Правилника о реду и
чистоћи на територији града Ваљева и одлуке Градског поглаварства од 13. септембра 1939. године, градски полицијски стражари
добили су наређење да надгледају чишћење дворишта појединих
несавесних власника. Грађани су морали да чисте и уређују улице испред кућа и својих дворишта двапут седмично. Најстроже
се забрањивало гажење травњака у Карађорђевој улици. Акција
ваљевске општине трајала је преко два месеца; акција је постигла
само делимичан успех због великог отпора, а прекинута је када је
хладно време и обилни снег прекрио улице и дворишта, те против тужених није више вођен никакав даљи поступак.17
Због тешких привредних прилика у граду на Колубари дирекција Средње пољопривредне школе је изгласала да је принуђена
да сама коље стоку на свом газдинству, ради исхране ученика.
Дирекција школе молила је Градско поглаварство да ослободи
школу плаћања општинске трошарине, пошто за дотично ослобођење није постојала законска одредба: стога су Министарство
финансија и Градско поглаварство ослободили Дирекцију плаћања такси по Закону о таксама.18
Године 1939. отворена је фабрика „Вистад“ у Ваљеву у власништву инжењера Станковића. Дирекција фабрике упутила је
града подигну на виши ниво, а несавесни појединци су кажњавани високим
казнама. Прилог овоме је да су концесије за чишћење нужника и градских
дивљих депонија у граду биле најплаћеније – нап. аут.
17
Исто, 1939. година, кут. бр. 201, пр. бр. 260-309 и пр. бр. 20951. У одлуци
градске управе стајало је да ће свако лице које не буде очистило део улице
испред своје куће, и плац, бити кажњено, на основу чл. 60 Правилника, новчано до 500 динара, односно, у случају неплаћања новчане казне, затвором
до 10 дана. Казне за гажење општинских травњака у Карађорђевој улици
биле су од 20 до 40 динара, а за бацање смећа у Колубару, и по улицама града, нарочито испред Касапа, још и више. Градско поглаварство је наредило
полицијским стражарима да се на сваком кутку града облепе плакати намењени едукацији грађана Ваљева. Ова одлука Градских власти изазвала је
велика негодовања: накнадном акцијом показало се да су многи официри,
свештеници, лекари, судије, инжењери, учитељи, трговци који су живели у
градском језгру оглушили о наредбу Општине. Забележено је да је Општина
подигла тужбу и против Секције за грађење пруге Ваљево – нап. аут.
18
Исто, кут. бр. 198, пр. бр. 103.
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проглас за пријем радника и у кратком периоду, са свих страна
Краљевине, у Ваљево је долазила квалификована и неквалификована радна снага оба пола тражећи посла. Привучени добром
зарадом, у Ваљево је стигао већи број квалификованих инжењера и мајстора.19 У циљу производње муниције предузеће је тражило од Поглаварства подизање подземних радионица на брду
Видрак. Међутим, градске власти су, у јесен 1939. године, одбиле
овај захтев предузећа.20
Година 1940. показала се врло неродном; кишно и олујно пролеће, а потом суво лето преполовили су приносе шљиве, кукуруза, пшенице и других пољопривредних култура. На све су се
надовезале велике поплаве у септембру месецу, које су десетковале ионако мале приносе пшенице. Држави су у условима кризе
била потребна хитна средства, па је пшеницу дистрибуирала у
Немачку; на домаћем тржишту продавала се пшеница слабијег
квалитета за потребе исхране становништва и народне одбране. Међутим, због проблема дистрибуције у Краљевини, као и
примитивног начина складиштења, један део приноса је пропадао.21 У лето 1940. подигнут је вишеструки порез на хлеб.22 Цене
основних прехрамбених артикала стално су расле: локални новински ступци извештавали су о ценама које свакодневно вртоглаво скачу, па је за већину градског становништва било јако
тешко живети. Због високе инфлације у току 1940. године влада
је донела низ мера против раста цена, па је максимизирана цена
пшенице и кукуруза. Међутим, на терену су се ове одлуке слабо
поштовале: пшеничног зрна било је много мање него обично, па
је векна хлеба опорезована близу 15% више него у житородним
Према архивским изворима у фабрици „Вистад“ се на овај начин запослио
велики број квалификованих радника из Словеније и Хрватске. У конкурсној пријави од кандидата се тражило да ли су осуђивани, да ли припадају
некој политичкој странци и слично. Један од најспособнијих инжењера тог
доба био је Димитрије С. Јовановић – нап. аут.
20
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. 92.
21
Глас Ваљева, бр. 7 од 10. јула 1940, стр. 2-3. Године 1940. вишеструко је поскупео подвоз железницом. Камионски транспорт путевима лошег стања
додатно је оптеретио цену пшенице, да не говоримо о нафти, чија је цена, у
ратним околностима, била веома висока – нап. аут.
22
Глас Ваљева, бр. 11 од 20. августа 1940, стр. 3.
19
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областима. Количине пшенице на ваљевској пијаци биле су веома мале, а кукуруза скоро да није ни било. На ваљевској пијаци била је оскудица основних прехрамбених артикала, а цене су
убрзано расле.23 Многи артикли могли су се набавити само на
црно, али по много вишим ценама.24 У следећој табели упоредићемо однос цена производа у децембру 1939. и у децембру 1940.
године:
Цене намирница (у дин.)

Пшеница (100 кг)
Кукуруз (100 кг)
Дрва м³
Црни хлеб 1 кг
Маст 1 кг
Говеђе месо 1кг
Сапун 1 кг
Кафа 1 кг
Зејтин 1 л
Свеће 1 кг
Пар ципела мушких
Пар одела мушког

Децембар 1939

Децембар 1940

200-220
160-170
125
2
18
10
12
60
18
45
180
1100

380-400
330-350
200-220
4
28-30
16-18
20
100-110
28-30
80-90
400
1800

Из приложених података у табели може се закључити да су
цене неких од основних прехрамбених артикала у граду за само
годину дана у просеку порасле и за више од 80% у односу на
претходну, такође инфлаторну, 1939. годину.25 Међутим, када се
погледају ондашње плате и приходи највећег броја грађана, можемо приметити да оне нису пратиле вртоглави раст цена. Тако
су чиновници и државни службеници добили повећање плата
Податак да цена зоби, ражи и сена само у 1940. години је скочила за скоро
100% говори сам за себе – нап. аут.
24
МИАВ, ОГВ, 1940 година, кут. бр. 209, пр. бр. 249; МИАВ, Збирка фотокопија, докумената Ваљево 1940–1946 и Глас Ваљева, бр. 11, од 2. августа 1940,
стр. 4.
25
У тексту је већ наведен податак да је 1938. година била последња година
нормалних трговачких и привредних активности у земљи, као и у ваљевском крају. Међутим, треба напоменути да је и у изборној 1938. години забележен раст цена на мало у износу од 15% – нап. аут.
23
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у износу 5–12%, а истовремено радничке наднице су порасле
10–40%.26 Из наведених примера није тешко разумети зашто је
те 1940. године забележен већи број радничких штрајкова у ваљевском крају. Такође, ни највећи број сељака није повећао своје
приходе и поред податка да су све цене животних намирница
порасле; извесну зараду могли су да очекују власници крупних
земљишних поседа, опремљени механизацијом, али таквих домаћинстава у ондашњим крајевима није било превише. Куповна
моћ грађана Ваљева падала је из месеца у месец, те је утицала на
трговину вароши и среза уопште. Сељаци су се често жалили
варошким органима на рад Одбора за сузбијање скупоће; опет,
разне привредне и трговачке коморе ваљевског краја тврдиле су
да је решење тзв. сељачког питања у држави питање над питањима. Многи колумнисти локалног листа, као и грађани, сматрали
су да шпекуланти, картели, велике трговине и банке свесно уништавају сељака на селу, а да доносе беду у грађанство ваљевске
чаршије. Све поменуто требало је гледати кроз чињеницу да је
у Краљевини од пољопривреде живело 77% становништва, што
се свакако могло пројектовати и на ваљевске услове. Познато је
да су се многи наши суграђани, у условима кризе, бавили неком земљорадничком делатношћу или држали стоку. Градске
власти су ограничавале такве делатности, понајвише из санитарних разлога.27 Држави и општини је замерано да о сељаку не
Плате државних чиновника биле су много више од радничких плата; плате неквалификованих радника су 1939–1940. године биле између 200 до 300
динара док је у исто време Михаило Петровић, командир градске страже,
примао на каси Градског поглаварства 1400 динара. Дотични Петровић није
имао никаквих додатака на скупоћу – МИАВ, ОГВ, 1939. година, кут. бр. 202,
пр. бр. I, A2, ФVIII-42/1939. Постојао је у то време још један начин како да
државни службеници који нису имали право додатка на скупоћу повећају
своје приходе: ко је становао више од 200 метара од градског језгра имао је
право на путне трошкове. Тако је забележено да је Павле Бошковић, службеник железнице, који је становао у близини Ђурине циглане, имао право на
месечно 180 динара путних трошкова – нап. аут.
27
У изворима је нађен велики број докумената кажњавања неуредних домаћина који су држали стоку у граду, не придржавајући се строгих хигијенских
и санитарних услова градских власти. Обично су налози Градског већа били
да се очисте таква дворишта од нечистоћа или забрана држања животиња
у граду. Један део наших суграђана је и под претњом казни наставио да се
26
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води довољно рачуна, да је остављен самом себи. Сточни фонд
ваљевског среза стално се смањивао, делимично и због сталног
опадања куповне моћи становништва. Затим, деобама и парцелизацијом земљишта сељак је доведен у јако тешко стање, а мали
поседи учинили су да не може да произведе довољно хране, а
себи није могао да обезбеди ни најосновније животне потребе.28
По извештајима трговачких комора, они који су највише требали да учине да се последице тешке економске кризе реше29 нису
показали одговорност нити стали у заштиту сељака, а у градовима се појављивао велики број социјалних случајева. На горе
наведено надовезао се пад приноса шљиве за 40%.30
Дана 16. маја 1940. ступила је на снагу Уредба о штедњи животних намирница, која се сместа почела да примењује и у ваљевској чаршији. По наведеној уредби све месарске и угоститељске радње града Ваљева у својој понуди уторком и петком
нису могле да служе готова јела са месом. Наиме, угоститељски
објекти у наведеним данима нису смели да гостима служе јела
са било каквим месним прерађевинама, а крајем 1940. године
повећао се број тзв. безмесних дана, па су једини дани када се
бави овом допунском делатношћу и изјављивали су општинским органима
да ће наставити са овим делатностима, јер је то био једини начин да преживе
њихове породице у овим тешким временима – нап. аут.
28
Глас Ваљева бр. 4 од 10. јуна 1940, стр. 2. Камате на дугове највише су уништавале сељаке, а добар део земљорадника ваљевског краја имао је испод два
хектара обрадивог земљишта. Многи од ових сиромашних сељака морали су
да иду у најам код богатијих сељака, а држава је овај њихов рад опорезовала
као ренту. Такође, порез од земље (земљарина) је паушално био разрезан, па
порезе сељака нису биле у складу са приносима са земље. Законом о аграрној
банци делимично је укинут параграф 471 грађанског судског поступка по
коме се сељаку у случају дуга не може одузети сељачко окућје; унесрећени
сељак тражио је спас продајом свог имања и постепено се пролетеризовао.
Мноштво сељака окренуло се граду где су живели живот недостојан човека
и радили најтеже послове да преживе. Многи од ових упропашћених сељака
тражили су од Поглаварства да добију статус грађана вароши Ваљева, између осталог да би могли да добију неку врсту помоћи.
29
Глас Ваљева, бр. 2 од 21. јануара 1941, стр. 2. По колумнисти локалног листа
то су били Привилеговано извозно акционарско друштво (ПРИЗАД) и пољопривредна комора за Дринску бановину у Сарајеву – нап. аут.
30
МИАВ, ОГВ, 1940 година, кут. бр. 209, пр. бр. 406 и Глас Ваљева, бр. 7 од 10.
јула 1940, стр. 2 и 3.
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месо служило у угоститељским објектима били четвртак и недеља. Ко би од ваљевских угоститеља прекршио ову наредбу
градских власти кажњавао се затворском казном од 30 дана, или
новчаном казном од 50.000 динара.31 Септембра 1940. Начелство
среза забранило је клање стоке осталим данима сем четвртка и
недеље приватним лицима и у градској касапници. У посебним
случајевима морала је да се пише молба Начелству које би потом
могло да одобри такву делатност. Онај ко не би добио дозволу
и оглушио се о заповест Начелства, био је оптужен да избегава
плаћање аренде, да је кријумчар, па би исти могао да буде осуђен
на високу новчану казну и казну затвора до 15 дана.32
Да је социјално стање у држави лоше истицали су и представници државних већа, као што је то често у својим билтенима
истицала Пољопривредна комора за Дринску бановину. Комора је истицала да влада мора хитно да предузме потребне мере
за повећање буџета Министарства пољопривреде, као и да се
стане на пут различитим облицима државног запошљавања.33
Даље је предлагано да се раздужење земљорадника и смањење
земљорадничких дугова решава индивидуално, према економској снази појединца, са тим да се најсиромашнијима потпуно
отпишу дугови. Затим, предлагано је да се Народна банка стави
на расположење пољопривреди, а не шпекулантима, као и да се
од стране државе омогуће потребна средства за подизање малих
фабрика за конзервисање воћа и поврћа.34
Маја 1940. године, на иницијативу Министарства пољопривреде, а по Уредби о резервама хране, отворени су у граду на
Колубари државни магацини за исхрану становништва. Међутим, због слабо родне године, ови магацини нису имали веће
количине пшенице. У зиму 1940. у Ваљеву је било 35 магацина
за смештај државних резерви хране и већином су се налазили у
МИАВ, ОГВ, 1940 година, кут. бр. 207, пр. бр. I, A2 8928/1940.
Исто, 1940. година, кут. бр. 209, пр. бр. 544.
33
Представници Коморе указивали су на појаву разних нестручних лица запослених при Министарству пољопривреде. Такође, износи се незадовољство
Коморе појединим чиновницима који су примани у државну службу на основу партијске припадности, пријатељских или сродничких веза – нап. аут.
34
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. I, A2, 1547/1940.
31

32
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Тешњару. Резерве су служиле првенствено за исхрану градског
становништва и најближе околине и биле су само на једномесечном нивоу. Велики део ове количине ишао је за потребе Дринске
дивизије.35
Августа 1940. Начелство среза ваљевског донело је Уредбу о
мерама за снабдевање становништва града и војске храном. По
Уредби, сви градски пекари, трговци и други поседници брашна,
као и произвођачи и прерађивачи пшенице били су дужни да у
року од три дана пријаве све залихе пшеничног брашна којима
су располагали. У противном, несавесна лица била би најстрожије кажњена.36
У вароши се осећао недостатак сапуна, па је држава препоручивала да се сакупља шумски жир37 да би се произвеле извесне
количине техничког уља. Постојала је директива Министарства
просвете која је предлагала учитељима школа да са својим ученицима прикупљају по шумама жир, а да приходе од његове
продаје употребе за оснивање школских кухиња за прехрану
сиромашних ђака.38
Јуна 1940. године Јавна берза рада у Ваљеву доставила је Градском поглаварству износ од 6910 динара са молбом да потоње
исплати незапослене раднике окружног уреда Ваљево по приложеним платним списковима. Право на помоћ имали су сви незапослени радници.39 У ту сврху Поглаварство је издавало потврде
Исто, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. 447, 451 и 1939. година, кут. бр. 203,
пр. бр. 820. Министарство војске је под депешом строго поверљиво још септембра 1939. године тражило од Дринске дивизије стање животних намирница по магацинима ваљевског краја у случају ратних околности. Како је
одговор Начелства био да су резерве скоро равне нули, покренута је шира
државна акција како би се у што бржем року формирале државне резерве –
нап. аут.
36
Исто, 1940. година, кут. бр. 209, пр. бр. 358. Казне су биле и до две године
затвора – нап. аут.
37
У време окупације 1915–1918. године Аустроугари су присиљавали српско
становништво да се бави сакупљањем жира по шумама у циљу производње
пераћег сапуна слабијег квалитета – нап. аут.
38
Глас Ваљева, бр.14 од 20. септембра 1940, стр. 4.
39
Радници који би се упослили губили су право на помоћ. Радници који нису
плаћали осигурање, као и они који су одјављени од послодавца и Окружног
уреда нису потпадали под ову врсту помоћи – нап. аут.
35
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радницима; у њима се ближе објашњавао њихов радни статус,
социјални услови, стање повреда и тежих болести.40
У току првих месеци 1941. године инфлација је досегла свој
максимум, а становништво града јако тешко је подносило зиму
1940/1941. која је била једна од најхладнијих зима у протеклих
неколико година. Цене огревног дрвета и хране су јако скочиле;
народ је кришом одлазио на Боричевац и у приградска насеља
секући дрва. У овом периоду забележен је већи број тужби градских органа по пријави шумара и полицијских стражара против грађана који су секли млада стабла.41 Варошке прехрамбене
радње биле су полупразне, а несташице основних животних намирница врло честе. Колико је тешка ситуација била на терену
може се видети из једног податка – продавнице обуће „Глобус“
и „Бата“ у првом кварталу 1941. године имале су пад продаје за
80%.42 Јануара 1941. Начелство је издавало шесточланом домаћинству у Ваљеву два литра петролеума месечно.43 Просечна
породица за дневне потребе имала је следовање од једне векне
хлеба и нешто масти. Градом је владала огромна незапосленост.
У то време, Ђура Ђорђевић, власник циглане, да би уштедео у
храни својим радницима, сам је са својом супругом израђивао
ратлук и хлеб.44 Лоша економска ситуација одразила се и у Гласу
Ваљева, у коме јачају левичарске идеје и тражи се радикално решење проблема.45 Незадовољство и протести тешким условима
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. 229
Исто, 1941. година, кут. бр. 210, пр. бр. 7132.
42
Извештај управног одбора Ваљевске задруге о раду и стању у 1941. години,
стр. 5 и МИАВ, ОГВ 1941. година, кут. бр. 210, пр. бр. 7523. Још једна занимљивост везана за дешавања у Априлском рату: продавница „Бата“ у Ваљеву
обијена је у ноћи између 15. и 16. априла и однета је вредна роба (ципеле,
чарапе и др.)
43
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 209, пр. бр. 569.
44
Исто, кут. бр. 208, пр. бр. 549. Ратлуџијска радња Ђуре Ђорђевића трајала је
до маја 1941. године, и налазила се у Душановој улици бр. 85 – нап. аут.
45
„Скупоћа расте“, Глас Ваљева, од 21. јануара 1941, бр. 2, стр. 2. Колумнист
листа указује да у Ваљеву и целој држави расте црна берза, да се појављује
једна нова група људи ратних богаташа и шпекуланата који су у вези са корумпираним политичарима. Износиле су се тврдње да је пад животног стандарда код народа износио око 60% и то само у неколико протеклих месеци.
Наводи се да су привредом управљала картелисана индустријска предузећа,
40
41
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живота били су и у трговачким коморама, које су указивале на
драстичан пад пословања и прихода. Пленум Савеза трговачких
удружења у Београду и Централно представништво Савеза трговачких удружења Краљевине Југославије поднело је резолуцију Министарству пољопривреде децембра 1940. године. У њој је
указано на рапидан скок цена и велики пад животног стандарда
становништва, што је утицало на то да су се трговачки послови
у друштву преполовили. Представници комора истицали су да је
држава својим протекционистичким мерама уништавала ситне
и средње трговце зарад великих трговаца-гросиста који су издејствовали код државе разне трговачке олакшице. Све наведено
је почетком 1941. године довело до огорчених протеста ситних
трговаца у Ваљеву, који су масовно затварали своје радње услед
слабе куповне моћи становништва. Кашњење отплате пореза
постале су уобичајена ствар, а због отворене побуне ваљевских
трговаца следиле су драконске казне Поглаварства.46 По правилнику о градској трошарини, Градско веће је имало налог да
велике банке и трговине које су споразумно подизале цене а да су повлачиле
робу и вршиле разне махинације у трговини и на берзи. Износе се подаци
да је донешен огроман број закона у то време а који су директно или индиректно штитили богате појединце блиске власти, а да ниједан политичар,
банкар или шпекулант није одговарао пред државом и народом. Износи се
решење проблема и тврди да су држави потребне крупне привредне, политичке, социјалне и финансијске промене. Даље, тражи се национализација
крупних предузећа, одговорна и рационална трговина животним намирница у земљи, забрана картела. У том циљу требало је створити народне
потрошачке организације. За политичаре, индустријалце, банкаре, крупне
трговце, шпекуланте који су мислили само на свој интерес није било места
у Одбору за сузбијање скупоће. По колумнисти, први део решења тешке ситуације у Ваљеву је повећати плате радницима и чиновницима како скачу и
цене разним производима. Такође, одмах треба спровести истрагу и увести
најенергичније мере против оних који скривају и чувају храну у циљу шпекулације и богаћења.
46
Извештај Управног одбора Ваљевске задруге о раду и стању у 1941. години,
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 207, пр. бр. 114 и ОГВ, 1939. година, кут. бр.
201, пр. бр. 331. Побуњеним и потом окривљеним трговцима претиле су високе новчане и казне затвора до две године. Закупци општинских локала морали су да унапред дају Поглаварству закупну цену; у супротном, сматрали
су се за рђаве платише и нису благонаклоно гледани у будућим закупским
пословима.
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прегледа и претреса кола, товаре и ствари трговаца, занатлија и
сељака који су долазили у Ваљево. С друге стране, Дринска дивизија је добијала храну, потрепштине, санитетски материјал
и остало по повлашћеним ценама, које су далеко биле ниже од
малопродајних цена, а разлика је падала на плећа потрошача и
трговаца. Такође, трошарина се није наплаћивала на предмете
који су служили за потребе војске и морнарице.47 Пореске новеле, уведене децембра 1939. године, нашле су се убрзо по објављивању на мети трговачких удружења и сеоских задруга ваљевског
краја; власт се оптуживала за неспособну у решавању социјалних проблема српског друштва. Ваљевска је општина, као и држава, кренула у отписивање дугова, али је уводила нове порезе;
трговци су се бунили због повлашћеног статуса сељака у Хрватској бановини48, као и због политике крупних предузећа која су
без ваљане хипотеке подизала огромне кредите и урушавала
привреду земље. Због велике инфлације и привредне несигурности, индустријска предузећа среза су се затварала, отпуштала
велики број радника; њихови власници су потом, отварали мала
занатска предузећа, да би избегла велика пореска оптерећења
према држави и радницима.49
Одбор за сузбијање скупоће на основу параграфа 150 Закона о
радњама је новембра 1940. године донео максимизиране цена за
разне производе и њихово прегруписавање у више група. МакМИАВ, ОГВ, 1940. година, кут .бр. 208, пр. бр. 282.
Отписивање сеоских дугова увела је влада својим актом од 25. септембра
1936. године, али је смањен само један њихов део. Сељачки дугови преносили су се у Привилеговану аграрну банку, а сељак је у ратама плаћао дугове.
Међутим, услед економске кризе и новог ратног сукоба сељаци нису успевали да на време уплаћују своје рате дугова, па се наплата вршила у року
од три месеца егзекутивним путем – вид. Милан Трипковић, Ваљево 19001941, стр. 94-101. Сељаци у Хрватској бановини су се од 1939. године масовно
ослобађали сељачких дугова, што је довело до тога да је Хрватска бановина
тражила од државе да јој се из заједничке касе уплате нова средства услед
огромног дефицита који је настао ослобађањем од порезе. Тако је дошло до
прегруписавања државног новца ка Хрватској бановини и застоја привредних активности у источним деловима Краљевине. Овај застој је потом довео
до почетка цепања привредних друштава колубарског краја која су се више
окретала Београду, а мање Сарајеву – нап. аут.
49
Борба наших трговаца за опстанак, Београд, 1940. година, стр. 1-4.
47
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симизирање цена се овог пута односило на све артикле, не само
на прехрамбене. Међутим, мале трговинске радње нису могле да
се изборе са низом државних прописа и аката, па су се постепено
гасиле.50 У јесен 1940. године команда Дринске дивизије масовно
је позивала војне обвезнике на тромесечну војну вежбу; у датим
околностима многи од униформисаних ваљевских трговаца и
занатлија нису могли да плаћају порез држави, јер услед одсуства нису ни водили своје радње. У много случајева мобилисани
војни обвезници тражили су помоћ од Општине и захтевали од
исте да их ослободи плаћања општинских такси, а неки од њих
су чак тражили да им сиромашне породице добију општинску
потпору у виду помоћи док се не врате кућама. Међутим, Општина је слабо излазила у сусрет мобилисаним ваљевским трговцима и занатлијама, већ, штавише је наплаћивала таксе од
породица које су тражиле ове молбе, што је стварало извесни
отпор према општинској власти.51
У вези вербалне ноте немачког посланства од августа 1939.
године , Министарство иностраних послова и Министарство
правде је проследило Општинском поглаварству у Ваљеву наређење о уређењу заједничког ратног гробља српских и немачко-аустријских палих ратника у Ваљеву на брежуљку Видрак у
време Великог рата. Уређење спомен гробља требало је заједно
да финансирају немачко посланство и југословенска влада. Немачки посланици показали су се одлучним да се овај пројекат
што пре оствари и били су спремни да дају новац ако то исто
учини југословенска страна. С обзиром да радови нису отпочели ни после годину дана, немачко посланство је захтевало извештај од Градског поглаварства и објашњење зашто се са радовима стало.52.
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. 217 и Збирка фотокопија,
докумената Ваљево 1940-1946. У новим околностима ноћни рад у пекарама
се забрањивао – нап. аут.
51
Исто, 1940. година, кут. бр. 207, пр. бр. 9903/40 и кут. 206, пр. бр. 174 и
2526/1940. Општина је у својим дописима изјављивала да ако је мајстор отишао на вежбу, посао може да води ортак, јер су неке радње биле ортаклук.
Међутим, дешавало се да су оба мајстора мобилисана или да једноставно,
многе радње нису имале ортака. Шеф војног одсека у Ваљеву, од јуна 1940.
године, био је Светислав Гроздановић – нап. аут.
52
Исто, 1940. година, кут. бр. 207, пр. бр. 458.
50
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На предлог Дирекције за исхрану – Диопориса, октобра 1940.
године, Градско веће општине изабрало је Одбор који је чинило
6 лица чија је делатност била да успостави везу са Диопорисом,
Призадом, као и разним државним банкама ради закључења
градског зајма и набавке најпотребнијих намирница, првенствено пшенице и кукуруза. У току новембра исте године, Одбор је
закључио зајам код Дирекције за исхрану у износу од 5.000.000
динара. Од ове суме намеравало се за варошке потребе набавити
100 вагона пшенице, 2 вагона кромпира, нешто масти и кукуруза. Међутим, у новембру месецу, Дирекција је због тешке привредне и политичке ситуације у земљи одобрила зајам Одбору и
Градском већу у износу од 500.000 динара. Одбор је сматрао да је
ова сума апсолутно недовољна и интервенисао је код Министарства пољопривреде да се одобри већи зајам за потребе града. Међутим, почетком 1941. године било је јасно да од првобитног зајма неће бити ништа, па је Одбор прихватио десетоструко мању
суму. По коначном потписивању уговора, тражено је да се граду
одмах пошаљу намирнице, али је Дирекција одговорила да поменутих намирница нема на расположењу, па је обећала новац
преко Хипотекарне банке. Одбор је у исто време на свом заседању донео одлуку да се сума од 200.000 динара резервише за
пшеницу и пшенично брашно, а да се за остатак суме од 300.000
динара набаве кукуруз, пасуљ, кромпир и дрва. Међутим, поменуте намирнице Одбор није могао набавити преко државних
установа, али јесте код појединих монополиста и на полузатвореном слободном тржишту (црној берзи), али по много вишим
ценама. Пошто градски Одбор није могао на тај начин да послује, јер је био државни орган, онда је покушао преко приватника
да осигура набавку 60 вагона пшенице, по много вишим ценама,
које би варошки млинари и трговци исплатили од својих средстава. Призад је испрва обећао да набави мању количину пшенице, и то у неколило рата, али је убрзо све стопирано Призадовом
депешом да се грађанима Ваљева не могу обезбедити никакве
живежне намирнице. Одбор је потом упутио писма адресирана
на владу и Министарство социјалне политике, па је Дирекција
за исхрану с муком издејствовала два вагона брашна. По добијању, Одбор ју је поделио ваљевским пекарима. Због малих залиха,
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најстроже је забрањено било какво отуђење брашна. Ова одлука је била палијативног карактера: пекарске радње у Ваљеву су
додуше радиле, али уз сталне несташице, па се више продавао
ражани хлеб и проја него векнице белог и црног хлеба.53

Панорама Ваљева, 1939. година54

Услед тешких прилика у Ваљеву ангажовало се и Коло српских сестара. Председница овог удружења г-ђа Перса Савић је
у акцији набавке старог одела помогла најсиромашније ученике
Основне школе.55 Ђачкој трпези мешовите Гимназије Краљевска
банска управа Дринске бановине уплатила је 1000 динара, Бановински одбор Црвеног крста уплатио је 750 динара, Соколско
друштво из Ваљева је уплатило 306 динара. У акцију потпомагања Гимназији укључио се и манастир Боговађа, који је ученицима донирао 112 килограма кромпира, као и бројни грађани и
грађанке.56
ОГВ, 1941. година, кут. бр. 210, пр. бр. 7189, Глас Ваљева, бр. 2, 21. јануар
1941, стр. 3; казивања Стојана Пајића, забележена маја 2001. године. У пекарским радњама могао се наћи хлеб само у раним јутарњим часовима. Редови
испред пекара била су уобичајена слика оновременог Ваљева.
54
Збирка фотографија В.2.335 МИАВ-а, група 22-А-IV-2/11.
55
„Пример за углед“, Глас Ваљева, бр. 2 од 21. јануара 1941, стр. 4.
56
„Списак приложника“, Глас Ваљева бр. 3 од 5. фебруара 1941, стр. 4.
53
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У време италијанско-грчког рата 1940-1941, у више наврата
бомбардован је југословенски град Битољ који је био колатерална штета у рату два завађена суседа. Поводом ових догађаја,
Југословенска влада је незванично слала демарше италијанској
страни, али последица по југословенску страну било је масовно рушење овог великог македонског града, у чијем бомбардовању је било погинулих и рањених наших држављана. У том
циљу Ваљевска црква приложила је 200 динара за пострадале
од бомбардовања и Градско поглаварство у Битољу је примило
дату суму.57
Послови разних кредитних удружења и банака у Ваљеву
стално су опадали и пред рат имали су јако скромну активност. Високе камате у банкама и зеленашење богатих трговаца,
уз нестабилне економске услове у држави, одвраћали су и оно
мало пословних активности бољестојећих ваљевских трговаца
и занатлија.
Министарство војске и морнарице је актом бр. 1976, од 25.
јануара 1940. године, доставило Краљевској Дринској бановини допис о превођењу резервних пешадијских и артиљеријских
официра у активну службу. Расписан је конкурс за пријем државних чиновника и службеника у активну војну службу. Сви
изабрани кандидати преведени су до 1. маја 1940. године у активну службу.58
Законодавство тог времена показивало је извесну дозу протекционизма државних службеника и богатијих чланова друштва. То се између осталог видело у износу плата у јавном сектору према другим занимањима, а још више у кривичном законодавству тога доба. Закони нису штитили све грађане подједнако, а то је проблем који су уочавали и на њега указивали многи
наши суграђани тога доба.59
„За пострадале у Битољу“, Глас Ваљева, бр. 3 од 5. фебруара 1941, стр. 4.
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 206. пр. бр. 2637/40.
59
Пијанчење као једна од најучесталијих девијантних појава тога доба није
исто санкционисана за све; када се услед ње прави ларма и дрека у граду од
обичног света, казне износе од 3 до 5 дана затвора, а туче до 7; када то исто
учини жандар, он се кажњава са 5% од плате, а чиновник Суда само усменом
опоменом! – нап. аут.
57

58
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***
У ово доба настају прве комуналне службе, али се додатно
уређује и сам град на Колубари. Тако је Добровољна ватрогасна
чета формирана септембра 1939. године60; Министарство пољопривреде је у циљу исхране становништва и заштите домаћих
животиња формирало новембра 1939. године дирекцију која је
имала задатак да води евиденцију свих ветеринарских помоћника, марвених болничара у срезу и целој Дринској бановини.
Дирекција је водила пописе сточног фонда, водила документацију о сточним пасошима и бавила се ветеринарском заштитом
и превенцијом стоке.61 Поглаварство града Ваљева, јула 1939.
године, закључило је уговор са Александром Духановим, грађевинским предузимачем из Београда, у вези асфалтирања тротоара и дела улице Карађорђеве, Душанове и мајора Илића.62 Током 1939/40. године одржан је већи број састанака Градског већа
који се тицао одобрења кредита за калдрмисање ситном коцком
гвозденог моста на Колубари и за израду коцкасте калдрме при
улицама у центру града.63 Команда Дринске дивизијске области
Исто, 1939. година, кут. бр. 204, пр. бр. 179.
Исто, пр. бр. 172.
62
Исто, 1940. година, кут. бр. 206, пр. бр. I, A2,285/1940. Асфалтирање је било
највећим делом тротоара, а врло малим делом самих поменутих улица; на
појединим местима приступило се бетонирању тротоара. Већина улица
ужег градског језгра била је поплочана каменом коцком. Ипак, највећи део
ондашњих ваљевских улица и сокака био је посут туцаником. У изворима је
забележен већи број притужби на возаче аутомобила који су дизали велику
прашину у чаршији – нап. аут.
63
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. 137, 1939. година, кут. бр. 201,
пр. бр. 43 и 1940. година, кут. бр. 207, пр. бр. I,A2,8883/1940. Посебно је била
интересантна 5. седница Градског већа одржана дана 22. априла 1940. године. За уређење улица, калдрмисање моста на Колубари и регулацију речице
Љубостиње намеравао се узети кредит од Дринске бановине. Није познато
да ли је кредит добијен, али изнећемо само неке предрачунске суме који су
биле намењене овим радовима. Предрачунска сума за калдрмисање Караџићеве улице износила је 379.755,16 динара, а 4.000 динара се намеравало утрошити за калдрмисање гвозденог моста на реци Колубари. Поправка калдрме
у Бирчаниновој, кнез Михаиловој и Гођевчевој улици износила би 18.000
динара, поправка калдрме у кнез Милошевој улици износила би 15.000 динара колико и поплочавање Душанове улице. Даље, тражило се одобрење
кредита за поправку калдрме у Краљице Марије улици у вредности од 10.000
60
61
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доставила је Поглаварству суму од 57.788,29 динара за извршене
радове асфалтирања тротоара испред војних зграда у Ваљеву.64
Градско веће је у исто време поднело више кривичних пријава
против наших несавесних суграђана који су увели водовод, али
нису исплатили све рате. Истовремено, отварају се прве машинбраварске радње у граду, које се баве и поправкама моторних
возила65.
У овом периоду Пивара се опоравља од последица економске
кризе са почетка тридесетих година, али је још далеко од максималних производних могућности. Више се развијала цигларско-црепарска делатност у Ваљеву, где је постојало више циглана.
Најпознатија и највећа била је циглана Љубомира З. Петковића.66
У граду се запажа зачетак цивилне службе; све државне установе набављале су популарну публикацију тога доба „Како се
заштитити од ваздушног и хемијског напада“. Публикација се
достављала преко Дринске дивизије, а могли су да је набаве и
ваљевски трговци и занатлије.

динара, за поправак калдрме у Др. Стајића и Поп-Лукиној улици од 5.000
динара, 5.000 динара за поправак калдрме у Војводе Мишића и Краља Александра улици, као и 13.000 динара за равњање и макадамисање Хајдук Вељкове, Кланичке улице и Ненадовића кеја; техничке реферате ових пројеката
приредио је инжењер Душан Матић. Цена једне коцке за калдрму износила
је 0,55 динара. Такође, тражило се подизање великог кредита за експропријацију земљишта око речице Љубостиње где се простирала железничка пруга све до некадашње Гроздановића циглане.
64
Исто, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. 256.
65
Исто, кут. бр. 209, пр. бр. 171. Иван Шами, машинбравар из Ваљева отворио
је 1939. године машинску радионицу за поправку вршаћих машина. Радња
је вршила и поправке моторних возила. Сопственици вршаћих машина и
трактора који су радили на туђим имања и тако зарађивали, имали су обавезу да набаве нарочиту дозволу од градског Поглаварства за вршење ове
делатности – нап. аут.
66
Исто, ОГВ, 1939. година, кут. бр. 204, пр. бр. 27 и Трипковић, 1980, 103-104;
Поповић, 2007, 65-92. Августа 1939. уведено је у општинске књиге имање Љубомира З. Петковића, у вредности од 8.000 динара. Циглана Љ. З. Петковића
имала је 1940. године капацитет од 2.000.000 цигле и црепа годишње. Црепана Андрије Гроздановића у ово време већ је била затворена. На крају Душанове улице радила је циглана Ђуре Ђорђевића. Колики је њен капацитет
производа био пред Други светски рат, није познато.
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Summary
Crisis struck the economy of the Valjevo county following the outbreak of the
World War 2 in Europe on 1 September 1939, due to its export operations of mostly agricultural products to Czechoslovakia and Poland being stopped. The trade
crisis gradually turned into the financial, and finally into the agricultural one,
which initiated founding of numerous associations whose aim was to support the
vulnerable and the poverty-stricken citizens of Valjevo from 1939 to 1941. The
Wintertime Assistance Committee, the County Association Committee of the
Balkan Wars and the Great War Invalids, as well as the Expensiveness Control
Committee were formed in late 1939. At the same time, the inflation that began
in the last quarter of 1938 progressively increased until 1941 and devastated the
Valjevo county economy. The agricultural question was in disarray statewide. The
rural population was running into debts to the government, becoming insolvent,
and with their arrival to the city they increased the poverty rate in Valjevo. The
government was selling raw agricultural products on the international markets at
low prices to acquire the much-needed money as soon as possible.
Amidst the total crisis, the government was already issuing various directives
in late 1939 that were implemented in the Valjevo region. The municipality taxed
many types of consumer goods, as well as food items. It was the time of strict
control over business operations of shops, restaurants and grocery stores in the
city. The help provided to the poor of the municipality by the City Council was
inconsistent and mostly deficient. Many citizens kept livestock in the city and
mostly ignored the strict city hygiene and sanitary regulations. In the absence
of the city sanitation service, the citizens had to clean the streets and the lanes
in front of their houses themselves, so this directive was one of the most popular
ones at the time.
Severe drought of 1940 halved the agricultural cultures of the Valjevo county. Famine was approaching the city, but also the county villages and bread was
heavily taxed. The Valjevo market offered very few basic groceries, usually of very
poor quality but sold at high prices. Speculators were taking over sales of many
products, which lead to development of a black market. The purchasing power of
the citizens was deteriorating by the month, while the conditions in the poverty-stricken villages were becoming alarming.
Many acts and reports characterized by a repressive method of control over
economic activities in the Valjevo county in the widest sense were issued by the
City Council at this time. The rule book on the city taxation, thus, gives the City
Council a legal opportunity to search wagons, load and luggage of merchants,
craftsmen and villagers who were coming to Valjevo to sell their products. The
first government storages of food for the citizens were set up, but not enough food
was stored. The citizens had to pay high tax fees on groceries, but the members of
military personnel were exempt from paying taxes. Poor social condition of the
state was noted by representatives of various chambers of commerce who recommended solutions for the heavy crisis and the circumstances that lead to the crisis.
However, they were mostly ignored by the government.
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Due to dire circumstances and the heavy winter of 1940/1941 illegal logging
became common and many people were prosecuted. Dissatisfaction with the general crisis, unemployment and the war was give a leftist touch in the local media,
whose editors were then persecuted and the newspapers were banned. The government tried to solve the peasant question with the so-called debt write-off, but
these largely unprepared and palliative measure and reforms only worsened the
poor economy situation of the entire country and that of the Valjevo county.
As the war was approaching, the municipality authorities cooperated with the
government in their attempts to solve the bad social issue of the city, but they
failed. It is the fact that the City Administration and the City Council made great
efforts to fix the industry, infrastructure, commerce and traffic in the city between 1939 and 1941, but the period of the crisis did not allow many opportunities
for that. Black market spread over the city economy. As the war was approaching,
the economy crisis worsened and the city’s progress and its further development
stopped with the April War.
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НОВИНЕ У ПЧЕЛАРСТВУ У СРБИЈИ НА
КРАЈУ 19. И ПОЧЕТКУ 20. ВЕКА
Апстракт: Деветнаести век представља прекретницу у развоју пчеларства. Тада се долази до нових сазнања о самим пчелама (партеногенеза) а
пчеларство се мења захваљујући низу проналазака (покретно саће, саће са
ливеним воском, центрифугирање меда). У раду се указује на то како су наведене новине прихваћене од стране пчелара у Србији.
Кључне речи: пчеларство, Краљевина Србија, 19. век, пољопривреда, мед,
восак

Развој пчеларства на подручју Србије омогућили су повољни
географско-климатски услови и богатство флоре.1 Његови производи били су међу најзначајнијим извозним артиклима све до
19. века. Многобројни документи сведоче о значају ове гране пољопривреде још од средњовековног периода.2
Е. Вукићевић – З. Лазаревић, О неким шумским фитоценозама и алохтоним
дрвенастим врстама као извору пчелиње испаше, Пољопривреда 3-4 (1967)
54-60.
2
К. Н. Костић, Грађа за историју пољопривреде код нас, Београд 1921, 70-71;
Ј. Живановић, Пчеларење у Срба, Годишњица Николе Чупића 3 (1879) 10-23;
Д. Ковачевић-Којић, О извозу воска из средњовековне Србије и Босне преко
Дубровника, Историјски часопис 18 (1971) 143-153. Е. Миљковић-Бојанић,
Смедеревски санџак, Београд 2004, 95; Н. Бркић, Насеља и становништво
Топлице и Дубочице од XIV до XVI века, Филозофски факултет у Нишу 2013,
докторска дисертација у рукопису, 53; D. Amedoski, Društveno-ekonomski
odnosi u Kruševačkom sandžaku od sredine XV do kraja XVI veka, Filozofski
fakultet u Sarajevu, 2013, doktorska disertacija u rukopisu; Ј. Langer, Serbien
unter der kaiserlichen Regierung 1717-1739, Mittheilungen des К. К. Kriegsarchiv,
Neu Folge III , Wien 1889, 240; М. Ђорђевић, „Краљевство Србија“ 1720-1739,
Филозофски факултет у Нишу, 2103, необјављена докторска дисертација, 74,
188; Д.Поповић – М.Богдановић, Грађа за историју Београда, Београд 1958,
1
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Током друге половине 19. и почетком 20. века, у српским
домаћинствима мед и восак су се у највећој мери производили за домаће потребе. Веровало се да је мед лековит и да
деца од њега добро напредују. Користио се за премазивање
колача и погача, справљање компота – рецеља3, вруће ракије и
заслађивање вина. Стари српски напитак медовина (шербет,
медена или медна вода) се одржао до 20. века. Он се пио али је
служио и за кување рецеља (врста компота од бундеве, дуња
или грожђа).4
Пчеларство је било засновано на вишевековној традицији
и за бављење њим требало је поседовати одређено знање. Око
пчела су се обично бавили старији људи и жене. За разлику од
елитних кругова у којима је пчеларство важило за племениту
вештину практиковану од стране високоморалних појединаца
који су били и врсни зналци, у народу је углавном било распрострањено мишљење да пчеларењем треба да се баве само прости
људи, највише побожни старци и бабе.5
Пчеле су чуване у кошницама трмкама (трнкама, вршкарама),
које су биле оплетене од беле лозе или врбовог прућа а споља
омазане говеђом балегом, ређе иловачом. Због свог облика зову
се још и вршкаре. Вредност једне вршкаре са пчелињим друштвом била је једнака вредности једне овце.6
93, 110, 112, 223; Г. Гарић, Београдска епископија : од 1718. до 1739. године,
магистарски рад у рукопису, Филозофски факултет у Београду, 2009, 166; Д.
Милић – Миљковић, Трговина Србије 1815-1839, Београд 1959, 73, 212.
3
У источној Србији, рецељ (компот) од тикава се правио и од укуваног вина,
као што је забележио Властимир Станимировић, студент из Књажевца.
Архив САНУ (АСАНУ), Етнографска збирка (ЕЗ), бр. 325/7.
4
С. Тројановић, Старинска српска јела и пића, Српски етнографски
зборник, књ. 2, Београд 1896, 114-115; С. Мијатовић, Српска народна јела (са
прилогом о пичима) у Левчу и Темнићу, Српски етнографски зборник књ. 10,
Београд 1908, 51; К. Н. Костић, Грађа за историју пољопривреде код нас, 76; Б.
Мићић, Из народног пчеларства у округу ужичком, Живот и обичаји народни
14, Београд 1925, 353.
5
К. Н. Костић, Грађа за историју пољопривреде код нас, 73-74; Дописи, Пчелар
год. 1 бр. 6 (1898) 125.
6
С. Мијатовић, Т. Бушетић, Технички радови Срба сељака у Левчу и Темнићу,
Српски етнографски зборник књ.32, Живот и обичаји народни књ. 14,
Београд 1925, 86; АСАНУ, Историјска збирка (ИЗ) 14149.
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Поред оплетених кошница,
користила су се још и уљишта
(улишта) и стублине или дубине
(дубовине). Уљишта су биле кошнице које су чиниле међусобно
повезане четири шире даске са
поклопцем, док су стублине чинила шупља дубова или липова
дебла или пањеви. За кошнице је
народ још користио и називе кошарине, кошарчиње и судови.7
До опадања пчеларства у Србији долази током друге половиТрмка (С. Мијатовић, Т.
не 19. века, када се, са развитком
Бушетић, Технички радови Срба
сељака у Левчу и Темнићу, СЕЗ књ. земљорадње и крчењем ливада
32, Живот и обичаји народни књ. и шума, смањује паша која је до
14, Београд 1925, 424.)
тада била на располагању пчелама. Нема сумње да су појава јефтиног шећера на тржишту и нових сировина за израду свећа, а
касније и све присутнија електрификација, током 19. века утицали на опадање значаја пчеларства у привредном животу. Иако
су промене биле неминовне, поједини стручни кругови у Србији
и даље су одбијали да их прихвате, упорно се држећи мишљења да „због морално-васпитног утицаја, пчеларство и пчелари
се имају сматрати као цвет привреде“.8 Позивајући се на традицију пчеларства, као племенитог занимања, они су захтевали и
заштиту пчеларских производа, предлажући забрану увоза „сурогата“ шећера и меласе. Тврдње о опадању српског пчеларства
и о потреби његове заштите нарочито су присутне у текстовима
штампаним у Српској пчели. Истовремено, кругови окупљени
око овог листа и Пчеларско-воћарске задруге, 1906. године израдили су и Нацрт закона о заштити и унапређењу пчеларства.9
АСАНУ, ИЗ 14149; АСАНУ, ЕЗ 200; К. Н. Костић, Грађа за историју
пољопривреде код нас, 73-74.
8
Радосни дани, Српска пчела, год. 2, бр. 9 (1907) 162.
9
Погледати текстове Крсте Мршуље на страницама Српске пчеле, листа који
је у Београду излазио током од 1906. до 1909. године.
7
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С друге стране, српски сељак, често оптуживан за конзервативизам, непогрешиво је осећао дух новог времена, те су наведени
чиниоци утицали на његову оправдано мању заинтересованост
за нова улагања у развој пчеларства и задржавање економски
најоправданијег нивоа и начина производње. Захваљујући новинама, које су постепено продирале и на српско село, све је мањи
број кућа за себе производио мед и восак.10 Ипак, када говоримо
о опадању броја живих кошница у Србији, морамо узети у обзир
и чињеницу да је српски сељак, плашећи се увођења пореза на
кошнице, често крио од пописивача њихов стваран број.11 Други
чинилац који је, због ројевог начина пчеларења, могао утицати на
резултате пописа било је и доба године у коме је вршен. Уколико
је попис спровођен у периоду између октобра и маја, тада су пописивани само пресади који су остављени да презиме а који су
давали у време ројења бар још толико нових кошница.
Крајем 19. и почетком 20. века, пчеле су се гајиле по целој Србији. Најпогоднији предели за узгајање пчела су се налазили у
Пожаревачком, Ужичком, Рудничком, Ваљевском и Црноречком
округу. Међутим, истовремено ови крајеви, осим Пожаревачког
округа, били су и најлошије саобраћајно повезани са главним
потрошачким центрима, што је условило ниске цене откупа пчеларских производа. Стога је пчеларење било знатно развијеније
у Смедеревском, Подринском и Моравском округу. Иако је, као
што је већ поменуто, у јужним пределима у време турске власти
било у великој мери развијено узгајање пчела, крајем 19. века,
Врањски и Топлички округ, заједно са крајинским, имали су најмање кошница. Опадање пчеларства заустављено је током друге
половине 19. века, захваљујући раду на његовом унапређењу и
модернизовању увођењем најновијих производних техника.12
Постанак Српског пчеларског друштва, Пчелар год. 1 бр. 1 (1898) 5; К.
Н. Костић, Грађа за историју пољопривреде код нас, 69; Ј. Живановић,
Пчеларење у Срба, Годишњица Николе Чупића 3 (1879) 16-18; В. Ђорђевић,
Неколико података о историји пчеле, Босанска вила год. 10, бр. 3 (1895) 42;
Л. Јовановић, Пољска привреда у Србији, Београд 1900, 93.
11
Тако Живота Стекић из Јагњила у Јасеничком срезу пише Српском пчелару
да многи сељаци из његовог села нису хтели да учествују на Пчеларској
изложби јер „страји нарезаћеду порез на пчеле“. Новости са пчелињака,
Српски пчелар, год. 1, бр. 4 (1911) 32.
12
Д. Буринчић, О методама пчеларења, Пчелар, год. 2, бр. 4-5 (1899) 61.
10
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Прекретницу у развоју пчеларства представља прелазак са
старих кошница на нове са покретним саћем, који је омогућио
напуштање ројевог начина умножавања пчелињих друштава.
Ова промена је полако продирала у српска домаћинства, верна
традиционалним методама, наслеђеним још из средњевековног
периода а вероватно и ранијег. Опирање овим променама уочљиво је и у другим европским земљама. Примера ради у Великој
Британији су традиционалне кошнице са непокретним саћем,
исплетене од сламе, коришћене у великој мери и током прве половине 20. века.13
Употреба кошница са непокретним саћем је током 19. века,
доживела извесне промене које су и омогућиле њихов опстанак широм Европе. Најзначајнија промена је везана за убирање
меда, које више није вршено након убијања пчела у медоносним
кошницама. За разлику од праксе која је била заступљена у 18.
веку, а код нас још и почетком 20. века, да се пчеле убијају сумпорним димом, у 19. веку мед се вадио тек пошто би се пчелиње друштво преместило у нову кошницу. Премештање пчела из
једне традиционалне кошнице у другу, било је познато и нашим
пчеларима. Оно се вршило, пре свега, при здруживању пчелињих друштава.14
Један од разлога одржања старог начина пчеларења је био и тај
што су пчелари и са старим кошницама трмкама – вршкарама могли да, у пределима погодним за узгој пчела, добију значајне приносе, и то 10 до 15 килограма меда по кошници. Примера ради,
у Чешкој, која је спадала у развијенија пчеларска подручја, 1904.
године просечан принос по кошници је био 6,5 килограма.15
G. Kritsky, The Quest for the Perfect Hive, Oxford University Press 2010, 123,
129-130.
14
G. Kritsky, The Quest for the Perfect Hive, Oxford University Press 2010, 41.
Здруживање се могло вршити пребацивањем безматка у трмку са друштвом
са матицом, након што би се пчеле ошамутиле кадом на крпи умоченој у
шалитру. Други начин је био спајање трмки, при чему се трмка са јаким
пресадом окретала наопако, након чега се поклапала трмком безматка. При
овом спајању се водило рачуна да се саће у обе трмке преклопи, па се спој
трмки облепи блатом или балегом при чему се остави једно лето. Здруживање
безматка у трмки преклапањем, Српски пчелар, год. 1, бр. 2 (1911) 12-13.
15
Дописи и писма, Српска пчела, год. 2, бр. 10-11 (1907) 204; Приноси у меду у
13
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Новине на пољу пчеларства уводила је сама држава, тј. Министарство народне привреде, као и разна приватна удружења.
Они су заједничким снагама подизали угледне пчелињаке и
радили на ширењу најновијих знања из ове области. Тако су на
крају 19. века у Србији постојали угледни пчелињаци у Топчидеру, Краљеву, Букову, Београду, Параћину, Алексинцу, Обреновцу
и Крагујевцу. У њима су се сваке године одржавали практични
курсеви, на које су позивани земљорадници из околине. Прва
три угледна пчелињака су подигнута и издржавана о државном
трошку, док су остали били својина приватних удружења. Како
већина српских пчелара није била у могућности да похађа курсеве и има увид у најновију пчеларску литературу, Министарство народне привреде је 1912. године одредило за путујућег наставника за пчеларство Димитрија Буринчића, среског економа
у пензији и некадашњег деловођу Пчеларско-воћарске задруге.16
Захваљујући раду Српског пољопривредног друштва и појединих ентузијаста из области пчеларства, у Србији се шири
модеран начин узгоја пчела, који се пре свега заснивао на увођењу нових модела кошница и савремених справа и алата. Међу
првим ентузијастима на овом пољу, истакао се Михаило Ступаревић, учитељ у Ћелијама, у Ваљевском округу. Он је поред
школе подигао угледни пчелињак са модерним кошницама, на
коме је обучавао своје ученике. Многи од њих основали су своје
пчелињаке на којима су примењивали знања која им је пренео
учитељ.17
Временом и сами сељаци овладавају вештином израде оквирних кошница. У томе им помажу ученији пчелари – свештеници
и учитељи. Пример је село Добрић, у Поцерини, у коме се коришћење нових кошница проширило захваљујући свештенику
Добривоју Мандићу, који је први у крају узгајао пчеле на модеран начин. Према његовим упутствима сељаци су почели сами
Ческој и Моравској и кошница најраспрострањенија, Српски пчелар, год. 1,
бр. 4 (1911) 31.
16
Л. Јовановић, Пољска привреда, 93; Путни наставник за пчеларство,
Српски пчелар, год. 2, бр. 3 (1912) 34; Правила Пчеларске и воћарске задруге у
Београду, Тежак 20 (1889) 90.
17
Леп пример, Тежак 25 (1894) 119.
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да израђују ђерзонке18, тако да до 1914. године готово да није било
куће без кошнице.19
Својим радом на унапређењу пчеларства истакли су се, поред
Српског пољопривредног друштва, Пчеларско-воћарска задруга
и Српско пчеларско друштво. На њиховим имањима подижу се
угледни пчелињаци и радионице за израду модерних кошница, а
организују се и курсеви и изложбе.20 Удружења издају и стручне
монографије и периодичне публикације. Тако Српско пчеларско
друштво покреће часопис „Пчелар“ а Радивој Ђорђевић и Крста
Мршуља покрећу лист „Српска пчела“ који Други конгрес српских пчелара проглашава за свој орган.21
Српски пчелари су преко свог Друштва могли да набаве, поред кошница, и другу, тада најмодернију, пчеларску опрему. По
цени су се издвајале парна справа за топљење воска (42 динара)
и истресалица (центрифуга) меда за четири оквира (40 динара).
Током прве године постојања Друштво је продало различите
пчеларске справе у вредности од 1119,80 динара, међу којима и
169 кошница.22
Тако су се у народу називале кошнице са покретним саћем. Добиле су има
по Јану Ђерзону, који је открио феномен патогенезе код пчела и дизајнирао
прву кошницу са покретним саћем.
19
АСАНУ, ЕЗ 334.
20
Правила Пчеларске и воћарске задруге у Београду, Тежак 20 (1889) 8590; Управног одбора задруге пчеларско-воћарске о раду и стању задруге
у год. 1891, Тежак 23 (1892) 157-160; Пчеларско-воћарска задруга, Тежак
24 (1893) 118; Недајмо да пропадне задруга пчеларско-воћарска, Тежак 21
(1890) 17; Пчелаорско-воћарска задруга ради, Тежак 21 (1890) 194; Задруга
пчеларсковоћарска, Тежак 21 (1890) 260; Пчеларско-воћарска задруга, Тежак
24 (1893) 118; Извештај Управног одбора Пчел.воћарске задруге, Тежак 24
(1893) 187, 189; Постанак Српског пчеларског друштва, Пчелар год. 1 бр. 1
(1898) 4-5, 7; Извештај о раду Српског пчеларског друштва за време од 31.
Октобра 1897 године до 1. Марта 1899 године, Пчелар, год. 2. бр. 4-5 (1899)
64; Записник Прве седнице Управе Српског пчеларског друштва, држане 26.
Новембра 1897. године у Београду, Пчелар, год. 1, бр. 2 (1898) 46; Ценовник,
Пчелар, год. 1, бр.5 (1898) 104; Извештај о раду Српског пчеларског друштва
за време од 31. Октобра 1897 године до 1. Марта 1899 године, Пчелар, год. 2.
бр. 4-5 (1899) 65.
21
Други конгрес српских пчелара, Српска пчела, год. 1, бр. 5 (1906) 115-118.
22
Записник Прве седнице Управе Српског пчеларског друштва, држане 26.
Новембра 1897. године у Београду, Пчелар, год. 1, бр. 2 (1898) 46; Ценовник,
18

143

др Гордана Гарић Петровић

У увођењу новог начина пчеларења који се заснивао на кошницама са покретним саћем, предњачио је образованији и богатији слој становништва на селу, који је имао знања о најновијим достигнућима на том пољу привреде. Ту спадају пре свега
свештеници, учитељи, економи и трговци, којима је пчеларство
било додатно занимање. Они су имали и довољно финансијских
могућности за набавку нове опреме и справа. Примера ради,
израда модерне кошнице се кретала између 8 и 15 динара, док
су традиционалне вршкаре сељаци сами израђивали или су их
куповали по цени од 0,4 до 0,8 динара по комаду. Сама набавка оквирних кошница мало је значила уколико сељак није имао
центрифугу нити могућност израде или набавке вештачког саћа
а што је захтевало велика додатна улагања.23
Увођење у употребу кошница са покретним саћем неминовно
је довело до низа недоумица пред којима су се нашли наши пчелари. Међу најважнијима је било питање који тип модерне кошнице је најпогоднији за услове који владају на подручју Србије.
Различита виђења покренула су и жучну расправу између Јована
Живановића, професора у Сремским Карловцима, Алексе Живановића, секретара Министарства народне привреде и председника Српског пчеларског друштва и Крсте Мршуље, уредника Српске пчеле.24 Ова размимоилажења су разумљива обзиром
да су деценије које су им претходиле представљале најбурнији
период у пчеларству, који је донео нова сазнања о самим пчелама
(партеногенеза) и низ проналазака – покретно саће, саће са ливеним воском, центрифугирање меда... Мноштво стручњака дало
је свој допринос конструишући низ различитих модела оквирних кошница. У Србији се одомаћио назив ђерзонка за све кошнице са покретним саћем, док су се положене кошнице називале још и американке. Прву нашу модерну кошницу конструисао
је 1890. године већ поменути Јован Живановић. Она је била позната под именом американка Јована Живановића. У ову кошниПчелар, год. 1, бр.5 (1898) 104; Извештај о раду Српског пчеларског друштва
за време од 31. Октобра 1897 године до 1. Марта 1899 године, Пчелар, год. 2.
бр. 4-5 (1899) 65.
23
Дописи, Пчелар год. 1 бр. 1 (1898) 21-22.
24
Ова расправа се може пратити кроз низ чланака објављених у листовима
Пчелар, Српски пчелар и Српска пчела.
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цу стајало је 15-16 оквира
унутрашње мере 250 х
220 mm и у своје време је
сматрана најсавременијом
кошницом. Поред ње су
се користиле и: Банатска
полошка са 20 оквира (250
х 350), Либнерова ђерзонка
са два реда оквира (250 х
220), Војвођанка са великим оквирима (400 х 300)
и полуоквирима у истој
полошци, Боцонадијева
Кошница Долински-Мршуља (Српска пчела
42 -полошка са 24 оквира
год. 2, бр. 10-11 (1907) 183.)
(400 х 340), Задругарка полошка Крсте Мршуље са 20 оквира (400 х 400), полошка Аце
Живановића ...25
Да би уједначило прилично велику шароликост, Министарство народне привреде је спровело истраживање и након усвојених мишљења пчелара Милана Антића и Франца Тоболара, као
и своје Секције за сточарство, донело је одлуку да за коришћење
препоручи систем кошнице Алексе Живановића са рамовима
димензија 200 x 400. Сходно овој одлуци Српско пољопривредно
друштво је у својој радионици израђивало овај тип кошница.26
Након Првог светског рата раширила се употреба Герструнгове
кошнице или конгресовке, коју је пројектовао тадашњи председник Српског пчеларског друштва Коста Главинић, као и југословенке А Иве Антониолиа.27
Захваљујући прихватању и ширењу новог типа кошница почетком 20. века је донекле превазиђена криза у којој се нашло
пчеларство у Србији.
М. Антонић, Историјски развој кошнице, Пчелар 3 (1996) 84. Доступно на:
http://www.pcelarm.com/Istorija%20pcelarstva/Istorijski%20razvoj%20kosnice.
html; Зашто словени греше, кад зову ђерзонкама оквирне кошнице?, Српски
пчелар, год. 1, бр. 2 (1911) 13.
26
Питања и одговори, Пчелар год. 1 бр. 1 (1898) 23.
27
М. Антонић, Историјски развој кошнице, 84.
25
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Број кошница 1859-190528

Крајем 19. века нагло расте број нових кошница са покретним
саћем, пре свега у градовима, у којима бављење пчеларством постаје додатно занимање, па чак и врста хобија. Иако је број тзв.
ђерзонки по селима и даље остао готово симболичан, у року од
једне деценије, између 1900. и 1910. године, њихов удео у укупном броју кошница готово се дуплирао (са 6,81% на 12,18%).
округ

Београдски
Ваљевски
Врањски

кошнице
са покретним саћем
број
11.124
16.892
13.847

вршкаре
%
85,82
89,93
84,42

број
1.838
1.891
2.555

укупно
%
14,18
10,07
15,58

број
12.962
18783
16.402

Табела урађена на основу података из следећих статистичких публикација:
Државописъ Србиє, Београд 1870; Попис домаће стоке 1900. године, Статистика
Краљевине Србије, књ. 22, Београд 1903; Попис домаће стоке 1905. године,
Статистика Краљевине Србије, књ. 32, Београд 1913; Претходни резултати
пописа становништва и домаће стоке у Краљевини Србији 31. децембра
1910. године, Београд 1911; Претходни ресултати пописа становништва и
домаће стоке у Краљевини Србији 31. децембра 1905. године, Београд 1906;
Претходни ресултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини
Србији 31. децембра 1900. године, Београд 1901; Статистички годишњак
Краљевине Србије, књ. 1-12, Београд 1893-1913.
28
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Крагујевачки
Крајински
Крушевачки
Моравски
Нишки
Пиротски
Подрински
Пожаревачки
Руднички
Смедеревски
Тимочки
Топлички
Ужички
Чачански
град Београд
УКУПНО

14.866
10.103
15.989
16.435
17.176
15.136
18.296
22.890
8.001
6.663
19.617
6.651
12.685
10.407
122
236.900

85,96
83,56
89,27
86,16
90,68
91,03
91,04
82,67
93,42
83,95
90,84
90,80
90,89
88,02
17,60
87,82

2428
1.987
1.922
2.641
1.765
1.492
1.800
4.799
564
1.274
1.979
674
1.271
1.417
571
32.868

14,04
16,44
10,73
13,84
9,32
8,97
8,96
17,33
6,58
16,05
9,16
9,20
9,11
11,98
82,40
12,18

17.294
12.090
17.911
19.076
18.941
16.628
20.096
27.689
8.565
7.937
21.596
7.325
13.956
11.824
693
269.768

Број кошница са покретним саћем и вршкара 1910. године29

Пчеларство ће се наћи пред новим изазовима тек у периоду
након Првог светског рата са електрификацијом и ширењем
употребе шећера и вештачких свећа.

Summary
Up until the 19th century, beekeeping was one of the most important agricultural sectors in Serbia. The apicultural products, honey and wax, were significant export items. Traditional method of beekeeping based on the centuries of
experience was dominant in Serbia until the early 20th century. Traditional beehives, mostly skeps, were commonly used and usually maintained by the adult
household members. Modernization of apiculture in Serbia began with the introduction of the Langstroth hive with moveable honeycomb. Beekeepers from
cities and towns, to whom beekeeping was a secondary occupation or a hobby, lead
this process. Wealthier villagers, such as priests, teachers and wealthy agricultural
producers, also adopted modernized apiculture. In addition to the Ministry of
National Economy, modernization in apiculture was also advocated by the Serbian Agricultural Society, Cooperative for Fruit Production and Apiculture and the
Serbian Apicultural Society. The new type of beehives was also built by Serbian
Табела је урађена на основу података који су објављени у публикацији
Претходни резултати пописа становништва и домаће стоке у Краљевини
Србији 31. децембра 1910. године, Београд 1911.
29
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experts. Beehives made by Jovan Živanović, Krsta Mršulj and Aca Živanović were
particularly well-known. The villagers also learned the new technique of beehive
building over time, which resulted in the share of the so-called đerzonka hives
rapidly increasing and reaching between 12 and 18 percent of the total number of
beehives.
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УРЕЂЕЊЕ КОЛОВОЗНИХ И АСФАЛТНИХ ПОВРШИНА
У ВАЉЕВУ
(од 1939. до 1943. године)

Апстракт: У раду се говори о калдрмисању, асфалтирању и одржавању
ваљевских улица и тротоара у периоду између 1939. и 1943. године. На који
начин је Ваљево осавременило своје старе саобраћајнице и улице и постепено
улазило у ново доба, тема је овог рада. Овим прилогом желели смо да дамо
слику развоја урбаног језгра нашег града, његовог уређења, али и ширења.
Кључне речи: ваљевске улице и тротоари, предузимачи, Александар Духанов, Градско веће, кредити, цене радова.

Тридесетих година XX века општински органи града Ваљева су крупним корацима кренули са даљим уређењем и инфраструктурним развојем чаршије. То је време када се у граду на Колубари гради прва озбиљна фабрика „Вистад“; уводи се водовод,
изграђује се мрежа саобраћајница, уређују се јавне површине,
гради се зграда Народног здравља, граде се савремени објекти
и улице. Долазило је време да се ужа градска зона калдрмише
а тротоари асфалтирају, и тог посла прихватило се Градско поглаварство лета 1939. године.1 Због недостатка новца, идеја тадашњих челника Општине била је да се улице и тротоари града
Ваљева уреде у неколико фаза. Прво је пројекат урађен за уређење улица Карађорђеве, Вука Караџића, Душанове и Мајора Илића. Лицитација за израду коцкасте калдрме у Караџића улици
Ове велике инфраструктурне и грађевинске послове у граду започео је
Александар О. Ломић, председник ваљевске општине – нап. аут.
1
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одржана је 20. јуна 1939. године. Предрачунска сума за овај посао
износила је 379.755,16 динара, с тим да је кауција износила 10% за
предузимаче из наше државе и 20% за стране предузимаче. Лицитацију за израду асфалтних тротоара ваљевско Поглаварство
извршило је 7. јула 1939. године и на њој се пријавило 9 кандидата.
Том приликом формирана је општинска комисија, а кандидати су
давали најповољније понуде с циљем извршења наведених радова.
Навешћемо овом приликом неке од акционара који су се појавили
на лицитацији: овлашћено предузеће за израду асфалта, катранских производа и асфалтног брашна Василија Бјелајца из Ниша,
опште асфалтно и грађевинско предузеће инжењера Јована Стојадиновића из Београда, које је давало 18% попуста, затим предузеће Михаила Аранђеловића, овлашћеног грађевинског предузимача из Београда који је давао попуст у вредности од 23,40% ,
грађевинско предузеће Ристе Алексића из Ваљева, са попустом од
12,35%.2 Ипак, најповољнију понуду по мишљењу Комисије дао је
предузимач Духанов Александар са седиштем грађевинске фирме
у Београду.3 Духанов је дао попуст од 20.67% од предрачунске суме
која је износила 1.070.279,97 динара, па се у крајњем збиру дошло
до цифре од 849.053,00 динара. За израду овог посла Градско веће
је подигло зајам од 2.000.000 динара од Државне хипотекарне банке. Одлука Градског већа је заведена под бр. 53/39 и 62/39 и одобрена од стране Краљевске Банске Управе бр. 13185/1939 од 26. јула
1939. године у Сарајеву. Предузимач Духанов уведен је у посао 3.
августа исте године, кад је потписан уговор између Градског већа
као налогодавца и предузимача као извршиоца, а рок за извршење ових радова био је 95 календарских дана или до 8. новембра
1939. године. За надзорно лице Грађевинског одељења постављен
је градски инжењер Душан Н. Матић.4
Радна снага ангажована је мањим делом од предузимача Духанова, а већи део је обезбеђен кулуком из ваљевског атара и
Грађевинско предузеће Ристе Алексића из Ваљева бавило се израдом земљаних и бетонских радова – нап. аут.
3
Међуопштински историјски архив Ваљево (у даљем тексту МИАВ), 1939
година, кут. бр. 204, пр. бр. 32. Грађевинска фирма предузимача Александра
Духанова налазила се у улици Сезоновој бр. 43
4
МИАВ ОГВ, 1940. година, кут. бр. 206, пр. бр. I, A2,285/1940.
2
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локалних грађевинских радника; највећи опсег радова био је у
Карађорђевој и Караџића улици, двема централним улицама вароши, а у мањој мери у Душановој где су асфалтирани тротоари
у дужини од сто метара. У Мајора Илића стало се на бетонирању тротоара у дужини од 150 метара. Радови су били опсежни,
што је подразумевало и доста земљаних радова ради нивелисања терена. Асфалтирана су како прочеља приватних кућа, тако
и државних установа. Грађевинаре је послужило и лепо време,
без хладноће и мразева. Према доступној Грађевинској књизи
радова, предузимач Духанов је завршио посао на време, 6. новембра, без иједног дана закашњења. Приликом прегледа радова
инжењер Матић је приметио и ставио у извештај да сви послови
асфалтирања нису урађени ваљано; због пукотина у Карађорђевој и Караџићевој улици извођачу су наложене ситне поправке.
Асфалтне површине које нису одговарале прописима морале су
да се исеку, уклоне и потом, поново залију. Такође, испред зграде
Општинског суда примећене су пукотине у асфалту, које су се
испољиле услед слабе нивелације земљишта. И овде се приступило разбијању асфалтне подлоге, поновној нивелацији земљишта и асфалтном заливању И у улици Мајора Илића појавиле су
се извесне пукотине у бетону, па је инжењер Матић и овде наложио предузимачу да се тротоари поново избетонирају. Радови
су настављени до краја месеца новембра 1939. године и са првим јачим мразевима они су приведени крају. Износ накнадних
радова био је у вредности од 78.490,48 динара. Према тачки 20
Општих услова и специјалних услова из уговора за извршене радове предузимач је давао гарантни рок од три године5, с тим да
се у року од месец дана изврши колаудација (пријем радова), а по
завршеном гарантном року извршила би се суперколаудација.
Поред постављања асфалтне и бетонске подлоге урађен је и
већи број бетонских ивичњака који је одвајао тротоаре од калдрмисаних путева. У време асфалтирања тротоара извршени су
сви земљани радови и утабана је подлога за поплочавање ситном
Гарантни рок асфалтираних и бетонираних тротоара био је од 6. новембра
1939. до 6. новембра 1942. године. У новембру 1939. године Државна пошта је
на рачун Градског Поглаварства уплатила износ од 11.906,07 динара за послове асфалтирања тротоара – нап. аут.
5
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коцком. Тротоари су морали да имају известан угао закошења у
случају отицања водених талога. Укупна површина асфалтираних тротоара била је 9.209,38 м², а бетонираних 867,50 м².
Одлуком Градског већа О. бр. 119/40 одржана је 21. марта 1940.
године седница Техничке комисије за колаудацију тј. за преглед
и пријем радова и у комисију су ушли чланови градски већници инж. Богољуб Воденлић, адвокат Александар Живановић и
хотелијер Михаило Матић. Због јаких мразева и снега одлука
о колаудовању тротоара померена је са децембра 1939. на март
1940. године. По завршеном колаудовању и пријему посла Комисија је поднела извештај Градском већу на одобрење. Обрачун
извршених радова поднео је инж. Душан Н. Матић. Утврђено је
да су се приликом извођења радова појавили и извесни вишкови
у износу од 299.100,87 динара, што је све снизило цену коштања,
тако да је целокупни износ радова износио 549.952,23 динара.
Предузимачу Духанову је након извршене колаудације Градско
веће одобрило исплату посла у 9 месечних рата.6
Друга фаза радова у уређењу градских улица започела је марта 1940. и трајала је до августа исте године. Тада је калдрмисано
уже градско језгро и макадамисане су поједине веће улице.7 Дана
МИАВ, ОГВ, 1943 година, кут.бр.218, пр.бр.I,A2,1943/8905. Један део новца
упућен Духанову одбијен је у сврху пореза – нап. аут.
7
У Ваљеву тог времена постојало је неколико типова путева и улица. Земљаног карактера је био највећи број сокака и тек пробијених улица. Један део
улица је био посут туцаником, тј макадамом, а то су биле саобраћајнице нешто удаљеније од самог центра Ваљева (такве улице су биле Хајдук Вељкова,
Ненадовића кеј и др.). Поједине улице старе чаршије Тешњара биле су прекривене турском калдрмом још у 19. веку, а неке су на овај начин уређене
почетком 20. века, као што је био део улице Краљице Марије. Свега неколико старих улица је било калдрмисано каменом коцком пре 1940. године,
и то у самом центру вароши; из историјских извора знамо да су неке од тих
улица у том периоду морале да поправљају своју калдрму која је већ била
увелико похабана. Велика је била разлика између турске калдрме и коцкасте
калдрме; у турској калдрми, која је знатно старија, постављао се облутак на
утабану земљу, а код коцкасте калдрме требало је мануелно правити камену
коцку прилично сличних димензија, што је тражило занатску вештину. Пут
који се поплочавао каменом коцком морао се фино утабати, па прекривати
слојем песка, а потом би мајстори слагали коцку нивелишући је. Овај посао
је био дуготрајан и знатно је више трајао од асфалтирања ваљевских тротоара. Још једна занимљивост: против возача малобројних аутомобила поднет
6
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Легенда: план асфалтираних тротоара Карађорђеве улице омеђене
Караџићевом и Улицом Владе Даниловића (део елабората инж. Душана Н.
Матића из октобра 1939. године)

22. априла 1940. године одржана је Пета седница Градског већа
чије се заседање у највећој мери односило на уређење ваљевских улица, калдрмисање моста на Колубари и уређење речице
Љубостиње у градском атару. У том циљу утрошен је преостали
новац добијен у виду кредита од Хипотекарне банке, али су велики радови изискивали узимање још једног кредита, па је Градско веће намеравало да га подигне од Дринске бановине. Није
нам познато да ли је овај намеравани кредит и добијен, али је
један део варошких улица калдрмисан. Том приликом утврђена
је цена радова и цена коштања камене коцке за калдрмисање,
која је износила 0,55 динара по комаду.8 У том периоду калдрмисане су већим делом улице Проте Матеје, Браће Недића, Даниловићева, Др Стајића, краља Александра као и прочеље касарне
„Војвода Живојин Мишић“. Радна снага која је била ангажована
за извршење ових послова била је незадовољна ценом и тешким
условима рада, па су се јављали штрајкови; ипак, уређење улица
завршено је у доба председниковања општином Жарка Тадића.
Овом приликом изнећемо предрачунске суме намењене овим
радовима.9 Највећа је била предрачунска сума за калдрмисање
је Поглаварству и Суду већи број притужби грађана Ваљева јер су ови возили већом брзином своја возила по макадамским путевима и дизали велику
прашину у вароши – нап. аут.
8
МИАВ, ОГВ, 1939. година, кут..бр..201, пр..бр. 43
9
Није нам наиме познато колико су дотични радови коштали. Међутим,
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целокупне Караџића улице и она је износила 379.755,16 динара, с
тим да се намеравало утрошити и 4000 динара за калдрмисање
гвозденог моста на реци Колубари. За поплочавање дела Душанове улице требало је, по елаборату издвојити 15.000 динара. За
поправку већ постојеће калдрме у Бирчаниновој, Кнез Михаиловој и Гођевчевој улици требало је издвојити 18.000 динара, у
улици Краљице Марије је требало ставити коцке за 10.000 динара, а у Улици војводе Мишића и Краља Александра по 5.000
динара за сваку. За равнање и макадамисање Хајдук Вељкове,
Кланичке улице и Ненадовића кеја требало је уложити 13.000
динара. Технички реферат овог пројекта са приложеном ценом
коштања урадио је инжењер Душан Н. Матић. Тада је састављен
и посебан елаборат у коме се износио план експропријације земљишта око речице Љубостиње поред подвожњака железничке
пруге Ваљево – Београд до некадашње старе Гроздановића циглане, као и елаборат експропријације земљишта закључно до
укрштања улица Узун Миркове и Београдског пута. Решењем
Министарства саобраћаја Г. Ж. бр. 3166, 3167 и 3168/40 од 22.
априла исте године одобрена је накнадна стална експропријација улице поред подвожњака у Улици краља Александра. На овом
експроприсаном земљишту постојале су мале приземне зграде
које су у најкраћем року морале да се сруше.10
Јуна 1940. године команда Дринске дивизије исплатила је
Градском поглаварству 57.788,20 динара за обављање радова асфалтирања тротоара испред војно-државних објеката у Ваљеву.11 За израду бетонских стаза и тротоара испред касарне „Краља Милана“ и касарне „Војвода Мишић“ у Улици мајора Илића
војска је преко Поглаварства исплатила предузимачу Духанову
22.749,70 динара.12
Дана 30. децембра 1942. године, одређена је од стране Градског већа суперколаудирајућа комисија која је имала налог да
имамо елаборат у коме се каже колико је за сређивање дотичних улица потребно новца, па смо те податке овде и предочили – нап. аут.
10
МИАВ, ОГВ, 1940. година, кут. бр. 207, пр. бр. I, A2,8883/1940.
11
ОГВ, 1940. година, кут. бр. 208, пр. бр. 256.
12
ОГВ, 1943. година, кут. бр. 218, пр. бр. I, A2, 1943/8905. У касарни „Војвода Мишић“ налазиле су се и просторије Министарства војске и морнарице.
Само испред последњег објекта бетонирано је 298,81 м² стаза и пролаза.
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утврди стање асфалтних и бетонских тротоара у улицама Карађорђевој, Караџићевој, Душановој и Мајора Илића након истека
гарантног рока од три године. Градски инжењер Душан Матић
саставио је том приликом нов елаборат у коме је изнето да су
асфалтне површине увелико биле оштећене и на неким местима
испуцале услед паркирања тешких возила окупатора. О сређивању ових површина више није било ни говора, јер су услед ратних околности цене нафте и сировина биле превисоке и није се
могао ангажовати ниједан слободан предузимач.
Градско поглаварство града Ваљева је дана 14. августа 1943.
године одржало седницу Градског већа које је решавало о предлогу Санитарног одељења Општине града Ваљева о повећању
таксе за одржавање чистоће тротоара и улица. Том приликом
одлучено је да се очисти и корито реке Колубаре.13

13

Исто
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МУЗЕЈ НАРОДНОГ ГРАДИТЕЉСТВА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Група са репрезентативним примерима воденица и ваљарица
Апстракт: Музеј народног градитељства западне Србије се састоји од
четири репрезентативне окућнице. У овом раду је представљена група са
примерима воденица и ваљарица јужно од Ваљева. Група се састоји од неколико потцелина. Прва потцелина се састоји три до четири воденице са потока. Друга целина је са воденицама из средњег и доњег дела токова река Скрапеж и Ђетиња. За сваки од предложених објеката је описана конструкција,
начин изградње, локација на којој су евидентирани и фотографија. Циљ
рада је да дефинише типични архитектонски модел воденица вернакуларне
архитектуре простора јужно од Ваљева.
Кључне речи: Воденице, ваљарице, Народно градитељство Србије, западна Србије, Музеј народног неимарства, вернакуларна архитектура, традиционална архитектура.

УВОД
Народно градитељство западне Србије свакодневно нестаје. Упоређујући истраживања спроведена у периоду од 1995. до
2005. године са поновним обиласком терена 2013. године можемо констатовати да је више од 50% евидентираних примера нестало. Имајући у виду значај народног градитељства за културу
и идентитет заједнице потребно је одмах и без одлагања предузети мере како би се сачували последњи преостали примерци.
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 са простора
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које репрезентује Музеј из периода друге половине 19. века и да се
установе главне карактеристике целине у оквиру Музеја.
Литература за област коју репрезентује овај рад сукцесивно је
настајала од половине 19. до краја 20. века. Покривала је различите области сеоске заједнице тако да се може користити фрагментарно за формирање детаљније слике о народном градитељству. Специјалних радова о воденицама који систематизују
грађу нема осим појединачних радова који анализирају поједине
објекте. О простору Ужичке Црне Горе и Соколске нахије најпре
треба поменути радове Љубе Павловића.1 Постоји неколико радова који се дотичу питања традиционалне архитектуре насталих
у другој половини 19. и почетком 20. века од Стојана Обрадовића,2
Феликса Каница,3 Јована Цвијића,4 Драгише Пантелића.5
Истраживања настала у другој половини 20. века дају
генерални увид у токове народног градитељства у Србији или
су појединачне студије драгоцене за разумевање питања којим
се бави овај рад. У овог групи треба поменути радове које су
приредили Бранислав Којић,6 Александар Дероко,7 Јован Крунић,8
Ранко Финдрик,9 Божидар Крстановић10 и Благота Пешић.11
Павловић, Љ., (1925) Ужичка Црна Гора, Београд.; Павловић, Љ., (1930) Соколска нахија, Београд.
2
Обрадовић, С., (1858) Описаније округа ужичког, Београд.
3
Каниц,Ф., (1985) Србија – земља и становништво, Београд.
4
Цвијић, Ј., (1931) Балканско полуострво, Београд.
5
Пантелић, Д., (1936) Војно-географски описи Србије пред Кочину крајину од
1783. и 1784. год, Београд.
6
Којић, Б., (1949) Стара градска и сеоска архитектура у Србији, Београд,;
Којић, Б., (1941) Архитектура српског села - Шумадија и Поморавље, Београд,;
7
Дероко, А., (1968) Народно неимарство 1 и 2, Београд,; Дероко, А., (1964)
Фолклорна архитектура у Југославији, Београд.
8
Крунић, Ј. (1983) Динарска дводелна кућа - њен значај и развој, Ужички
зборник 12, 354;
9
Финдрик, Р., (1995) Народно неимарство, Сирогојно,; Финдрик, Р., (1998)
Динарска брвнара, Сирогојно;
10
Крстановић, Б., (2000) Динарска дводелна кућа у области источне Србије прилог за типологију народног градитељства Србије, Гласник Етнографског
института САНУ, бр. 49, стр. 207-216;
11
Пешић, Б. (1991) О пропорцијама динарске куће. Гласник ДКС 15, 109-112;
Пешић, Б. (1988) Традиционална сеоска кућа општине Рашка. Гласник ДКС
12, 112-113.
1
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Народно градитељство на простору Босне и Херцеговине,
која је демографски и културно везана за простор западне Србије, обрађивали су Милан Карановић,12 Мухамед Кадић,13 Шпиро
Солдо14 и Хамдија Крешевљаковић.15
Основни материјал за овај рад је грађа која је прикупљена током теренских истраживања 1996-2000. године и која је публикована у домаћој и страној научној периодици.16
Карановић, М., (1927) О типовима кућа у Босни, Гласник земаљског музеја
БиХ, Сарајево, број 39, стр. 207-217.
13
Кадић, М., (1967) Старинска сеоска кућа у Босни и Херцеговини, Сарајево.
14
Солдо, Ш., (1932) Типови кућа и зграда у пређашњој Босни и Херцеговини,
Београд.
15
Крешевљаковић, Х., (1957) Ханови и каравансараји у Босни и Херцеговини,
Научно друштво НР БиХ, Сарајево.
16
Кузовић, Д. (2012) „Амбари на јужним падинама планине Повлен“, у: Гласник Историјског архива у Ваљеву, Ваљево, бр. 46,: стр.108-117; Кузовић, Д.
(2012) „Конструктивна решења корпуса руралних објеката на јужним падинама планине Повлен“, у: Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд,
vol. 76: стр.193-213; Кузовић, Д. (2013) „Кошеви за кукуруз на јужним падинама планине Повлен“, у: Гласник Историјског архива у Ваљеву, Ваљево,
бр. 47,: стр. 83-99; Кузовић, Д. „Магазе и качаре на простору јужних падина
планине Повлен“, у: Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд, vol.
77 (2013): стр.121-149; Кузовић, Д. (2013) „Приходи од културне баштине“,
у: Гласник Друштва конзерватора Србије, Београд, бр. 37,: стр. 43-46; Кузовић, Д., (2014)"Конструисање архитектонског простора у традиционалној и
савременој култури на Балкану - Mикроклимат и простор" (коаутор), Традиционална естетска култура 9: Простор, Центар за научноистраживачки
рад САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш; Кузовић, Д., (1996/1997) Народно
градитељство на простору општине Косјерић, Ужички зборник, број 25/26,
стр. 365-380 +14 табли, Народни музеј Ужице; Кузовић, Д., (1996) Folk architecture in Kosjerić, International conference “Architecture and urbanism at the
turn of the III millenium“, Faculty of Architecture University of Belgrade, Belgrade, Yugoslavia, Volume 1, pages 589-595; Кузовић, Д., (2012) “Constructive
solutions of cabins on southern slopes of Povlen mountain”, International conference „Science and higher education in function of sustainable development –
SED 2012“, Ужице; Кузовић, Д., (2015) „Архитектонско наслеђе и тржиште“,
у: Култура Полиса, Институт за европске студије, Београд, vol. 26: стр.119129; Кузовић, Д., (2014) „Карактеристичне етапе развоја сеоске окућнице у
селима на јужним падинама планине Повлен“, у: Изградња, vol. 68, No. 11-12:
стр.495-500; Кузовић, Д., (2015) „Приход од архитектонске баштине - основе,
карактеристике, потенцијали“ у: Култура, Завод за проучавање културног
развитка Србије, Београд, бр. 146,: стр. 238-249; Кузовић, Д., (2013) „Сеоска
12
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2. ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.1. Концепција Музеја
Музеј претставља 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. [Табела 01]
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.
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.
кућа на јужним падинама планине Повлен“, свеска број 2, број 143, Зборник
Матице српске за друштвене науке, Нови Сад; Кузовић, Д., Крсмановић,
Ж., (2013) „Архитектура сеоске куће у Ваљевској Колубари и Подгорини“ у:
Гласник Етнографског музеја у Београду, Београд, vol. 77: стр.85-121; Кузовић,
Д., Стојнић, Н., „Естетика алата осаћанских неимара” (2013), Традиционална
естетска култура 8: Алат, Центар за научноистраживачки рад САНУ и
Универзитета у Нишу, Ниш; Кузовић, Д., Стојнић, Н., (2015) „Архитектура
воденица поточара у централном делу Западне Србије и Истоне Босне“, у:
Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 150,: стр.773-801; Кузовић,
Д., Стојнић, Н., (2015) „Летњи станови сточара на планини Повлен“, у:
Зборник Матице српске за друштвене науке, No. 150,: стр.129-156.
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ЦЕНТРАЛНА ПОСТАВКА
Окућница простора планине Повлен
Окућница простора средњег тока реке Дрине
Окућница долине реке Скрапеж и Лужница
Окућница простора Подгорине
ЦЕЛИНА 1

ЦЕЛИНА 2

ЦЕЛИНА 3

ЦЕЛИНА 4

Летњи
станови

Воденице

Специфична
решења
објеката

Привредни
објекти и
стари занати

Табела 01. Концепт Музеја

У овом раду ће бити анализиран материјал и презентован
предлог групе са репрезентативним примерима воденица и ваљарица које репрезентује простор јужно од Ваљева. То је простор који је са севера ограничен долином у којој се налази град
Ваљево, са југа долином у којој се налази варошица Ариље,
са запада планином Маљен а са истока долином реке Дрине.
[Слика 01]
Група са репрезентативним примерима воденица и ваљарица
Група са репрезентативним воденицама представља карактеристичне типове објеката или конструктивних решења која су
евидентирана на простору који презентује Музеј. У првој фази,
група представља воденице које су евидентиране на простору
јужно од Ваљева, док у другој фази, ће се придружити примери
објеката прикупљених у области која се налази северно.
Воденице су груписане дуж водотока који треба да обезбеди
довољно воде за њихов рад. Објекти су делом груписани по три
или четири или су презентовани самостално, међусобно удаљени неколико десетина метара.
У првој групи се налазе воденице поточаре са простора Повленских села, а групу чине три до четири објекта који представљају карактеристична конструктивна решења. [Слика 02]
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Слика 01.
Подручје које репрезентује Музеј (испрекидана линија) и простор
који репрезентује прва фаза групе са воденицама (пуна линија)

Даље у линији се налазе појединачни објекти који представљају воденице из доњег тока реке Скрапеж, Лужничке реке, Ђетиње, Моравице и Дрине, постављене тако да прате раст и развој
ове врсте привредног објекта.
Воденице поточаре репрезентују групу која се састоји од три
воденице евидентиране у долини Ћебићке реке (Маковиште,
Полошница и Сеча река) и Таорских врела. У овој групи могу да
се нађу, као екстерни примерци, и група воденица која се налази
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на Таорским врелима и која захтева хитну и брзу интервенцију
ради физичког опстанка.17 [Слика 03-07,12]
Објекти су смештен на тракастим темељима од камена. Волумен објеката је направљен у дрвеном скелету са испуном од
хоризонтално постављених талпи „на унизу“. Кров је на четири
воде а покривач је шиндра. Воденице су све редовничке. Највећи
број објеката је урушен те је потребна њихова реконструкција на
основу фотодокументације.
Воденице поточаре представљају комплекс који се у пракси
састоји од 11 воденица које су евидентиране у долини реке Полошнице, на потесу од села Маковиште до села Сеча Река, где
се речица улива у реку Скрапеж. Воденице су власништво више
власника - редовника. То су једнопросторни објекти, саграђени
у конструкцији попут вајата али су уздигнути на постамент како
би се омогућио простор за постављање воденичког витла. Конструкција воденица се састоји од постамента, корпуса и крова.
Постамент је израђен од камена зиданог у сувозиду који заузима приближно једну половину основе објекта. Други део основе, како би се омогућило постављање воденичког витла је ослоњен на две дрвене облице (обично дебла од храстовине) који су
укопани у тло. Камени део постамента се налази испод улазног
дела воденице.
У оквиру групе се налазе једна или две воденице са правоугаоним каменим постаментом и дрвеним ступцима.
Једна воденица има са обе стране озидане камене постаменте
и правоугаони простор испод воденичког витла.
Једна од воденица репрезентује објекте са лучним сводом
који је озидан од тесаних каменова и налази се у делу испод воденичког механизма.
У објекту се налази простор у који могу да стану воденички
механизам, мали простор за воденичара, простор за жито и самлевено брашно. Дашчани под се налази испод механизма за
Воденице на Таорским врелима су целина са воденицама-поточарама
постављеним дуж тока Таорских врела од изворишта до улива у реку. Објекти
су лоцирани на малој међусобној удаљености. Воденице су габаритом веће
него воденице у реци Полошници.
17
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млевење жита. Под изнад каменог постамента је од набијене земље или од дасака.
Корпус објекта је правоугаони и начињен је у скелету од масивне грађе који се састоји од хоризонталних делова (темељњача и венчаница) и вертикалних (ступци). Укрућење објекта се
постиже са косницима који су приковани са спољашње стране
објекта и који повезују доњи појас са угаоним ступцима.
Испуна овако формираних поља је од хоризонтално постављених талпи повезаних са ступцима везом „на унизу“.
Кров је на четири воде, са три главе рогова у слемену, са грбинама. Покривач је дрвена шиндра или камене плоче.
Воденички механизам је у целости од дрвета док је воденички
камен по правилу начињен у неком од каменолома у околини
Ваљева. Вода се на воденичко витло доводи са цеви („бадњем“)
од дрвета.
Воденица из средњег тока река Скрапеж и Моравица је већих димензија. Састоји се од две просторије попут дводелне
куће. У једној се налази простор за воденички механизам а у
другој налази просторија за дужи боравак воденичара. Објекат
има једна или двоја улазна врата (у делу са воденичким механизмом) и једна унутрашња врата (ка соби). [Слика 08,09]
Објекат је темељен на зиду изграђеном од притесаног камена
зиданог у малтеру. Део у коме се налазе воденичко витло је ослоњен на камени зид.
Корпус објекта је урађен у скелету од масивне грађе система
полубрвнара-получатмара. Део у брвнима је урађен са брвнима
повезаним везом „на ћерт“ на углу ослоњеним на греду темељњачу. По врху је постављена венчаница која повезује оба дела
корпуса у једну целину. Други део корпуса је урађен у дрвеном
скелету са гредама и ступцима и косницима између за укрућење.
Испуна је нанесена на преплет од вертикалног прућа са хоризонталним буковим љускама уплетеним између. На овако формирану потку је нанет малтер од глине помешане са сецканом
сламом. По површини овај део објекта се кречи у белој боји.
Кров је на четири воде система просте столице од масивне
грађе. Покривач је керамички бибер цреп сложен у једноструком слогу. Грбине су покривене ћерамидом.
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Воденица из доњег тока река Ђетиња и Морава је највећи
пример објекта. Састоји се од више просторија које прате потребе функционисања воденице. Како воденица има више воденичких каменова потребна је већа просторија за њихов смештај.
Такође, потребна је посебна просторија за смештај несамлевеног
и самлевеног жита. Посебна просторија је намењена за смештај
воденичара. Испред објекта, целом његовом ширином, се налази
трем. [Слика 10,11]
Објекат је у целости темељен на зиду од притесаног или тесаног камена (у делу где су смештена воденичка витла).
Корпус објекта је урађен у комбинацији дрвених брвана и дрвеног скелета. Дрвена брвна су повезана на углу везом „на ћерт“
или везом „ на унизу“ у зависности од места на коме се налази
тесарска веза. Брвна су масивна и међусобно повезана дрвеним
чеповима. Врата има неколико и начињена су од вертикалних
талпи. Бондручни део је у дрвеном скелету (греде, ступци и косници) са испуном од непечене опеке. По површини овај део
објекта је малтерисан и потом кречен. Трем је урађен у дрвеним
ступцима са јастуком којим прихватају оптерећење од веначанице.
Кровна конструкција је на четири воде, са слеменом које има
три главе рогова (због геометрије основе). Кровни покривач је
керамички бибер цреп сложен у једноструком слогу.

Слика 02.
Организација воденица поточара у власништву редовника (Таорска врела
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Слика 03. Воденица поточара у селу Маковиште

Слика 04. Воденица поточара у селу Маковиште
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Слика 05. Воденица поточара у селу Руда Буква

Слика 06. Воденица поточара у селу Маковиште
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Слика 07. Воденица поточара у селу Годечево

Слика 08. Воденица у селу Годљево
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Слика 09. Јаз за довод воде до воденице село Годљево

Слика 10. Воденица тремом на реци Скрапеж селу Косјерић
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Слика 11. Витло воденице,
село Годљево

Слика 12. Воденички камен
и конструкција млина, село
Маковиште
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ИЗВЕШТАЈ О ПУКОВИМА ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈСКЕ
ОБЛАСТИ ИЗ НОВЕМБРА 1898. ГОДИНЕ
Владавина Александра Обреновића, али и период након 1903.
био је обележен веома честим променама влада чије просечно
трајање није прелазило више од осам до девет месеци. Један
од ретких изузетака у погледу „дуговечности” била је влада др
Владана Ђорђевића, по времену свог формирања позната и као
„Октобарски режим” чије је трајање, уз доста честу промену
министара, изнело готово три године.1 Током мандата Ђорђевићеве владе највише промена осетило се у домену војске на чије
је чело постављен бивши краљ, Милан Обреновић, у функцији
команданта Активне формиране на Св. Саву 1898. године.2 Од
овог тренутка под командом генерала, касније армијског генерала Милана Обреновића, започиње интензиван процес реформе војске утемељен углавном на три елемента: квантитативно и
квалитативно уздизање официрског кадра, набавка новог наоружања и заокруживање формацијских промена.
Када се говори о формацији, неопходној за разумевање овог
документа, неопходно је напоменути Уредбу о њој донету још
јануара 1889. којом је Краљевина Србија подељена на 5 дивизијских области, међу којима је била и Дринска са центром у ВаљеТачније 33 месеца, од 11. октобра 1897. до 12. јула 1900. године.
Команда Активне војске формирана је претходно два пута, најпре 1883. а
затим и 1886. Опширније: М. Милићевић, Реформа војске Србије 1897-1900,
Београд, 2002, стр. 9-10; С. Б. Ратковић - Костић, Европеизација Српске војске
1878-1900, Београд, 2007, стр. 266-267.
1
2
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ву.3 Ова област, као и остале, имала је 3 пуковска округа, а сваки
од њих 4 батаљонска среза. Стални кадар пешадије у миру био
је сврстан у по један пук у свакој дивизијској области, а њега су
чинила 3 пешадијска и 1 гардијски батаљон. Ова уредбом предвиђена формација постојала је заправо само на папиру, пошто је
пук у свакој дивизијској области уместо прописана 3 имао само
један пешадијски батаљон. То је значило да уз још један гардијски
батаљон уместо номиналних 4 батаљона има само половину од
тог броја. Године 1896. започет је процес претварања батаљона
у пукове, чија се последња фаза догодила управо у време о коме
овај документ говори. Коначни резултат ових формацијских померања добијен је на дан проглашења Краљевине 1899. године
када је 15 постојећих пукова коначно у стварности добило сва
четири батаљона тј. укупно њих 60. Са оваквом формацијом, уз
незнатне измене, ући ће се и у ратове 1912-1918.
Документ који овде представљамо налази у Војном архиву
Министарства одбране републике Србије.4 Документ је у форми реферата, а упућен је начелнику Трупног одељења Команде
активне војске.5 Тиче се углавном процеса обуке у оквирима
четири пука из састава Дринске дивизијске области са станом
у Ваљеву.6 Личности које се у документу помињу, попут Степе
Степеновића, потпуно су, или бар делимично, познате у нашој
историографији. Код других, пак, нарочито оних који се помињу
само у оквирима презимена, процес проналажења знатно је отежан. Примера ради, у Споменици Војне академије међу мајориОстале див. области биле су Моравска (центар Ниш), Дунавска (Београд),
Шумадијска (Крагујевац) и Тимочка (Књажевац, затим Зајечар).
4
Пописник 14, кутија 3, фасцикла 4, док.бр. 34/1.
5
Команда је уз Трупно имала у свом саставу Ђенералштабно и Ађутантско.
Касније су јој из састава Министарства војног и Генералштаба придодата и
нека друга одељења, а потом и је у њен састав ушао и целокупан Генералштаб.
Начелник, тачније вршилац дужности начелника у овом периоду (1897-1899.)
био је генерал Лазар Петровић, М. Милићевић, Реформа, стр. 41-45; М. Милићевић и Љ. Поповић, Генерали војске кнежевине и краљевине Србије, Београд,
2003, стр. 121-122.
6
Документ садржи податке и о пуковима остале четири дивизијске области,
које смо с обзиром на локалну тематику овог часописа, као и укупног обима,
овом приликом изоставили.
3
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ма са презименом Лазаревић налази се чак четрнаест имена, док
капетана са презименом Васић има осам. Све ово, као и многи
други проблеми отежавају анализу и представљање оваквих врста докумената, што опет с друге стране сигурно повећава њихову вредност и даје барем мали допринос укупној историографској слици.
док. од 30. 11. 1898. Ниш
потпис: Референт пешад. одсека трупног одељења потпуковник, Мих ..... (неч.)
печат: Команда активне војске
Трупно одељење Пов Т/П Бр. 245.

Дринска дивизија
1. IV пешадијски пук7
Пук је изводио пуковску школу по наставном плану, – сем
што није извршио наградно гађање.8
На вежбање је употребљено 8. дана
На вежбање је излазило просечно сваког дана 20 официра и
631 редова и подофицира.
Није нам познато зашто овај пук није обележен својим пуним називом које
је (од 1884) гласило - IV пешадијски пук „Стевана Немање“. Процес именовања српских пукова (најпре батаљона) започео је 1883. када је млади престолонаследник Александар на свој 7. рођендан формално уписан у ред војника
VII батаљона који је по њему и добио име („Краљевића Престолонаследника
Александра“). Током наредног периода и остале јединице постепено су добијале своја имена, најчешће према српским владарима, мада је било и доста изузетака. О овоме опширније: М. Милићевић, Имена српских пукова, Гласник
архива Ваљево (ГАВ), 33/1999, стр. 115-120.
8
Уобичајена пешадијска обука од 1883. године, када је уведен обавезан војни рок састојала се од четири фазе, (школе): појединачна (регрутска), четна ,
батаљонска и пуковска. Последња фаза обуке или пуковска школа трајала је
начело десет дана (упражњења), а укупна обука између 125 и 145. дана. Види:
М. Милићевић, Реформа, Београд, 2002, стр. 119-121; Група аутора, Обука српске војске 1804–1918, Београд 2007, стр. 347-349.
7
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Приликом прегледа пук је добио следећу оцену од стране команданта дивизије:9
а) Ратна служба.
Држање војника при дочеку врло добро. Спрема исправна.
Командант брзо и правилно схватио задатак. Издавање заповести за марш добро, но само би требало јаче мере опреза.
Издавање заповести за борбу умесно. Рад на маршу и борби
врло добар. Ватрена дисциплина врло добра. Паљбу на стрељачке стројеве отварала су одељења и преко 1000*. Тишина
при самом раду за сваку похвалу. Пук је у гоњењу сувише наступао, без да је обраћао пажњу на ватру непријатељеву. Задатак је добро решен. Пук је био у рукама команданта пука.
Сигнализација је вршена са коришћу. Утврђивање доста брзо
и умесно.
б) Бојна гимнастика
Успех је добар, но само војници при савлађивању препона
треба да буду смелији.
Пук је на команданта учинио уопште добар утисак. Настава је извршена код овог пука са великом заузимљивошћу.
Стање здравља добро.
Морално стање задовољавајуће.
Командант пука Јарослав Јанкура, добио је оцену од команданта дивизије следећу:
Присебан и смишљен командант, ако продужи у свом раду
правцем којим је пошао, обећава да ће се усавршити и постати добар командант пука.
За команданте батаљона вели командант дивизије, да су
добро и брзо схватили заповест у ратној служби и како ваља
издавали своје заповести у ратној служби. За време рада теже
Командант Дринске дивизије у овом периоду био пуковник, касније генерал Павле Јуришић (Паул Штурм). Каријеру у Ваљеву започео је марта 1897.
као помоћник, а затим и као командант Дринске дивизијске области. Касније,
до августа 1900. године био је и командант ове дивизије. Након тога, услед
пензионисања, напушта Ваљево. Опширније: М. Милићевић и Љ. Поповић,
Генерали војске кнежевине и краљевине Србије, Београд, 2003, стр. 255-260; А.
Јовановић, Седам ратова Павла Јуришића Штурма, Београд, 1991.
9
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јединству. И ако нису довољно изражени ипак код њих постоји
изглед за усавршавање.
2) V пешад. - пук. „Његовог Величанства Краља Милана”10
Пук је изводио наставу по наставном плану.
На вежбање пука употребљено је 8 упражњења.
На наству је изашло просечно сваког дана 24 официра, 577
редова и подофицира.
Приликом прегледа пуковске школе од стране команданта
дивизије, пук је добио следећу оцену:
а) Ратна служба.
Командант добро схвата задатак. Добро је и брзо издао заповест за марш. Држање и ред војника на маршу такође добро.
Заповест за борбу није командант прецизно изнео, услед
чега је дошло до неправилног рада, који је морао командант
променити, а затим наредити ради поуке, да се напад поново
изврши.
Ватрена дисциплина добра. Држање војника у борби добро.
Тишина би могла бити боља. Трупе су биле у рукама старешина, но желети је да за време борбе буде више јединства.
Према томе задатак из ратне службе није добро решен;
иначе командант дивизије сматра успех у ратној служби задовољавајући.
Успех у сигнализацији добар.
б) Бојна гимнастика
Успех је добар. Командант дивизије напомиње да је у овом
пуку стање здравља и морала добро.
Командант пука Љубомир Милић оцењен је од команданта
дивизије да је: врло заузимљив и вредан официр, но као млад
још није довољно израђен у тактичком руковању пуком.11 ИнаОвај пук (раније батаљон) именован је 1884. године. М. Милићевић, Имена,
стр. 116.
11
У документима и литератури помиње се и као Милијић. Најпознатији по
тзв. „Лесковачком маневру“ када је у новембру 1915. дејствујући против бугарске 1. армије ослободио угрожене правце повлачења према Лебану и Куршумлији. О њему опширније: М. Милићевић и Љ. Поповић, Генерали, стр.
10
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че одговара потпуно за свој положај и као уопште врло спреман официр, он при показаној заузимљивости, постаће један
врло добар командант пука.
Команданти батаљона уложили су доста труда око наставе и за једног и за другог има изгледа да ће постати добри команданти батаљона.
3) VI пук „Краља Карола 1.“12
Пук је изводио наставу по наставном плану, - само што се
може ставити примедба што је сувише употребио времена
на егзирцирање батаљона (три упражњења).
Са пуком је изводио наставу заступник команданта капетан 1. кл. Љубомир Михаиловић, - јер је командант учествовао у великом маневру.13
На вежбање пука употребљено је свега 8 упражњења. На вежбање је излазило просечно сваког дана 20 официра, 630 редова и подофицира.
Пук није вршио наградно гађање према наставном плану
због тога што није имао ни једног војника који је стекао право
на ово.
Приликом прегледа пуковске школе, командант дивизије дао
је пуку следећу оцену:
а) Ратна служба.
Командант пука схватио је брзо и правилно задатак, и правилно издао заповест за марш. Рад на маршу добар. Извиђање
добро. Заповест за напад у погледу избора правца добар. На
распоред стављена му је примедба што ништа није одредио
139-142; М. Бјелајац, Генерали и адмирали краљевине СХС/Југославије 19181941, Београд, 2004, стр. 211-212.
12
У част пријатељских односа са суседном краљевиним овај пук ће у част посете добити име овог румунског владара. Након преврата 1903. пук ће добити
нови назив – „Престолонаследника Краљевића Александра“ (Карађорђевића). М. Милићевић, Имена, стр. 116, 118.
13
Ради се о до тада највећим маневрима одржаним првих дана октобра 1898.
године. У њима узеле су учешће две дивизије (Шумадијска и Моравска) са
преко 32.000 људи. Види, М. Извештај са великих јесењих маневара 1898, Београд, 1898; М. Милићевић, Реформа војске Србије 1897-1900, Београд, 2002,
стр. 147-150.
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за пуковску резерву. Ватрена дисциплина добра. Пук је био у рукама команданта. Држање војника добро само за време борбе
треба да буде већа тишина.
Сигнализација у овом пуку није вршена из разлога, који је
командант доставио команданту активне војске рапортом
ЂНо 7167 од 12. прошлог месеца.
Утврђивање је примењено према војним предстражама.
б) Бојна гимнастика
Успех је добар. Командант дивизије напомиње, да би успех
у пуковској школи, држи, био бољи, да је са пуком вршио обуку
командант сам, а не заступник.
Стање здравља и морала у пуку добро.
Командант пука ђенералштабни потпуковник Степан Степановић, добио је следећу оцену: Командант је у тактичком
руковођењу пуком потпуно израђен. Командант батаљона
показао је велику заузимљивост око наставе, и ако још нису
потпуно рутинисани ипак се могу као такви употребити.14
При прегледу показали су прилично разумевања у тактичкој
употреби батаљона. Командант батаљона капетан 1. кл.
Љубомир Љубичић претерано је заузимљив, што га доводи на
погрешан рад, на мешање у рад четних командира.
Пук је на команданта учинио у опште добар утисак.
4) II гард. пешадијски пук.15
Пук је изводио наставу по наставном плану, - сем што
је много времена употребио на пуковски егзирцир (три упражњења).
На вежбање је употребљено 11 упражњења.
Реч је наравно о будућем војводи Степи Степановићу који је од марта 1897.
био најпре вршилац дужности, а потом и командант. 6. пука. О њему опширније: М. Милићевић и Љ. Поповић, Генерали, стр. 222-229; Исти, Министри
војни кнежевине и краљевине Србије, 1862-1918, Београд, 1998, стр. 149-156; С.
Скоко и Петар Опачић, Војвода Степа Степановић, књ. 1-2; Београд, 1985; Р.
Мићић, Четири бојне војводе, Сарајево, 1923.
15
Као што је већ наведено у уводу, управо у ово време дошло је до коначног
укидања гардијских пешадијских пукова. Најпре I потом V, а затим и осталих.
14
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На вежбање пука излазило је просечно сваког дана 19 официра и 565 редова и подофицира.
Командант у свом дневнику занимања напомиње да је стање здравља било следеће:
Јавило се за лекарску помоћ.........................23%
боловало у Болници......................................... 3%
у амбуланти................................................... ,7%
добило поштеду......................................... 10,4%
лек................................................................. 3,5%
Враћено без лека.......................................... 1,9%
За време ове школе било је кажњено:
затвором........................................................ 3%
притвором................................................. 0,17%
У дневнику занимања погрешно је стављено просечно стање редова који су на вежбању учествовали. Приликом прегледа
пуковске, командант дивизије донео је следећу оцену:
а) Ратна служба
Командант схватио задатак добро. Заповест маршева непотпуна. Распоред трупа на маршу добар. Држање војника
на маршу добро. Правац напада добар. Држање војника у борби добро. Ватрена дисциплина добра. На коришћење заклона
треба обратити више пажње. Јуриш извршен добро. Правац
напада добар. Треба да буде већа сложеност у дејству јединица. Задатак добро решен.
Успех у ратној служби добар. Сигнализација вршена је добро.
Утврђивање је употребљено добро.
б) Бојна гимнастика.
Успех је добар.
Стање здравља и морала врло добро. Командант пука мајор
Ђура Станић, добио је следећу оцену од команданта дивизије:
Врло заузимљив и вредан иако му недостаје мало шире гледиште на важнија војничка питања, ипак одговара свом положају и добро рукује пуком у сваком погледу.16
Већ крајем марта наредне године унапређен је у чин потпуковника. Стручна и ранг листа за 1903. годину, Београд, 1903, стр. 14.
16
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Команданти батаљона уложили су доста труда, – они су
као почетници постигли приличан успех и има много изгледа,
да ће се оспособити за овај посао, када буду дуже времена прокомандовали.
Г. мајор Лазаревић тешко схваћа, а капетан Васић од природе је бистар и енергичан.
Напомена. Командант дивизије није напоменуо, је ли се ко
одликовао умешношћу, приљежањем и подобношћу при обуци
као и оне које подлежу осуди.
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ИЗ РАДА АРХИВА
OUT OF THE ARCHIVE’S WORKS

Никола Ранисављевић

архивиста и историчар
Међуопштинског историјског архива Ваљево

ЦРКВЕНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ МАНАСТИРА
ПУСТИЊЕ (1837–1902)
Црквене матичне књиге чине непроцењиво културно благо
наше земље. У Кнежевини Србији стављене су под државну надлежност почев од 1837. године. Од тада се редовно води евиденција крштених, умрлих и венчаних по посебно прописаним
и штампаним обрасцима. Како је већина људи, као и добар део
државних чиновника у првој половини XIX века била неписмена, тај задатак је поверен свештенству. За увођење обавезе вођења црквених матичних књига у Кнежевини Србији највеће
заслуге припадају митрополиту београдском и српском Петру
Јовановићу (1833–1859) као и Српском књазу Милошу Обреновићу (1815–1839, 1858–1860).1 Уредба којом је регулисано вођење
протокола крштених, венчаних и умрлих издата је 22. децембра
1836. године. Ова уредба није сачувана, али из преписке Архијерејског сабора и ужичког епископа Јоаникија од 3. септембра
1865. године види се да је она постојала.2
У Међуопштинском историјском архиву Ваљево чувају се
протоколи крштених, умрлих и венчаних из 19 парохија ваљевског округа. Матичне књиге категорисане су у архивску грађу од
Мирољуб Арсић, Црквене матичне књиге у законским прописима Кнежевине
Србије, Краљево, стр. 1
2
Зборник правила, уредаба и наредаба Архијерејског сабора православне
српске цркве у Краљевини Србији (1837–1900), Београд 1900, стр. 30
1
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изузетног значаја и у овом тренутку представљају највреднију и
највише коришћену грађу у овом архиву.
Матичне књиге манастира Пустиње преузете су од Скупштине
општине Ваљево у два наврата 7. марта 1988. и 29. априла 1998.3
Нажалост нису све матичне књиге манастира Пустиња сачуване.
Сачувано је само шест књига за периоде 1837–1880, 1899–1902:
– матичне књиге крштених 1839–1860. и 1899–1902, две књиге
– матичне књиге венчаних 1837–1880, две књиге
– матичне књиге умрлих 1837–1880, две књиге
Немамо података о томе зашто остале књиге нису сачуване, да
ли су изгубљене или из неког разлога уништене. Матичне књиге манастира Пустиња су у изузетно лошем стању. Неопходно је
што пре урадити конзервацију и рестаурацију, и на тај начин их
заштитити и сачувати од даљег пропадања. Само је књига крштених 1837–1860 конзервирана и рестаурирана у Архиву Србије 2005. године.
Села која су припадала пустињској парохији у XIX веку била
су: Вујиновача, Суводање, Станина Река, Ребељ, Мијачи, Совач,
Поћута и Тубравић.4 Нису сви мештани Тубравића припадали
пустињској парохији, већ се један део њих крштавао у Грачаници. У матичним књигама 1837–1855. наилазимо на назив места
Слетник. То је стари назив за Вујиновачу, који од 1855. године
полако престаје да се користи.5
Први протоколи који су штампани 1837–1870. пружају нам
само основне податке о крштеним и умрлим. Приликом крштења свештеник је уписивао податке како следи: пол детета и датум
рођења, затим име и презиме оца, име мајке и место пребивалишта, име свештеника и цркве у којој је дете крштено, име детета,
име кума и одакле је. Са стране су уписивани година, месец и
датум крштења.
Протоколи умрлих 1837–1872 пружају нам мање података од
протокола крштених. Свештеник је податке уписивао следећим
Записници о преузимању архивске грађе бр. 175 и бр. 151.
Календар српске православне цркве, Београд 1996, стр. 251
5
Фонд А.8.319. Црква Ваведења пресвете Богородице у манастиру Пустиња – Вујиновача (1622– ), 1837–1880, 1899–1902. Матична књига крштених
1839–1860.
3
4
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редоследом: име и презиме преминулог и место пребивалишта,
име свештеника и цркве, месец и дан смрти, на ком гробљу је
сахрањен. Са стране свештеник је уписивао годину, месец и дан
сахране. Интересантно је да ни у протоколе крштених ни у протоколе умрлих презимена жена нису уписивана.6
Временом обрасци протокола се мењају и пружају више података. Матична књига умрлих манастира Пустиња 1872–1880
има више рубрика за унос података од ранијих образаца, тако да
из ње можемо сазнати колико година је упокојени(а) живео(ла),
брачни статус, да ли су се пре смрти исповедили или не, а последња рубрика остављена је за напомене.7
Обрасци протокола крштених манастира Пустиње за период
1899–1902. године умногоме се разликују од протокола крштених из периода 1839–1860. Више се не штампају и нису уношени
подаци на црквенословенском, већ на српском језику.8 Пружају
нам доста више података него ранији протоколи. Из њих можемо сазнати занимање оца, у које доба дана је дете рођено, занимање кума, које дете је по рођењу оцу а које мајци, да ли се дете
родило са неким телесним недостацима, је ли дете ванбрачно,
као и дан, месец и година смрти и заводни број из књиге умрлих
– што је очигледно накнадно уписивано.
Интересантан је податак да је почетком XX века у Пустињи
крштено више деце француског порекла. Наиме, Француско акционарско друштво имало је концесију на експлотиацију рудника у Ребељу. У матичној књизи крштених 1899–1902 можемо
видети да су радници који су били француског држављанства
крштавали своју децу у манастиру Пустиња. На 396. страни матичне књиге крштених Француз из Лиона Симеон Ескидје Еузебрје и Дениза Францоаз Мило крстили су свог сина Андреа у
дому родитеља у Ребељу. Дете је крстио игуман манастира Пустиња Марко Бирчанин.9 У матичној књизи крштених 1899–1902
можемо наћи још оваквих примера.
Манастир Пустиња, Матична књига умрлих 1837–1872.
Манастир Пустиња, Матична књига умрлих 1872–1880.
8
Од 1880. године обрасци протокола крштених, умрлих и венчаних штампани су само на српском језику.
9
Манастир Пустиња, Матична књига крштених 1899–1902, стр. 396.
6
7
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Анализирајући матичне књиге крштених 1839–1860 и матичне књиге умрлих 1837–1872, долазимо до закључка да је на територији пустињске парохије у овом периоду природни прираштај
становништва у порасту. Наиме у периоду од 1839–1860. године
на овом подручју крштено је 980 деце, док је током истог овог
периода укупно умрло 568 људи. Знајући да средином XIX века
већих миграција становништва није било, долазимо до закључка да је природни прираштај био у порасту. Највише деце и људи
крштено је и умрло у селима Суводање, Вујиновача и Станина
Река, те стога долазимо до закључка да су ова места била и највише насељена.
Анализирајући матичне књиге умрлих 1872–1880 године дошли смо до податка да је у овом периоду просечно умирало 63
људи годишње. Најавише људи умрло је током 1874. године када
је на овом подручју владала епидемија „великих краста”10 и 1876.
године када је почео Српско-турски рат (1876–1878). И сам парох манастира Пустиња Марко Бирчанин написао је у напоменама књиге умрлих 1872–1880 – „овај ме је парох заступао за време
рата србско-турског у коме сам учествовао до јесени”11. Док је
свештеник Марко Бирчанин учествовао у Српско-турском рату,
њега је мењао причевачки парох Милан Лаковић. Током 70-тих
година XIX века веома мали број људи је достизао старост преко
60 година (између 10-15%), већином су људи умирали врло млади, а 30-40% од укупног броја преминулих била су деца млађа
од 10 година. Са друге стране, у овом периоду Ранко Вуковић
из Лукарића и Ранисав Васиљевић из Совча доживели су стоту,
што је и данас права реткост. Иначе деца и одрасли умирали су
из разних разлога. Неколико деце умрло је од „црвеног ветра”12,
људи су налажени смрзнути на путевима, било је убистава, жене
су умирале на порођају, било је смрти од уједа паса итд...
У сврху истраживања, а нарочито порекла, доста информација могу нам пружити матичне књиге венчаних. Протоколи
венчаних манастира Пустиње обухватају период без прекида од
Велике богиње
Манастир Пустиња, Матична књига умрлих 1872–1880, стр. 39
12
Црвени ветар је у XIX веку била болест са високим леталитетом. Црвени
ветар је инфективно обољење коже коју проузрокује бактерија из фамилије
стрептокока.
10
11

185

Никола Ранисављевић

1837–1880. године. Пружају нам драгоцене податке као што су
име и презиме младожење и место пребивалишта, име невесте,
име и презиме њеног оца и место пребивалишта, име свештеника који је извршио свети обред венчања, име презиме и из ког
места је кум, година, месец и дан венчања. У књизи венчаних
1876–1880 можемо наћи додатне информације као што су година
старости младожење и невесте, којим занимањем се баве, као и
занимање кума. Обрасци ових протокола штампани су на црквенословенском језику.13
Свештеници Никола Давидовић и Партемије Јаковљевић заједно су водили матичне књиге од 1837–1845. године. Никола
Давидовић је након 1845. године сам наставио да води евиденцију све до 1862. године. Парох манастира Пустиње Раико Глишић
водио је матичне књиге наредне две године14, а њега су наследили
свештеници Андра Поповић и Захарим Лазаревић. Епископ Шабачки рукоположио је за ђакона Марка Бирчанина 1869. године.
Неколико месеци касније Марко Бирчанин добио је обавезу да
брине о пустињској парохији. Био је родом из Суводања, а игуман манастира постао је 1876. године. Ту свету дужност обављао
је све до своје смрти 1904. године, а током овог периода водио је
евиденцију и бринуо се о црквеним матичним књигама.15
Обиље података које нам пружају црквене матичне књиге,
као и период њиховог настанка, ставља их у сам врх културних
добара од изузетног значаја. Из истог разлога овај фонд најчешће је коришћен од стране истраживача у Историјском архиву
Ваљева. Како бисмо заштитили ово културно-историјско благо,
најстарије црквене матичне књиге су дигитализоване и као такве користе се у сврху истраживања и доступне су свим заинтересованим посетиоцима архива.

Манастир Пустиња, Матична књига венчаних 1837–1875, 1876–1880.
Јеванђеља на Велики четвртак и Велики петак, Москва 1850, стр. 1
15
Богослужбена књига Пентикостар, Кијев 1813, стр.1
13
14
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ТРГ ИВАНА ПРОШИНА ВАЉЕВО
У СУСРЕТ 75. ГОДИШЊИЦИ ПОБЕДЕ НАД
ФАШИЗМОМ
Апстракт: рад се бави недовољно истраженим детаљима заједничких
ратних операција Народноослободилачке војске Југославије и Црвене армије
на подручју чачанског, пожешког, ужичког и ваљевског краја, после ослобођења Београда, у периоду новембар-децембар 1944. године. Било је неопходно
ослободити нове територије, а сачувати ослобођене. Ваљево је било ослобођено, али на раскрсници путева који су повезивали територије, на којима су
се водиле жестоке борбе. Таква ситуација судбински је вeзала борца Црвене
армије ефреитора – шофера1 Прошина Ивана Назаровича са Ваљевом и ваљевском породицом Лаушевић.
Кључне речи: Црвена армија, НОВЈ, слом фашизма, група армија E, eфреитор шофер, волан, Ваљево, породица Лаушевић, Трг Ивана Прошина, споменик

Увод
Сећање на Други светски рат чини врло важан елемент у процесу настајања колективног идентитета код еврoпских народа.
Историјско сећање прдеставља важну спону са прошлошћу при
чему се историја претвара у својеврсно наслеђе.2
Ваљево је прво веће ослобођено место у Србији.
Наступајући општим правцем према Београду, снаге Народноослободилачке војске Југославије, Шеста личка дивизија и
Ефреитор шофер је специјални војни шофер на специјалним војним возилима.
2
Предраг М. Вајагић, Култура сећања – Сремски фронт, Војно дело, Београд,
3/2017, стр. 416.
1
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Прва пролетерска бригада од 14. септембра 1944. године воде
борбе за град. Одређени делови су већ 15. септембра били ослобођени, али су борбе настављене до 18. септембра 1944, када је
Ваљево коначно ослобођено.3
Одмах се приступило конституисању институција власти.
Формирана је народна власт у ваљевском крају. Градски народноослободилачки одбор за Ваљево изабран је 22. октобра 1944.
године.4

Одлука о именовању Трга Ивана Прошина у Ваљеву 31. 12. 1944. године

На својој трећој редовној седници одржаној 31. децембра 1944. године, под другом тачком дневног реда, секретар износи: „Да су сами
Руси изабрали место за сахрану, по његовој жељи тј. жељи друга Ивана Прошина.“ Истовремено секретар предлаже да се овај трг назове
„Тргом Ивана Прошина” – Одбор усваја предлог секретара.5
Казивање Милана Сурле рођ.1927. године, борац Шесте Личке бригаде, учесник ослобађања Ваљева, 18. септембра 1944. године, дато аутору 2018. године.
4
Др Жарко Јовановић, Ваљево под окупацијом 1943-1944, Београд 2001. стр.
251.
5
МИАВ, фонд:А.1.5.23, Скупштина општине Ваљево, записници седница
3
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У ослобађању Ваљева нису учествовале јединице Црвене армије, али је Ваљево ипак само два месеца по ослобођењу имало
сахрањеног борца Црвене армије и трг назван по његовом имену.
Тако Ваљево добија свој први званично именовани трг, што
му даје посебно место у историји града. Локација на којој је сахрањен руски војник, по својој жељи, и која је последњег дана
1944. године проглашена Тргом Ивана Прошина, била је власништво породице Лаушевић из Ваљева. Миодраг Лаушевић се сећа
приче свог оца Маринка Маше Лаушевића да је породица одлучила да Русима поклони локацију, која се налази на раскрсници
путева од Босне и Дрине; од Пожеге и Дивчибара према Срему,
за сахрану свог друга, по његовој жељи.
Прошин Иван Назарович има необичну биографију како
своју, тако и своје породице. Подаци до којих је дошао унук његовог брата, Прошин Александр Михаилович сежу до 1903. године
када се Иванов отац Прошин Назар Карпович родом из Великог
Оренбурга, козак, самовољно жени без родитељске сагласности.
То је било недопустиво код козака и отац га се одриче.
Назар Прошин са својом младом женом Александром Петровном Прошином прелази из Оренбурга, где остаје већи део
породице у 90 километара удаљен мањи град Кувендик. Ту се
1914. године рађа Прошин Иван Назарович, један од тринаесторо деце Прошина Назара Карповича и Александре Петровне
Прошине.
После револуције 1918. године породица је послата у Кемеровску област, на кулук у рудник. Ту се 1935. године родио Иванов брат Михаил. Породица је успела одатле да пребегне 1936.
године у Таџикистан у град Сталинобад (2018. Душанбе), где је
живела Назарова сестра. Ту се Прошин Иван Назарович оженио
Клавдијом Ивановном и 1940. године добио сина Прошина Евгенија Иванова, за кога се претпоставља да је живео до 2004/05.
године и ништа више о његовом животу се не зна.6
Биографија ефреитора шофера Прошина Ивана Назаровича
(1914-1944) може се прати по периодима:
ГНОО; ГНО Ваљево 1944-1947, кут. инв. бр 96, књ. инв. бр 1.
6
Информација дата аутору 2018. године од стране Прошина Александра Михаиловича из Санкт Петербурга, Русија.
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1914-1940 – приватна породична биографија
1940 – авг. 1944 – ратна биографија војника Црвене армије на
фронту СССР-а
авг. 1944 – 19. дец 1944 – ратна биографија војника Црвене
армије на фронту у Југославији, Србији и Ваљеву
19. дец. 1944 – постхумна биографија војника Црвене армије
везана за Ваљево и Трг Ивана Прошина
јул 1962 – 2018 (2020) – постхумна биографија војника Црвене
армије везана за спомен-костурницу „Руско гробље“ у Јагодини
– постхумна биографија војника Црвене армије везана за Ваљево, Трг Ивана Прошина и прославу седамдесетпете годишњице победе над фашизмом у Ваљеву, 9. маја 2020.
Прошин Иван Назарович се родио у бурном и тешком периоду за Русију и њене људе. То се види по кретањима његове породице у потрази за животом у нормалним условима.
Совјетско-фински рат се води 1940. године. Прошин Иван
Назарович добија војно шоферско уверење бр. В-058572 2. марта
1940. године. Његова ратна биографија почиње.
„На почетку Другог светског рата 1941. године многа браћа и
сестре су отишли на фронт, како су отишли Иван (рођ. 1914 г.) и
Виктор (рођ. 1916 г.)“ – каже унук њиховог брата Прошин Александар Михаилович7.
Ефреитор шофер Прошин Иван Назарович од почетка Другог светског рата 1941 – авг. 1944. као војник Црвене армије припадник 68. аутопука, учествује у борбама за одбрану СССР-а.
Добија медаљу „За одбрану Стаљинграда“ 6. марта 1944. године
под редним бројем С-20550.8 Тако улази у историју.
Победа Црвене армије и завршетак Стаљинградске битке, 2.
фебруара 1943. године, улили су наду да је ослобођење могуће
и победа над фашистичком Немачком. Војне јединице којима је
припадао ефреитор шофер Прошин Иван Назарович, наставиле
су борбе за ослобађање СССР-а. Маја 1944. године, пробијен је
Украјински фронт.
Крајем августа месеца 1944. године јединице Црвене армије,
преко Молдавије – Румуније, улазе у Југославију и ослобађају теИсто.
Војни извештај о звању и одликовању Прошина Ивана Назаровича, архивска грађа из приватног власништва Златомира Лазића из Јагодине.
7
8
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Војни извештај о добијању звања шофера, 2. марта 1940. године, и медаље
„За одбрану Стаљинграда“, од 6. марта 1944, ефреитору шоферу Прошину
Ивану Назаровичу

риторије на путу до Берлина и коначног слома фашизма. Тако
у Југославију и Србију стиже ефреитор шофер Прошин Иван
Назарович са својим 68. аутопуком, делом трећег Украјинског
фронта. „Иван Прошин и његови саборци црвеноармејци, били
су део важне ратне мисије. Главна претња била је немачка група армија Е, која је стално покушавала и поред повлачења преко
Мокре Горе и Вишеграда у Босну, да се поново врати на ослобођене територије Београда и Ваљева. Снаге НОВЈ и јединице
Црвене армије штитиле су тај појас“ – каже друг Десимир Максимовић борац Осме црногорске бригаде. Он се побратимио са
црвеноармејцем.
„Заноћили смо у селу испод Авале (надомак Београда). Добош
и три шаржера ја добио уз Стројницу 7,62 од Руса. Ја њему дао
мој пиштољ 7,65 са којим сам отишао у Партизане и два шарже192
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ра” – завршава Максимовић своја сећања на стратегију заједничких ратних дејстава јединица НОВЈ и јединица Црвене армије.
Основно питање је, како се и зашто нашао рањени ефреитор
Прошин Иван Назарович са својим 68. аутопуком у Ваљеву почетком децембра 1944. године?!
Ноћу између 30. новембра и 1. децембра 1944. године, цела 93.
дивизија Црвене армије после добијеног наређена морала је хитно из ужичког краја, где су борбе још трајале, да се пребаци на
Сремски фронт.9
Траса најкраћег пута слободним територијама којима је војска
Црвене армије ишла до Сремског фронта, води преко Ваљева.
Ефреитор шофер Прошин Иван Назарович, у свом возилу рањен, успео је да довезе свој специјални војни камион до ваљевског одморишта у власништву породице Лаушевић, ту застане, а
касније и заувек остане. Сахрањен је 19. децембра 1944. године.
Радмила Томић Лаловић се сећа: „Руски војник је кратко лежао
горе у кући у Брђанима.” То оквирно одређује време његовог лечења и боравка у Ваљеву, на први део децембра 1944. године до
Светог Николе. Војник Црвене армије Иван Прошин је двадесетак дана лежао рањен у Ваљеву.
„Код кафане ‚Јадар’ на раскрсници путева који воде од Дрине
преко Лознице и Осечине до Ваљева, зауставио се конвој са Руским војницима. Камион је стајао под кестеном на одморишту.
Рекли су да је ту један руски војник који је успут рањен. Била је
велика колона камиона који су наставили пут Срема”.10 Др Зоран
Јанковић, дечак у време доласка Ивана Прошина у Ваљево, каже:
„Рањеног војника на предлог тетка Жике Цветкове Петковић
која се ту затекла Руси су однели у двориште преко пута одморишта и дошли на наша врата да траже доктора како им је речено.
Мој отац др Панта Јанковић је отишао да помогне рањенику. Рекао је после нама, да Рус много крвари у пределу препоне, да га је
он превио и да су га његови другови однели.“
У време Другог светског рата, многе куће ваљевског краја су
биле реквириране за потребе војске, која је у датом моменту боДр Живота Марковић, Народно Ослободилачки Покрет у Ужичком округу
1942-1944. и борбе за ослобођење, Ужице 2010, стр 97.
10
Казивање Звонимира Стефановића рођ. 1933. године, дато аутору 2018.
9
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равила у Ваљеву. „Четири собе су користили руски војници, а
бака Јелени са децом је била остављена само кухиња” – сећа се
приче своје мајке Јасмина Ђорђевић, Јеленина унука.
Тако је у кућу удовице Јелене дев. Лаушевић Милинковић у
Брђанима, Кнез Милошева 81, стигао тешко рањен црвеноармејац са војницима који су га неговали.
Тешко, али свесно било је сазнање Ивана Прошина и његових
другова да он не може преживети. Тражио је да буде сахрањен
на месту где је последњи пут седео у кабини свог камиона и да
волан којим је управљао буде уграђен на његов споменик. То су
испоштовали његови саборци црвеноармејци.
„После рата, код баке Прошине Александре Петровне, дошао
је црвеноармејац који је ратовао са деда Иваном у Југославији и
донео пет ратних фотографија.” У свом писму 2018. године саопштава Иванов унук Прошин Александр Михаилович. Ту вредну
архивску грађу породица је сачувала, а унук Александар је проследио Историјском архиву Ваљево, аутору, да се фотографије
обраде, добију легенде и буду коришћене у овом раду. То је њихово прво јавно приказивање од настанка пре 74 године у Ваљеву.
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РАТНА ФОТОГРАФИЈА НЕПОЗНАТОГ
ЦРВЕНОАРМЕЈЦА САБОРЦА ЕФРЕИТОРА
ШОФЕРА ПРОШИНА ИВАНА НАЗАРОВИЧА КАО
ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР
По завршетку рата мајци Ивана Прошина црвеноармејац је
донео пет неидентификованих фотографија са југословенског
фронта.
Фотографија бр. 1 – представља Ивана Прошина у униформи са одликовањем на грудима. Претпоставка је да је то медаља
за одбрану Стаљинграда коју је добио 6. марта 1944. године под
бројем С 20550. У војном обавештењу о добијеној медаљи стоји
да се жени Клавдији шаљу и три разне фотографије.

„Он не вернулса из боја.“
ефреитор шофер
ПРОШИН ИВАН НАЗАРОВИЧ
1914
1944
г. Кувендик Русија
г. Ваљево Југославија
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Фотографија бр. 2 – Три ратна друга од којих се један вратио
из рата и породици Прошин однео фотографије. Иван Прошин
је први са лева.

На његов гроб посађене су три јеле за сећање на три друга која
су заједно пошла у рат.

Цртеж Милана Васића11

Остале четири фотографије су снимљене на сам дан сахране
Ивана Прошина 19. децембра 1944. год. у Ваљеву. Три припадају архивској грађи у приватном власништву породици Прошин
11

Милан Васић, Ваљево кроз векове у слици и речи, Ваљево 2014, стр. 205.
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у Русији, а четврту оригинал Историјском архиву Ваљево поклонио је Милован Дудић који је држао посмртни говор Ивану
Прошину и ком су црвеноармејци оставили фотографију за успомену. Она једина поседује легенду. За фотографије са Иванове
сахране у Ваљеву које немају легенду казивачи су пружили драгоцен допринос у својим исказима датим аутору 2018. године.
Фотографија бр. 3 – Ваљево, 19. децембар 1944. године – соба
где је Иван провео последње дане у кући К. Милошева 81. Прошин Иван Назарович у отвореном ковчегу док му његови црвеноармејци и официр одају почаст.

Фотографија бр. 4 – Ваљево.
19. децембар 1944, кућа у Кнез
Милошевој улици 81. Црвеноармејци износе из куће ковчег са
посмртним остацима Прошина
Ивана Назаровича. На тераси са
десне стране стоји власница куће
Јелена Лаушевић Милинковић
одајући му последњу почаст.
Ова фотографија је помогла проналажењу адресе куће
у Брђанима у којој је лежао рањени Иван Прошин. Објекат
је аутентичан и 2018. године, у
време истраживања и анализе
снимљених ратних фотографија.
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Фотографија бр. 5 – У време истраживања, обављених почетком 2018. године, локацију је било веома тешко одредити. Било
је претпоставки да се не ради о Ваљеву. Велику помоћ у истраживању пружио је Миодраг Лаушевић, који је у својој породичној архиви препознао кућу својих предака. Једини, доминантни
објекат на фотографији је кућа породице Лаушевић, на адреси
Кнез Милошева број 65, порушена око 1960. године.
Фотографија показује дугачку посмртну поворку Ваљеваца и
војника Црвене армије која се спушта 500 м. Од куће у Брђанима,
Кнез Милошева 81 из које је изнет на раменима верних другова црвеноармејаца, ношен у отвореним ковчегу до места где је
сахрањен по сопственој жељи Прошин Иван Назарович. Предводи их специјални војни камион какав је и Иван возио. Врата
камиона имају обележје белом бојом, да би личили на војне авионе. Одвезено је до гроба неколико округлих венаца и пирамида
широких страница заравњеног врха са издвојеном звездом. Не
може се установити од ког је материјала пирамида, камена или
даске? Касније је на гроб постављен мермерни споменик са уграђеним воланом камиона.

Ваљево, 19. децембар 1944, Кнез Милошева улица
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Фотографија бр. 6 – Ваљево 19. децембар 1944, угао Душанове и
Карађорђеве улице. Локација крајем 1944. године именована тргом
Ивана Прошина, налази се између улица, Карађорђеве, Душанове и
Кнез Милошеве, и била је власништво породице Лаушевић.

Фотографија приказује локацију и саму сахрану Прошина
Ивана Назаровича непосредно пред његов укоп. На њој се види
Милован Дудић као представник Ваљева, у име Народног фронта на сахрани (стоји на постаменту између два Руска официра
прим. аутора). Најужи круг око Ивановог отвореног ковчега
чинили су његови саборци, официри и војници Црвене армије, скинутих капа у име одавања почасти. Непосредно уз ковчег са официрама стоји девојчица!? „Црвеноармејци са Руским
зимским капама су испалили почасне плотуне. Нас су довели из
школе да му одамо почаст. Забрањено нам је било да као ђаци
причамо о погибији војника Ивана Прошина” – речи су Томислава Ђорђевића.
Драшко Дудић се у име пионира Ваљева опростио од војника
Ивана Прошина: „Мене су обавестили да је умро руски војник и да
напишем опроштајни говор који сам прочитао поред покојника.“
Све око избора локације и саме сахране, обележја постављених на гробу одмах, а и касније постављаног мермерног споменика организовали су црвеноармејци.
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На Иванову сахрану 19. децембра 1944. године са Сремског
фронта су дошли многи његови другови, саборци, официри, шофери. Фотографија показује неуобичајено велики број војника и
официра Црвене армије.
У војном извештају од 8. јануара 1945. године, послатог Ивановој жени, Прошиној Клавдији Ивановној, стоји да је: „Прошин Иван Назарович ефреитор шофер, сахрањен уз војне почасти 19. децембра 1944. године на Тргу Ивана Прошина у граду
Ваљеву (Југославија).12

Војни извештај о месту и времену сахране Ивана Прошина
19. децембра 1944. године

Руси су по обављеној сахрани поставили заравњену пирамиду са издојеном звездом и венце. Оставили су текст и одабрали
мермерни споменик код каменоресца који је касније постављен,
а они се вратили пут Сремског фронта и даље.
И волан су оставили уз друга на гробу.
Војни извештај о месту и времену сахране ефреитора шофера Прошина
Ивана Назаровича, архивска грађа из приватног власништва Бране Милосављевић из Ваљева.

12
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Мермерни споменик Прошину Ивану Назаровичу

Нема тачних података када је постављен мермерни споменик,
чију је фотографију сачувао у својој архивској грађи у приватном власништву Милан Васић.
„Чињеница да у парку код Јадра стоји споменик са страним
писмом, била нам је више занимљива него што је нам је побудила интересовање да откријемо чији је то споменик” – каже Нада
Ивановић која је као девојка често боравила у парку са другарицама.
Олга Јеремић се сећа да је Зора Шами редовно одржава руже
и остало цвеће на гробу.
„На споменику је био волан. Велики волан. Мени је личио на
волан од камиона који нешто превози. Волан прилепљен на споменик у горњем делу изнад текста“ – сећа се Браца Будимировић.
Судбина волана са гроба Ивана Прошина је веома занимљива. Како је он био упечатљив, трг је добио и други, незванични,
назив „Код волана“.13 Волан је наставио да живи после 1955. го13

Казивање Миме Беговић рођ. 1946. године из Ваљева, дато аутору 2018. год.
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дине када су га љубитељи вожње бобом по снегу, скинули са споменика и уградили на свој боб.
Закон о гробљима захтевао је уређење питања сахрањивања.
Решењем Секретаријата за социјалну политику и комунална питања Савезног извршног већа (савезне владе тадашњег ФНРЈ) од
20. септембра 1961. године формирана је комисија за подизање
костурнице и уређење гробља бораца Црвене армије у Светозареву (назив данашње Јагодине у периоду 1946-1992. године).

Списак ексхумираних црвеноармејаца са територије Ваљева и Лајковца.14

Државна комисија је извештајем одредила да спомен костурници у Јагодини припадају Ваљево и Лајковац, као срезови западне Србије. Два црвеноармејца су пренета тамо на Руско гроСписак ексхумираних Црвеноармејаца са територије Ваљева и Лајковца,
државна комисија одредила је локацију за погинуле на територији западне
Србије, арх. грађа из приватног власништва Златомира Лазића из Јагодине.
14
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бље. Јула месеца 1962. године ексхумирани су посмртни остаци
ефреитора – шофера Прошина Ивана Назаровича са трга у Ваљеву, и пренети у Јагодину у заједничку спомен-костурницу 1170
палих бораца и официра Црвене армије. Трг Ивана Прошина у
Ваљеву не мења свој назив ни после ексхумације.
„Гледао сам ексхумацију Прошина и видео да су његове земне
остатке сместили у метални сандук који су заварили“ – сећа се
Драгољуб Тешић. Пушку, шаржер меткова и ручни сат су такође
извадили из гроба и сместили посебно. Неки од предмета се налазе у завичајном музеју у Јагодини, о чему се може прочитати у
текстовима Душка Грбовића, вишег кустоса.
Закључак
Борбена дејства снага НОВЈ и јединица Црвене армије још немају свој историјски назив и нису у целости изучена иако представљају значајне завршне бобе за коначно ослобођење Србије.
Ваљево својим положајем повезује најкраћим путним правцима Босну са сремском равницом и даље пут Берлина што
је било важно током борби које су вођене на тим просторима
1944/45. година. Сремски фронт је био угрожен па је у ноћи 30.
новембра на 1. децембар издато наређење да се цела 93. дивизија
Црвене армије хитно из ужичког краја, где су борбе још трајале,
пребаци на Сремски фронт преко ослобођеног Ваљева. У конвоју се налазио ефреитор шофер Прошин Иван Назарович у свом
специјалном војном камиону. Пред Ваљевом је тешко рањен и
његова судбина је везана за тај град и породицу Лаушевић. Конвој је продужио без Ивана Прошина.
Оба брата Прошин, Иван и Виктор нису се вратили из рата.
Дали су своје животе у борби против фашизма. Њихов отац Прошин Назар Карпович завршио је живот у ГУЛАГ-у 1944. године
под Краснојарским оставивши иза себе жену Александру Петровну Прошину и ону децу која су имала срећу да преживе рат.
Унук Прошин Александр Михаилович ангажовано подржава
сећања на своје претке Прошине.
Фотографије које је снимио непознати црвеноармејац на дан
сахране Ивана Прошина 19. децембра 1944. године у Ваљеву при203
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казују присуство великог броја официра и војника Црвене армије. Ваљево је у то време било ослобођено већ четири месеца, али
се воде борбе на Сремском фронту где се двадесет дана раније
упутила 93. дивизија Црвене армије. Од Ваљева су пут наставили
без рањеног Ивана Прошина. Дошли су Иванови ратни другови
у великом броју да одају последњу почаст свом саборцу. Ретке
су биле ситуације овакве посвећености бораца Црвене армије.
То говори о важности за њих, онога кога су изгубили. Оставили
су сахрањеног друга у Ваљеву хиљадама километара од родног
краја, а они сами су кренули у неизвесност да ли ће се кућама
вратити.
Ефреитор шофер Прошин Иван Назарович носилац медаље
за одбрану Стаљинграда и звања специјалног шофера војног возила, један је од оних који су животом допринели да 9. маја 1945.
године буде проглашена победа над фашизмом.
Целокупна слика ће бити употпуњена сарадњом руских и српских архивиста и осталих заинтересованих истраживача.
Трг у Ваљеву на коме је по сопственој жељи био сахрањен, и
који је за ту намену поклонила ваљевска породица Лаушевић,
већ 74 године носи званичан назив ТРГ ИВАНА ПРОШИНА
Приближава се јубиларна 75. годишњица победе над фашизмом. Међуопштински историјски архив Ваљево, Друштво српско-руског пријатељства Ваљево, породица Лаушевић, представници града Ваљева, Међународни центар за заштиту и очување
историје војника ослободиоца „Мемориал“, Српско одељење међународног јавног фонда јединства православних народа, Руски
центар за науку и културу у Србији, представници руске амбасаде у Србији, и многи други, верују да је важно и спремни су
да дају свој допринос да се ТРГ ИВАНА ПРОШИНА У ВАЉЕВУ
приведе адекватној намени за прославу јубилеја, 9. маја 2020. године.
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КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ
REVIEWS

Милча Мадић
НЕБОЈША МАКСИМОВИЋ: ВАЉЕВО И ВАЉЕВСКИ КРАЈ
У ДРИНСКОЈ БАНОВИНИ (1929-1941), ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ВАЉЕВО, ВАЉЕВО 2017, 288 СТР.

Студиозно проучена расположива архивска грађа, објављена
литература, чланци у часописима
и новинама, пажљиво одабране
прикладне фотографије, омогућили су аутору ове значајне књиге,
да свестраније осветли друштвене
прилике у Ваљеву и ваљевском
крају у време његове административно-политичке припадности
Дринској бановини.
Садржај и структура књиге
засновани су на сложености друштвеног живота и административно-политичкој организацији
Бановине, Ваљевске области, срезова и општина у њеном саставу.
Користећи архивску грађу, резултате досадашњих објављених
истраживања, и статистичке податке из тог периода, прегледно
по поглављима, презентују се подаци о свим значајним областима
друштвеног живота, политичкој
организацији ваљевске области,
привредном животу, саобраћају,
образовању и култури. Посебна вредност књиге је у табеларно
презентованим статистичким по
дацима о стању и променама које

су настајале у том периоду у односу на период пре формирања Бановине, са упоредним подацима
са државног нивоа али и разлике
између бановина као и у оквиру
саме Дринске бановине.
У уводним поглављима: „Ваљево од настанка до Великог
рата“ и „Од Великог рата до економске кризе“ аутор представља
читаоцу кратку историју Ваљева
и ваљевског краја до периода када
је новом административно-политичком организацијом државе,
ова област ушла у састав Дринске
бановине. Уводећи читаоца у садржај књиге, кроз уводна поглавља аутор описује: географски
положај, настанак и развој Ваљева, Ваљево у другој половини
деветнаестог и првој половини
двадесетог века, у Великом рату,
становништво ваљевске области
и његова управа, привреда, политичка ситуација и образовање,
здравство и култура.
У главном поглављу књиге:
„Ваљево од диктатуре до окупације“ у потпоглављима темељно,
детаљно и систематично се пре207
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зентују подаци о стању и развоју:
привреде, политичким приликама, становништву и установама,
култури и свакодневном животу.
Опису привредних прилика у
ваљевској области посвећено је
највише пажње. Табеларно презентованим статистичким подацима, упоредно приказаним
са стањем пре уласка области у
Дринску бановину, упоређеним
са подацима из пописа који су вршени или службено прикупљани
и објављивани, читаоцу се представља пластична слика спорих и
мукотрпних промена у пољопривреди и шумарству, индустрији
и занатству, трговини, саобраћају, банкарству, угоститељству
и туризму. Из овог поглавља и
упоредо табеларно приказаним
подацима са стањем у држави и
другим бановинама, се јасно сагледава место и улога ваљевске
области у том периоду.
Политичким приликама посвећена је одговарајућа пажња,
представљањем политичких странака, њихове активности, посебно пре и за време избора за среске,
општинске и изборе за Народну
скупштину. Међустраначке борбе, штрајкови, забране лево оријентисаних странака, политичка
суђења и прогони, детаљно су
описани у посебном потпоглављу књиге. Динамика политичког
живота приказана је аналитички
кроз табеларне податке о бројности политичких странака, освојеним гласовима на изборима и
политичком борбом у изабраним
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органима власти, између владајућих и опозиционих странака
али и кроз активност друштава,
удружења и синдиката.
Становништво и установе представљени су у наредном потпоглављу, детаљним статистичким
подацима из званичних пописа
и евиденција државних органа.
Систематично се презентују подаци о бројности становништва
и насеља, о школама, верским и
здравственим установама и социјалним приликама у ваљевској
области. Кроз табеларне приказе
упоређене са стањем у Дринској
бановини и на нивоу државе,
слојевито и убедљиво и слојевито
приказује друштвени живот.
Култура и свакодневни живот
становништва у граду и у сеоској средини, представљени су у
последњем потпоглављу, у којем
аутор користи обиље података,
који говоре о степену образовања, културним навикама, позориштима, биоскопима, музици,
ликовној уметности и удружењима грађана.
На крају ове интересантне и
надасве корисне књиге, аутор у
закључку резимира садржај својих истраживања овог периода
прошлости Ваљева и ваљевског
краја обjављених у овој књизи.
Наведени извори и литература,
чланци и расправе и блок одабраних фотографија, сведоче о
озбиљном, студиозном приступу
у осветљавању друштвених прилика у овом периоду.
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СЛАВИЦА ПОПОВИЋ ФИЛИПОВИЋ:
СВЕДОЧАНСТВА ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА,
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО, 2017. СТР. 260.
Објављивање ове документарне књиге поводом обележавања
стогодишњице од првог светског
рата од смрти Др Елси Мод Инглис оснивача Болнице шкотских
жена, ауторка је посветила свим
хуманим појединцима лекарским
и другим хуманитарним мисијама, које су прискочиле српском
народу и војсци у годинама великог страдања, у знак захвалности
за њихово несебично жртвовање
током трајања Великог рата.
Ауторка ове изузетно значајне
књиге, уложила је велики труд
и напор у трагању за изворима,
архивском грађом и литературом, аутентичним сведочењима
многих учесника страних хуманитарних мисија, што се види
из пописа коришћене литературе и других извора наведених у
фуснотама. Књига је опремљена
прикладним уводним текстом,
рецензијом, исказаном захвалношћу институцијама које су
омогућиле приступ грађи и илустрацијама сачуваних и ауторки
доступних фотографија. Значајнији текстови и сведочења учесника, дати су и у преводу на енглески и руски језик.
У првом делу књиге представљене су стране медицинске ми-

сије у Србији у Првом светском
рату. Свакој медицинској мисији
посвећена је одговарајућа пажња;
руској, британској, француској,
америчкој и хуманистима појединцима. Детаљно и систематично су презентовани подаци о
времену проведеном у Србији, на
Солунском фронту и другим државама, лекарима, медицинским
сестрама и осталом особљу које
је учествовало у пружању медицинске помоћи и прибављању неопходно санитетског материјала.
За сваког појединца без обзира
на звање и улогу у мисији, дати
су биографски и други доступни подаци, чиме се подједнако
одаје признање и почаст сваком
учеснику мисије. Из описа активности сваке мисије и појединаца,
виде се размере страдања народа
и војске, највише од заразних болести, погибија и рањавања, али
и колико је било самопрегора и
пожртвовања, да се пружи често
и надљудским напорима, помоћ
у тадашњим условима, унесрећеном народу, нападнутом истовремено од надмоћног непријатеља
и тешких заразних епидемија.
У другом делу књиге представљена су аутентична сведочанства учесника страних хумани209
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тарних мисија, која су настала
непосредно током трајања рата
или након његовог завршетка.
Свако сведочење о драматичним
збивањима током трајања рата,
на свој начин упечатљиво говори о рањеницима, оболелим од
тифуса и других заразних болести, њиховом трпљењу, патњама
али великој захвалности које су
показивали према лекарима и
медицинском особљу чијом су
пожртвованом пажњом и негом
били увек окружени. Потресна
су сведочења Др Елси Мод Илси,
која је и сама, жртвовала свој живот, дошавши из Шкотске са медицинским особљем да олакша
патње и страдање народа о којем
није много знала, а према којем
исказује дивљење и највеће поштовање. Сведочења објављивана у страној штампи или публикација, од појединих учесника
хуманитарних мисија, имала су
позитивног одјека у светској јавности, што је анимирало оснивање и упућивање нових мисија,
које су пристизале на ратиште
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или у позадини. Посебно велики одјек имала су сведочења Сер
Томаса Липтона, краља чаја у Великој Британији „Страшна истина о Србији“, Леди Пеџет: „Мит,
који траје“, Џејмс Морисон хирург Краљевске болнице, Госпођа
Мабел Стобарт: „Огњени мач у
Србији и другде“, и низа других
учесника хуманитарних мисија.
У свим сведочењима о страдању
српског становништва и војске,
провејава изузетна симпатија
и дивљење за истрајност и храброст становништва и војске у
тим драматичним приликама.
Посебна вредност ове књиге
јесте њена заснованост на изворној грађи, приказу учешћа свих
значајних страних хуманитарних
и посебно медицинских мисија,
чиме се на документован начин
отрже од заборава њихов значај
и одаје дужно поштовање, за њихов немерљив доринос српском
народу у најтежим тренутцима
његове тегобне и драматичне
прошлости.
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Милча Мадић

ДР АЛЕКСАНДАР НЕДОК, ВАЉЕВО СРПСКИ
РАТНИ ХИРУРШКИ ЦЕНТАР И ГРАД БОЛНИЦА
У ЕПИЦЕНТРУ ВЕЛИКЕ ЕПИДЕМИЈЕ 1914–1915.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО, ВАЉЕВО 2017. СТР. 121123. РУКОПИС НАГРАЂЕН 2016. ГОДИНЕ ОД СТРАНЕ
ФОНДАЦИЈЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ ДРУГОМ НАГРАДОМ ЗА
ИСТОРИОГРАФИЈУ.
Аутор је афирмисани лекар, са
дугом успешном каријером, потиче из породице чији је деда био
лекар и учесник Великох рата,
који се дуго бави истраживањем
историје медицине, посебно у
ратним условима, са више објављених књига, чланака, саопштења на стручним и научним
скуповима. Рано детињство је
провео у Ваљеву, где му је отац
Светозар, носилац Албанске споменице, био судија у Команди
Дринске дивизијске области.
Ова књига је синтеза свих
ауторових истраживања и објављених радова на тему Ваљевска
ратна болница, у којој документовано, хронолошки и систематично излаже упоредо ток збивања на ратишту и активност
војног санитета и страних хуманитарних медицинских мисија.
Оснивању и раду ратних болница
у Ваљеву, које постаје својеврсни
град болница, документовано је
приказана, мноштвом података
о њиховом раду на збрињавању
рањених а у каснијем току рата
и оболелих од заразних болести,

трбушног и пегавог тифуса и рекуренса, епидемије која се ширила муњевито, десеткујући и само
лекарско особље као и цивилно
становништво.
Ова стручно и документовано урађена анализа свега што се
збивало, током прве две године
рата, што се тицало активности
санитета на збрињавању рањених и оболелих од заразних болести подељена је у три одељка:
Ваљево, град болница 1914- 1915,
Епидемија три тифуса у Србији
(децембар 1914 – јуни 1915) – проширена сазнања и анализа и санитетско особље које је изгубило
животе током ратних догађаја од
15.07. 1914. до 30. 09. 1915.
У првом одељку књиге аутор
посвећује дужну пажњу стању
српске војске, војног санитета,
ратишту и војној доктрини у очи
и првим ратним операцијама. На
основу расположивих података
из сачуваних извора, пластично
и слојевито је представљена (не)
спремност српске државе и војног санитета за велике обавезе,
које ће проистећи из наступају211
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ћег рата и његових последица.
Пратећи прве битке и дешавања
на фронту, нагли прилив рањеника, посебно у Ваљеву, као граду
најближем фронту, јасно су приказани почетно несналажење и
недовољна кадровска и материјална припремљеност за нарастајуће обавезе. Прилике на ратишту
и велики прилив рањеника, са великим тешкоћама и надљудским
напорима медицинског особља,
збрињавани су најпре и највише
у Ваљеву, које врло брзо постаје
град болница. Пристизањем првих страних медицинских мисија
су само донекле ублажили драматично стање, које ће се драстично
погоршавати ширењем епидемије
заразних болести, трбушног и пегавог тифуса, рекуренса и других.
У другом делу књиге аутор документовано са табеларним приказима, сликовито представља
драматичну борбу са новим и најопаснијим непријатељем, који се
експлозивно шири и на цивилно
становништво. Посебна пажња
посвећена је пристизању и укључивању страних медицинских
мисија у борби за сузбијање заразе, лечењу оболелих и рањеника.
Дужну пажњу и поштовање за
улогу страних мисија и хуманих
појединаца, од којих су многи
жртвовали своје животе, посвећује аутор сваком појединцу, са
много података о свакој мисији,
местима где су је обављали, бројности, саставу, условима у којима
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су је обављали и личним подацима. Детаљно и систематично
се описују проблеми који су оптерећивали санитет у рату али и
помоћ страних мисија и њихова
значајна улога у превладавању
огромних тешкоћа са којима је
санитет био суочен. Прегледно
и хронолошки систематично је
приказано кретање броја оболелих, разбуктавање заразе, ток њеног трајања и њено обуздавање.
У последњем поглављу књиге,
поред уводних напомена у којима
се аутор ограђује због евентуалних мањкавости, дати су спискови медицинског особља страдалог
током рата, са подацима о узроку,
датуму и месту смрти, чиме је аутор ове вредне књиге одао посебну почаст њиховим жртвама. На
крају приложен је Албум са одабраним и прикладним фотографијама, мапама, графиконима и
факсимилима докумената и списак коришћене архивске грађе и
литературе, који најбоље говори
о студиозном приступу аутора
у раду на овој књизи. Уз изводе
из стручних рецензија генерала
доцента др Вељка Тодоровића и
пуковника, професора др Драгана Микића, биографије аутора и
резимеа на енглеском језику, ово
дело остаје као драгоцено сведочанство о страдању српског народа и војске али и солидарности и
пожртвовања страних медицинских мисија.

Критике и прикази

Милча Мадић

ЖИВОЈИН КРСМАНОВИЋ: РАЗВОЈ СЕЛА И СЕОСКЕ
АРХИТЕКТУРЕ КОЛУБАРЕ И ПОДГОРИНЕ У
ДЕВЕТНАЕСТОМ И ПОЧЕТКОМ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА,
ВАЉЕВО 2018. МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
ВАЉЕВО, СТР. 270.

Аутор ове значајне књиге, одбранио је магистарски рад на
ову тему, на Техничком факултету Новосадског универзитета.
Користећи резултате вишегодишњих истраживања у сарадњи
са Међуопштинским архивом
Ваљево као издавачем, објављена
је публикација, методолошки и
садржајно посвећена проблематици развоја села и сеоске архитектуре Колубаре и Подгорине у
деветнаестом и почетком двадесетог века. Ова тема није до сада
за ово подручје систематично и
темељно обрађивана, пре објављивања ове књиге, која је добила верификацију своје вредности
самим тим што је одбрањена пред
стручним академским телом. Поред тога стручна и компетентна
рецензија и предговор, уз пажљиво одабране прилоге, скице,
фотографије и др. додатно потврђује да се пред читаоцем налази
вредна публикација, која ће бити
незаобилазно полазиште за будуће истраживаче ове тематике.
Списак коришћене литературе и
архивске грађе говори о озбиљности са којом је аутор присту-

пио овој недовољно истраженој
теми.
Резултате својих истраживања
аутор излаже кроз методолошки
утврђени садржај у три нивоа: развој и типологија сеоских насеља,
развој и карактеристике сеоских
окућница и врсте и спецификације сеоских објеката, кроз поглавља која су логички повезана,
тако да читалац добија целовиту
представу о истраживаној проблематици. Своја истраживања
аутор је лоцирао у време великих
друштвено-политичких и демографских промена на овом простору, који је до устанака српског
народа био релативно слабо насељен. На формирање и организацију насеља, типова кућа и окућница, утицали су многобројни
чиниоци, посебно рељеф; клима,
хидрографија, педологија, флора
и фауна али и специфичне навике и потребе које су досељеници
донели са собом и специфичне
потребе које изискује привредна, превасходно пољопривредна
делатност, која је доминантна на
том подручју. Породична задруга
поред раније стечених искустава
и знања, временом стиче и нова
213
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сазнања, посебно отварањем српског друштва према западним земљама.
Анализирајући развој сеоских
насеља, аутор утврђује типологију према густини насељености,
генези, функцији, броју становника и величини атара. У једном
поглављу књиге описани су и
анализирани карактеристични
примери појединих типова сеоских насеља на овом подручју,
уз приложене фотографије мање
или више сачуваних кућа и окућница и панорама села. У својој
анализи аутор поклања дужну
пажњу сваком објекту који чине
окућницу, комуникацији између
објеката, имања и других села,
представљајући их читаоцу сликовито и упечатљиво.
Развој и карактеристике сеоских објеката, представљени су
у посебном поглављу књиге. За
сваки тип кућа аутор презентује
изабрани узорак, који детаљно
анализира у функционалном, урбанистичком и архитектонском
погледу, прилажући одговарајућу
фотографију. Посебна пажња поклоњена је помоћним и привредним објектима који чине окућни-
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цу: млекар, хлебна пећ, мишана,
амбар, чардак, качињак, коларница, штала, свињац и кочак, који
неминовно прате привредну делатност и животне потребе становништва.
Посебно поглавље посвећено
је објектима заједничке употребе:
цркве, манастири, школе, собрашице, механе, воденице, амбари
и кошеви, који прате заједничке
потребе сеоских заједница. И ово
поглавље је поред детаљног описа, илустровано фотографијама
различитих типова објеката.
На крају књиге приложен је
блок, географских карата, скица
окућнице и унутрашњег распореда просторија у кући, модели
кућа и велики број одабраних фотографија, које су одолеле времену. Постављени циљ аутора, да се
сачува култуно наслеђе српског
села, како би данашње и будуће
генерације разумеле своје претке
и на позитивној традицији уређивали савремени живот и данашње потребе, објављивањем ове
значајне књиге је у доброј мери
постигнут.
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Прекинута револуција Драгојла Дудића, Бранко Матић, Ваљево 2017, самостално издање
аутора, стр. 246
Аутор ове до сада најкомплетније биографије Драгојла
Дудића, истакнутог комунисте
и борца НОБ-а, темељно и свестрано излаже животни пут револуционара и хуманисте. Текст
који се нуди читаоцу заснован
је на доступној архивској грађи, објављеној литератури и
сећањима савременика, што из
више углова осветљава личност
и дело Драгојла Дудића.
Српска мајка из Шкотске 1917–
2017. Др Елси Мод Инглис,
Славица Поповић Филиповић,
Ваљево 2017. Међуопштински
историјски архив Ваљево, стр.
80.
Монографија о лекарки, хирургу, борцу за женска права,
оснивачу и руководиоцу Болница шкотских жена, као и о
пожртвованим женама лекаркама које су током првог светског
рата лечиле српске рањенике,
оболеле од тифуса и цивилно

становништво. Сачињена је на
основу студиозно проучене, сачуване архивске грађе, објављене литературе и фотографија и
сећања учесника, која документовано и уверљиво сведоче о
улози и немерљивој заслузи и
жртви коју је несебично поклонила страдалом српском народу
у трагичним годинама Првог
светског рата.
Сведочанства из Првог светског рата, Славица Поповић
Филиповић, превод на енглески
језик Боб Филиповић, Ваљево
2017, Историјски архив Ваљево,
стр. 273.
Књига издата поводом стогодишњице од Првог светског
рата, документовано сведочи о
страним хуманитарним и медицинским мисијама у Србији.
Овим драгоценим сведочењем,
заснованим на обиљу истражене архивске грађе, фотографија и сведочења, одаје се почаст
и захвалност пожртвованости
страних хуманитарних мисија
које су пружале несебичну помоћ српском народу у најтежим
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и судбоносним тренуцима његове историје. Поред увода са
преводима на енглески и руски
језик, објављени текстови су засновани на аутентичним изворима, сведочењима појединаца
и обиљем пригодних фотографија о значајним личностима
тога времена и збивања на овим
просторима. Текстови у другом
делу књиге о сведочењу учесника хуманитарних болничких
мисија, упоредо су дати на српском и енглеском језику.
Бранковина 50 година туризма
– летопис 1962–2012, Синиша
Јевтић, др Весна Матић, Слободан Раковић, Дoкументарно-информативни центар ДИА,
2017. Ваљево, стр. 205.
Луксузно опремљена и богато илустрована монографија
о знаменитом селу ваљевског
краја, у којој аутори, поред најзначајнијих података из прошлости, хронолошки излажу
развој организованог туризма
и манифестације које су пратиле његов развој од оснивања до
2012. године.
Мионица мог детињства сећање и остало, Радован Ристовић,
Београд 2017. „Гораграф“ Земун,
стр. 254.
Завичајна хроника о родном
месту аутора од детињства до
одрастања, школовања и сазревања. Поред сећања о догaђајима из личног живота, аутор
даје обиље података о људима,
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дешавањима, обичајима и друштвеном животу у варошици.
Сви Недини синови, Душан
Николић, Београд 2008. издавач
Оkean Београд. 250.
Аутор је у форми историјског
романа, још једном осветлио
историјске прилике у време
Првог српског устанка и улогу
браће Недић, учеснике и јунаке
битке на Чокешини. Користећи
познате историјске чињенице,
исплео је причу о Недићима, начину живота, обичајима и менталитету људи Подгорине, из
које и сам аутор потиче.
Поетика Милована Глишића – Зборник, уредник Душан
Иванић, Ваљево 2017. Матична
библиотека „Љубомир Ненадовић“, стр. 183.
Зборник радова са научног
скупа поводом 170-годишњице рођења Милована Глишића,
приређен је на основу радова
саопштених на скупу и накнадно приспелих, познатих посленика књижевности и културе.
Драгутин Драган Мијановић
– Професор, културни посленик, личност, Радован Марјановић, Ваљевска гимназија:
Културно-уметничко друштво
„Абрашевић“ Ваљево, 2017. стр.
106.
Биографија једне од најпознатијих личности ваљевског
просветно-културног живота,
која је заорала дубоку бразду на
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том пољу, по чему га памте генерације а остаће његово дело као
залога за будућност наредним
генерацијама, посебно у развоју
културног аматеризма, кроз његову неуморну делатност у КУД
„Абрашевић“.
Од Глишића до Белог Марковића и даље – Антологија ваљевске приповетке у деветнаестом
и двадесетом веку са студијом,
Остоја Продановић, Агенција
БИТ, 2017. Ваљево, стр. 391.
У књизи су, поред исцрпне
и компетентне студије аутора,
представљене најбоље приповетке 22 ваљевска приповедача,
почев од Милована Глишића,
Љубомира Ненадовића, Десанке Максимовић, па до Радована
Белог Марковића и даље. Аутор
ове антологије, Остоја Продановић, је књижевни критичар,
есејиста и теоретичар, запослен
у Матичној библиотеци Ваљево.

Бећковића до Радована Белог
Марковића.
Тито између живота и смрти
– последњи дани Јосипа Броза
по дневнику личног лекара, др
Миломир Станковић, ЈП Службени гласник, Београд, 2016.
стр. 174.
Аутентично сведочење о животу, болести и лечењу Јосипа
Броза, његовог личног лекара,
пружа обиље мало познатих
или непознатих података. Аутор је приредио своје дневничке
белешке о току болести, примењеној куративи, све до смртног
исхода.
Вајат – ловачке приче, књига
прва, Небојша Тадић, Књижевни клуб Ваљева, Ваљево 2017.
стр.122.
Ова занимљива публикација
сведочи о успелим покушајима
браће Тадић, са Бобија код Љубовије, да у овом живописном
планинском селу, али и у самом
Ваљеву, покрену угоститељско-туристичку делатност са
посебним нагласком на ловни
туризам. Један од њих тројице,
Небојша, приредио је дневничке белешке вођене од 6. септембра 2008. до 8. септембра 2013.
године, које сведоче о мисији
пионира сеоског и ловног туризма у ваљевском и азбуковачком крају..

Музеј завичајних писаца Ваљево, Остоја Продановић, Матична библиотека „Љубомир
Ненадовић“ Ваљево, 2017. стр.
48.
Овом публикацијом Ваљевска библиотека учинила је значајан искорак у утврђивању и
неговању најбољих књижевних
стваралаца, свих књижевних
жанрова, од Проте Матеје Ненадовића, Љубомира Ненадовића,
Милована Глишића, Николаја Аћимов Кувар – сремуш за све,
Велимировића, Десанке Мак- Аћим Алексић, Агенција БИТ
симовић, Петра Пајића, Матије Ваљево, 2017. Ваљево, стр. 151.
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Аутор као бивши активни
члан Друштва истраживача
„Владимир Мандић Манда“ у
Ваљеву и врсни кулинар, заљубљеник у природу и промотер
здраве природне хране, објавио
је ову занимљиву и изнад свега
корисну публикацију.
Гласник, бр. 50, Међуопштински историјски архив Ваљево,
2016, стр. 296.
Чланци: Завичајна историја
и њени историографи (поводом
пола столећа Гласника ИАВ)
/ Синиша Мишић, стр 5 - 11,
Битка код Чокешине: Милић
Милићевић, стр. 11 - 25, Сећања Слободана Љ. Ђукића – Друштвена историја Ваљева кроз
живот и делатност грађанске
породице Ђукић 1820–2016. Зорица Јеремић Шевић, стр. 25-44,
Ашер Бата Делеон – Седамдест
година после 1946–2016. Зорица Јеремић Шевић, стр. 268,
Земљорадник Алекса Алексић
(1880–1953): Милорад Радојчић.
Стр. 44-102, Културне прилике у
ваљевском крају у оквиру Дринске бановине 1929–1941. године,
Небојша Максимовић, стр. 102
- 129, Традиција и политика –
веронаука, прославе и обележавање верских празника у ваљевском крају после Другог светског
рата, Снежана Радић, стр. 129152.
Прилози: Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу о разговорима са београдским везиром
јануара 1828: Недељко Радоса218

вљевић, стр.152 - 166, Народно
градитељство западне Србије
– Група са репрезентативним
објектима за сточаре на планини Повлен: Душко Р. Курузовић, стр. 166-176, Жељко Бељац: Други поглед на вашаре у
Ваљеву у 19. веку – вашари као
претече сајамског туризма,
Владимир Кривошејев стр. 176191, Настанак улице Селимира
Ђорђевића у Ваљеву (у околини
железничког круга), Дејан В. Поповић, стр. 191-200, Активност
Националне службе за обнову
Србије у Ваљеву у периоду март
1942 – август 1944. Милорад Белић, стр. 200-212.
Грађа: Писма српских војника
са балканских ратишта, Дејан
В. Поповић, стр. 212-216. Храброст између редова – Ани Христић у Србији у време одважних:
Владимир Кривошејев, стр. 294,
Настанак улице Селимира Ђорђевића у Ваљеву (у околини железничког круга): Дејан Поповић,
стр. 191, Писма српских војника
са балканских ратишта: Дејан
Поповић, стр. 212, Активност
Националне службе за обнову
Србије у Ваљеву у периоду март
1942 – август 1944. Милорад Белић. Стр. 200 - 216,
Из рада Архива: Прота Матеја Ненадовић (1777–1854)
1823–1871. Историјска белешка
и аналитички инвентар: Владимир Дамњановић, стр. 216253. Соколско друштво Ваљево
– Ваљево (1906–1941),1933–1941.
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Историјска белешка, Никола
Ранисављевић. Стр. 253-268,
Ашер Бат Делеон – Седамдесет
година после (1946–2016), Зорица Јеремић Шевић, стр. 268-278,
Стална изложбена поставка
„Страдање и хуманизам Ваљевска болница 1914–1915“, Снежана Радић, стр. 278-287.
Критике и прикази: Милорад Радојчић: Др Милош Миша
Пантић лекар и револуционар:
Милча Мадић, стр. 287, Милан
С. Младеновић: Азбуковчани у
паклу рата 1941–1918. Милча Мадић, стр. 287-289, Милан
С: Младеновић: Азбуковчани
у паклу рата 1914–1918. војне
жртве, Милча Мадић, стр. 289–
290, Божидар Пурић: Биографија Боже Ранковића – допринос
историји српског исељеништва
у Северној Америци, Минхен
1963, Владимир Кривошејев,
стр. 290-294, Славица Поповић
Филиповић: Храброст између
редова – Ани Христић у Србији у време одважних, Владимир
Кривошејев, стр. 294-296.
Библиографије: Библиографија историографских издања о
ваљевском крају у 2016. години:
Милча Мадић, стр. 296-298.

Ваљево српски ратни хируршки центар и град болница у
епицентру велике епидемије
1914–1915. Александар С. Недок, Народни музеј Ваљево,
2017, Ваљево, стр. 124.
Страдање и хуманизам – Ваљевска болница 1914–1915.
Изложбени каталог, Архив Србије Београд и Међуопштински
историјски архив Ваљево, приредио Велибор Видић, 2017, стр.
167.
Каталог је приређен за сталну изложбену поставку у Међуопштинском историјском архиву а поводом стогодишњице од
првог светског рата и Ваљевске
болнице у ратним годинама. Каталог је опремљен пригодним
текстовима и фотографијама и
факсимилима уз превод на енглески језик.

Манастир Пустиња – Благо векова и луча новог доба, Каталог изложбе, приредили; Бојана
Савчић и Никола Ранисављевић, Међуопштински историјски архив Ваљево, 2018. Ваљево,
стр. 30.
Каталог приређен за изложбу о манастиру Пустиња, поред уводног текста о прошлости
Библиографија 50 бројева манастира, презентује текстове
часописа „Гласник“ Међуоп- и фотографије о архитектури,
штинског историјског архива живопису, иконостасу и релиВаљево 1966–2016. (посебно квијама, значајним духовницииздање поводом 50-ог јубилар- ма пониклим у манастиру Пуног броја): приредио Алекса стињи. Текст је у целини превеТомић – Ваљево 2016. стр. 107. ден на енглески и руски језик.
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Ваљево и ваљевски крај у
Дринској бановини (1929–
1941), Небојша Максимовић,
Историјски архив Ваљево, Ваљево 2017. стр. 288.
Књига заснована на студиозно утемељеним изворима,
архивској грађи, објављеној литератури и одабраним фотографијама, осветљава недовољно
познате чињенице о овом периоду прошлости Ваљева и ваљевског краја. Аутор је кроз уводна
два поглавља: „Ваљево од настанка до Великог рата“ и „Од
Великог рата до економске кризе“ представио кратку историју
града и ваљевског краја, да би
у наредним поглављима документовано презентовао стање
и развој ове области од 1929. до
1941. године у свим сегментима
друштвеног живота.
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Ваљево српски ратни хируршки центар и град болница у
епицентру велике епидемије
1914–1915. др Александар Недок, Народни музеј Ваљево, Ваљево 2017. стр. 124.
Ова књига настала је као
резултат вишегодишњих истраживања и низа објављених
књига и чланака на ову тему и
преставља синтезу досадашњих
истраживања. Аутор је документовано, студиозно и систематично осветлио драматична
збивања у Ваљевској болници у
првим годинама Великог рата и
драматичну борбу за обуздавање епидемије, у којој, поред домаћег војног санитета учествује
бројна медицинска мисија из
пријатељских земаља.
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ВЛАДИМИР СТОЈАНЧЕВИЋ
(1923–2017)
У априлу 2017. преминуо је академик Владимир Стојанчевић, један од наших најистакнутијих историчара, који је својим обимним научним опусом дао немерљив допринос српској
историографији. Академик Стојанчевић рођен је у Скопљу
1923. године. Основну школу и гимназију похађао је у Велесу,
а матурирао је 1941. у Крагујевцу. Други светски рат провео је у
Београду, радећи на железници. У јануару 1945. мобилисан је и
упућен на Сремски фронт. По повратку са фронта уписао је студије историје на Филозофском факултету у Београду, на којем је
дипломирао 1950. За асистента Историјског института Српске
академије наука изабран је 1. маја 1950. Докторску дисертацију
Кнез Милош и источна Србија 1833–1838. године одбранио је у
Српској академији наука 12. маја 1956. Цео радни век провео је у
Историјском институту САН (САНУ) где је биран у звања научног сарадника, вишег научног сарадника и научног саветника.
После пензионисања 30. септембра 1984. наставио је да сарађује
са Историјским институтом као спољни сарадник. За дописног
члана САНУ изабран је у новембру 1978, а за редовног у децембру 1988. године.
У свом дугом радном и животном веку, академик Стојанчевић свестрано је истраживао историју Србије и српског народа
у 19. и 20 столећу. Поље његовог научног интересовања било је
веома широко. У времену у којем су српском историографијом
доминирале теме из политичке историје, и у којем је отпочела
специјализација историчара за посебне истраживачке тематике
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попут економске и културне историје, академик Стојанчевић се
истицао ширином свог историографског обухвата. Он се у свом
раду бавио проблематиком из политичке, дипломатске, друштвене, демографске, економске, културне и црквене историје.
О комплексности његовог историографског интересовања говори и назив индивидуалног пројекта на којем је био ангажован у
оквиру Одељења историјских наука САНУ – Историја цивилизације у Србији у првој половини 19. века. Најзначајније области
његовог научног проучавања били су историја српског народа
под турском влашћу у 19. и 20. веку, национално-ослободилачки
покрети у европском делу Османског царства, историја Србије
за време прве владавине кнеза Милоша, везе обновљене српске
државе са балканским народима, миграције народа на Балкану у 19. веку и проблематика етничких мањина. Проучавао је и
улогу већег броја знаменитих личности из науке, књижевности
и политичког и јавног живота у историји српског народа (прота Матија, Илија Гарашанин, Вук Караџић, Јован Ристић, Јован
Цвијић, Милован Глишић...), а дао је значајан допринос и на пољима историјске географије и историје историографије, као и
издавању историјске грађе. На пољу билатералних веза Србије
и српског народа у 19. веку најзначајнији је његов допринос проучавању односа са Бугарима, али су значајни и његови радови о
односима са Арбанасима, Русима, Грцима, Румунима и Мађарима.
У изузетно обимном историографском опусу академика Стојанчевића налази се 15 монографија, више стотина чланака,
расправа и прилога штампаних у научним и стручним часописима, као и 38 књига са прештампаним чланцима, расправама
и прилозима. Међу монографијама поменућемо следеће: Кнез
Милош и источна Србија 1833–1838. године (1957), Кнез Милош и
његово доба (1966), Јужнословенски народи у Османском царству
од Једренског мира 1829. до Париског конгреса 1856. године (1971),
Србија и Бугарска 1804–1878 (1988), Срби и Арбанаси 1804–1912
(1994), Југоисточна Србија у XIX веку: 1804–1878 (1996), Српскобугарски односи у западној Бугарској 1804–1918 (2005), Балканска
политика Србије за ослобођење српског народа у Турској 1804–
1878 (2005). Академик Стојанчевић био је уредник пете књиге
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Историје српског народа, а у њеном првом тому (1981) написао
је два поглавља која обухватају прошлост српског народа у
Кнежевини Србији и Старој Србији са Босном и Херцеговином у
раздобљу од краја 18. века до 1839. године. Аутор је и пет поглавља
у другом тому Историје Београда (1974), као и аутор једног или
више поглавља у колективно писаним историјама градова
у Србији (Ниш, Ужице, Шабац, Крушевац). Сарађивао је са
великим бројем домаћих часописа, био је учесник и организатор
великог броја научних скупова у земљи и иностранству, члан
многобројних радних тела САНУ, Матице српске и других
научних и јавних установа.
Академик Стојанчевић сарађивао је и са Гласником Историјског архива у Ваљеву. У овом часопису објавио је четири рада:
Цинцари и Гоге у књижевном делу Милована Глишића (8/1973),
Карантинско-санитетска служба у Подрињу за време кнеза
Милоша Обреновића (10/1975), Учешће ваљевске војске у одбрани дринског фронта 1811 (30/1996) и Прота Матија и Карађорђе
(38/2004).
Академик Стојанчевић био је добитник многих одликовања
и награда, међу којима се издвајају Орден заслуга за народ са
сребрним зрацима (1984), Октобарска награда Београда (1974) и
Орден св. Саве првог степена (1993).
Александра Вулетић
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СЛОБОДАН РАКОВИЋ РАКА
(1948-2017)
Трећег новембра 2017. године у Ваљеву преминуо је Слободан
Раковић, Рака како су га звале колеге, пријатељи и познаници.
Био је својеврсна, свестрана и веома ангажована личност, па је и
оставио дубок траг за собом.
У младости активно се бавио спортом и био неуморан истраживач, касније истакнути новинар, уредник документарних
емисија, серија и филмова, публициста и амбициозни издавач.
Без сумње био је један од најбољих новинара које је овај град
икада имао јер је деценијама надахнуто, бритко али и реално
писао, стварајући његову медијску историју. Као новинар, али
и радознали истраживач архивске и друге грађе, повремено је
користио фондове Међуопштинског историјског архива Ваљево,
а посебно је блиско сарађивао са радницима овог Архива у припреми својих задњих филмова о ваљевској болници и др Тинховену. Уз то, оставио нам је и више вредних књига које ће бити
драгоцени извори разноврсних података за садашње и будуће
истраживаче.
Рођен је 19. октобра 1948. године у Ваљеву, у учитељској породици Милице (рођ. Јевтић) и Мирка Раковића. Најраније детињство провео је на Ставама, недалеко од Ваљева, где су му родитељи у то време службовали и одакле воде порекло. Основну школу
Андра Савчић и Гимназију завршио је у Ваљеву. Студирао је на
Природно-математичком факултету Универзитета у Београду,
где је апсолвирао на Одсеку за привредну математику и кибернетику. Дипломирао је на Вишој економској школи у Ваљеву.
Волео је спорт, посебно фудбал и играо га у млађим годинама. Као све што је радио, и фудбал је добро познавао те је неко
225

In memoriam

време био и активан спортски радник који је трагао за путевима
оздрављења ваљевског фудбала, пре свега ФК Будућност, где је
неколико година водио школу фудбала, тј. млађе селекције. Три
године бавио се и аутомобилизмом, па је као сувозач био двоструки првак државе у релију џипова.
Један је од оснивача Друштва истраживача Владимир Мандић Манда у Ваљеву 1969. године и вишегодишњи вођа његове
спелеолошке групе са којом је учествовао на многим великим
истраживачким акцијама у Србији и бившој Југославији и бележио значајне резултате. Учествовао је и на првој великој истраживачкој акцији код нас и у свету Дурмитор 69, на откривању
пећине Шупља липа у Робајама код Мионице итд. Био је и председник ваљевског Друштва истраживача и један од покретача,
главних и одговорних уредника његовог листа Истраживач за
који је писао од 1970. до 1990. године. Обожавао је природу, а
посебно радо посећивао непознате и тешко приступачне пределе, често је пешачио по планинским беспућима, али и градским
улицама. У младости доста се бавио фотографијом и филмом па
је биран и за председника Фото-кино клуба Ваљево.
У току вишедеценијског обављања новинарском професијом
радио је на свим новинарским позицијама од новинара сарадника, преко извештача, истраживача, репортера и коментатора, до
главног и одговорног уредника на радију, телевизији и у штампи. Први новинарски прилог објавио је у војном листу Фронт
1969. године. Од 1972. професионално се бавио новинарством, а
од 1. јануара 1974. до 1978. године био је стално запослен у Радио
Ваљеву где је испекао новинарски занат. Најпре, био је спортски
репортер, потом радио у градској рубрици, да би после годину
дана прешао у привредну, где је остао све новембра 1977. године када постаје дописник РТС а из Ваљева. Од новембра 1988.
био је први шеф њиховог сталног дописништва из Колубарског
округа. У то време био је и главни и одговорни уредник локалне
Телевизије Ваљево (ТВА) чији је програм стваран у ТВ студију
на Промаји, па је тако постао један од иницијатора, покретача и
први уредник локалног телевизијског програма не само у ваљевском крају већ и шире.
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У телевизији остаје све до 2002. године када је после Октобарских промена удаљен са посла на незаконит начин из политичких побуда. Радни спор са РТС је добио, али се више није враћао
у ту медијску кућу. Од 2004. године до одласка у пензију био је
новинар јединог српског привредног дневника београдског Прегледа где је имао статус коментатора. У њему се најчешће бавио
истраживачким новинарством, микроекономским анализама и
наменском индустријом.
Кратак излет у привреду имао је у периоду од 1984. до 1988.
године радећи као комерцијални директор ДИРО Стеван Филиповић (потоња ХК Стефил) из Ваљева која је, била реномирани
произвођач намештаја и картонске амбалаже
Био је један од покретача, главни и одговорни уредник ВОН
– Ваљевских омладинских новина у којима је радио од 1972. до
1975. године. Сарађивао је у листу Прве армијске области Војник
(1974-1976), Осмици, Фронту, Дуги, Вечерњим новостима, Календару и Ревији Колубара који су излазили у Ваљеву, Ваљевском алманаху који је више од деценије издавало Удружење Ваљеваца
у Београду. Био је дописник Радио Београда (1973-1976) и РТВ
Сарајево (1976-1978). Писао је и за ваљевски недељник Напред
(1973-1986) где је чак пет година (1981-1986) имао колумну на актуелне, претежно економске теме. Ангажовао се и као главни и
одговорни уредник првог приватног недељника у овом крају Реч
недеље (2002-2003). На регионалној телевизији Вујић, седам година, припремао је и водио веома гледану емисију Отворено у
којој је о актуелним темама дебатовао и критички разговарао са
еминентним представницима јавног и привредног живота Србије. Ваљевској јавности престављао је младе Ваљевце, који су у
својим областима рада постали запажени у светским оквирима.
Био је ангажован и у друштвеном животу своје средине, па
је више пута биран за члана Председништва Општинске конференције ССРН Ваљева, али и других органа и радних тела. Био је
члан Удружења новинара Србије и председник његовог Актива
у Ваљеву од 1980. до 1985. године. Доста је радио на едукацији
младих ваљевских новинара, па га многи с правом помињу као
свог првог и најважнијег учитеља новинарске професије, а посебно телевизијског новинарства.
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Као новинар пре свега се бавио привредним темама, а одликовао се истраживачким новинарством и коментарима о привреди, документарним репортажама, путописима, серијама и
филмовима. Извештавао је о многим значајним догађајима из
Србије али и других делова бивше СФРЈ, нарочито у ванредним
околностима. Посебно је било упечатљиво његово извештавање
о збивањима на Косову. Током 1990. после вишемесечног истраживања и снимања направио је сатну емисију Ислам и Косово у
којој је на документаристички начин покушавао да нађе корене
косовске кризе. Направио је три полусатне репортаже о животу наших радника у Швајцарској, као и више рубрика о нашим
студентима у тадашњој Чехословачкој. У 1991. години радећи
емисију Санџачке сеобе и деобе трагао је за разлозима националних нетрпељивости и сукоба у том делу Србије. Извештавао је
и о почетку сукоба у Книну и на Банији, као и догађајима пред
почетак рата у Босни. Из само њему знаних разлога одбио је да
извештава о ратним збивањима из Славоније.
Од 1996. године интензивно снима путописе, међу којима је
више оних из ваљевског краја али и шест из Метохије где су забележени, вероватно последњи, а неки и једини пут, споменици
од изузетног значаја за српску културу и историју. У тoм периоду
урадио је и три сатне емисије о верским сектама, као и трочасовни програм поводом шест векова Ваљева и полусатну документарну емисију о Десанки Максимовић. За РТС снимио је више
од педесет документарних емисија, као и мноштво извештаја и
прилога о збивањима у ваљевском крају и целој бившој СФРЈ.
Био је и аутор филмског серијала од 25 епизода под називом Буквар акционарства.
За београдски Дунав филм радио је на реализацији два документарна филма о Ваљеву, као и филмова о Драгојлу Дудићу,
Ваљевском партизанском одреду, Десанки Максимовић, Бранковини... За Advance снимио је четири документарна филма о
Исламу у Југославији. У периоду 2004-06 године за Министарство
културе Србије радио је документарне филмове Срби у Албанији и Ненадовићи у устанку. Током 2007. години снимио је филм
Војник, инжењер, математичар о познатом српском научнику
Миломиру Станишићу, рођеном у Бујачићу крај Ваљева, који је
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живео и радио у САД, Филм је награђен првом наградом на Фестивалу документарног филма у Сомбору.
Аутор је и више других документарних филмова попут Мирис барута и капитала o инжењеру Николи Станковићу, оснивачу ваљевског Вистада, садашњег Крушика, али документарно-играних филмова Ваљевска болница 1914-1915, те потресне
приче која аргументовано сведочи да је Ваљево у Великом рату
било центар не само значајних војних већ и здравствених битака, па је од краја 1914, све до средине 1915. године, било и град
болница, град смрти, али град у којем се на најлепши начин видела сва хуманост српског народа, као и међународна солидарност; и др Аријусу ван Тинховену – Ваљевском Холан-ђанину који
је посвећен шефу Хируршког одељења Војне болнице у Ваљеву у
поменутој епидемији и једном од најзаслужнијих лекара за њено
сузбијање у Ваљеву и околини.
Написао је и објавио књиге о 80 година бокса у Ваљеву, летопис Холдинг компаније Крушик, монографије о планини Јабланик и цркви на Дивчибарама. Са Синишом Јевтићем и др
Весном Матић приредио је и књигу Бранковина - 50 година туризма, која сведочи о развоју малинарства у том крају. Болест
није признавао и није јој се предавао – радио је прилагођавајући
се околностима па је књига Бранковина – 50 година туризма, из
штампе изашла 27. септембра 2017 године. Основао је Документарно информативни центар ДИА која се бави филмском продукцијом и издавачком делатношћу (поред филмова о Ваљевској
болници и др Аријусу ван Тинховену, објављене су две књиге и
у припреми су нове).
Слободан Раковић на конкурсима Радио Београда и Удружених радио станица Србије освајао је више награда; на Фестивалу
репортаже Интерфер у Апатину 2013 добио је Похвала за филм
Мирис барута и капитала; за исти филм добио је Специјално
признање за квалитет ауторског рада на Фестивалу ауторског
филма подунавских земаља, 2013 а био је учесник Фестивала документарног филма у Београду 1991-92. године. Добио је Награду Димитрије Давидовић Удружења новинара Србије за серију
путописа; Међународну награду за филм о Копаонику. Његов
путопис Проклетије проглашен је за најбољу емисију РТС Ср229
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бија данас 1998; добио је Општинску награду Драгојло Дудић за
извештавање о селу и пољопривреди Ваљева, Септембарску награду општине Ваљево у виду плакете, Награду за животно дело
Удружења новинара Србије 2014. године, као и Годишњу награду
града Ваљева за новинарство и више других награда и јавних
признања.
Поводом смрти Слободана Раковића у сали Скупштине града 4. новембра 2017. одржан је комеморативни скуп, уз присуство великог броја његових поштовалаца. Том приликом од њега
су се опростили Петар Јеремић, председник Извршног одбора
Удружења новинара Србије (УНС), Милан Милиновић, уредник
Вујић телевизије (ВТВ), Јадранка Стефановић, његова сарадница
из Младих истраживача и Драган Јеремић, заменик градоначелника Ваљева. Опело и сахрана обављени су истог дана у поподневним часовима на Новом гробљу у Ваљеву.
У браку са економистом Драгицом (рођ. Живковић) Слободан Раковић добио је кћи Ану, психолога, и сина Филипа, мастера економије. Обоје успешних у пословима којим се баве.
Милорад Радојчић
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