УДК = 929.52 Ђукићи(497.11 Ваљево)
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СЕЋАЊА СЛОБОДАНА Љ. ЂУКИЋА
Друштвена историја Ваљева кроз живот и делатност
грађанске породице Ђукић
1820–2016.
Апстракт: Рад обухвата период 19, 20. и 21. века, пратећи живот и делатност скоро 200 година, седам генерација грађанске породице Ђукић из Тешњара.
Даје увид у период преображаја Ваљева од традиционалног ка модерном грађанском друштву европске оријентације. У породици Ђукић је било трговаца,
председника ваљевске општине, учитеља, инжењера, директора... Међуопштински историјски архив Ваљева на основу Закона о културним добрима остварује
заштиту архивске грађе која се налази у приватном власништву. Господин Слободан Љ. Ђукић је пета генерација на поседу Ђукића у Тешњару, где живи са
шестом и седмом, ове чувене грађанске породице. Његова аудио мемоарска архивска грађа снимљена је 2016. године, као водич кроз породичну архиву.
Кључне речи: Србија, Ваљево, Тешњар „Град“, грађанска породица Ђукић, Љубомир, савременост, традиција, европски узори, ротари клуб, нова демократија.
MEMORIES OF SLOBODAN LJ. ĐUKIĆ
Social History of Town of Valjevo observed through life
and activities of Đukić family
1820-2016.
Abstract: This paper covers the period of 19th, 20th and 21st centyry, following the life
and activity through almost 200 years and seven generations of famous family Đukić
from Tešnjar. It gives an insight into a period of transformation of town of Valjevo from
traditional to a modern civil society of European orientation. The members Đukić family
had different occupations – they were traders, one was Major of Valjevo Municipality,
teachers, engineers, directors... Inter-municipal historical archive in Valjevo under the
Law on Cultural Property protects the archive material which is privately owned. Mr.
Slobodan Lj. Djukić is the fifth generation living in family owned property in Tešnjar,
where he lives with the sixth and seventh generation of this famous family. His memoirs
present audio archive material, recorded in 2016, as a guide through the family archives.
Key words: Serbia, Valjevo, Tešnjar, Đukić family, Ljubomir, modernity, tradition,
European models, Rotary club, democracy.

25

Зорица Јеремић Шевић

УВОД
Ваљево је значајно привредно и културно средиште у Западној Србији. Удаљено је од Београда стотинак километара у правцу југо-запада,
на путу који је из Срема, у Панонији долином Колубаре водио у Босну и
даље за Дубровник и остале градове у приморју. Још од давнина је познато као важна друмска раскрсница трговачко – занатлијског карактера.
Повољан положај уз Колубару на трговачком путу, одредио је локацију Ваљевске чаршије Тешњар која је формирана у време Турске управе
Србијом и Ваљевом у 16. веку, занатлијама и трговцима.
Почетком 19. века са Првим и Другим српским устанком и враћања
управе Србима на својим територијама па и у Ваљеву Турци су протерани.
Српски живаљ почиње да се враћа у Колубарску котлину са брдовите
околине Ваљева где се склонио у сигурност од Турака. Поново се образовала чаршија Тешњар, на десној обали Колубаре. Српски трговци налазе
свој интерес да живе и раде баш у Тешњару. Тако се у 19. и почетком
20. века појављују нови моћни трговци који послују са Пештом и Бечом.
Врло брзо стичу велики иметак, и у Тешњару подижу куће по угледу на
европске. Куће трговаца Андрића, Вујића, Ђукића, Ђорђевића, Кораћа,
Обрадиновића и других одраз су нове друштвено економске ситуације
које Ваљево и Ваљевце уводи у грађанску удобност живљења по угледу
на живот европских градова.1

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

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

СЛОБОДАН (ЉУБОМИР) ЂУКИЋ
„Увек сам се консултовао са сарадницима, и у породици и са пријатељима. Али одлуке сам доносио сам, јер је то једино исправно.“15
Слободан Љ. Ђукић се родио 3. новембара 1941. године у Београду, где
му је деда био управник Прве београдске поште. Име Слободан му је дао
кум Павле Вићентијевић, лекар у Горњој Топлици и иницијатор да Топлица постане Бања Врујци. Јавио се кумовима и образложио да он зна да би
дете требало по деди да се зове Живко, али он жели да именом Слободан
призове да у Србију што пре дође слобода, пошто је Други светски рат
већ трајао од 6. априла 1941. Основну школу је завршио у Доњој Топлици, нижу и вишу гимназију у Ваљеву. Тако је Слободан – Ђуле био сведок послератног начина живљења у Ваљеву и околним местима где су му
родитељи Боса и Љубомир, били учитељи, па је он са сестром Мирјаном
до петог разреда учио у Доњој Топлици. Повратком у Ваљево и уписом у
Историјски архив Ваљево, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ.
Ђукић (75 г.), снимила 2016. године Зорица Јеремић Шевић, архивиста МИАВ.
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пети разред (нижа гимназија). Сестра Мирјана – Мира и он су морали да
станују приватно, пошто су у њихове куће после рата насељени заштићени станари. Његова баба по мајци Милица – Нана, дев. Цветковић – Лештарић, удато Станишић, виспрена и организована жена, удовица, која
због учитељског посла ћерке и зета и њихових друштвених обавеза које
су подразумевале попуњеност целог дана, стицајем околности преузима
родитељску улогу над Слободаном и његовом сестром Мирјаном од 1951.
године, када се са децом усељава у једну собу од три куће породице Ђукић. Гимназију завршава у Ваљеву, а Шумарски факултет, Одсек за ерозију и бујице на Београдском универзитету по угледу на свог деда – ујака
по мајци, чувеног Димитрија Миту Петровића који је специјализацију за
бујичарство завршио у Паризу тридесетих година 20. века.
Ваљево град који желимо да унапредимо
До седамдесетих година 20. века Слободан Љ. Ђукић је користио девизу младих људи „моји пријатељи то сам ја“.
У својој породичној архиви поседује велики број фотографија младих
своје генерације (Бане, Согла, Мира, Гоца, Нада, Џо, Куки, Неша, Бата,
Рајко, Лука...) која се образовала, дружила и имала визију да створи од
Ваљева град примерен квалитетном животу: економски јак, културан,
уређен, савремен а традиционалан.16
Седамдесетих година 20. века, Слободан постаје породични човек
ступивши у брак са лепом Даницом Даном дев. Лазаревић. Њихова венчана фотографија је савршени документ обичаја српског венчања које
подразумева: младу се велом преко лица и белом хаљином која потпуно
покрива тело, бршљаном окићен аутомобил који ће их одвести на венчање до општине, и елегантног младожењу са рузмарином на левом и
десном реверу сакоа. У том периоду Слободан постаје јавни радник. Он
је свој радни век започео у Водопривредној организацији „Ерозија“ Ваљево, као инжињер седамдесетих година 20. века. Занимљиво је како је
постављен за директора: Оснивач Ерозије и претходни директор, значајна личност за Ваљево, Мића Гавриловић оде у Општину и Комитет код
Јове Вујића да каже да хоће да напусти Ерозију и предлаже инжењера
Слободана Ђукића за директора. Када је Вујић чуо да Слободан није члан
партије он каже не може да буде директор. Кад је чуо да је син Љубомира
Ђукића онда је Гавриловић могао Слободана да постави за директора и
није му била потребна партијска књижица која је у то време била закон.
Био је и секретар СИЗ-ова материјалне производње, председник града
Ваљева, директор приватне фирме „Датекс“, заменик министра за тури16
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зам и помоћник министра за трговину, туризам и услуге задужен за туризам Србије.
За време обављања директорске функције, може се рећи да је „Ерозија“ Ваљево доживела процват. У време његовог доласка фирма је имала
две машине и седам радника. Ђукић је сарађујући са водопривредним
организацијама Београда и Шапца, где му је надзорни орган био инжињер Милан Шевић урадио регулацију Колубаре кроз Ваљево (по пројекту
инг. Александра Кољеншића) што делује као естетски рад а уствари је веома важна функционалност тог посла а то је спречавање великих наноса
које притоке Колубаре уносе у Колубару, а Колубара у Саву и тим радовима се спречава подизање нивоа реке, одбрана од поплава, и заштићеност
од стогодишњих вода које умеју да направе чудо ако нису регулисане.
Регулисане су и реке Градац, Љубостиња а затим и реке у Лазаревцу, Убу,
Љигу, Коцељеви, Врујцма, Осечини... Урађено је више депонијских преграда, брана на Градцу. Пошумљено је и затрављено неколико хиљада километара голети, да би се спречило спирање земљишта у реке. Основан
је и афирмисан расадник у Балиновићу.
Као секретар СИЗ-ова материјалне производње Слободан је, у време
председниковања Душана Михајловића, учествовао у свим акцијама које
су у то време прославиле град на Колубари а то су осамдесете године 20.
века. Био је део тима који је Душан формирао као председник општине.
Бавили су се пословним пројектима за добробит Ваљева.
„Сви моји преци су радили у Граду, па сам и ја желео да дам свој допринос.“17
У том периоду урађени су многи значајни објекти у Ваљеву: ревитализација Тешњара, базени у Петници, водозахват на Градцу за природно
снабдевање водом и др. Подигнути су споменици Вуку Караџићу, Проти
Матеји Ненадовићу, Живојину Мишићу, Жикици Јовановићу Шпанцу,
доктору Миши Пантићу, Десанки Максимовић и уређени тргови на којима се они налазе. Основана је модерна галерија Љуба Поповић – Пенце.
Привредници Ваљева, пре свега „Крушика“ су изразили потребу за
изградњом хотела који би могао да прими њихове клијенте и које би они
финансирали. Градски урбанисти су предложили да се на локацији старе аутобуске станице направи једна велика бетонска скаламерија. Кад је
то чуо сликар Љуба Поповић дао је предлог да се дозида већ постојећи
хотел Гранд у центру града и архитектонски уреди простор око њега. Та
идеја је прихваћена и архитекта Којић је добио радни задатак да поред
хотела пројектује и трг и мост, који повезује леву и десну обалу Колубаре
на месту већ постојећег старог дрвеног. Духовит, какав је био, Којић је
МИАВ, Мемоарска аудио архивска грађа – Слободан Љ. Ђукић (75 г.), снимила
2016. године Зорица Јеремић Шевић, архивиста МИАВ.
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предложио да се са леве обале Колубаре направи бели мермерни мост до
половине реке, а у наставку остане стари дрвени.
„Крушик“ је финансијски учествовао у многим пројектима. Владимир
Влада Урошевић и Станиша Цане Савић су као директори имали локал
патриотски осећај одговорности, па су финансирали градске потребе.
Изграђен је огроман део насеља Ослободиоци Ваљева. Урађена је документација и започета изградња бране Стубо – Ровни, 24. октобра 1988.
године свечано је потписан генерални уговор за изградњу бране акумулације „Ровни“. Председник координационог одбора је био Слободан
Ђукић, извођач радова „Хидротехника“ Београд, а испред инвеститора
потпис је дао директор Миодраг Банковић. Ђукић поседује фотографију
са др Мирком Мелентијевићем из Енергопројекта који је био супервизор бране Стубо – Ровни. Друга важна фотографија из 2004. године је
посета представника Републичког фонда за воде Драгана Мисаиловића;
представника „Србија вода“ Владана Танасковића и Слободана Ђукића у
својству председника Управног одбора у другом мандату. Фотографије су
снимљене на градилишту акумулације.18
„Захваљујући генерацијској припадности и веома интензивном животу познавао сам доста важних људи који су несебично помагали било
саветима, било акцијама у подизању имиџа града, његовом улепшавању и
бољем животу грађана Ваљева. Неки од њих су: режисер Жика Павловић,
сликар Љуба Поповић – Пенце, песник Матија Бећковић, новинар Мило
Глигоријевић, архитекта Слободан Митровић – Коби, књижевник Драгослав Михајловић, глумац Предраг Мики Манојловић, сликар Слободан Јевтић „Пулика“, песник Петар Пајић, адмирал Миодраг Јокић, Милан Двојаковић доктор из Париза, архитекте: Дејан Настић и Влада Симовић...“19
По истеку мандата Душана Михајловића, Слободан Ђукић се кандидује за место Председника општине. Први пут су се, на овим просторима
са својим програмима кандидати представљали грађанима преко локалних радија и телевизије као и директним контактима. Противкандидат
Ђукићу био је Алекса Јокић, дипломирани инжињер електротехнике
који је изгубио са скоро осам хиљада гласова разлике.
„Мој градоначелнички мандат које је трајао непуне три године и био
је један од најтежих у историји Ваљева и ваљевског краја.“ То су године
распада социјалистичких идеја, тј. дотадашње идеологије и распада Југославије, године настанка вишестраначја без претходних искустава, у
којима су се борили „сви против свих“.
Архивска грађа у приватном власништву породице Ђукић, Збирка фотографија.
Архивска грађа у породичном власништву породице Ђукић, Сећање Слободана Љ. Ђукић, рукопис „Шта знам о својим прецима“, 2004, Ваљево.
18
19
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Са својим истомишљеницима, на челу са Душаном Михајловићем,
оснива странку „Нова демократија“ и самим тим постаје један од двојице
опозиционих председника у целој Србији.
То је било време грађанских ратова, свакодневних штрајкова и протеста војних резервиста, време избеглица из српских крајева и што је
најтеже било дочек посмртних остатака изгинуле младости на ратишту.
Са фронта из Хрватске нису стизали подаци о рањеним и погинулим војницима па смо под притиском родитеља војника, Милан Јанковић и ја, у
пратњи двојице новинара (Лучић Предраг и Тодоровић Драган) отишли
на фронт у Шид. Тамо смо затекли општи хаос и невиђену дезорганизацију. Са резервистима смо затекли само резервне официре од којих смо
добили извештај да су препуштени сами себи. Консултујући се са официром затеченим у просторијама народне одбране Шид ми смо наручили
аутобус и вратили војску у Ваљево. Овај гест је по мом мишљењу спасао
главе многим Ваљевцима, а наишао на осуде „вриштећих патриота“ који
би да ратују до задње туђе главе. По мени су све жртве биле узалудне. Ја
се не стидим, него поносим што сам вратио Ваљевце са територије друге
земље (Хрватске која се одвојила) Тамо је било све сем организације, а
ратовање без организације је беспотребно жртвовање деце.
Као што живот није црно бео тако је и мој градоначелнички мандат
у Ваљеву поред непријатног и болног сећања на део који се тиче тог несретног ратовања распаднуте Југославије, са некадашњом браћом имао
и лепе конструктивне ситуације, којих се радо сећам. Примивши градоначелничку дужност први интервју сам дао Радовану Лазаревићу и поседујем фотографију тог догађаја који је за мене био важан као савремен
начин комуникације са грађанством.
Почели смо поново да се враћамо нашим традиционалним, грађанским и српским обичајима у начину живљења. После више деценија
обављено је јавно освештавање богојављенске водице у Ваљеву, кићење
бадњака и честитке грађанима верницима за Православно Бадње Вече
и Божић. Ово су све били пионирски подухвати у тадашњој СФРЈ па су
ме звали људи из целе земље као и познати књижевници, јер су ову акцију сматрали за „пуцање леда“, чијим отапањем смо се враћали својим
коренима. Најважнија и највећа акција била је враћање моштију Светог
Николаја Велимировића у родни Лелић. Ову акцију смо започели у току
мандата Душана Михајловића заједно са Владиком Лаврентијем, али је
у потпуности реализована за време мог мандата градоначелника 12.маја
1992. године.
За град Ваљево, а и целу Србију, значајна је била наша међународна
пријатељска активност. Интензивно су се одвијали контакти са Ситардом у Холандији. То је раније успостављено пријатељство, настављено
је обостраном посетом грађана културним манифестацијама и привредном сарадњом.
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Ново пријатељство је склопљено са Реховотом, фактички делом Тел
Авива у коме се налази чувени Вајцманов институт. Настала је као последица сарадње Србије и Израела коју је организовао Душан Михајловић, тада потпредседник Републичке Владе. Тако је Ваљево постало
домаћин прве званичне делегације Израела после вишедеценијске паузе у сарадњи. Измењене су посете и успостављена привредна, културна, научна сарадња. „Моја породица и ја као градоначелник смо имали
част да у својој кући угостимо Израелске пријатеље о чему говори једна
породична фотографија из тог периода а занимљивост на њој је то што
су портрети свих мојих предака који се налазе на зиду у салону где смо
седели били стопљени са нашом пријатељском атмосфером у којој смо
размењивали идеје о култури, о сличностима и различитостима начина
и вредности живота.
Када је Реховот прослављао сто година постојања, ја сам позван да као
градоначелник Ваљева присуствујем тој свечаности. Ваљево је у представљању пред публиком добило предност у почастима испред градова као
што су Хајделберг, Гренобл и Манчестер, који су такође градови пријатељи Реховота.

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

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

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

ФОТОГРАФИЈЕ

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

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

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

Слободан Ђукић као
заменик министра
туризма Србије
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др Мирко Мелентијевић,
супервизор бране Стубо –
Ровни, и Слободан Ђукић

Љуба Поповић
наспрам Слободана
Ђукића у Модерној
галерији

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

Љубомир Љ. Ђукић,
учитељ и просветни
инспектор

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

Љубомир С. Ђукић,
градоначелник Ваљева

Михаило Мика Ђукић,
професор

Слободан Љ. Ђукић са
портретима својих предака
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Summary
Rich archives, possessed by its creator, family Đukić, meaning it is in private
ownership, vivaciously depictures values of Tešnjar, town of Valjevo and Serbia.
In Serbian families, it was customary for the grandfather and grandson to bear the
same name. That is how name Ljubomir is a constant in Đukić family.
Descendants preserved the family treasures in the written, through memoirs, audio
recording and photography, which all have special value. The specificity of this archival material, which is in private ownership of Đukić family, is that family members
are both creators and owners of private and public archival material kept.
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